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1 JOHDANTO
Tämän ohjeen tarkoitus on valtakunnallisesti yhtenäistää luontodirektiivin liitteen I luontotyyppien
(jäljempänä Natura-luontotyyppien) määritelmien sekä muun inventoinneissa kerättävän luontotiedon
tulkintakäytäntöä sekä merkintätapoja valtakunnallisiin tietokantoihin.
Ohjeistus täydentää ja tarkentaa Natura 2000-luontotyyppioppaan ja Luontopalveluiden kuvioinnin
maastotyöohjetta (uudistettu PATI-maastotyöohje) sisältöä luontotyyppien määrittelyn sekä
Valtakunnalliseen suojelualueiden kuviotietojärjestelmään, Saktiin, tallennettavan kuvioinnin perusteiden ja
tietosisällön osalta. Ohjetta tulee käyttää yhdessä Natura 2000 -luontotyyppioppaan ja kuvioinnin
maastotyöohjeen kanssa.
Ohjeen sisältö on yhdenmukainen luontodirektiivin raportoinnissa ja Suomen luontotyyppien uhanalaisuus hankkeessa (LuTU) tehtyjen, Natura-luontotyyppien määrittelyä koskevien täsmennyksien kanssa. Teksti
sisältää suoria lainauksia em. lähteistä. Ohjeistuksen selkeyden vuoksi viitteet on joitakin poikkeuksia
lukuun ottamatta jätetty tekstistä pois. Lähteinä käytetyt ohjeet ja asiakirjat on listattu viiteluettelossa.
Luontotyypit, joiden määritelmiin ei ole tullut tarkennuksia verrattuna Natura 2000 -luontotyyppioppaaseen,
on pääsääntöisesti jätetty ohjeistuksesta pois.
Kaikki uudet päivitykset ja tarkennukset inventointiohjeistuksiin, niiltä osin kuin ne liittyvät
kuviotietosisältöön tai inventoinneissa käytettäviin Natura-luontotyyppien määritelmiin, tullaan lisäämään
tähän ohjeeseen. Ohjeistusta käytetään yhtenäisesti valtionmaiden ja yksityisten suojelualueiden
inventoinneissa.

2 YLEISIÄ PERIAATTEITA NATURA 2000 -LUONTOTYYPPIEN KUVIOINNISSA JA
TARKENNUKSIA BIOTOOPPIEN KUVIOTIETOSISÄLTÖÖN
2.1 Kuvioinnin minimikoko
Lähtökohtaisesti kaikki luontotyypit kuvioidaan pinta-alasta riippumatta. Tämä on huomioitava erityisesti
luontaisesti pienialaisten luontotyyppien, kuten lähteiden sekä inventoitavan aluekokonaisuuden sisällä
harvinaisina esiintyvien luontotyyppien tapauksissa. Olennaista on, että kaikki yksittäisen
aluekokonaisuuden luontotyypit tulevat huomioiduiksi pienialaisinakin. Toisaalta eräissä tilanteissa,
esimerkiksi lehtojen esiintyessä laikuittaisina suuremmalla alueella, on tarkoituksenmukaista rajata niitä
suurempina yhtenäisinä kokonaisuuksina.

2.2 Natura-luontotyyppien muuttuminen hoidon tai hoitamattomuuden seurauksena
Perinteisen maankäytön seurauksena syntyneet, sittemmin hoidon loputtua muuttuneet Natura-luontotyypit
voivat yksittäisissä tapauksissa täyttää useamman luontotyypin määritelmälliset vaatimukset. Umpeenkasvun
seurauksena puustottuneet tai pensoittuneet 9070 Hakamaat, 4030 Nummet, 1630 Merenrantaniityt ja muut
perinnebiotoopit voidaan joskus määritellä myös esim. 9050 Lehdoiksi tai 9030 Primäärisukkessiometsiksi,
ellei niiden hoito perinnebiotooppina ole enää mahdollista tai perusteltua. Jos hoito kuitenkin alkaa, voi
Natura-luontotyyppi muuttua takaisin perinnebiotoopiksi. Lisäksi 2140 Variksenmarjadyynit ja 2130
Harmaat dyynit voivat puustottuneina täyttää 2180 Metsäisten dyynien määritelmän.
Määritelmävaihtoehdoista valitaan aina parhaiten kohteen inventointihetken tilannetta vastaava. Kohteilla ei
siis ennakoida siirtymistä luontotyypiksi, vaan kirjataan nykyiset luontoarvot. Myös edustavuus määräytyy
inventointihetken tilanteen perusteella (ei huomioida potentiaalisia, tulevia luonnonarvoja). Mikäli
vaihtoehtojen välille ei ole mahdollista muodostaa määritelmällistä eroa, tarkastellaan inventoitavan alueen
kokonaistilannetta painottaen alueella harvinaisempia luontotyyppejä. Perinnebiotoopeilla tulee huomioida
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aluekokonaisuus ja tyyppien kytkeytyminen alueen muihin luontotyyppeihin ja olemassa olevaan tai tulevaan
hoitokokonaisuuteen. Rajatapauksissa, joissa kuvio voidaan nykyisin tulkita yhtä hyvin esim. lehdoksi tai
hakamaaksi, valitaan se luontotyyppi, jona kuviota on päätetty hoitaa. Vastaavaa periaatetta noudattaen
valitaan myös kuvion inventointiluokka. Yksittäinen Natura-luontotyyppi voi muuttua toiseksi esim.
ennallistamisen tai hoidon vaikutuksesta.
Alueelliset olosuhteet eivät vaikuta Natura-luontotyypin edustavuuteen (esim. 9010 Boreaaliseen
luonnonmetsään ei vaikuta luontotyypin yleisyys ja luonnontila ko. kohteen lähiseudulla).

2.3 Luontotyyppien päällekkäisyys
Luontotyypit voivat olla päällekkäisiä, jos yksi luontotyypeistä on ns. yhdistelmätyyppi eli luontotyyppi,
joka tyypillisesti koostuu useista erilaisista pienialaisemmista luontotyypeistä. Ensimmäiseksi Naturaluontotyypiksi ilmoitetaan aina yhdistelmätyyppi ja toiseksi sekä tarvittaessa kolmanneksi pienialaisemmat
tyypit (Liite 1).
Yhdistelmätyyppejä ovat:
- Jokisuistot (1130)
- Rannikon laguunit (1150*)
- Laajat matalat lahdet (1160)
- Harjusaaret (1610)
- Ulkosaariston luodot ja saaret (1620)
- Kapeat murtovesilahdet (1650)
- Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (3210)
- Keidassuot (7110*)
- Muuttuneet ennallistamiskelpoiset keidassuot (7120)
- Aapasuot (7310*)
- Palsasuot (7320*)
- Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät (9030*)
Lisäksi 9010 Boreaalinen luonnonmetsä voi olla päällekkäinen luontotyyppien 9060 Harjumetsät, 8220
Silikaattikalliot ja 8230 Kallioiden pioneerikasvillisuus kanssa. Tällöin 9010 Boreaalinen luonnonmetsä
merkitään 2. luontotyypiksi.
Kaikki suoyhdistymäluontotyypin osana olevat 91D0 Puustoisten soiden kuviot kirjataan päällekkäisinä
luontotyyppeinä suoyhdistymän kanssa.
Kolme päällekkäistä luontotyyppiä
Sakti-sovelluksessa on mahdollista kirjata kolme päällekkäistä luontotyyppiä. Tilanteessa, jossa ilmenee
päällekkäin kolme luontotyyppiä (esim. 1620 Ulkosaariston luodot ja saaret – 1220 Kivikkorannat – 1210
Rantavallit), merkitään 1. luontotyypiksi aina yhdistelmätyyppi, eli tässä tapauksessa 1620 Ulkosaariston
luodot ja saaret. Toinen ja kolmas luontotyyppi kirjataan pinta-alan mukaisessa järjestyksessä siten, että
päällekkäisistä pienialaisempi kirjataan kolmantena luontotyyppinä.
Muita mahdollisia kolmen luontotyypin päällekkäisyyksiä ovat esim. 1610 Harjusaaren, 9030
Primäärisukkessiometsän ja vaihtelevan kolmannen tyypin yhdistelmät, joista alla kaksi esimerkkiä:
- 1610 Harjusaari – 9030 Primäärisukkessiometsät – 9050 Lehdot
- 1610 Harjusaari – 9030 Primäärisukkessiometsät – 91D0 Puustoiset suot (esim. pienialainen korpi).

2.4 SAKTI-järjestelmän mukaisen tietosisällön huomioimisesta
Ennen Metsähallituksen luontopalveluiden ja luonnonsuojeluhallinnon yhteisen luonnonsuojelualueiden
kuviotietojärjestelmän (Sakti) käyttöönottoa luontotyyppi-inventoinnin tietosisältö on tallennettu
Metsähallituksen ylläpitämiin tietokantoihin käyttäen SutiGIS-kuviotietojärjestelmää. Järjestelmä on
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kehitetty alun perin valtion talousmetsien puusto- ja kasvupaikkatietojen käsittelyn ja hallinnan välineeksi.
Järjestelmään on tallennettu monien luontotyyppien kasvillisuuden ja kasvupaikkatekijöiden kuvaamiseen
osin huonosti soveltuvia ja tietosisällön kannalta epäolennaisia parametrejä kuten pääryhmiä, suoryhmiä ja
kasvillisuusluokkia. Näiden parametrien käytön periaatteet on esitetty ohjeessa luontotyyppiryhmittäin.
Parametrien tarkat kuvaukset ja listat on esitetty Luontopalveluiden kuvioinnin maastotyöohjeessa.

2.5 Tarkennuksia perinnemaisemien ja rannikon biotooppien kuviotietosisältöön
2.5.1 Pääryhmän käyttö luontaisesti avoimilla rannikon ja perinnemaisemien biotoopeilla
Niityt, nummet, puuttomat dyynityypit, hiekka- ja kivikkorannat ovat puuntuotannollisesti kitu- tai
joutomaita silloin kun ne täyttävät luontotyyppinsä määritelmän = ovat laidunnettuja tai niitettyjä / toiminnan
loppumisesta kulunut vain vähän aikaa tai ovat jonkin muun luontaisen tekijän, kuten hiekan liikkumisen
vaikutuksesta puuttomia. Pääryhmä määritetään inventointihetkellä vallitsevan tilanteen mukaan. Avoimille
kuvioille merkitään pääryhmäksi 13 = joutomaa, puoliavoimille 12 = kitumaa. Mikäli puustoa on
inventointihetkellä niin runsaasti, että se rinnastuu puuston runsauden osalta metsämaahan, ei kuviota lueta
kuuluvaksi enää luontaisesti avoimiin luontotyyppeihin.

2.5.2 Osittain tai kokonaan umpeenkasvaneet luontaisesti avoimet biotoopit
Mikäli umpeenkasvun myötä runsastuvien pajujen, katajan, järviruo’on tai muiden ei-toivottujen lajien
peittävyys määritelmällisesti avoimella luontotyypillä kasvaa liikaa, ei kuviota enää merkitä luontotyypiksi
edes heikolla edustavuudella. Suuntaa-antava umpeenkasvaneisuuden raja-arvo kaikille rannikon ja
perinnemaisemien avoimille luontotyypeille on 50–60 %. Tästä voidaan kuitenkin poiketa
harkinnanvaraisesti molempiin suuntiin pohja- ja kenttäkerroksen luontotyypille ominaisen kasvillisuuden
edustavuuden perusteella.
Vaikka biotoopit eivät enää kuuluisikaan Natura-luontotyyppiin, voidaan entiset, pahoin umpeenkasvaneet
tai muuten muuttuneet perinnemaisemat ja rannikon biotoopit kuitenkin merkitä ao. inventointiluokalla
(nummet: 510, niityt: 521–523, hakamaat: 540, metsälaitumet: 560, kaskialueet 570), mikäli pohja- ja
kenttäkerroksen kasvillisuus muistuttaa enemmän alkuperäistä, kuin umpeenkasvun seurauksena
muodostumassa olevaan kasvillisuustyyppiä.

2.5.3 Kivikkoisuus ja hiekkaisuus
Kun luontotyypin määritelmään sisältymättömän maa-aineksen peittävyys kuviolla ylittää 50 %, ei kuvio
lähtökohtaisesti kuulu enää ao. luontotyyppiin. Tästä voidaan harkinnanvaraisesti poiketa, mikäli
luontotyypille ominainen lajisto on erityisen edustavaa. Esimerkiksi Perämeren ja Merenkurkun saarten
lakiosien erittäin kivikkoisia alueita, joilla kivien väleissä vallitsee nummikasvillisuus, ei - ellei nummilajisto
ole erityisen edustavaa - luokitella 4030 Nummiksi vaan ne kirjataan inventointiluokaltaan 104 kivikoiksi ja
lohkareikoiksi sekä käytetään lisämäärettä 68 nummikasvillisuutta.
Mm. 1230 Merenrantakalliot, 1220 Kivikkorannat, 1630 Merenrantaniityt sekä 1640 Hiekkarannat esiintyvät
usein mosaiikkimaisesti tai laikuittain erilaisina yhdistelminä. Tällöin kunkin kuvion vallitseva maaperän
osuus toimii luontotyypin määrittelyn lähtökohtana. Lajistolliset perusteet poiketa tästä lähtökohdasta ovat
kuitenkin sallittuja.
Ylläkuvatun kaltaisilla mosaiikkimaisilla alueilla on mahdollisuus käyttää lisämääreitä, kuten 31
kalliolaikkuja, 32 louhikkolaikkuja, 68 nummikasvillisuutta ja 71 niittylaikkuja kuvaamaan kuviolla
ilmeneviä muiden luontotyyppien piirteitä.

2.5.4 Katajikot
Rannikoillamme on ainakin seuraavanlaisia katajapensaikkoja:
- Matalat (alle ½ metriä korkeat) katajikot moreeni- tai glasiofluviaalimailla; usein nummien
umpeenkasvuvaiheita. Voidaan sisällyttää osaksi 4030 Nummia alhaisella edustavuudella. LaajaMetsähallitus • PL 94 (Vernissakatu 4) • FI -01301 VANTAA • FINLAND
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alaiset ja tiheät kasvustot eivät kuulu mihinkään Natura 2000 -luontotyyppiin. Nummihistoriasta
kirjataan maininta huomiokenttään.
1–2 m korkeat tiheät pensaikot; usein nummien umpeenkasvuvaiheita. Voidaan sisällyttää
pienialaisina osina 4030 Nummien kuvioihin. Erikseen kuvioituina eivät sisälly mihinkään Natura
2000 -luontotyyppiin. Nummihistoriasta kirjataan maininta huomiokenttään
Hiekkaisen tai kivisen rannan ja yläpuolisen mäntymetsän välissä oleva vyöhykemäinen katajikko.
Voidaan pienialaisina liittää osaksi rannan tai yläpuolisen metsän luontotyyppien kuvioita (1220
Kivikkorannat, 1630 Merenrantaniityt, 1640 Hiekkarannat, 9030 Primäärisukkessiometsät).
Kalliorantojen yläosassa (epilitoraali) kalliopainanteissa tai kallioiden välisillä kapeilla somerikko/kivikkokaistaleilla olevat kasvustot. Nämä katajikot ovat usein 1–2 metriä korkeita, toisinaan melko
laajoja ja tiheitä. Luetaan pienialaisina osaksi 8220 Silikaattikallioita tai 1230 Kasvipeitteisiä
merenrantakallioita. Laajat kasvustot eivät sisälly mihinkään Natura 2000 -luontotyyppiin.

2.6 Suojeluperusteiden huomioiminen luontotyyppitulkinnoissa
Luontotyyppien tulkinnassa on huomioitava inventoitavan Natura-alueen suojeluperusteet. Tulkinnallisissa
rajatapauksissa suositaan luontotyyppiä, joka on mainittu alueen pääasiallisena suojeluperusteena.
Mikäli Natura-alue on myös valtakunnallisen luonnonsuojeluohjelman alue tai valtakunnallisten ja
alueellisten selvitysten perusteella merkittävä tietyn luontotyypin osalta, on kyseisen suojeluohjelman tai
selvityksen kohteena oleva luontotyyppi (esim. lehtojensuojeluohjelman kohteena lehdot) alueen
pääasiallinen suojeluperuste. Lehtojen osalta tämä tarkoittaa mahdollisuutta kirjata 9050 Boreaaliset

lehdot, inventointiluokka ”lehtomainen” ja kasvillisuusluokka ”lehtomainen” samalle kuviolle
näissä erityisissä tapauksissa.
Alue on myös voitu liittää Natura 2000 –verkostoon täydentämään verkostoa tietyn luontotyypin osalta.
Alueen suuri merkitys tietyn luontotyypin suojelussa on kirjattu pääsääntöisesti alueen yleiskuvaukseen.
Esimerkkinä 9010 Luonnonmetsät ja 9030 Primäärisukkessiometsät: Mikäli kuvio täyttää kummankin
luontotyypin määritelmän, mutta vain Luonnonmetsät on mainittu alueen suojeluperusteena Naturatietokannassa, merkitään kuvio Luonnonmetsäksi. Myös mikäli alue on vahojen metsien suojeluohjelman
alue tai alue on liitetty verkostoon parantamaan Natura 2000 –verkoston kattavuutta Luonnonmetsien osalta,
luonnonmetsiä tulee painottaa valintaa luontotyyppien välillä tehtäessä.

3 MERI- JA RANNIKKOLUONTOTYYPIT
3.1 Vedenalaiset hiekkasärkät (1110)
Päällekkäisyys
Hiekkasärkät voivat käytännössä olla päällekkäin usean muun meriluontotyypin kanssa. Suomen rannikolla
hiekkasärkkien kanssa yleisimmin päällekkäin esiintyvät luontotyypin 1610 Harjusaaret vedenalaiset osat.
Hiekkasärkät voivat myös esiintyä osana yhdistelmäluontotyyppejä 1160 Laajat matalat lahdet ja 1130
Jokisuistot. Luontotyyppi 1170 Riutat voi myös esiintyä hiekkasärkkien yhteydessä, jolloin niiden
rajaaminen erillisinä voi olla hankalaa tai mahdotonta. Päällekkäisyydestä ks. myös liite 3.

Rajaussuositus
Aineistot
Rajauksessa kannattaa käyttää apuna SYKE:n merikeskuksen kokoamaa paikkatietomallinnettua
hiekkasärkkä-aineistoa yhdistettynä muihin aineistoihin kuten ilmakuviin. Mallinnuksessa käytettyjen
lähtöaineistojen (kuten syvyystiedon) tarkkuus vaikuttaa aina lopputulokseen, joten asiantuntija-arvion
käyttäminen aineistojen ohella on aina suositeltavaa. Tämä korostuu erityisesti matalilla rannanläheisillä
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hiekka-alueilla. Kun on käytetty mallinnettua aineistoa, on tämän käytävä selkeästi ilmi Naturatietokannasta. Tällöin voidaan lisätä esimerkiksi seuraava lause:
”Pinta-ala-arvio ja luontotyypin paikkatieto on arvioitu mallinnetun ja/tai kaukokartoitustiedon pohjalta.
Mikäli mahdollista niin tämän tiedon paikkansapitävyys on varmistettava maastoselvityksin mutta ellei tähän
ole mahdollisuutta niin päätöksenteossa tulisi muistaa varovaisuusperiaate, johon Suomi on sitoutunut
kansainvälisin sopimuksin (HELCOM; CBD)”
Koostumus
Hiekkasärkät voivat koostua hiekan lisäksi joko hienommasta aineksesta tai karkeammasta materiaalista ja
seassa voi olla kiviä tai jopa lohkareita. Jos hiekkasärkän pinnalla on hiekkaa, niin on samantekevää, onko
sen ytimessä (tai päädyssä) kovempaa ainesta (kalliota, kiveä) sillä tärkein kysymys on, onko särkän eliöstö
riippuvainen hiekasta vai ei. Hiekkasärkkien ei siis tarvitse olla koostumukseltaan ja rakenteeltaan puhdasta
hiekkaa. Suomen moreenipohjat voivat aiheuttaa hiekkasärkkien tulkinta- ja rajausongelmia, sillä kuten
riutat, hiekkasärkät voivat koostua erikokoisista ainesosista. Tällaisissa tilanteissa on muistettava että
hiekkasärkät ja riutat voivat virallisen englanninkielisen kuvauksen mukaan esiintyä toistensa yhteydessä.
Tämän yhteyden ja siitä mahdollisesti seuraavan luontotyyppirajausten päällekkäisyyden huomioon
ottaminen helpottaa esimerkiksi uuden Natura-alueen rajaamista tai Natura-alueen käytön suunnittelua tai
siitä päättämistä. Päällekkäisyystapauksissa ei ole välttämätöntä yrittää löytää absoluuttista totuutta pintaaloista vaan voidaan tyytyä asiantuntija-arvioon kunnes on kehitetty tarkempia rajauskeinoja tai sovittu
sellaisista EU:n luontodirektiivin toimeenpanoa ja tulkintaa selvittävissä yhteistyöelimissä.

Syvyys
Hiekkasärkkien ohjeellinen maksimisyvyys on 20 metriä mutta mikäli särkän ekologinen kokonaisuus jatkuu
20 metriä syvemmälle, niin on tärkeämpää huomioida kokonaisuus kuin rajata syvyys väkisin maksimissaan
20 metriin (ks. EUR28-ohje; European Commission 2013). Tämä korostuu myös alueilla, joilla valoisan
vyöhykkeen maksimisyvyys on matalampi kuin mainittu 20 metriä. Tällöin siis hiekkasärkkien
maksimisyvyyttä arvioidessa on ensisijaisesti huomioitava särkästä riippuvaisen eliöstön esiintyminen kuten
alueilla kutevat kalat, kesäisin viileämpiin syvänteisiin siirtyvä eliöstö ja näistä riippuvaiset pedot sekä
syvimmälle ulottuvat makrofyyttikasvustot.
Perämeren verrattain nopea maankohoaminen vaikuttaa myös siihen, että syvemmällä olevat hiekkasärkät
vähitellen nousevat lähemmäs merenpintaa ja veden virtauksien mukana kulkeutuva hiekka vaikuttaa myös
muihin hiekkaisiin luontotyyppeihin kuten hiekkarantoihin ja dyynialueisiin. Tällaisissa tapauksissa on
esimerkiksi Natura-kohdetta rajattaessa tai alueen ihmispaineita arvioitaessa oleellista huomioida
kokonaisuudet kuin väkisin pirstoa alue luontotyyppikohtaisiin osiin.
Virallinen englanninkielinen kuvaus (EUR28; European Commission 2013) määrittelee hiekkasärkkien
olevan lähinnä (engl. predominantly) syvemmän veden ympäröimiä. Etenkin rannanläheisillä alueilla
hiekkasärkän rajaaminen vaatii aina tulkintaa, sillä vaikka särkkä olisi myös rannan puolelta pääosin
syvemmän veden ympäröimä, voi se silti olla yhteydessä mantereen tai saarten hiekkaisiin ranta-alueisiin.
Selkeitä raja-arvoja syvyyseron arviointiin ei voida antaa, sillä rajaus vaatii aina asiantuntija-arviona tehtävää
tulkintaa. Määritelmän kannalta tämä ei kuitenkaan ole ongelma etenkään jos hiekkasärkkä ja siihen
yhteydessä olevat alueet muodostavat kokonaisuuden, jolla esiintyy hiekkasärkkien eliöstöä. Tästä
esimerkkinä toimii Hankoniemen eteläpuolinen hiekkasärkkäalue, joka on myös yksi Suomen tärkeimmistä
meriajokkaan esiintymisalueista.
Eliöstö
Eliöstön vähälajisuus ei ole este alueen hiekkasärkäksi määrittämiselle, eikä kaikilla hiekkasärkillä
myöskään esiinny makrofyyttikasvillisuutta. Hiekkasärkkien tyypillinen lajisto löytyy julkaisuista
”Interpretation Manual of European Union Habitats" (European Commission 2013) ja "Natura 2000 luontotyyppiopas. 2. korjattu painos" (Airaksinen & Karttunen 2001).

3.2 Jokisuistot (1130)
Pääryhmä: 60 (vedet), 13 (luhdat)
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Suoryhmä:- (ei mitään), 3 (luhdat)
Kasvillisuustyyppi: - (ei mitään), 3 (luhdat)
Inventointiluokka: 430 - 440 (vesikuvioilla), 332 - 334 (päällekkäisillä suotyypeillä).
Vesityyppi: 15 (suisto mereen; tätä käytetään myös silloin, kun joki on liian pieni luettavaksi
määritelmällisesti tähän luontotyyppiin)
Määrittely
Joen on oltava niin suuri, että sen tuoman makean veden ja sedimentin vaikutus luontotyyppiin on merkittävä
(vrt. laajat matalat lahdet).
1130 Jokisuisto on yhdistelmäluontotyyppi, jonka päällekkäisyys on tavallista 7140 Vaihettumissoiden ja
rantasoiden (avo- ja pensaikkoluhtien) kanssa ja mahdollista 1110 Vedenalaisten hiekkasärkkien kanssa.
Ruovikot sisältyvät 1130 Jokisuistoon, kun ne ovat vesikasvillisuutta tai ruokoluhtaa. Kivennäismaan
ruovikot eivät sisälly luontotyyppiin. Metsäluhtia, puustoisia soita ja tulvametsiä ei lueta 1130 Jokisuistoon,
vaan ne rajataan omina Natura-luontotyyppeinään. Kahdesta päällekkäisestä luontotyypistä 1130 Jokisuisto
ilmoitetaan aina 1. tyyppinä.
Maan puolella 1130 Jokisuisto ulottuu kivennäismaan rajalle tai puustoisiin soihin. Luontotyyppi ulottuu
meren puolella periaatteessa siihen, mihin jokiveden välittömät vaikutukset ekosysteemissä ulottuvat.

3.3 Rannikon laguunit (1150*)
Pääryhmä: 60 (vedet), 13 (joutomaa)
Suoryhmä: 0 (vedet), 3 (luhdat) tai 4 (letto)
Kasvillisuustyyppi: 3 (luhdat) tai 4 (letto)
Inventointiluokka: 430, 440 (vedet), 332 - 334 (luhdat)
Vesityyppi: 23 (flada), 24 (kluuvi)
Määrittely
Luontotyyppiin luetaan fladat, kluuvifladat, kluuvit ja fladojen esiasteet mutta ei kluuvijärviä. Kluuvijärvellä
tarkoitetaan kluuvista kehittynyttä järveä, joka on jo hydrologisesti ja biologisesti eristynyt merestä.
Kluuvin ohjeellinen maksimikorkeus on Merenkurkussa ja sen eteläpuolella 1,4 m mpy ja Merenkurkun
pohjoispuolella 1,8 m mpy, ellei maastohavaintojen tai veden suolapitoisuustietojen perusteella pysty
muutoin erottamaan kluuvia ja järveä.
Luontotyyppiin kuuluu myös muita laguuneja kuin fladoja ja kluuveja. Tällaista laguunia ei erota merestä
kynnys vaan kuroutunut salmi, ja laguuni on yleensä syvempi kuin flada.
Maan puolella 1150 Rannikon laguunit rajataan kivennäismaan rajalle tai puustoisiin soihin. 1150 Rannikon
laguunit on yhdistelmäluontotyyppi, jonka päällekkäisyys on tavallista 7140 Vaihettumissoiden ja
rantasoiden (avo- ja pensaikkoluhtien) kanssa. Myös luhtalettojen esiintyminen on mahdollista. Kun
laguuniketjuun kuuluu fladoja ja kluuveja yhdistäviä puroja, ne sisällytetään yhdistelmiin ja ilmoitetaan
myös 3260 Pikkujoet ja purot -luontotyyppinä. 1150 Rannikon laguuneja voi esiintyä kapeissa
murtovesilahdissa etenkin lahden pohjukassa tai lähellä suualuetta. Tällöin päällekkäin on kaksi
yhdistelmätyyppiä, joista pienialaisempi, siis flada tai kluuvi, merkitään ykköstyypiksi.

3.4 Laajat, matalat lahdet (1160)
Pääryhmä: 60 (vedet), 13 (luhdat)
Suoryhmä: 0 (vedet), 3 (luhdat)
Kasvillisuustyyppi: 3 (luhdat)
Inventointiluokka: 440 (vedet), 332 - 334 (luhdat)
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Vesityyppi: 29 (Huom. vesityyppiä 21, merenlahdet, käytetään alle 100 ha laajuisissa lahdissa, joita ei kirjata
tähän luontotyyppiin ja jotka eivät muuten kävisi ilmi kuvioaineistosta)
Määrittely
Määritellään lähinnä lahden muodon (leveämpi kuin pitkä), koon (ohjeellinen minimikoko 100 ha), pohjan
laadun (hiekka tai pehmeä) ja veden syvyyden (ohjeellinen maksimisyvyys 6 m = pehmeillä pohjilla usein
kasvillisuuden maksimisyvyys) perusteella. Pieniä jokia ja puroja voi laskea lahteen (makealla vedellä ei
merkittävää vaikutusta eliöyhteisöön). Edustavuuden arvioinnissa käytetään lähinnä eliöstöön ja veden
laatuun liittyviä tekijöitä.
Päällekkäiset luontotyypit
1160 Laajat, matalat lahden on yhdistelmäluontotyyppi, joka voi olla päällekkäinen etenkin 7140
Vaihettumissoiden ja rantasoiden (avo- ja pensaikkoluhtien) sekä 1110 Vedenalaisten hiekkasärkkien kanssa.
Laajan matalan lahden alueella voi olla myös 1150 Rannikon laguuneja.
Luontotyyppi rajataan maan puolella kivennäismaan rajaan tai puustoisiin soihin. Luontotyyppiin luetaan
vesikasvillisuuteen ja luhtiin kuuluvat ruovikot, mutta ei kivennäismaan ruovikoita.

3.5 Riutat (1170)
Päällekkäisyys
Riutat voivat käytännössä olla päällekkäin usean muun meriluontotyypin kanssa. Suomen rannikolla
yleisimmin riuttojen kanssa päällekkäin esiintyvät luontotyypin 1620 Ulkosaariston luodot ja saaret
vedenalaiset osat. Riutat voivat myös esiintyä osana yhdistelmäluontotyyppejä 1160 Laajat matalat lahdet ja
1130 Jokisuistot. Luontotyyppi 1110 Vedenalaiset hiekkasärkät voi myös esiintyä riuttojen yhteydessä,
jolloin niiden rajaaminen erillisinä voi olla hankalaa tai mahdotonta. Päällekkäisyydestä ks. myös liite 3.

Rajaussuositus
Aineistot
Rajauksessa kannattaa käyttää apuna SYKE:n merikeskuksen kokoamaa paikkatietomallinnettua riuttaaineistoa. Kun on käytetty mallinnettua aineistoa, on tämän käytävä selkeästi ilmi Natura-tietokannasta.
Tällöin voidaan lisätä esimerkiksi seuraava lause:
”Pinta-ala-arvio ja luontotyypin paikkatieto on arvioitu mallinnetun ja/tai kaukokartoitustiedon pohjalta.
Mikäli mahdollista niin tämän tiedon paikkansapitävyys on varmistettava maastoselvityksin mutta ellei tähän
ole mahdollisuutta niin päätöksenteossa tulisi muistaa varovaisuusperiaate, johon Suomi on sitoutunut
kansainvälisin sopimuksin (HELCOM; CBD)”
Koostumus
Riutat ovat ympäröivästä merenpohjasta nousevia kohoumia, jotka voivat koostua peruskalliosta tai kivistä.
Mikäli riutta koostuu kivistä, niin virallisen englanninkielisen kuvauksen mukaan näiden kivien minimikoko
on 64 mm. Suomen moreenipohjat voivat aiheuttaa tulkinta- ja rajausongelmia, sillä riutat voivat koostua
vaihtelevasta ja erikokoisesta kiviaineksesta. Riutan osa voi koostua isoistakin kivistä samalla kun harjanteen
jokin toinen osa on selvästi pienikokoisempaa ainesta kuten hiekkaista moreenia. Tällaisissa tilanteissa on
muistettava että riutat ja hiekkasärkät voivat virallisen englanninkielisen kuvauksen mukaan esiintyä
toistensa yhteydessä. Tämän yhteyden ja siitä mahdollisesti seuraavan luontotyyppirajausten
päällekkäisyyden huomioon ottaminen helpottaa esimerkiksi uuden Natura-alueen rajaamista tai alueen
käytön suunnittelua ja siitä päättämistä. Päällekkäisyystapauksissa ei ole välttämätöntä yrittää löytää
absoluuttista totuutta pinta-aloista vaan voidaan tyytyä asiantuntija-arvioon kunnes on kehitetty tarkempia
rajauskeinoja tai sovittu sellaisista EU:n luontodirektiivin toimeenpanoa ja tulkintaa selvittävissä
yhteistyöelimissä.
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Eliöstö
Eliöstön puute tai vähälajisuus ei ole este alueen riutaksi määrittämiselle. Riuttojen tyypillinen lajisto löytyy
julkaisuista ”Interpretation Manual of European Union Habitats" (European Commission 2013) ja "Natura
2000 -luontotyyppiopas. 2. korjattu painos" (Airaksinen & Karttunen 2001).

3.6 Rantavallit (1210)
Pääryhmä: 12 - 13, sen mukaan kuinka paljon rantavalliin sitoutunutta kasvillisuutta vallilla esiintyy.
Kasvillisuusluokka: 1 - 5 vallitsevan kasvillisuuden mukaan
Inventointiluokka: 521 - 523 vallitsevan kasvillisuuden mukaan
Määrittely
Rantavalleihin luetaan levistä, järviruo'osta ja muusta eloperäisestä aineksesta koostuvat, veden kasaamat
vallit. Edustavimpia ovat suuret levävallit (etenkin rakkolevävaltaiset), joilla on runsaasti kasvillisuutta ja
hyönteisiä. Pohjoiset, ruokovaltaiset vallit voivat saada parhaimmillaankin edustavuudekseen 30 =
merkittävä. Edustavuus paranee rakkolevien osuuden lisääntyessä sekä levävallin koon kasvaessa. Hyvin
pienetkin levävallit kuvioidaan. Tämä on erityisen tärkeää alueilla, joilla levävallit ovat luontaisesti
harvinaisia.
Luontotyyppiin kuuluvat myös vanhemmat vallit, joilla kasvaa jo muutakin kuin 1-vuotista kasvillisuutta,
niin kauan kuin ne selvästi erottuvat maastossa. Luontotyyppiin kuuluvat myös tuoreet vallit joille ei vielä
ole ehtinyt muodostua kasvillisuutta; eivät kuitenkaan vesirajassa olevat leväkasaumat. 1210 Rantavallit on
hyvin dynaaminen luontotyyppi, jonka esiintymiä voi syntyä, hävitä ja siirtyä myrskyjen aikana. Tämä on
huomioitava kuviotietoja tulkittaessa: kuvioitu rantavalli tarkoittaa, että alueelle muodostuu rantavalleja, ei
välttämättä sitä, että rantavalli esiintyy tarkalleen kuvioidulla paikalla kooltaan muuttumattomana pysyvästi.
Ellei rantavalleja kuvioida erikseen vaan ne sisältyvät esim. 1220 Kivikkorantoihin, 1640 Hiekkarantoihin tai
1630 Merenrantaniittyihin, tulee käyttää lisämäärettä 25 Törkyvalli. Lisäksi kirjataan ylös rantavallien
peittävyys kuviolla.

3.7 Kivikkorannat (1220)
Pääryhmä: 12 - 13
Kasvillisuusluokka: 8
Inventointiluokka: 104.
Määrittely
1220 Kivikkorantoihin kuuluvat avoimet soraiset, somerikkoiset ja kivikkoiset merenrannat. 1220
Kivikkorannat on hyvin yleinen ja heterogeeninen luontotyyppi, jonka kasvillisuudeltaan edustavimpia
esiintymiä ovat mm. harjusaarten soraikot, hiekkalaikkuiset sorarannat, niittylaikkuiset kivikkorannat sekä
lintulannoitteiset kivikot.
Luontotyyppi rajataan rannan puolella vesirajaan ja maan puolella esim. varvikon tai puuston rajaan. Rajaus
tehdään pääasiassa maaperän mukaan eikä rannalla tarvitse välttämättä olla monivuotisia putkilokasveja.
Luontotyyppiin luetaan kivikkorannat, joilla niittymäistä kasvillisuutta, hiekkaa tai kalliopintaa on alle 50 %.
Mikäli kivien väleissä oleva rantaniittylajisto on erityisen edustavaa, voidaan tällainen kuvio lukea
harkinnanvaraisesti luontotyyppiin 1630 Merenrantaniityt.
Rantojen yläosien pensastot
Kivikkorantojen takaosissa olevat tiheät tyrni- ja muut pensaskasvustot luetaan 9030
Primäärisukkessiometsiin, jos sukkessiosarja jatkuu luontotyypin kriteerit täyttävänä metsänä tai
pensaikkona tyrnivyöhykkeestä maalle päin. Jos tyrnit tai muut pensaat kasvavat harvassa tai pensaikon
takana ei ole primäärisukkessiometsää, vyöhyke luetaan 1220 Kivikkorannaksi.
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Lohkareikkoiset ja lähes kasvittomat rannat
Luonnontilaiset kivikkoiset rannat luetaan 1220 Kivikkorantoihin, vaikka kasvillisuutta olisi hyvin vähän tai
ei lainkaan. Sen sijaan yksinomaan suurista lohkareista muodostuneita rantoja ei lueta kivikkorantoihin.
Suurista lohkareista koostuvat rannat luetaan 1220 Kivikkorantoihin, mikäli lohkareiden väleissä on pysyvää
kivikkorantojen tyyppilajistoa.

3.8 Kasvipeitteiset merenrantakalliot (1230)
Pääryhmä: 13.
Kasvillisuusluokka: 8
Inventointiluokka: 101 - 103.
Määrittely
Luontotyyppiin kuuluvat mereen tai muuhun avoimeen merenrantakuvioon rajautuvat kalliot, jotka ovat
avoimia ja eksponoituneita. Luontotyyppiin ei rajata vain niittylaikkuista osaa, vaan myös rupijäkäläiset osat
vesirajaan saakka. Tyyppiin on luettu LuTU-kallioryhmän arvioimat tyypit:
-

Karut merenrantakalliot (LC)
Keskiravinteiset merenrantakalliot (NT).

Natura-luontotyyppinä edustavimpia ovat monilajiset, niittylaikkuiset kalliot ja harvinaisten lajien
esiintymispaikat sekä laajat, geomorfologisesti monimuotoiset kalliot, joilla on monenlaisia pienhabitaatteja
(mm. kallioaltaita). Kallioaltaat ja pienet kalliopainanteiden soistumat sisällytetään luontotyyppiin.
Rajautuminen 8220 silikaattikallioihin
Kasvipeitteinen merenrantakallio muuttuu metsäksi, kun puusto alkaa vaikuttaa aluskasvillisuuteen (mm.
poronjäkäliä ja varpuja alkaa esiintyä). 1230 Merenrantakallio vaihtuu 8220 Silikaattikallioksi, kun
eksponoituneisuus ja meren suora vaikutus kallioon vähenevät (esim. saaren suojasivun ylemmät kalliot,
puuston tai kalliokohoumien taakse jäävät kalliot). Tällöin kalliokasvillisuudessa merenrantalajit vähenevät
selvästi ja mm. poronjäkälät runsastuvat. Erityisesti saaren suojasivuilla ja mantereen puoleisilla rannoilla
sisäsaaristoissa tämä raja voi olla hyvin alhaalla. Rajana voidaan pitää kohtaa, jossa merenrantakallion
tyyppilajisto on kokonaan korvautunut sisämaan silikaattikallioiden lajistolla.
Merenrannan pärskevyöhykkeessä sijaitseva kallio luetaan 1230 Kasvipeitteisiin merenrantakallioihin vaikka
sillä ei olisikaan tunnistettavissa merenrantalajistoa. Lajiston puuttuminen huomioidaan alhaisena
edustavuutena.
Merenrantojen kalkkikalliot
Kalkkikalliot ovat harvinaisia monimuotoisuuskeskittymiä, joten niiden saaminen esiin kartoitusaineistosta
on tärkeää. Siksi Natura 2000 -luontotyyppioppaasta poiketen kalkkipitoisia merenrantakallioita ei lueta
1230 Kasvipeitteisiin merenrantakallioihin, vaan 8210 Kalkkikallioihin.

3.9 Harjusaaret (1610)
Määrittely
1610 Harjusaaret rajataan pääasiassa maaperän (hiekkaa ja/tai soraa) ja geomorfologian mukaan.
Harjusaariin kuuluu myös muita kuin varsinaisia harjuja (esim. salpausselkiä), kunhan maaperä on
lajittunutta. Luontotyyppiin kuuluu myös vedenalainen hiekkapohja. Periaatteena on rajata luontotyyppiin
koko harjusaariketju vedenalaisine osineen. Merenkurkun de Geer -moreenisaaria ei lueta harjusaariin, koska
niiden maa-aines ei ole lajittunutta.
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Pääperiaatteena on koko saaren rajaaminen harjusaareksi. Jos jokin saaren osa poikkeaa maaperältään
selvästi harjusaaresta (esim. kallioisuuden johdosta), se voidaan kuitenkin rajata pois luontotyypistä. Tämän
pois rajattavan osan on oltava merkittävä suhteessa saaren kokoon.
Päällekkäiset luontotyypit
Harjusaaret on yhdistelmätyyppi, joka ei suoraan sulje pois minkään luontotyypin, pääryhmän, suoryhmän,
inventointiluokan jne. olemassaoloa.

3.10 Ulkosaariston luodot ja saaret (1620)
Määrittely
Luontotyyppiin kuuluu eksponoituja (tuulelle, aalloille, suolapärskeille, jääeroosiolle ja auringonpaisteelle
alttiita), tyypillisimmin kallioisia luotoja ja pieniä saaria, jotka ovat puuttomia tai joilla voi kasvaa yksittäisiä
puita tai puu- tai pensasryhmiä, mutta ei metsää. Luontotyyppiin rajataan kokonainen saari tai saariryhmä
vedenalaisine osineen.
Luodot ja saaret määritellään tähän luontotyyppiin kuuluviksi pääasiassa saaren sijainnin (ulkosaaristo ja
merivyöhyke, joskus myös välisaaristo), koon (yleensä alle 2 ha, ei metsäinen) ja maaperän (kallio, moreeni)
mukaan. Edustavuus ja luonnontilaisuus riippuu mm. kasvillisuudesta, linnustosta ja mahdollisesta
merkityksestä hylkeille.
Päällekkäiset luontotyypit
1620 Ulkosaariston luodot ja saaret on luontotyyppiyhdistelmä, jolla esiintyy tyypillisesti päällekkäisenä
kasvipeitteisiä merenrantakallioita. Moreenialustalla voi olla myös mm. kivikkorantoja, hiekkarantoja,
merenrantaniittyjä, rantavalleja ja kuivia nummia.
Yhdistelmätyyppinä 1620 Ulkosaariston saaret ja luodot ei sulje pois minkään pääryhmän, suoryhmän,
inventointiluokan jne. olemassaoloa. On kuitenkin sovittu, että ulkosaariston luotojen ja saarten vedenalaiset
osat eivät edusta luontotyyppiä riutat (1170).

3.11 Itämeren hiekkarannat (1640)
Pääryhmä: 12 - 13 pensoittuneisuuden mukaan
Kasvillisuusluokka: 2 - 7. Mikäli kasvillisuuden peittävyys on alle 50 %, merkitään kasvillisuusluokaksi 7.
Inventointiluokka: 220. Mikäli hietikkopinnalla olevan, hiekkarannoille tyypillisen kasvillisuuden peittävyys
on yli 50 %, merkitään inventointiluokaksi 521 - 523.
Määrittely
1640 Itämeren hiekkarannat rajataan meren puolella keskiveden korkeuteen eli kartalta ilmenevään
vesirajaan. Myös kasviton rantatasanne vesirajan ja kasvillisuuden välissä luetaan hiekkarantaan. Soran ja
hiekan sekaiset rannat ovat hiekkarantaa, jos hiekkaa on yli 50 %. Dyynirannoilla hiekkarannaksi luetaan
vain vesirajan ja alkiodyynien välinen rantatasanne.
Eksponoituneilla hiekkarannoilla on usein myös varhaisten dyynisukkessiovaiheiden piirteitä eli tuulen
mukana liikkuvaa ja kasautuvaa hiekkaa. Myös kasvillisuuden vyöhykkeisyydessä voi olla dyynisarjan
piirteitä. Jos dyynitopografia ei ole selvää, luontotyyppi luetaan hiekkarannaksi.

3.12 Kapeat murtovesilahdet (1650)
Pääryhmä: 60 (vedet), 13 (luhdat)
Suoryhmä: 0 (vedet), 3 (luhdat)
Kasvillisuustyyppi: 3 (luhdat)
Inventointiluokka: 440 (vedet), 332-334 (luhdat)
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Vesityyppi: 21 (alle 100 ha lahdet), 29 (yli 100 ha lahdet)
Määrittely
Määritellään lähinnä lahden muodon (selvästi leveyttään pitempi, vuonomainen; kynnys erottaa
ympäröivästä merialueesta) ja koon (pituus useita kilometrejä) perusteella. Suolaisuusgradientti vaihettuu
lahden pohjukan niukkasuolaisesta vedestä suualueen suolaisempaan veteen. Pohjukkaan voi laskea jokia ja
puroja. Edustavuuden arvioinnissa käytetään lähinnä eliöstöön ja veden laatuun liittyviä tekijöitä. Sukkession
myötä kapea murtovesilahti voi muuttua flada- ja kluuviketjuksi.
Luontotyyppi rajataan maan puolella kivennäismaan rajaan tai puustoisiin soihin. Luontotyyppiin luetaan siis
vesikasvillisuuteen ja luhtiin kuuluvat ruovikot, mutta ei kivennäismaan ruovikoita.
Päällekkäiset luontotyypit
1650 Kapeat murtovesilahdet on yhdistelmäluontotyyppi, joka on usein päällekkäinen 7140
Vaihettumissoiden ja rantasoiden (avo- ja pensaikkoluhtien) kanssa. Joskus 1150 Rannikon laguuneja voi
esiintyä etenkin lähellä kapean murtovesilahden suualuetta. Tällöin päällekkäin on kaksi yhdistelmätyyppiä,
joista 1650 Kapeat murtovesilahdet ilmoitetaan ensimmäisenä. Mikäli yhdistelmätyyppien ohella esiintyy
7140 Vaihettumissoita ja rantasoita, suokuviolle merkitään 1. tyypiksi 1150 Rannikon laguunit ja 2. tyypiksi
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot.

3.13 Liikkuvat alkiovaiheen dyynit (2110)
Pääryhmä: 13
Kasvillisuusluokka: 7
Inventointiluokka: 220
Määrittely
Alkiovaiheen dyynivyöhyke alkaa meren puolella siitä, missä hiekan kasautumista aiheuttava laikuittainen
kasvillisuus alkaa. Kasviton rantatasanne vesirajan ja alkiodyynien välissä ei kuulu tähän luontotyyppiin,
vaan hiekkarantoihin. Alkiovaiheen dyynivyöhyke ulottuu maan puolella yleensä esidyynin (valkoista
dyyniä) edustalle siihen kohtaan, josta yhtenäinen dyynivalli alkaa kohota. 2110 Alkiovaiheen dyynin ja
2120 Valkoisen dyynin tärkein rajausperuste on rantavehnän (Leymus arenarius) runsaus ja kasvustojen
yhtenäisyys: yhtenäisemmät kasvustot kuuluvat 2120 Valkoiseen dyyniin.

3.14 Liikkuvat rantakauradyynit; Valkeat dyynit (2120)
Pääryhmä: 13
Kasvillisuusluokka: 3 - 7
Inventointiluokka: 220, kun kasvillisuutta alle 50 %, 521 - 522 kun kasvillisuutta yli 50 %.
Täsmennyksiä luontotyypin kuvaukseen
Valkoisen dyynin vyöhyke sijoittuu topografisesti esidyynille ja usein myös sen takana lähimpänä oleville
dyynivalleille ja -kumpareille. Suomessa luontotyypin ehdoton valtalaji on rantavehnä (Leymus arenarius).
Tärkein rajaamisperuste on suhteellisen yhtenäinen ja fertiili rantavehnäkasvusto: alkiodyyneillä rantavehnää
on erillisinä mättäinä ja harmailla dyyneillä yleensä harvana steriilinä kasvustona.

3.15 Kiinteät, ruohokasvillisuuden peittämät dyynit; Harmaat dyynit (2130*)
Pääryhmä: 12- 13
Kasvillisuusluokka: 2 - 6
Inventointiluokka: 220, kun kasvillisuutta alle 50 %, 521 - 522 kun kasvillisuutta yli 50 %.
Määrittely
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Dyynisarjassa harmaiden dyynien vyöhyke sijaitsee yleensä valkoisten dyynien takana olevilla matalammilla
dyynivalleilla ja loivasti kumpuilevalla dyynikentällä. 2130 Harmaiden dyynien ja 2120 Valkoisten dyynien
raja määräytyy ensisijaisesti vallitsevien heinien perusteella, koska kulutukselle herkkä pohjakerros on
virkistyskäytössä olevilla rannoilla heikosti kehittynyt, eikä sitä voi aina pitää harmaan dyynin ehdottomana
tunnusmerkkinä. 2120 Valkoisilla dyyneillä valtalaji on yleensä rantavehnä (Leymus arenarius), mutta 2130
Harmailla dyyneillä vallitsevat muut lajit, esim. metsälauha (Deschampsia flexuosa).
2130 Harmaa dyynin kasvillisuus voi olla vaihtelevaa. Tyypillisin tapaus on heinien, sammalten ja ruohojen
vallitsema "dyyniketo", jonka pohjakerroksen peittävyys riippuu mm. kulutuksesta. Harmaalla dyynillä voi
olla myös ruohovaltaista, esim. merinätkelmän (Lathyrus japonicus) vallitsemaa rehevämpää
dyynikasvillisuutta tai kasvillisuus voi muodostua pelkästään sammalista ja jäkälistä. Edustavimmat 2130
Harmaat dyynit ovat poronjäkälä-valtaisia (ts. kulumattomia).
2130 Harmaan dyynin ja 2180 Metsäisen dyynin raja määritellään puuston tiheyden ja korkeuden
perusteella. Dyynivyöhyke luetaan 2180 Metsäiseksi dyyniksi, kun puusto on siinä määrin korkeaa ja tiheää,
että se selvästi hidastaa tuulta ja karikkeellaan vaikuttaa aluskasvillisuuden sukkessioon. Puuston korkeuden
on oltava vähintään kaksi metriä ja latvuspeittävyyden vähintään 10 %.
Deflaatiopintojen huomioiminen
Harmaan dyynin kasvillisuus on helposti kuluvaa, ja usein kulutuksen ja tuulen yhteisvaikutuksesta harmaan
dyynin, sekä joskus variksenmarjadyynien vyöhykkeelle syntyy kokonaan kasvittomia, tasaisia
deflaatiopintoja. Jos deflaatiopinta ylittää minimikuviokoon, se rajataan omaksi kuviokseen, joka ei edusta
mitään direktiiviluontotyyppiä.

3.16 Variksenmarjadyynit (2140*)
Pääryhmä: 12 - 13
Kasvillisuusluokka: 4 - 7
Inventointiluokka: 220, kun kasvillisuutta alle 50 %, 232 - 241 kun kasvillisuutta yli 50 %.
Määrittely
Variksenmarjadyynejä esiintyy yleensä harmaan ja metsäisen dyynin yhteydessä laikkumaisina kuvioina.
Yleensä variksenmarja (Empetrum nigrum) vallitsee kasvillisuudessa hyvin selvästi; paikoin sianpuolukka
(Arctostaphylos uva-ursi), poronjäkälät (Cladonia sp.) ja hanhenpaju (Salix repens) voivat olla runsaita.
Usein variksenmarjaa kasvaa matalilla pyöreillä kumpareilla, joiden välissä on paljasta hiekkaa;
variksenmarjapeite voi olla myös yhtenäinen. Selvästi puustoisella alueella esiintyvät
variksenmarjakumpareet (esim. mäntyjen tyvellä) kuuluvat sitä vastoin 2180 Metsäisiin dyyneihin.
Variksenmarjadyynivyöhyke on usein voimakkaasti kulunut ja hiekkaa kerääviä kumpareita harvassa.
Harvassakin esiintyvät variksenmarjakumpareet merkitään vyöhykkeenä 2140 Variksenmarjadyyneihin
kuuluviksi, mikäli ne muodostavat selkeän oman vyöhykkeensä. Kuluneisuus ja kumpareiden harva sijainti
huomioidaan edustavuutta arvioitaessa. Mikäli variksenmarjakumpareiden välissä esiintyy runsaasti (pintaalasta yli puolet) harmaiden dyynien kasvillisuutta, merkitään vyöhyke 2130 Harmaiksi dyyneiksi.

3.17 Metsäiset dyynit (2180)
Pääryhmä: 12 - 13
Kasvillisuusluokka: 1 - 6
Inventointiluokka: 521 – 522 / 231 - 252 vallitsevan kasvillisuuden mukaan.
Määrittely
Natura-luontotyyppiin kuuluvat vain rannikon metsäiset dyynit. 2180 Metsäisellä dyynillä on oltava
toiminnallinen yhteys rannikkoon (metsäinen dyyni on syntynyt rannikkodyynien sukkession kautta ja
sukkessiosarjaa on edelleen olemassa).
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2180 Metsäisen dyynin pääkriteeri on puuston tiheys ja korkeus. Kun melko tiheän, latvuspeittävyydeltään
vähintään 10 % puuston korkeus ylittää 2 metriä, määritetään vyöhyke 2180 Metsäiseksi dyyniksi. Muilla
dyyniluontotyypeillä voi olla harvakseltaan puustoa ja etenkin nuoria taimia. Puusto on tyypillisimmin
mäntyä, mutta myös harmaalepän ja koivun vallitsemat lehtipuustoiset kuviot luetaan tähän luontotyyppiin.
Aluskasvillisuus on tavallisesti metsäkasvillisuutta, mäntyvaltaisilla kuvioilla yleensä karukkokangasta tai
kuivaa kangasta. Vyöhykkeen sisällä voi olla paljaita deflaatioalueita, jotka liittyvät usein säännölliseen
kulutukseen. Joskus aluskasvillisuus muistuttaa harmaata dyyniä tai variksenmarjadyyniä, mutta jos
puustokriteerit täyttyvät, luontotyyppi on 2180 Metsäinen dyyni.
Metsäisen dyynin ja tavallisen metsän raja perustuu topografiaan eli dyynimuotojen esiintymiseen, ei
niinkään aluskasvillisuuteen tai puustoon. Puusto voi olla käsiteltyä (luontotyypin edustavuus on tällöin
huonompi), kunhan dyynitopografia on säilynyt. 2180 Metsäiseksi dyyniksi voidaan kuitenkin luokitella eri
syistä, esim. tuulen hiekkaa kasaavan vaikutuksen johdosta alueita, joilla on runsaasti tasaisia alueita
dyynimuotojen väleissä. Selvästi erottuvia dyynimuotoja ei siis tarvitse olla tiheässä, mikäli kuvio selkeästi
kuuluu dyynimuodostuma-alueeseen.

3.18 Dyynien kosteat soistuneet painanteet (2190)
Pääryhmä: 12 - 13
Suoryhmä: 0 - 4
Kasvillisuusluokka: 1 - 7
Inventointiluokka: 220, kun kasvillisuutta alle 50 %, 311 - 334 kun kyseessä turvetta sisältävä soistunut
painanne, 335 kun kyseessä arokosteikko, 521 - 523 kun kyseessä kasvillisuudeltaan niittymäinen, selkeä
painanne.
Suoyhdistymätyyppi: 41 piensuo, kun kyseessä soistunut painanne.
Täsmennyksiä luontotyypin kuvaukseen
Dyynien kosteisiin soistuneisiin painanteisiin luetaan kahden tyyppisiä painanteita: pohja- tai
valumavesivaikutteisia deflaatioaltaita, jotka ovat usein vain kausikosteita, sekä pysyvästi kosteita, jopa
avovesipintaisia lampareita.
Deflaatioaltaita esiintyy usein harmaiden dyynien vyöhykkeen sisällä selvärajaisina laikkuina. Ne ovat
tasapohjaisia, muuta dyynipintaa hieman alempana olevia kausikosteita laikkuja, joiden kasvillisuutta
luonnehtii tyypillisesti yhtenäinen sammalpeite. Myös heiniä ja ruohoja sekä matalia pensaita, kuten
hanhenpajua (Salix repens) ja suomyrttiä (Myrica gale) esiintyy. Painanteet ovat usein ravinteikkaita, mutta
luontotyypiltä ei edellytetä ravinteisuutta tai lettolajeja. Koska monet painanteet ovat vain kausikosteita,
suosammalia ei välttämättä esiinny lainkaan.
Myös dyynien väliset vetiset lampareet ja niitä ympäröivät soistumat luetaan tähän luontotyyppiin, mikäli ne
esiintyvät niin korkealla, että niiltä puuttuu säännöllinen merivesivaikutus. Lampareiden kasvillisuus on
usein sara- tai ruokovaltaista vesikasvillisuutta tai luhtaa. Lampareet ovat pieniä: avovesipinnan
harkinnanvaraisena rajana voidaan pitää 0,25 ha, jonka ylittävät lammet luetaan pienvesien luontotyyppeihin
tai rannikon laguuneihin.
Metsittyneet painanteet luokitellaan ja kuvioidaan metsäisten luontotyyppien / biotooppien mukaan.
Kyseessä on erittäin monimuotoinen luontotyyppi. Kuvioinnissa noudatetaan johdonmukaisesti soiden /
kivennäismaiden / niittymäisten alueiden koodaustapaa kaikkien parametrien osalta

3.19 Kuivat kanerva- ja variksenmarjadyynit (2320)
Pääryhmä: 12 - 13
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Kasvillisuusluokka: 5 - 6 tai poikkeustapauksessa 7 kun kasvillisuuden edustavuuden johdosta nummeksi
luokitellaan alue, jossa kivi- tai hiekkapintaa on yli 50 %
Inventointiluokka: 510.
Määrittely
Tyyppi on kasvillisuudeltaan nummea; kanervan ja variksenmarjan samanaikainen esiintyminen ei ole
välttämätöntä.
Kasvipeite on yhtenäisempi ja monilajisempi kuin 2140 Variksenmarjadyyneillä, joilla on runsaammin
paljasta hiekkapintaa, variksenmarjakumpareet selväpiirteisiä ja hyvin selvä variksenmarjan valta-asema
kumpareiden kasvillisuudessa.
2320 Kuivia kanerva- ja variksenmarjadyynejä tulkitaan esiintyvän sekä sisämaan että rannikon
dyynialueilla. Sisämaassa esiintymistä ei mainita Natura 2000 -luontotyyppioppaassa, mutta asiantuntijaarvion mukaan tätä luontotyyppiä on myös sisämaassa. Rannikon esiintymillä kuivia kanerva- ja
variksenmarjadyynejä on dyynisarjan vanhimmissa osissa, joissa hiekka ei ole enää liikkuvaa.
Kuivien kanerva- ja variksenmarjadyynien esiintyminen Suomessa edellyttää yleensä jotakin tekijää, joka
pitää alueet avoimina estämällä puuston kasvua. Jos tämä tekijä ei enää vaikuta, alueet metsittyvät.
Perinteisesti tällaisia tekijöitä ovat olleet kuivien, hiekkapohjaisten dyynialueiden toistuvat palot sekä
laidunnus. Samankaltaisia luontotyyppiä ylläpitäviä vaikutuksia on todettu olevan myös muunlaisella
toistuvalla puuston poistolla (esim. dyynialueiden pitäminen maisemasyistä avoimina) tai puolustusvoimien
harjoitustoiminnalla, jossa puustoa tuhoutuu ja syttyy toistuvia maastopaloja.
Muut nummet dyynialueiden ulkopuolella luetaan perinnebiotooppien luontotyyppiin 4030 Kuivat nummet.

3.20 Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät (9030*)
Primäärisukkessiometsien esiintyminen rannikolla
9030 Primäärisukkessiometsiksi luetaan Pohjanlahden, Saaristomeren ja Ahvenanmeren rannikon ja
saariston maankohoamisvyöhykkeen luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset rantapensaikot ja metsät,
jotka sijaitsevat pääsääntöisesti korkeintaan 10 m mpy. Metsien ohjeellinen korkeusraja riippuu alueen
maankohoamisnopeudesta ja on esim. Turussa 5 m, Porissa 8 m, Vaasassa 10 m sekä Oulussa ja Kemissä 9
m. Yläraja voi olla saaristossa korkeammalla, koska ei ole perusteltua kaavamaisesti rajata saaren
korkeimman kohdan metsää pois primäärisukkessiometsästä, vaikka 10 m mpy pienialaisesti ylittyisikin.
Primäärisukkessiometsien inventoinnissa noudatetaan SYKE:n Luontodirektiiviraportoinnissa käyttämää
rajausta, jonka mukaan Suomenlahdella (Hankoniemestä itään) ei maankohoamisen hitaudesta johtuen
esiinny primäärisukkessiometsiä.
Kuvioinnin perusteet
Primäärisukkessiometsän sukkessiovyöhykkeet kuvioidaan erikseen inventointiluokkien ja/tai puustoerojen
kautta ja merkitään osaksi samaa luontotyyppikokonaisuutta. Jos kasvillisuudessa on havaittavissa selvää
maankohoamisen aiheuttamaa sukkessiivista kehitystä mutta alue on liian pieni pilkottavaksi erillisiksi
kuvioiksi, voidaan se erottaa yhtenä yksittäisenä 9030 Primäärisukkessiometsän kuviona.
9030 Primäärisukkessiometsiin kuuluvien kuvioiden suuntaa-antava minimileveys on 5 m, mutta tästä
voidaan poiketa esimerkiksi tapauksissa, joissa yksittäisen saaren tietyn luontotyypin keskimääräinen leveys
on selvästi suurempi tai jolloin kapean vyöhykkeen kuvioiminen ei tuo olennaista lisätietoja yksittäisen
saaren / alueen luontotyyppien esiintymiseen. Käytännössä erityisen kapeita (= alle 10 m leveitä) kuvioita on
tarpeen merkitä kohteilla, joilla luontotyyppi on selvästi havaittavissa, mutta ei, esim. rannan jyrkkyydestä
johtuen, esiinny leveämpänä = kuvioimatta jättäminen johtaisi olennaisen informaation häviämiseen.
Riippumatta metsikön laajuudesta tai sijainnista, yksittäistä rantametsää ei kuvioida 9030
Primäärisukkessiometsänä, jos sen pohjakasvillisuudessa tai puustossa ei ole havaittavissa maankohoamiseen
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viittaavaa sukkessiivista muutosta. Mikäli sukkessiosarja on katkennut alempana rantavyöhykkeessä,
esimerkiksi voimakkaan metsänkäsittelyn seurauksena, ei metsää myöskään lueta enää 9030
Primäärisukkessiometsäksi, vaikka se muuten täyttäisikin tyypin määritelmän. Mikäli katkos on kapea, esim.
metsätien aikaansaama, voidaan tien yläpuolella oleva metsä harkinnanvaraisesti merkitä 9030
Primäärisukkessiometsäksi. Katkos on kuitenkin huomioitava luontotyypin edustavuutta laskevana tekijänä.
Päällekkäiset luontotyypit
9030 Primäärisukkessiometsä on yhdistelmäluontotyyppi. Kokonaisina, laajoinakin vyöhykkeinä
päällekkäisinä 2. luontotyyppeinä merkitään 9080 Metsäluhdat, 91D0 Puustoiset suot, 7230 Letot (puustoiset
kasvillisuustyypit), 91E0 Tulvametsät sekä 9050 Boreaaliset lehdot, mikäli ne esiintyvät osana
primäärisukkessiosarjaa tai sisältävät maankohoamisen aikaansaamaa sukkessiivista vyöhykkeisyyttä.
Kun primäärimetsä sijaitsee 1610 Ulkosaariston luodoilla ja saarilla tai 1620 Harjusaarilla, se merkitään
2.luontotyypiksi.
Luonnontilaisen, metsäisen sukkessiovyöhykkeen sisään jäävät pienialaiset (alle 1 ha), luonnontilaiset tai
luonnontilaltaan heikentyneet kuviot luetaan, varsinaisen luontotyyppinsä ohella, kuuluvaksi myös 9030
Primäärisukkessiometsiin. Näiltä osin kyseessä on ”rajoittamaton” yhdistelmätyyppi eli sen kanssa
päällekkäiseksi voidaan merkitä mikä tahansa pienialaisena esiintyvä luontotyyppi. Tällaisia voivat olla
esimerkiksi kalliopaljastumat.
Primäärisukkessiometsät ja boreaaliset luonnonmetsät
Mikäli metsä täyttää 9030 Primäärisukkessiometsän määritelmän, se merkitään ko. luontotyypiksi, vaikka
täyttäisi myös 9010 Boreaalisen luonnonmetsän määritelmän. Huom. kuitenkin tulkinnallinen painotus
alueilla, joiden suojeluperusteissa painotetaan 9010 Boreaalista luonnonmetsää 9030
Primäärisukkessiometsien sijasta (luku 2.6).
Mikäli yksittäinen ranta-alueen metsikkö täyttää 9010 Boreaalisen luonnonmetsän kriteerit, mutta ei ole osa
näkyvää sukkessiosarjaa, merkitään se 9010 Boreaaliseksi luonnonmetsäksi.
9010- ja 9030-tyyppejä ei koskaan merkitä päällekkäin.
Metsälaitumet ja hakamaat
Primäärisukkessiometsiin ei lueta luontotyyppiä 9070 Hakamaat ja kaskilaitumet. Parhaiten hakamaat erottaa
primäärisukkessiometsistä hakamainen puustorakenne. Laidunkäyttöön raivatut alueet luokitellaan
hakamaaksi. Eivät voi olla päällekkäisiä johtuen puuston käsittelyn tavoitteiden eroavuuksista.
Perinnebiotoopeista metsälaitumet voidaan lukea 9030 Primäärisukkessiometsiin. Tällöin inventointiluokaksi
merkitään 560 Metsälaidun, kasvillisuustyyppi merkitään todellisen tilanteen mukaisesti (voi olla jokin
metsäkasvillisuustyyppi) ja Natura-tyypiksi 9030.
Ks. metsälaitumen ja hakamaan erot kpl 5.12.
Harjumetsät, kallioiset metsät sekä dyynien luontotyypit
9060 Harjumetsiä tai 2180 Metsäisiä dyynejä / muita dyynisukkession osana olevia metsiä tai kallioisia
metsätyyppejä ei lueta kuuluvaksi 9030 Primäärisukkessiometsiin, elleivät ne esiinny pienialaisina
primäärisukkessiometsävyöhykkeen sisällä. Myöskään nummia, vaikka ne sijaitsisivatkin varsinaisen
metsäisen vyöhykkeen jälkeen sukkessiosarjan vanhimpana osana, ei lueta 9030 Primäärisukkessiometsiin
kuuluviksi.
Merenrantojen alaosien vyöhykkeet
Metsäisen sukkessiosarjan pensastovaiheiden alapuolella olevia luontotyyppejä, kuten 1630
Merenrantaniittyjä ja 1220 Kivikkorantoja ei lueta osaksi primäärisukkessiometsää, mikäli ne ovat
kuvioitavissa omiksi erillisiksi kokonaisuuksikseen. Tyrnivyöhyke luetaan osaksi 9030
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Primäärisukkessiometsää, mikäli se rajoittuu ylempänä alkavaan varsinaiseen
primäärisukkessiometsävyöhykkeeseen.
Edustavuuteen vaikuttavista tekijöistä
Koska 9030 Primäärisukkessiometsä on luontotyyppiyhdistelmä, sen edustavuus arvioidaan aina toisiinsa
rajautuvien kuvioiden muodostamalle metsäkokonaisuudelle, merkiten jokaiselle saman
metsikkökokonaisuuden kuviolle sama, yhteinen edustavuusarvo. Edustavuuteen vaikuttavista tekijöistä
olennaisimmat ovat sukkessiosarjan kattavuus ja laajuus sekä sukkessiivisen kehityksen näkyvyys
kasvillisuudessa. Jos laiduntaminen ei estä sukkessiota, vaan ainoastaan pidentää yhden sukkessiovaiheen
kestoa, ei se alenna luontotyypin edustavuutta. Edustavuudeltaan erinomaisiksi merkitään vain kohteet, joilla
sukkessiosarja sisältään luonnontilaisina kaikki vyöhykkeet pensastovaiheesta havumetsiin.

4 SISÄVESIEN LUONTOTYYPIT
4.1 Yleistä
Kaikille sisävesien luontotyypeille esitetään tässä ohjeessa vastaavuudet VPD-pintavesityyppeihin sekä
lisäksi kalkkilammille ja järville tarkempi inventointiohje. On kuitenkin muistettava, että täyttä vastaavuutta
VPD-tyyppien ja Natura-luontotyyppien välillä ei ole, vaan tyypittely ratkaistaan vesistökohtaisesti.

4.2 Karut kirkasvetiset järvet (3110)
Vastaavuus VPD-tyyppeihin: Vähähumuksiset järvityypit (väriluku < 30 mg Pt/l) eli pienet ja keskikokoiset
vähähumuksiset järvet (Vh), suuret vähähumuksiset järvet (SVh) ja matalat vähähumuksiset järvet (MVh)
voidaan lukea suoraan tähän tyyppiin. Myös VPD-tyyppi Pohjois-Lapin järvet (PoLa) voidaan
pääsääntöisesti lukea tähän tyyppiin. Selvästi humuspitoisten PoLa-tyypin järvien luontotyyppi tulee
määrittää tyypiksi humuspitoiset lammet ja järvet (3160).
Luontotyyppiin kuuluvat myös kirkasvetiset lammet (pinta-ala alle 10 ha), kuten kirkasvetiset harju-, lähdeja suolammet, vaikka Natura –luontotyyppikuvauksen mukaista pohjaruusukekasvillisuutta ei esiintyisikään
rannan ja pohjan olosuhteiden (suorantaiset lammet) vuoksi.

4.3 Niukka-keskiravinteiset järvet (3130)
Vastaavuus VPD-tyyppeihin: Vastaavaa VPD-järvityyppiä ei ole. Natura -luontotyypin kuvaus vastaa järvien
rantakasvillisuustyyppiä, jota voi esiintyä monenlaisilla järvillä.
Tietokannassa nykyisin olevat niukka-keskiravinteiset järvet jätetään tietokantaan. Määritetään lisäksi muu
vastaava Natura-järviluontotyyppi esim. VPD-järvityypin perusteella.

4.4 Kalkkilammet ja -järvet (3140)
Vastaavuus VPD-tyyppeihin: Pohjois-Suomen Runsaskalkkiset järvet (Rk) -tyypin järvet lukuun ottamatta
Kittilän Stratiotes-järviä vastaavat hyvin tätä luontotyyppiä. Stratiotes-tyypin järvet kuuluvat tyyppiin
luontaisesti runsasravinteiset järvet samoin kuin pääsääntöisesti Kainuun eteläpuoliset Rk-tyypin järvet.
Määrittely
Runsaskalkkiset järvet sijaitsevat kalkkipitoisella kallio- tai maaperäalueella. Ne ovat useimmiten pieniä ja
matalia tai keskisyviä. Runsaskalkkiset järvet ovat tyypillisesti kirkasvetisiä, niukka-keskiravinteisia ja
niiden vesi on kalkkipitoista (alkaliniteetti korkea). Kalkkipitoisuus on yleensä yli 8 mg/l. VPD-tyyppiin
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voidaan kuitenkin lukea myös keski- tai runsashumuksisia järviä (ja lampia), jos ne voidaan tunnistaa joko
korkean alkaliniteetin (> 0,4 mmol/l) tai kasvillisuuden perusteella (Pilke 2012).
Botaaniselta järvityypiltään (Maristo 1941) kalkkijärvet ovat tavallisesti Potamogeton filiformis–Charatyypin järviä. Tyypin järviä luonnehtivat melko korkea pH-arvo, kapeat ilmaversoiskasvustot ja emäksistä
vettä suosivien makrofyyttien esiintyminen (Rintanen 1996). Runsaskalkkisissa järvissä uposlehtiset ovat
usein runsaita. Chara-näkinpartaisia esiintyy tyypillisesti runsaskalkkisissa järvissä mineraalipohjilla,
lammilla usein rantapenkassa. Pehmeäpohjaisissa runsaskalkkisissa järvissä ja lammissa vesikasvillisuus voi
olla hyvin vähäistä. Isoja pohjalehtisiä on varsin vähän.
Natura 2000 -luontotyyppioppaassa (Airaksinen & Karttunen 2001) painotetaan tyypin määrittämisessä ja
edustavuuden arvioinnissa hyvin vahvasti kasvillisuutta, erityisesti näkinpartaislevien (Chara spp.) runsasta
esiintymistä. Myös luontotyyppien uhanalaisarvioinnin luontotyyppikuvauksissa (Leka ym. 2001)
kasvillisuuden merkitystä korostetaan. Vesipuitedirektiivin pintavesityyppien määritysohjeessa (Pilke 2012)
annetaan käytännön syistä (vesikasvillisuusaineiston puutteellinen kattavuus) enemmän painoa myös
vesikemialle, minkä mukaan tyyppiin voidaan lukea alkaliniteetin keskiarvon tai mediaanin 0,4 mekv/l
(mmol/l) ylittävät järvet.
Luontotyypin kalkkilammet ja -järvet määrittäminen tehdään kasvillisuuden tai kalkkisaostumien
esiintymisen perusteella. Aina kun mahdollista, tutkitaan kasvillisuus kahlaamalla ja syvemmillä alueilla
veneestä käsin haravan, vesikiikarin ym. tutkimusvälineiden avulla, tai sukeltamalla/snorklaamalla.
Kalkkilampia ja -järviä luonnehtivat tietyt Chara-lajit (Chara aspera, C. strigosa tai Chara intermedia) tai
merivita (Potamogeton filiformis). Pehmeäpohjaisissa lammissa useimmiten niukat näkinpartaiskasvustot
voivat jäädä löytymättä, varsinkin jos kartoitus tehdään rannalta käsin. Tyypittely voidaan tällöin tehdä myös
veden alkaliniteettiin (> 0,4 mmol/l) sekä rannan lettoisuuteen ja lähiympäristön muihin kalkkivaikutuksen
ilmentäjiin (kalkkivaikutteiset letot, huurresammallähteet) perustuen.
Kalkkijärvien levinneisyyden ydinalue on Kuusamossa. Tyyppiin kuuluvia järviä esiintyy myös muualla
Pohjois-Suomessa. VPD-tyypittelyn ja alkaliniteetin mukaan luontotyyppiä voi esiintyä myös Pohjois- ja
Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa. Määritys varmistetaan kalkkijärviä luonnehtivan kasvillisuuden tai
kalkkisaostumien esiintymisen perusteella.

4.5 Luontaisesti runsasravinteiset järvet (3150)
Vastaavuus VPD-tyyppeihin: Luontotyyppi vastaa VPD-järvityyppiä runsasravinteiset järvet (Rr) ja
runsaskalkkisista järvistä (Rk) Kittilän Stratiotes-järviä ja myös pääsääntöisesti Kainuun eteläpuolisia järviä.
Rk-tyypin järvien osalta määrittäminen tehdään kasvillisuuden perusteella.
Luontotyyppiin kuuluvat myös luontaisesti runsasravinteiset lammet, joiden vedenlaatu ja kasvillisuus on Rr
–järvityypin kaltaista.

4.6 Humuspitoiset järvet ja lammet(3160)
Vastaavuus VPD-tyyppeihin: Luontotyyppi vastaa humuksisia (väriluku 30–90 mg Pt/l ja runsashumuksisia
(väriluku > 90 mg Pt/l) VPD-järvityyppejä, joita ovat:
• pienet humusjärvet (Ph)
• keskikokoiset humusjärvet (Kh)
• suuret humusjärvet (Sh)
• runsashumuksiset järvet (Rh)
• matalat humusjärvet (Mh)
• matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
Luontotyyppiin kuuluvat myös humusvetiset lammet (pinta-ala alle 10 ha).
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4.7 Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (3210)
Vastaavuus VPD-tyyppeihin: Luontotyyppi vastaa boreaalisella alueella vesienhoidon toisen
suunnittelukauden luonnontilaisimpia keskisuuria ja suuria jokivesimuodostumia, joihin eivät kuulu:
• voimakkaasti muutetut vesimuodostumat
• keinotekoiset vesimuodostumat
• vesimuodostumat, joiden tyyppiä ei voi määrittää
• vesimuodostumat, joilla hydromorfologisen muuttuneisuusluokituksen pisteitä > 2
Alpiinisella alueella kaikki virtavedet kuuluvat tähän luontotyyppiin. Luontotyyppi voi olla päällekkäinen
3220 Tunturijokien ja -purojen sekä 3260 Pikkujokien ja purojen kanssa, boreaalisella alueella kuitenkin
vain kytkeytyessään ennalta määritettyyn luonnontilaiseen jokireittiin.
Jokireiteistä on koostettu luontodirektiivin raportoinnin yhteydessä 2013 paikkatietoaineisto, jonka mukaan
luontotyypin esiintyminen Natura-alueilla määritetään. Tässä aineistossa on huomioitu vain keskisuuret ja
suuret jokivesimuodostumat, joiden pituudet on annettu tietokantapäivityksen tausta-aineistoissa, mutta
pituuksissa ei ole huomioitu sivu- ja latvavesistöjä. Myös näihin jokiin liittyvät pienemmät joet ja purot ovat
ensisijaisesti luontotyyppiä 3210 ja toissijaisesti luontotyyppiä 3220 tai 3260. Muut Natura-alueiden joet,
jotka eivät ole ym. määritelmän ja paikkatietoaineiston mukaisia jokireittejä tai liity näihin
paikkatietoaineiston avulla määriteltyihin jokireitteihin, luetaan luontotyyppeihin 3220 tai 3260 sijainnin
mukaan. Kaikki koskiensuojelulain kohteet luetaan tähän luontotyyppiin, mutta näihin kohteisiin liittyvät
pienemmät virtavedet vain, jos koskiensuojelulain kohde täyttää luonnontilaisen jokireitin hydromorfologiset
kriteerit (kaikki eivät täytä). Luontotyyppiin voidaan lukea myös paikkatietoaineistossa määriteltyjen
jokivesistöjen lyhytviipymäiset lammet ja järvet (joen järvimäiset laajentumat, joissa veden vaihtuvuus
suuri), joiden määrittelemisessä voi käyttää apuna vesienhoidon järvityyppiä ”Lyhytviipymäiset järvet” (Lv).
Metsähallituksessa koostetaan keväällä 2014 em. jokireittiaineiston perusteella aineistoa, jota voidaan
käyttää tietokannan päivityksen apuna tai tarkistusaineistona. Aineisto valmistuu huhtikuussa ja se käsittää
kaikki jokireittiaineistoon liittyvät, SYKEn uomaverkostoaineistossa olevat purot (VA > 10 km2).

4.8 Tunturijoet ja -purot (3220)
Vastaavuus VPD-tyyppeihin: Luontotyyppiin voidaan lukea PoLa-lisämerkinnällä tyypitellyt joet.
Jos tähän luontotyyppiin kuuluva joki tai puro on myös luontotyyppiä 3210, ilmoitetaan 3220 toisena
luontotyyppinä.

4.9 Pikkujoet ja purot (3260)
Vastaavuus VPD-tyyppeihin: Pienet turve-, kangas- ja savimaiden joet (Pt, Pk ja Psa) (valuma-alue > l00
km2) voidaan lukea tähän luontotyyppiin.
Jos tähän luontotyyppiin kuuluva joki tai puro on myös luontotyyppiä 3210, ilmoitetaan 3260 toisena
luontotyyppinä. Luontotyyppiin luetaan myös jokea pienemmät (valuma-alue < 100 km2) virtavedet silloin
kun ne täyttävät vesilain puron määritelmän (jatkuva veden virtaus, kalan kulku mahdollista), mutta ei
vesilain mukaisia noroja (valuma-alue alle 10 km2, kausikuiva, kalan kulku ei ole merkittävässä määrin
mahdollista). Noroille ei ole vastaavaa Natura –luontotyyppiä.

5 PERINNEBIOTOOPPIEN LUONTOTYYPIT
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5.1 Merenrantaniityt (1630*)
Pääryhmä: 12 - 13 pensoittuneisuuden mukaan
Suoryhmä: 0
Kasvillisuusluokka: 1 - 5 vallitsevan kasvillisuuden mukaan, tavallisesti 2
Inventointiluokka: 521 - 523.
Kasvillisuustyyppi: 520000-sarja
Määrittely
Natura-luontotyyppiin luetaan sekä luonnontilaiset että perinnebiotooppeina hoidetut tai hoidettavat
merenrantaniityt. Kasvillisuustyypillä tarkennetaan merenrantaniityn tarkempi tyyppi (520000-sarja).
Järviruo'on peittävyyden lisääntyminen vähentää merenrantaniityn edustavuutta. Selvä kasvillisuuden
vyöhykkeisyys ja niityn laajuus lisäävät edustavuutta.
Matalakasvuisen rantaniityn (LuTU-tyyppi) tunnistaa siitä, että sillä esiintyy järviruo’on lisäksi tai harvan
järviruo’on alla yhtenäistä matalakasvuista rantaniittykasvillisuutta. Mikä tahansa merenrannan tuntumassa
sijaitseva matalakasvuinen niitty ei ole 1630* Merenrantaniitty, vaan kasvilajistossa on oltava
merenrantalajeja, esimerkiksi meriluikka (Eleocharis uniglumis), isorantasappi (Centaurium littorale),
suolavihvilä (Juncus gerardii), suolasänkiö (Odontites litoralis), meriratamo (Plantago maritima),
merirannikki (Glaux maritima), merisuolake (Triglochin maritima), sinikaisla (Schoenoplectus
tabernaemontani).
Merenrantaniittyjen luokituksessa tulee huomioida laidunnus- tai niittohistoria ja liittyminen muihin
merenrantaniitty- ja perinnebiotooppialueisiin.
Mikäli järviruo’on vallitsemalla alueella esiintyy erityisen edustavaa merenrantaniittyjen lajistoa, voidaan
kuvio merkitä 1630* Merenrantaniityksi, vaikka järviruo’on peittävyys olisi huomattavasti suurempikin kuin
50–60 %.
Eroja muihin luontotyyppeihin:
1220 Kivikkorannat: 1630 Merenrantaniityillä kivisyyden on oltava lähtökohtaisesti alle 50 %. Tästä voidaan
harkinnanvaraisesti poiketa, mikäli merenrantaniittyjen ominaislajisto on erityisen edustavaa.
Jos merenrantaniityllä esiintyy pienialaisia suolamaalaikkuja siellä täällä, merkitään kuviolle huomiokenttään ’suolamaalaikkuja’. Laajat yhtenäiset suolamaalaikut erotetaan kasvillisuustyypillä (520600-sarja)
omiksi kuvioikseen.
Vaihettumissuot ja rantasuot 7140 (sisältää avo- ja pensaikkoluhdat): Vaihettumissoihin ja rantasoihin (7140)
luettavat rantojen ruokoluhdat vaihettuvat ilman selvää rajaa ruovikkoiseen vesi- ja rantaniittykasvillisuuteen
(esim. merenrantaniityt 1630*). Ruovikkoalue luetaan vaihettumissuoksi ja rantasuoksi, mikäli se esiintyy
keskiveden korkeuden yläpuolella ja on selvästi makean veden vaikutuspiirissä, siinä kerrostuu turvetta
(orgaanisessa kerroksessa mudan/liejun ohella turvetta muutamasta sentistä useisiin kymmeniin sentteihin) ja
kasvillisuudessa esiintyy ruo'on ohella makean veden suolajistoa, esimerkiksi oka- (Sphagnum squarrosum)
ja lettorahkasammal (S. teres), sirppisammallajeja, pullosara (Carex rostrata), kurjenjalka (Potentilla
palustris), raate (Menyanthes trifoliata). Lisäksi voi esiintyä luhdille ja rantaniityille yhteistä lajistoa.
Tyyppiin luettavat alueet voivat olla laidunnettuja rantaniittyjen tai muiden laidunkokonaisuuteen kuuluvien
luontotyyppien yhteydessä. Laidunnuksen, niiton tai muun luonnonhoidon myötä tyyppiin luettavat alueet
voivat muuttua merenrantaniityksi.
Jos merenrantaniityllä on havaittavissa luhtaisuutta, mutta se edelleen täyttää tyypin 1630* kriteerit,
ilmoitetaan tämä lisämääreellä ”luhtainen”. Jos merenrantaniityllä havaitaan lievää soistumista, mutta alue
edelleen täyttää tyypin 1630* kriteerit, ilmoitetaan tämä lisämääreellä ”soistunut”. Lievää soistumista ja
ohutta sammalen muodostumista tapahtuu joskus hoitamatta olleilla rantaniityillä lakoontuneesta ruovikosta
muodostuvan ruokokarikkeen tukkiessa meriveden virtauksen, mutta hoidon myötä veden virtaus palautuu ja
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sammal häviää yleensä nopeasti. Jos rantaniitty on ollut pitkään hoitamatta ja jo osin soistunut, saa tyyppi
1630* huonon edustavuuden.
Ruovikot ja tavanomainen vesikasvillisuus: Yhtenäiset, yksipuoliset ruovikot eivät edusta välttämättä mitään
Natura-luontotyyppiä. Merenrantaniityt 1630* erottaa ruovikoista se, että ruo’on alla on aina jäljellä
rantaniittyjen kasvilajistoa. Merenrantaniityt eivät yleensä ulotu, pikkuluikka-hapsiluikkaniittyjä lukuun
ottamatta, keskiveden korkeuden alapuolelle. Ruovikkoalueet voivat kuulua tyyppiin 7140 Vaihettumissuot
ja rantasuot (ks. tyypin määritelmä). Keskiveden korkeuden alapuoliset ruovikot voivat kuulua osana
yhdistelmätyyppeihin, etenkin tyyppeihin 1130 Jokisuistot, 1150 Rannikon laguunit, 1160 Laajat matalat
lahdet tai 1650 Kapeat murtovesilahdet.
Muut niittytyypit: merenrantaniityt ovat aina meriveden vaikutuksen alaisia. Jos ovat geolitoraalissa
ylimmän korkean veden ulottuvissa, luetaan merenrantaniittyyn. Jos ovat ylimmän korkean veden
vaikutuksen ulkopuolella, voidaan luokitella esim. tuoreisiin tai kuiviin niittyihin.
Kasvillisuusluokka rantaniityillä
Inventointiluokka, Natura-tyyppi ja kasvillisuusluokka kertovat olennaisen niittyjen kasvillisuudesta, joten
kasvillisuusluokka toimii lisätietona niittyjen luokittelussa. Kasvillisuusluokkaa voidaan käyttää kuvaamaan
karkeasti kosteuden ja ravinteisuuden vaikutusta kuviolla:
- kuiva → kostea (KL 5 → 1)
- vähäravinteinen → runsasravinteinen (KL 5 → 1).
Edustavuuden määrittelystä
Rantaniityn edustavuus merkitään kuvioittain, eli saman rantaniittyalueen eri kuviot voivat saada keskenään
erilaisia edustavuusarvoja. Yhtenäisen rantaniittyalueen kuvioiden edustavuuteen vaikuttaa kuitenkin
rantaniityn kokonaisedustavuus: mikäli yhtenäinen rantaniittyalue on laaja ja sisältää useita
kasvillisuusvyöhykkeitä tai sillä on muita edustavuutta lisääviä piirteitä, saavat yksittäiset kuviot paremman
edustavuusarvon kuin vastaavat kuviot pienialaisella ja kokonaisuutena vähemmän edustavalla kohteella.
Järviruo'on peittävyyden lisääntyminen vähentää merenrantaniityn edustavuutta. Selvä kasvillisuuden
vyöhykkeisyys ja niityn laajuus lisäävät edustavuutta.

5.2 Kuivat nummet (4030)
Pääryhmä: 12 – 13.
Kasvillisuusluokka: 3 - 6 tai 7 - 8 poikkeustapauksissa, joissa nummeksi luokitellaan alue, jossa kivi- tai
hiekkapintaa on yli 50 % (esimerkiksi nummikasvillisuudeltaan edustavat, kiviset nummialueet).
Inventointiluokka: 510 nummi.
Kasvillisuustyyppi: 7100000-sarja ja 720201 Kangaskedot.
Määrittely
LuTU-hankkeen tyypeistä tähän lasketaan nummet, joiden katsotaan rajoittuvan mereisille alueille,
dyynialueiden ulkopuolelle, sekä kangaskedot, joiden katsotaan pääasiassa esiintyvän sisämaassa.
Nummet ovat lajittuneille moreenimaille kehittyneitä puuttomia, alun perin laidunnettuja varpukankaita.
Maaperä on niukkaravinteista podsolimaannosta. Alkuperäiset harjujen ja päätemoreenien havumetsät ovat
hävinneet tai hävitetty kulojen, vuosisataisen laiduntamisen ja hakkuiden myötä. Karuilla ulkosaariston
saarilla metsää ei ole koskaan kehittynyt. Kanerva, variksenmarja, puolukka, joskus heinät ja jäkälät ovat
nummien valtalajeja.
Hoitamattomana korkeakasvuinen kataja, mänty, pihlaja ja muut puut valtaavat nummen. Lopputuloksena on
kangasmetsä.
Nummella saa olla yksittäisiä puita, mutta mikäli puuston latvuspeittävyys ylittää 10 %, kohdetta ei voi
merkitä 4030 Nummeksi. Mikäli kasvillisuus kuitenkin vastaa nummikasvillisuutta, käytetään nummen
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inventointiluokkaa. Nummen kivisyyden ja katajikkoisuuden ohjeellinen raja on 50 %. Tästä voidaan
perustelluissa tapauksissa poiketa. Nummihistoriasta kirjataan maininta huomiokenttään, lisäksi
potentiaalisille hoitokohteille kirjataan toimenpide-ehdotus. Pääsääntöisesti varpujen peittävyys nummella
tulee olla yli 50 %.
Luontaiset nummimaiset alueet, jotka sijaitsevat perinnebiotoopin yhteydessä voidaan ottaa mukaan tähän
tyyppiin, yksittäiset luontaiset nummet, joiden historiassa ei ole nummien perinteistä käyttöä laidunnusta,
niittoa tai kulotusta, jätetään ulkopuolelle.
HUOM. LuTU-hankkeessa kuvatulla, heinävaltaisella nummityypillä heinien peittävyys voi olla yli 50 %.
Tarkempi kuvaus löytyy Suomen luontotyyppien uhanalaisuus -raportista.
Kasvillisuustyypillä erotellaan tarkempi nummityyppi.
Lisämääreitä käytetään seuraavasti erottelemaan LuTU-hankkeessa eritellyt nummityypit:
- Varpunummet: lisämääreeksi varpuinen
- Pienruoho-varpunummet: lisämääreeksi pienruohoinen
- Heinä-varpunummet: lisämääreeksi heinäinen
Eroja muihin luontotyyppeihin
Runsaslajiset kedot tyypissä runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 6270*: nummella varpujen osuus
pääsääntöisesti vähintään 40 %.
Dyynien direktiivityypit: Dyynityyppejä voi esiintyä ainoastaan dyynialueilla. Tyypille variksenmarjadyynit
2140 * on ominaista paljaan hiekan ja variksenmarjakumpujen vaihtelu. Tyypille kiinteät
ruohokasvillisuuden peittämät dyynit 2130 * ominaista on jäkälien vallitsevuus, sillä ei esiinny varpuja.
Dyynityyppikin voi olla laidunnettu.

5.3 Kuivat niityt ja pensaikot kalkkipitoisella alustalla (6210) ja Tärkeät orkidea-alueet
(6210*) sekä Alvarit ja kalkkivaikutteiset kalliokedot (6280*)
Pääryhmä: 12 - 13
Kasvillisuusluokka: 1 - 6
Inventointiluokka: 521.
Kasvillisuustyyppi: 720102 Ravinteiset kallioniityt tai 720204 Ravinteiset kuivat pienruohoniityt.
Määrittely
Molemmat tyypit tunnistetaan ja rajataan Natura 2000 -luontotyyppioppaan mukaisesti. Myös pienet alat
tulee kuvioida, sillä luontotyypit ovat hyvin harvinaisia.
Kuivat niityt kalkkipitoisella alustalla voivat olla melko korkeakasvuisia kalkkipitoisen moreenimaan
niittyjä, joilla kasvaa useita kämmekkälajeja, tai ne ovat matalakasvuisia kuorisoraniittyjä. Yleisempiä ovat
kalkkikallioiden lomassa sijaitsevat pienet ketolaikut hyvin ohuella maaperällä. Nämä ovat tyypillisesti
kooltaan puolesta neliömetristä muutamaan aariin, keskimäärin muutaman neliömetrin laajuisia.
Alvari-tyyppiset kalkkikalliokedot ovat harvinaisia kasvillisuustyyppejä, joille on tärkeää saada tarkka pintaalatieto. Kullekin maastossa havaitulle ketolaikulle merkitään /kuvioidaan maastolaitteella GPS-rajaus, joka
kuvioidaan pienessä mittakaavassa järjestelmään.
Selkeitä kalkkiketojen indikaattorilajeja ovat runsaana esiintyessään mm. verikurjenpolvi (Geranium
sanguineum), mäkimeirami (Origanum vulgare), sikoangervo (Filipendula vulgaris) ja papelorikko
(Saxifraga granulata).
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Yleisesti ottaen tyypillä 6210 ei tarvitse olla orkidealajeja, mutta muita kalkinvaatijalajeja oltava nähtävissä.
Kuitenkin alatyyppiin tärkeät orkidea-alueet kuuluvalla alueella tulee orkidealajeja esiintyä seuraavasti: a)
useita lajeja, b) yksi tärkeä huomionarvoisen lajin populaatio tai c) yksi tai useampi harvinainen laji.
LuTU:n kalkkivaikutteiset pienruohokedot sisältyvät Natura-luontotyyppiin kokonaan. Mäkikaurakedoista
vain kalkkivaikutteiset kedot sisältyvät tyyppiin 6210, mutta muut mäkikaurakedot 6270 Runsaslajisiin
kuiviin ja tuoreisiin niittyihin.
Ollakseen priorisoitua alatyyppiä 6210*, tulee alueen täyttää myös päätyypin 6210 kriteerit, eli alueen tulee
olla kuivaa tai kuivahkoa niittyä kalkkipitoisella alustalla tai sellaisen umpeenkasvuvaihetta.
Eroja muihin luontotyyppeihin
Lehdesniityt 6530*: lehdestettyjen puiden esiintyminen erona.
Karut kalliokedot: erona kalkinvaatijalajien esiintyminen.
Silikaattikalliot 8220 ja kalkkikalliot 8210: heinien ja ruohojen runsas esiintyminen laidunnus- tai
niittohistorian ylläpitämänä sekä liittyminen usein muihin perinnebiotooppityyppeihin erottavat kedot ja
kalliokedot kallioiden luontotyypeistä. Jos kalkkikedot esiintyvät hyvin mosaiikkimaisesti, eikä niitä
kuvioida erikseen vaan ne sisällytetään tyyppiin 8210, kirjataan huomiokenttään kalkkiketojen peittävyys
kuviolla ja lisämääreeksi ketolaikkuja.

5.4 Runsaslajiset jäkkiniityt (6230*)
Pääryhmä: 12 - 13.
Kasvillisuusluokka: 3 – 6.
Inventointiluokka: 521 - 523.
Kasvillisuustyyppi: 720000- tai 520000-sarjat.
Määrittely
Tyypillisesti jäkkiniityt liittyvät pienialaisina laikkuina muihin niittyluontotyyppeihin. Kaikki kuivat ja
tuoreet niityt kuuluvat 6230 Runsaslajiset jäkkiniityt -luontotyyppiin silloin, kun jäkki esiintyy niillä
runsaana (ei tunturialueilla). Sisältyy mm. seuraaviin LuTU-määrittelyn mukaisiin luontotyyppeihin: Kuivat
heinäniityt, Tuoreet pienruohoniityt, Tuoreet heinäniityt, Kosteat niityt, Merenrantaniityt (rantaniityn
yläosien jäkkikasvillisuus; mikäli esiintyy geolitoraalivyöhykkeessä; epilitoraalin kasvillisuutta ei enää lueta
merenrantaniittyihin kuuluvaksi). Kasvillisuustyyppi määräytyy niitty- (720000-sarja) tai rantaniittytyyppien
(520000) mukaisesti.
Erot muihin luontotyyppeihin
Jäkin runsas esiintyminen (vähintään 10 % kuvion pinta-alasta) erottaa tämän tyypin muista niittytyypeistä.
Kuvioidaan myös pienet alat.

5.5 Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt (6270*)
Pääryhmä: 12 - 13.
Kasvillisuusluokka: 2 – 6.
Inventointiluokka: 521 – 522
Kasvillisuustyyppi: 720000-sarja.
Täsmennyksiä luontotyypin kuvaukseen
Direktiivityyppi koostuu LuTU-hankkeessa käytetyistä niittyluontotyypeistä:
- Kuivat heinäniityt (osa näistä)
- Karut kuivat pienruohoniityt
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Tuoreet pienruohoniityt (lukuun ottamatta niitettyjä niittyjä)
Tuoreet suurruohoniityt (lukuun ottamatta niitettyjä niittyjä)
Karut kalliokedot (runsaslajiset, joilla on laidunnus- tai niittohistoria)

Lisäksi mäkikauraniityt luetaan tähän luontotyyppiin kuuluvaksi.
Luontotyypin niityllä tulee esiintyä vähintään muutama luontotyypille ominainen vaatelias kasvilaji.
Luontotyyppiin voidaan lukea kaikki lajistollisesti edustavat niityt maankäyttöhistoriasta riippumatta (esim.
kyläkedot, vanhojen linnoitusten niityt tai erityistapauksissa hyvin runsaslajisiksi kehittyneet vanhat pellot).
Heinäkedoilla tulee olla enemmän kuin yhtä heinälajia ja lisäksi joitakin ruoholajeja kuuluakseen tähän
tyyppiin. Tähän luontotyyppiin luetaan myös sellaiset kalliokedot (lukuun ottamatta

kalkkivaikutteisia kallioketoja), joilla heinien ja ruohojen runsas esiintyminen on laidunnus- tai
niittohistorian ylläpitämää ja jotka usein sijaitsevat muiden perinnebiotooppityyppien yhteydessä.
Kalkkivaikutteisille kalliokedoille on oma Natura-luontotyyppi 6280* Alvarit ja kalkkivaikutteiset
kalliokedot. Karuille niukkalajisille kalliokedoille, joilla ei esiinny merkittävää perinnebiotooppien
kasvillisuutta ei merkitä perinnebiotooppien naturatyyppiä, mutta ne voidaan lukea tyyppiin silikaattikalliot
(8220), mikäli tämän tyypin määritelmä täyttyy.

Kasvillisuustyypillä määritellään tarkempi niittytyyppi.
Eroja muihin luontotyyppeihin
Tulvaniityt 6450: Tulvaniittyjen yläosan kuivin osa (kuivat pienruohotulvaniityt) luetaan osaksi tulvaniittyä.
Samoin tulvaniittyjen tuoreet suurruohotulvaniityt.
Alavat niitetyt niityt 6510: eroavat tyypistä 9270 hoitohistorian ja nykyisen käytön perusteella
(niittohistoria). Voivat olla myös heinäisiä.
Vanhat pellot eivät kuulu tänne. Poikkeuksena ovat hyvin niittymäisiksi ja runsaslajisiksi kehittyneet, jotka
poistuneet viljelykäytöstä useita kymmeniä vuosia sitten.
Runsaslajiset jäkkiniityt 6230*: jäkin runsas esiintyminen erottaa tyypistä 6270.
Kalkkivaikutteiset pienruohokedot tyypissä kuivat niityt ja pensaikot kalkkipitoisella alustalla 6210:
erottavana tekijänä kalkkivaikutus.
Kuivat nummet 4030 -tyyppiin sisältyvät pienruohonummet: nummilla varpujen osuus on kuitenkin
vähintään 40 %.
Alvarit ja kalkkivaikutteiset kalliokedot 6280*: Erottavana tekijänä kalliokedoilla kalkkivaikutus.
Lehdesniityt 6530*: Jos alueella on useita lehdespuita, ei merkitä runsaslajisiin kuiviin ja tuoreisiin
niittyihin.
Hakamaat 9070: pieniä niittyaloja ei kuvioida erikseen vaan ne ovat osa hakamaan kokonaisuutta.

5.6 Siniheinäniityt (6410)
Pääryhmä: 12 - 13.
Kasvillisuusluokka: 2 – 6

Inventointiluokka: 522 – 523
Kasvillisuustyyppi: 720404 Ravinteiset kalkkivaikutteiset kosteat niityt
Määrittely
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Siniheinäniityistä erotetaan kolme tyyppiä Natura 2000 -luontotyyppioppaassa. Määritelmää on päädytty
luontodirektiiviraportoinnin yhteydessä tarkentamaan kansallisesti siten, että vain kalkkivaikutteiset ns.
lupikkaniityt luetaan tähän tyyppiin. Muiden alatyyppien esiintymät luetaan 6450 Tulvaniittyjen pinta-

alaan tai 1630 Merenrantaniittyjen ylärantaniittyihin sekä 7230 Lettosoihin, sillä ne esiintyvät
näiden yhteydessä ja mielletään osaksi niitä.
Huom: Tyypin nimilajin, siniheinän (Molinia caerulea) esiintyminen ei siis määrää tähän tyyppiin
luokiteltavia alueita, vaan ainoastaa lupikkavaltaiset (Sesleria caerulea) kosteat kalkkivaikutteiset
niityt luetaan tyyppiin.
5.7 Kosteat suurruohoniityt (6430)
Pääryhmä: 12 – 13
Suoryhmä: 0
Kasvillisuusluokka: 1 – 2
Inventointiluokka: 523.
Kasvillisuustyyppi: 720400-sarja.
Määrittely
Natura-tyypin on katsottu tarkoittavan kaikkia kosteita suurruohoniittyjä niiden alkuperästä ja käytöstä
riippumatta. Tähän kuuluu siten runsas joukko perinnebiotooppeihin kuulumattomia kosteita
suurruohoniittyalueita purojen ja jokien varsilla sekä tuntureilla.
Kasvillisuustyypillä määritetään tarkempi niittytyyppi. Niitto- tai laidunhistoriasta kirjataan mainita
huomiokenttään.
Eroja muihin luontotyyppeihin
Tulvaniityt 6450: tyyppi 6430 ei sijaitse suurten jokien tulvavesien vaikutusalueella.
Merenrantaniityt 1630*: merenrantaniityn yhteydessä, meriveden vaikutuksen piirissä olevat
suurruohokasvustot eivät kuulu tyyppiin 6430.

5.8 Tulvaniityt (6450)
Pääryhmä: 12 - 13
Suoryhmä: 0
Kasvillisuusluokka: 2 - 6; jos kasvillisuutta vähemmän kuin 50 %: 7.
Inventointiluokka: 521 - 523; jos kasvillisuutta vähemmän kuin 50 %: 7.
Määrittely
Vastaa LuTU-määrittelyn tulvaniityt-ryhmän rajausta. Kasvillisuustyypillä määritetään tarkempi tyyppi
(720500-sarja).
Tulvaniityt ovat kivennäismaiden kasvillisuustyyppejä.
Myös luontaiset, avoimina pysyvät tulvaniityt suurten jokien vaikutusalueilla kuuluvat tähän. Keskittyy
pohjoiseen Suomeen. Suurten, säännöstelemättömien jokien tulvakerrostumilla lähinnä Lapissa ja
Koillismaalla (etenkin Ounasjoki, Tornionjoki, Kemijoki ja Oulankajoki), yksittäisiä kohteita etelämpänä
etenkin Kiiminki- ja Kalajokivarsilla ja Kainuussa.
Eroja muihin luontotyyppeihin
Suot: Mikäli kuviolla on turvetta tai turvetta muodostavaa kasvillisuutta yli 50 % pinta-alasta, merkitään se
suoksi eikä 6450 Tulvaniityt -luontotyyppiin kuluvaksi. Tällöin se voi kuulua johonkin luontotyypeistä 7140
Vaihettumissuot ja rantasuot, 7310 Aapasuot tai 9080 Metsäluhdat.
Metsähallitus • PL 94 (Vernissakatu 4) • FI -01301 VANTAA • FINLAND
tel. +358 (0)205 64 100 • fax +358 (0)205 64 4234 • www.metsa.fi • Business ID 0116726 -7

29

Metsät: Mikäli kuvio on metsäinen (pääryhmä 11), sitä ei merkitä enää tulvaniityksi. Potentiaalisia
luontotyyppejä ovat tällöin 91E0 Tulvametsät, 9050 Lehdot tai 9080 Metsäluhdat.
Muut niittytyypit: Erotuksena muista niittytyypeistä on tulvan vaikutus ja kasvillisuuden vyöhykkeisyys.
Voi sekoittaa Kosteisiin suurruohoniittyihin 6430, sillä suurruohoniitty on osa tulvaniityn gradienttia. Näistä
erotuksena tyypillä 6450 on suurten jokien tulvaveden vaikutus
Voi sekoittaa muihin joenrantaniittyihin, joista eroaa voimakkaan tulvan ja tulvan tuoman sedimentin vuoksi.
Tulvaniityillä ei esiinny järven ja joenrantaniityille tyypillisiä laajoja luikka-kaislakasvustoja.
Kuivemmat tulvaniityn osat voi sekoittaa runsaslajisiin kuiviin ja tuoreisiin niittyihin 6270*, mutta
tulvaniityt erottaa tulvaveden vaikutuksesta.

5.9 Alavat niitetyt niityt (6510)
Pääryhmä: 12 - 13.
Kasvillisuusluokka: 2 - 6.
Inventointiluokka: 521 - 522.
Kasvillisuustyyppi: 720200- ja 720300-sarjat
Määrittely
Luontotyyppiin luetaan tuoreita ruoho- ja heinäniittyjä, joita on alun perin niitetty. Pitkän niittokäytön myötä
kasvillisuus on usein muovautunut runsaslajiseksi matalia tai matalahkoja ruohoja ja heiniä kasvavaksi,
mutta myös heinäisiä (esim. puntarpäävaltaisia) kohteita voidaan sisällyttää tähän tyyppiin, kunhan
niittohoito on taustalla. Topografia tai maantieteellinen sijainti ei ole määräävä tekijä, vaikka tyypin nimi
antaa niin ymmärtääkin. Alavia niitettyjä niittyjä esiintyy hyvin harvinaisena eri puolilla Suomea korkeintaan
joitakin kymmeniä hehtaareita ja niistäkin osalla niittokäyttö on voinut loppua tai muuttua laidunnukseksi.
Niittokäyttö on alueen luonteesta riippuen voinut muuttua laidunnukseksi jo yli vuosikymmen aiemmin,
mutta edeltävä pitkä niittohistoria tunnetaan. Suurin osa alavista niitetyistä niityistä on nykyisin
umpeenkasvun eri vaiheissa ja niittokäytöstä hyötyneitä lajeja esiintyy vain yksittäisinä. Alueita ei
lannoiteta, mutta umpeenkasvun myötä ne saattavat näyttää hyvinkin reheviltä. Direktiivityyppi vastaa vain
pientä osaa LuTUn tuoreista niityistä eli niitä, joita on pitkään niitetty. Tyyppi on helposti sekoitettavissa
runsaslajisiin kuiviin ja tuoreisiin niittyihin 6270*, joista sen erottaa pitkään jatkunut niittohoito. Jos
niittohistoriasta ei ole varmaa tietoa luokitellaan alue tyyppiin 6270*, mikäli tämän tyypin kriteerit täyttyvät.
Jos alueen nykyisenä ja myös suunniteltuna tulevaisuuden hoitona on niitto, luetaan alue tähän tyyppiin.
Kasvillisuustyypillä määritellään tarkempi niittytyyppi.
Eroja muihin luontotyyppeihin
Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 6270*: alavat niitetyt niityt erottaa pitkään jatkunut niittohoito. Hoito on
voinut jatkua myös laidunnuksena, mutta niiton jäljet ovat näkyvillä.

5.10 Vuoristojen niitetyt niityt (6520) - ei esiinny Suomessa
Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi Vuoristojen niitetyt niityt (6520) on Euroopan komission ja Suomen
ympäristöministeriön yhteisellä päätöksellä poistettu Suomen direktiiviluontotyyppien listalta vuoden 2020
alussa. Luontotyyppi on ollut Suomen listalle virheellisen tulkinnan vuoksi ja alkuperäiset esiintymät on
tarkastettu kuuluvaksi luontotyyppeihin Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt (6270) sekä Alavat niitetyt
niityt (6510). Suomessa esiintyy nyt virallisesta 68 kpl luontodirektiivin liitteen I luontotyyppiä.

5.11 Lehdes- ja vesaniityt (6530*)
Pääryhmä: 12 - 13
Kasvillisuusluokka: 1 - 2
Inventointiluokka: 530 lehdesniityt.
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Kasvillisuustyyppi: 730200 Lehdesniityt
Määrittely
Vastaa LuTU-määritelmän mukaisia Lehtoniitty-ryhmän tyyppejä Lehdesniityt ja Vesaniityt.
Lehdesniityt olivat perinteisesti niittyaukeiden erottamien puu-pensasryhmien mosaiikki. Nyrkkisääntönä
pidetään, että avoniityt peittävät n. ¾ lehdesniityn pinta-alasta, puu-pensasryhmät ¼. Puut ja pensaat
(peittävyys ohjeellisesti 10-35 %) kasvavat yksitellen tai pieninä metsiköinä. Havupuita ei juuri esiinny.
Niittyaukeat ovat epäsäännöllisen vaihtelevan kokoisia, useimmin tuoreita, mutta myös kuivia ja toisinaan
kosteita niittyjä esiintyy.
Lehdesniitty on puita kasvava niitty ja raivattiin tasaiselle kivettömälle maalle. Jos kiviä kuitenkin jossain
määrin esiintyi raivattiin ne niiton esteinä pois. Vajavaisestikin hoidetun lehdesniityn tunnistaa parhaiten
kivettömyydestä ja niittyjen sekä puu-pensasryhmien rakenteesta.
Lehdesniityn tyypillinen hoito käsittää kevätsiivouksen, niiton, (jälkilaidunnuksen) ja lehdestyksen.
Tyyppi voi sisältää hoitamattomiakin alueita.
Jos alue on hoitamaton, on lehdesniitylle tyypillisestä hoidosta hyötyneitä huomionarvoisia
perinnebiotooppien lajeja oltava vielä jäljellä.
Eroja muihin luontotyyppeihin
Hakamaat 9070: Hakamaa on harvapuustoinen laidun, usein lehdesniittyä karumpi ja lähes aina kivisempi.
Hakamaalla kasvaa joskus havupuita, mäntyjä useammin kuin kuusia. Umpeenkasvaneen lehdesniityn
rakennepiirteiden tunnistaminen edellyttää maiseman analysointia, jotta vesoittuneet entiset niittyaukeat on
mahdollista erottaa järeäpuisista puu-pensasryhmistä. Eroksi ei kelpaa pelkästään vanhojen lehdespuitten
esiintyminen, koska myös hakamaan puita lehdestettiin. Lisäksi lehdesniityksi luokiteltavalla alueella oltava
jäljellä runsaasti niittykasvillisuutta kenttäkerroksessa.
Umpeenkasvaneet lehdesniityt
Pahoin umpeenkasvaneet entiset lehdesniityt, joita ei voida enää merkitä Natura-luontotyyppiin kuuluvaksi,
mutta joiden kasvillisuudessa tai puustorakenteessa on kuitenkin selviä lehdesniityn piirteitä, voidaan
merkitä harkinnanvaraisesti inventointiluokalla 530 lehdesniitty ilman Natura-tyyppiä. Vanhoista
lehdespuista kuitenkin aina maininta huomiokenttään, vaikka aluetta ei enää luokiteltaisi lehdesniityksi.
Lehdesniittyjen edustavuus
- Erinomainen: Lehdesniityn rakenne on perinteinen ja lajisto monimuotoinen, sisältäen useita
vaateliaita niittylajeja. Kevätsiivousta tehdään säännöllisesti (ei välttämättä vuosittain, mutta lähes),
heinä niitetään, jälkilaidunnus toimii ja lehdespuita on latvottu ja (ainakin joskus) lehdestetty.
- Hyvä: a) Lehdesniityn rakenne on perinteinen ja lajisto monimuotoinen, sisältäen ainakin joitain
vaateliaita niittylajeja. Lehdesniitty on hoidossa mutta perinteisistä hoitomuodoista vain muutama on
enää käytössä. b) Tähän edustavuusluokkaan luetaan myös melko vastaentistettyjä lehdesniittyjä,
joilla kaikkia neljää perinteistä hoitomuotoa käytetään, mutta jonka lajisto ei ole vielä kehittynyt
erityisen monimuotoiseksi.
- Merkittävä: a) Lehdesniityn rakenne on perinteinen tai perinteisen kaltainen. Lehdesniityn lajisto on
monimuotoinen, sisältäen myös vaateliaita niittylajeja. Lehdesniittyä hoidetaan joko laiduntamalla
tai niittämällä. b) Vastaraivatun lehdesniityn rakenne on perinteinen. Edustavia niittylajeja esiintyy,
muttei juuri vaateliaita. Hoitoon kuuluu kevätsiivous, laiduntaminen ja niitto.
- Ei merkittävä: Hoitamattomat lehdesniityt, joiden perinteinen rakenne on umpeenkasvusta
huolimatta hahmoteltavissa ja niitty on entistettävissä. Lehdesniitylle ominaista niittylajistoa on
säilynyt edes vähän.
Edustavuutta nostaa jalojen lehtipuiden, pähkinäpensaan ja uhanalaisen lajiston esiintyminen.

5.12 Hakamaat ja kaskilaitumet (9070)
Pääryhmä: 11 - 12.
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Kasvillisuusluokka: 1 - 6.
Inventointiluokka: 540.
Kasvillisuustyyppi: 740000, 750000 ja 760000-sarjat
Määrittely
Tyyppi sisältää LuTU-määrittelyn hakamaa-luontotyyppiryhmän sekä sellaiset hoidossa olevat kaskilaitumet
ja -ahot, joiden lajisto muistuttaa ao. perinnebiotoopin kasvillisuutta enemmän kuin vastaavan paikan
luontaista metsälajistoa. Määritelmä on Natura 2000 -luontotyyppioppaan mukainen.
Hakamaiden yhteydessä olevat niittylaikut voidaan harkinnan mukaan myös lukea hakamaihin kuuluviksi.
Tällöin käytetään lisämäärettä ’niittylaikkuinen’. Hakamaalla puustoa on yli 10 %.
Hakamaalla saattaa olla lehdespuita. Kuolleen puuston runsaus nostaa hoidossa olevan hakamaan
edustavuutta.
Kasvillisuustyypillä määritetään tarkempi hakamaa-, kaskialue- tai metsälaiduntyyppi.
Vanhat kaskimetsät luetaan tähän tyyppiin, jos ne ovat laidunkäytössä tai jos niiden hakamaa- tai
metsälaidunpiirteet ovat edelleen hyvin tunnistettavissa eli alueella esiintyy mm. niittylaikkuja ja vanhoja
lehtipuita.
Hakamaan edustavuuden määrittely
Kuolleen puuston runsaus nostaa hoidossa olevan hakamaan edustavuutta. Edustavuutta heikentää
umpeenkasvu ja niittykasvillisuuden vähäisyys.
Eroja muihin luontotyyppeihin
Lehdot 9050: lehdoissa metsäpohja, ei niittyaukkoja, eikä hakamaarakennetta nähtävissä. Mietittävä myös
onko mahdollisesti osana isompaa perinnebiotooppikokonaisuutta. Lehto voi olla laidunnettu. Lisäksi
huomioitava alueen suojeluperusteet (kts. luku 2.6).
Jalopuumetsät 9020 ja vanhat tammimetsät 9190: näillä ei ole hakamaarakennetta eikä perinnebiotooppien
lajistoa nähtävissä. Mietittävä myös onko mahdollisesti osana isompaa perinnebiotooppikokonaisuutta.
Jalopuumetsä tai vanha tammimetsä voivat olla laidunnettuja.
Luonnonmetsät 9010: selvästi luontainen puustorakenne, eikä niittylaikkuja tai niittylajistoa esiinny. Luonnonmetsä voi olla laidunnettu.
Maankohoamisrannikon primäärisukkession luonnontilaiset metsät 9030: parhaiten hakamaat erottaa
hakamainen puustorakenne. Laidunkäyttöön raivatut alueet luokitellaan hakamaaksi. Eivät voi olla
päällekkäisiä johtuen puuston käsittelyn tavoitteiden eroavuuksista.
Metsäluhdat 9080: erottavana tekijänä näistä on virtavesien vaikutus tai tihkupinnat. Pienialaisena voi
sisältyä laitumeen.
Lehdesniityt 6530: erottaa hoitotavoissa, ja siinä ettei lehdespuita esiinny tai ne ovat niin vanhoja, ettei
niiden lehdestystä voida aloittaa uudelleen.
Hakamaan ja metsälaitumen ero
Hakamaat ovat harvapuustoisia, usein lehdosta tai lehtomaisista kankaista laidunkäytön myötä kehittyneitä
biotooppeja. Hakamaalla puuston peittävyys on yleensä 10-35 %, kunnostettavilla kohteilla kuitenkin usein
suurempi. Hakamailla niittykasvillisuuden peittävyyden tulee olla yli 50 %. Hakamaalla esiintyy
leveälatvuksisia puita ja puusto moni-ikäistä. Metsälaitumet ovat tavallisesti karumpia ja tiheämpipuustoisia,
puuston peittävyys yli 35 %, sisältäen myös kankaita. Metsälaitumilla metsäkasveja on enemmän kuin
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niittykasveja. Pelkkä laidunnus ei oleellisesti muuta metsän rakennetta. Siksi metsälaitumen Naturaluontotyyppi (esim. 9010, 9020, 9030, 9050, 9190) säilyy ennallaan.
Haan erottaminen metsälaitumesta on joskus hankalaa. Lähtökohtaisesti raivattu puustoinen puoliavoin
laidun = haka, tiheäpuustoinen tai raivaamaton laidun = metsälaidun. Hakamaiden kasvilajiston ja puuston
rakenteellinen vaihettuminen kohti kangas- ja lehtometsiä sekä metsälaitumia huomioidaan edustavuuden
heikentymisenä.
Metsä- ja kaskilaitumet ja uudet kaskialueet
Nykyiset puustoiset kaskilaitumet luetaan LuTU-määrittelyssä metsälaitumiin, ei hakamaihin, koska niiden
nykytila (avoimuus) vastaa useimmiten enemmän metsälaitumia kuin hakamaita. Inventointiluokaksi
merkitään 560 metsälaidun. Avoimet uusille kaskille sijoittuvat laitumet luokitellaan avoimiin
niittytyyppeihin tai ennen niittykasvillisuuden muodostumista kaskialueeksi inventointiluokalla 570. Mikäli
tulevaisuudessa pitkään hoidossa ollut kaskialue muuttuu kasvillisuudeltaan riittävästi, se voidaan kirjata
lopulta Natura-luontotyyppiin 9070 Hakamaat ja kaskilaitumet tai jos kyseessä on avoimena säilyvä alue,
niittytyyppeihin.
Umpeenkasvaneet hakamaat
Pahoin umpeenkasvaneet entiset hakamaat, joita ei voida enää merkitä Natura-luontotyyppiin kuuluvaksi,
mutta joiden kasvillisuudessa tai puustorakenteessa on kuitenkin selviä hakamaiden piirteitä, voidaan
merkitä harkinnanvaraisesti inventointiluokalla 540 hakamaa ilman Natura-luontotyyppiä.
Esimerkkejä:
1. Vanha umpeenkasvanut metsälaidun tai hakamaa, jolla on potentiaalia hoidon avulla palauttaa
perinnebiotoopille ominaiset piirteet ja/tai joka kuuluu läheisesti laajempaan perinnebiotooppikokonaisuuteen:
Inventointiluokka
Kasvillisuustyyppi
Natura-tyyppi
Toimenpide-ehdotus
Huomiokenttä

540 Hakamaa tai 560 Metsälaidun
Todellisen tilanteen mukaan, voi olla esim. jokin metsätyyppi
Ei laiteta. Jos hoito alkaa, voidaan myöhemmin lisätä
Natura-tyyppi, Hakamaat ja kaskilaitumet 9070.
5 Puustoisen perinnebiotooppin hoito
Kirjataan, että alue vanhaa metsälaidunta/hakamaata tai omaa
piirteitä kehittyä sellaiseksi.

2. Vanha täysin metsittynyt metsälaidun tai hakamaa, jota ei kannata palauttaa perinnebiotoopiksi. Ei.
liity laajempaan perinnebiotooppien piirteitä omaavaan alueeseen, jonka voisi hoitaa laiduntamalla,
on jo selvästi kehittymässä lehdoksi ja liittyy läheiseen lehtokokonaisuuteen:
Inventointiluokka
Kasvillisuustyyppi
Natura-tyyppi
Toimenpide-ehdotus
Huomiokenttä

Kivennäismaakuvioiden mukainen metsäluokka
Todellisen tilanteen mukaan, voi olla esim. jokin lehtotyyppi
Voidaan laittaa Natura-tyyppi (esim. Lehdot 9050,
Luonnonmetsät 9010 tai Jalopuumetsät 9020)
Ei välttämätön
Kirjataan, että kyseessä on vanha metsälaidun tai hakamaa, mutta
kuvion hoito perinnebiotooppina ei enää ole mahdollista
tai järkevää.

6 TUNTURILUONTOTYYPIT
6.1 Tuntureiden vyörysoraikot ja -lohkareikot (8110)
Tunturialueilla (paljakalla ja tunturikoivuvyöhykkeellä) sijaitsevat vyörysoraikot ja -lohkareikot, jotka ovat
syntyneet vyöryneestä tai pudonneesta kiviaineksesta, joka on irronnut kallioseinämästä (pahdasta)
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rapautumisen seurauksena. Luontotyyppiin luetaan sekä karuista että keksiravinteisista kivilajeista syntyneet
vörysoraikot ja -lohkareikot, mutta ei kalkkivyörysoria.

6.2 Tunturikankaat (4060)
Tunturikankaat on paljakan vallitseva luototyyppi. Ne sijaitsevat tunturikoivuvyöhykkeen ylä- tai
pohjoispuolella ja ovat puuttomia tai lähes puuttomia alueita, joilla latvuspeittävyys on alle 10 %.
Luontotyyppiin kuuluu kaikki tunturikasvillisuusoppaan (Virtanen & Eurola 2006) mukainen
paljakkakangaskasvillisuus, paitsi lampaannata- ja tunturivihviläkankaat.

6.3 Tunturipajukot (4080)
Tunturipajukot on tunturialueen (paljakka ja tunturikoivuvyöhyke) harmaapajuvaltainen luontotyyppi. Siihen
kuuluvat purojen ja valuvesijuottien varsien pajukkoiset puronvarsiruohostot, pajuviitaluhdat ja
tunturikangaspajukot. Suoyhdistymiin sisältyvät pajuviitaluhdat luetaan ko. soiden Natura-tyyppeihin (7310*
Aapasuot, 7320* Palsasuot), ei tunturipajukoihin (4080). Maaperä on pääosin kivennäismaata, mutta
pajuviitaluhdissa turvetta. Pajukkoisissa puronvarsiruohostoissa pajujen peittävyyden tulee olla vähintään 30
%. Pajukkoiset suurruohoniityt (pajujen peittävyys alle 30 %) sisältyvät luontotyyppiin 6430 Kosteat
suurruohoniityt.

6.4 Pensaskanervavarvikot (3230)
Luontotyyppiin sisältyvät jokivarsien soraikoilla esiintyvät pensaskanervikot. Luontotyyppiin ei lueta
pensaskanervan tienvarsiesiintymiä.

6.5 Karut tunturiniityt (6150)
Luontotyyppiin 6150 Karut tunturiniityt sisältyvät Virtasen ja Eurolan (2006) tunturikasvillisuusoppaan
lampaannatakankaat, tunturivihviläkankaat, karut matalaheinä- ja saralumenviipymät (Carex bigelowiityyppi), karut pienruoholumenviipymät ja ravinteiset matalaruohoniityt (sis. ravinteiset lumenviipymät) sekä
karut pienruohoniityt ja jäkkivaltaiset puronvarsipienruohostot (Nardus-tyyppi).
Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa (LuTU) erotetuista luontotyypeistä karuihin tunturiniittyihin
kuuluvat heinäkankaat (sisältää jäkkikankaat ja lampaannata-tunturivihviläkankaat), pienruohotunturiniityt
(paitsi tähän luetut niittymäiset lapinvuokkokankaat), matalasaraiset ja -heinäiset lumenviipymät, karut
pienruoholumenviipymät ja ravinteiset pienruoholumenviipymät. Tunturien suurruohoniityt sisältyvät
luontotyyppiin 6430 Kosteat suurruohoniityt.

6.6 Tuntureiden kalkki- ja virtavesivaikutteiset sara- ja vihviläkasvustot (7240*)
Luontotyyppiä esiintyy useimmiten pienialaisina kuvioina, jotka vaihettuvat laajempiin kokonaisuuksiin,
esim. lettokuvioihin. Luontotyypin esiintymiä voidaan tavata sora-, hiekka- tai kiviaineksella, joskus jonkin
verran savisella tai turvepitoisella alustalla, Suomessa erityisesti kalkkipitoisten tai emäksisten kivilajien
alueella. Esiintymät ovat yleensä pohjavesivaikutteisia ja sijaitsevat märillä paikoilla purojen ja norojen
varsilla tai tihkupinnoilla. Kasvillisuus on matalaa ja roudan vaikutuksesta aukkoista ja koostuu pääosin
saroista (sysisara, kiiltosara, tunturisara) ja vihvilöistä (kaksikko- ja kolmikkovihvilä). Luontotyyppiä
esiintyy sekä paljakalla että tunturikoivuvyöhykkeessä.

6.7 Tunturikoivikot (9040)
Tunturikoivikot muodostavat subalpiinisen vyöhykkeen paljakan ja männyn metsänrajan väliin.
Tunturikoivikon ja paljakan rajana pidetään 10 %:n latvuspeittävyyttä. 9040 Tunturikoivikoiksi luetaan
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kuviot, joissa puuston latvuspeittävyys on ≥ 10 % ja tunturikoivun osuus latvuspeittävyydestä ≥ 70 %.
Tunturikoivun tulee olla korkeudeltaan ≥ 2 metriä. Tunturikoivupensaikot (korkeus <2 metriä) luetaan
luontotyyppiin 4060 Tunturikankaat. Turvemaiden koivikot luetaan 91D0* Puustoisiin soihin. Rehevimmät
koivikot eli tunturikoivulehdot kuuluvat 9050 Boreaalisiin lehtoihin.

7 SOIDEN LUONTOTYYPIT
7.1 Yleistä soiden tyypittelystä
Yhdistelmäluontotyypit
Suoluontotyypeistä 7110 Keidassuot, 7120 Muuttuneet ennallistamiskelpoiset keidassuot, 7310 Aapasuot ja
7320 Palsasuot ovat luontotyyppiyhdistelmiä, joiden kanssa päällekkäisenä voi esiintymä muita
suoluontotyyppejä (ks. liite 1). Poiketen 91D0 Puustoisten soiden Natura 2000 -luontotyyppioppaassa
esitetystä määritelmästä on sovittu, että kaikki (ei vain laajat ja edustavat) suoyhdistymän osana olevat
puustoisten soiden kuviot koodataan aina yhdistymän kanssa päällekkäisenä luontotyyppinä. Edustavuus ja
luonnontilaisuus -arvolla erotetaan erilleen laajat ja/tai kasvillisuudeltaan edustavat kuviot vähemmän
edustavista ja luonnontilaisista.
Ojitetut suot
Ojituksia voi esiintyä kaikilla suoluontotyypeillä. Ojitus alentaa luontotyypin edustavuutta ja
luonnontilaisuutta sitä enemmän, mitä enemmän niitä on ja mitä pidemmälle suo on muuttunut.
Mikäli ojitusvaikutus on edennyt pitkälle (pääosa suosta pitkälle edennyttä muuttumaa tai turvekangasta,
jolla alkuperäisen suotyypin ominaispiirteet ei enää tunnistettavissa) ei luontotyyppiä enää lueta Naturaluontotyypiksi. Pitkälle muuttuneita osia voi tosin sisältyä Natura-luontotyypiksi tulkittavaan
suoyhdistymään, jos se yhdistymänä voidaan vielä tulkita luontotyypiksi.
Suoniityt
Perinteisessä heinän korjuussa tai laidunnuksessa olleet suot tyypitellään soiden tyyppeihin. Tiedot ja
havainnot perinteisestä ja nykyisestä käytöstä tulee kirjata huomiokenttään.
Ennallistamistoimet
Natura-luontotyypillä tehdyt ennallistamistoimet voivat onnistuessaan ajan kuluessa nostaa luontotyypin
edustavuutta ja luonnontilaisuutta. Ennallistamistoimet eivät automaattisesti tee Natura-luontotyyppiä suosta,
joka ei sitä muuten olisi. Ennallistamistoimet voivat kuitenkin ajan kuluessa johtaa siihen, että aiemmin
Natura-luontotyypittelyn ulkopuolelle jätetty suo muuttuu Natura-luontotyypiksi. Joissain tapauksissa
Natura-luontotyyppi voi myös muuttua toiseksi ennallistamisen vaikutuksesta (7120 Ennallistamiskelpoinen
keidassuo → 7110 Keidassuo).
Kuviointi
Natura-luontotyyppi voi muodostua usean inventointikuvion yhdistelmästä. Toisaalta Natura-luontotyypin
kuvio voi olla hyvinkin pienialainen (esim. lähteikkö). Natura-luontotyyppi tulee aina rajata omana
kuvionaan, silloinkin, kun se on hyvin pienialainen. Luontodirektiivin ja uhanalaisten luontotyyppien
suojelun tarpeita ajatellen on suoluontotyypeistä erityisen tärkeää inventoida ja kuvioida mahdollisimman
tarkasti rehevät ja/tai kaikkein uhanalaistuneimmat tyypit, kuten lähteiköt, tihkupinnat ja lähdesuot, lettoiset
suot, metsäluhdat, korpiset suot, ja muutkin rehevät tyypit. Suoyhdistymissä erityistä huomiota olisi syytä
kiinnittää metsä- ja rahkakeitaiden tunnistamiseen ja erottamiseen (ks. Luontotyyppien
uhanalaisuusarvioinnin keidassuokuvaukset).

7.2 Keidassuot (7110*)
Tyyppiin luetaan luonnontilaiset keidassuot tai yhdistymät, jotka eivät ojitusten takia ole kokonaisena
yhdistymänä muuttuneet (vrt. 7120 Muuttuneet ennallistamiskelpoiset keidassuot).
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7110 Keidassuohon katsotaan kuuluvaksi myös siihen välittömästi ja selvästi liittyvät puustoiset suolaiteet.
Nämä puustoiset suolaiteet ilmoitetaan kuitenkin myös yhdistymän kanssa päällekkäisenä Naturaluontotyyppinä 91D0 Puustoinen suo. Suon reunaosien kangaskorpia ja -rämeitä ei lueta soiden Naturaluontotyyppeihin kuuluviksi. Ne voivat sen sijaan edustaa luontotyyppiä 9010* Luonnonmetsät.
Laajalta suoalueelta voidaan tarvittaessa erottaa useita yhdistymiä, myös erikseen keidas- ja aapasoita.
Erillisenä yhdistymänä erotettavan suoalueen tulee olla pääsääntöisesti useista kuvioista muodostuva tai
selvästi suoyhdistymän rakennepiirteitä sisältävä. Minimikokoa ei ole asetettu.
Rannikolla esiintyy nuoria, paikoin laajojakin soita, jotka ovat vielä kehittymässä kohti keidassuota.
Tyypillistä näille soille on heikko rakenteellisuus ja usein niihin liittyy vetisempiä vesien umpeenkasvuosia
varsinkin alueen keskustassa. Etenkin suoalueen reunoilla voi olla ombrotrofista kasvillisuutta. Mikäli
kohdetta ei voi määrittää keidassuoksi määritetään se kohteesta riippuen muihin soiden luontotyyppeihin,
pääasiassa 7140 Vaihettumisuoksi ja rantasuoksi tai 91D0 Puustoiseksi suoksi.
Suoyhdistymiin luetaan mukaan suoaltaiden ojitetut osat, joiden voidaan päätellä luonnontilassa kuuluneen
yhdistymän hydrologiseen kokonaisuuteen. Ojitukset alentavat yhdistymän edustavuutta.

7.3 Muuttuneet ennallistamiskelpoiset keidassuot (7120)
Luontotyyppiin luetaan keidassoita, jotka ovat ojituksen vuoksi kokonaisena yhdistymänä muuttuneet
(kuivahtamista, kasvillisuusmuutoksia, turpeenmuodostus häiriintynyt). Luontotyypiksi ei lueta pelkästään
jonkin yhdistymän ojitettua osaa. Mikäli ojitusvaikutus on edennyt pitkälle (pääosa yhdistymästä pitkälle
edennyttä muuttumaa tai turvekangasta, jolla alkuperäisen suon ominaispiirteet ei enää tunnistettavissa) ei
sitä lueta enää Natura-luontotyypiksi.
7120 Muuttunut ennallistamiskelpoinen keidassuo luokitellaan ennallistettunakin ko. luontotyypiksi, kunnes
ennallistumisesta alkavat merkit näkyä eli keidassuo alkaa tuottaa turvetta ja muutoksen suunta on näkyvissä
keidassuokeskustan kuljupinnoilla laajemminkin. Tämän jälkeen se voidaan luokitella 7110 Keidassuoksi.

7.4 Vaihettumissuot ja rantasuot (7140)
Luontotyyppiin kuuluu suoyhdistymien ulkopuolisia avosoita – nevoja (myös lettonevat), avo- ja
pensaikkoluhtia ja pinnanmyötäisesti soistuneita rantasoita suoalueilla, joita ei voida rakennepiirteiden
perusteella tulkita aapa-, keidas- tai palsasuoksi. Ohjeellisena latvuspeittävyysarvona rajanvedossa 91D0
Puustoisiin soihin voidaan pitää latvuspeittävyyttä 5–10 %. Erikseen on sovittu, että suoyhdistymien
ulkopuoliset puuttomat rämeet ja nevarämeet luetaan tähän luontotyyppiin.
Vaihettumissoihin ja rantasoihin (7140) luettavat rantojen ruokoluhdat vaihettuvat ilman selvää rajaa
ruovikkoiseen vesi- ja rantaniittykasvillisuuteen (esim. merenrantaniityt 1630*). Ruovikkoalue luetaan
vaihettumissuoksi ja rantasuoksi, mikäli se esiintyy keskiveden korkeuden yläpuolella ja on selvästi makean
veden vaikutuspiirissä, siinä kerrostuu turvetta (orgaanisessa kerroksessa mudan/liejun ohella turvetta
muutamasta sentistä useisiin kymmeniin sentteihin) ja kasvillisuudessa esiintyy ruo'on ohella makean veden
suolajistoa, esimerkiksi oka- (Sphagnum squarrosum) ja lettorahkasammal (S. teres), sirppisammallajeja,
pullosara (Carex rostrata), kurjenjalka (Potentilla palustris), raate (Menyanthes trifoliata). Lisäksi voi
esiintyä luhdille ja rantaniityille yhteistä lajistoa. Tyyppiin luettavat alueet voivat olla laidunnettuja
rantaniittyjen tai muiden laidunkokonaisuuteen kuuluvien luontotyyppien yhteydessä. Laidunnuksen, niiton
tai muun luonnonhoidon myötä tyyppiin luettavat alueet voivat muuttua merenrantaniityksi.
Merenrantojen ruovikoituneet alueet, joilla on ruo'on lisäksi rantaniittyjen kasvilajistoa, eikä turpeen
muodostusta esiinny, luokitellaan tyyppiin 1630* Merenrantaniityt. Keskiveden korkeuden alapuolella olevat
ruovikot voivat sisältyä yhdistelmätyyppeihin, etenkin Jokisuistoihin 1130, Rannikon laguuneihin 1150,
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Laajoihin mataliin lahtiin 1160 tai Kapeisiin murtovesilahtiin 1650, mutta eivät edusta mitään päällekkäistä
Natura-luontotyyppiä.

7.5 Huurresammallähteet (7220*)
Huurresammallähteet kuvioidaan aina erikseen, tarvittaessa yhdistymän kanssa päällekkäisenä
luontotyyppinä. Esiintymät ovat tavallisesti pienialaisia yksittäisiä avolähteitä tai tihkupintoja, mutta ne
voivat myös olla useampien lähteiden, tihkupintojen sekä lähdenorojen ja -purojen yhdistelmiä (kuten lähteet
ja lähdesuot).
Luontotyyppiin luetaan kuuluvaksi eutrofiset lähteikköluontotyypit, joilla esiintyy huurresammalia
(Palustriella commutata, P. decipiens, P. falcata, Cratoneuron filicinum), ja/tai kalkkilähdesammalta
(Philonotis calcarea). Luontotyyppiin voi, erityisesti Ylä-Lapissa sisältyä myös huurresammalia sisältäviä
lähteikköjä, joiden vesikemia osoittaa ennemminkin meso-eutrofiaa.

7.6 Lähteet ja lähdesuot (7160)
Luontotyyppi kuvioidaan aina erikseen, tarvittaessa yhdistymän kanssa päällekkäisenä luontotyyppinä. 7160
Lähteisiin ja lähdesoihin sisältyvät lähteikköluontotyypit eli avolähteet, tihkupinnat, lähdenorot ja -purot,
mukaan lukien niitä ympäröivä vallitsevasti lähteisyyttä ilmentävä kasvillisuus, sekä näiden muodostamat
erilaiset yhdistelmät 7220 Huurresammallähteikköjä lukuunottamatta.

7.7 Letot (7230)
Käytetään Natura 2000 -luontotyyppioppaan (Airaksinen & Karttunen 2001) mukaista määrittelyä.
Kuvioidaan aina erikseen, tarvittaessa yhdistymän kanssa päällekkäisenä luontotyyppinä.
Kaikki letot, lettorämeet ja lettokorvet taarnaluhtalettoja lukuun ottamatta luetaan tähän luontotyyppiin.
Kaikki alpiiniset letot kuuluvat tähän luontotyyppiin, siis myös luontotyyppiin 7240 Tuntureiden sara- ja
vihvilävaltaiset virtavesien varsien pioneerikasvustot mahdollisesti aiemmin sisällytetyt letot (Carex
atrofusca- ja Carex saxatilis -letot). Meso-eutrofiset tyypit, kuten lettonevat, kuuluvat luontotyyppiin 7140
Vaihettumisuot ja rantasuot.
7240* Tuntureiden kalkki- ja virtavesivaikutteisiin sara- ja vihviläkasvustoihin luetaan vain puronvarsien
pioneerikasvillisuutta ja niihin rinnastettavia valuvesialueiden kasvillisuutta (ks. kyseisen luontotyypin
kuvaus, jossa tarkempi määrittely).

7.8 Aapasuot (7310*)
7310 Aapasuoksi rajataan pienikin suoalue, jolla on aapasuon rakennepiirteitä (useampia suotyyppejä,
yleensä avosuota oleva keskusta ja puustoiset reunarämeet ja -korvet, jänne-rimpirakenne). Eteläisillä
aapasoilla selvää jännerakennetta ei kuitenkaan ole, mikä tekee rajanvedon esim. vaihettumissoihin ja
rantasoihin vaikeaksi.
Laajalta suoalueelta voidaan tarvittaessa erottaa useita yhdistymiä ja erikseen aapa- ja keidassoita. Erillisenä
yhdistymänä erotettavan suoalueen tulee olla pääsääntöisesti useista kuvioista muodostuva tai selvästi
suoyhdistymän rakennepiirteitä sisältävä.
7310* Aapasuohon katsotaan kuuluvaksi myös siihen välittömästi ja selvästi liittyvät puustoiset suolaiteet.
Nämä puustoiset suolaiteet ilmoitetaan myös yhdistymän kanssa päällekkäisenä Natura-luontotyyppinä 91D0
Puustoinen suo. Suon reunaosien kangaskorpia ja -rämeitä ei lueta soiden Natura-luontotyyppeihin
kuuluviksi. Ne voivat sen sijaan voivat edustaa luontotyyppiä 9010* Luonnonmetsät. Aapasoiden reunaosien
ombrotrofiset rämeet luetaan myös kuuluviksi 7310 Aapasoihin.
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Aapasuohon selvästi hydrologisesti yhteydessä olevat lahdekkeet ym. luetaan kuuluvaksi 7310*
Aapasuohon. Luontotyyppiin ei rajata kuuluvaksi läheisiä erillisiä, vedenjakajina toimivien suokapeikkojen
tai kangassaarekkeiden laajemmasta aapasuosta erottamia suolahdekkeita ja -juotteja.
Rannikolla esiintyy nuoria, paikoin laajojakin soita jotka ovat vielä kehittymässä kohti aapasuota. Tyypillistä
näille soille on heikko rakenteellisuus ja usein niihin liittyy vetisempiä vesien umpeenkasvuosia varsinkin
alueen keskustassa. Mikäli kohdetta ei voi määrittää aapasuoksi määritetään se kohteesta riippuen muihin
soiden luontotyyppeihin, pääasiassa 7140 Vaihettumisuoksi ja rantasuoksi tai 91D0 Puustoiseksi suoksi.
Suoyhdistymiin luetaan mukaan suoaltaiden ojitetut osat, joiden voidaan päätellä luonnontilassa kuuluneen
yhdistymän hydrologiseen kokonaisuuteen. Ojitukset alentavat yhdistymän edustavuutta.

7.9 Palsasuot (7320*)
Palsasuot tulkitaan aapasuoyhdistymiksi, joissa esiintyy palsoja (siis suppeampi määritelmä kuin esim.
Ruuhijärven (1960) määritelmä). Mikäli palsakumpuja ei esiinny suoyhdistymä luokitellaan 7310
Aapasuoksi. Palsasuoyhdistymän rajaamisessa käytetään samoja kriteerejä kuin aapasuoyhdistymän
rajaamisessa.

7.10 Puustoiset suot (91D0*)
Luontotyyppiin sisältyy puustoisia soita - korpia, rämeitä, nevakorpia ja nevarämeitä. Poiketen Natura 2000 luontotyyppioppaan määritelmästä, 91D0 Puustoisiin soihin luetaan suoyhdistymien ulkopuolisten
esiintymien ohella kaikki suoyhdistymien kanssa päällekkäiset esiintymät. 91D0 Puustoisten soiden
ohjeellinen minimilatvuspeittävyys on 5–10 %.
Osa puustoisista suotyypeistä sisältyy muihin luontodirektiivin luontotyyppeihin (eivätkä 91D0 Puustoisiin
soihin) mikäli täyttävät ko. luontotyyppien määritelmän. Kangasrämeet ja -korvet sisältyvät 9010*
Luonnonmetsiin, lehtokorvet 9050 Lehtoihin, lettokorvet ja -rämeet 7230 Lettoihin ja puustoiset luhdat
9080* Metsäluhtiin. Suoyhdistymien ulkopuoliset puuttomat rämeet ja nevarämeet luetaan luontotyyppiin
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot.

7.11 Metsäluhdat (9080*)
Luontotyyppiin luetaan Natura 2000 -luontotyyppioppaan määritelmän mukaiset lehtipuustoiset luhdat. Ne
ovat usein sekapuustoisia. Vallitsevana puulajina voi olla hieskoivu, tervaleppä, harmaaleppä tai puumaiset
pajut. Luonnonsuojelulain mukaiset tervaleppäkorvet edustavat käytännössä tätä luontotyyppiä.

7.12 Lisätarkennuksia
Turvekankaat
Merkitään 9010 Boreaaliseksi luonnonmetsäksi, mikäli sen puusto ja kasvillisuus on täysin kangasmetsän
kaltaista ja luontotyypin kriteerit täyttyvät.
Lehtokorvet
Lehtokorvet sisältyvät luontotyyppiin 9050 Lehdot.
Kangasrämeet ja -korvet
Luetaan luontotyyppiin 9010* Luonnonmetsät mikäli täyttävät luontotyypin kriteerit.
Arokosteikot
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Arokosteikoiden inventointiluokka on 335. Maalajiksi merkitään kivennäismaa (ei turve). Lisämääreitä voi
käyttää tarpeen mukaan, esimerkiksi ’suursarainen’ (jouhisara-arokosteikoille), ’siniheinäinen’ (siniheinäarokosteikoille), ’ruoppainen’ tai ’kasvittomia laikkuja’ (mutakentille) sekä ’piirtoheinäinen’ kuvioille, joilla
rusko- tai valkopiirtoheinä valtalajina muodostaa yhtenäistä kasvustoa. Lisäksi ’karhunsammaleinen’lisämäärettä käytetään kuvioille, joilla karhunsammal on pohjakerroksen ehdoton valtalaji sekä
’serpentiinivaikutteinen’ kuvioille, joilla serpentiinikallioperä vaikuttaa kasvillisuuteen voimakkaasti. On siis
lähinnä joidenkin kalliokuvioiden lisämääre, mutta voidaan käyttää arokosteikoillakin.
Lisämäärettä ’kausikostea allas’ voidaan käyttää arokosteikoille, mutta lisäksi mm. kankaiden, niittyjen,
nummien ja muiden luontotyyppien sisällä oleviin erillisiin pienialaisilla painanteilla, jotka sisältyvät,
arokosteikoiden tavoin, Luontotyyppien uhanalaisuus -arvioinnin mukaisiin kausikosteikoihin.

8 KALLIOLUONTOTYYPIT
8.1 Kalkkikalliot (8210)
Luontotyyppiin luetaan kaikki kalkkikalliot. Myös merenrantojen ja tunturien kalkkikalliot kuuluvat tähän
luontotyyppiin. Kalkkikallioihin luetaan mukaan myös vanhat, käytöstä poistetut kalkkilouhokset, mikäli
niissä on kalkkikalliokasvillisuutta.
Kalliopaljastuma voidaan määrittää kalkkikallioksi geologisen tai biologisen tiedon perusteella:
1. Jos kalliolta on varma havainto kalsiittisesta kalkkikivestä tai dolomiitista, sen voi suoraan lukea
kalkkikallioksi. Tällöin on lähes varmaa, että kalliolla esiintyy myös kalkinvaatijalajistoa, vähintään
vaikeasti havaittavia kalkkijäkäliä. Kalkkikivi tai dolomiitti voi olla joko valtakivilajina tai
karumpien kivilajien seassa kapeina välikerroksina tai suonina.
2. Vaikka kallion geologiaa ei tunneta, se voidaan määrittää kalkkikallioksi kasvillisuuden perusteella.
Jos kalliolla kasvaa vähintään kohtalaisen runsaasti kalkinvaatijasammalia tai -jäkäliä ja ainakin osa
niistä on suoraan kalliopintaan kiinnittyviä lajeja, on todennäköistä, että kiven karbonaattipitoisuus
on suuri. Kivilajista riippumatta tämän voidaan katsoa riittävän määritysperusteeksi kalkkikalliolle.
On huomattava, että yksittäisten vaateliaiden putkilokasvien tai kalkinsuosijasammalten
esiintyminen kallionraoissa ei riitä kalkkikallion määritykseen, vaan kohteella täytyy esiintyä
useampia kalkkia vaativia kalliopintojen sammal- tai jäkälälajeja. Esimerkkejä tällaisista melko
yleisistä kalkkikallioiden lajeista ovat kalkkikiertosammal (Tortella tortuosa), kielikellosammal
(Encalypta streptocarpa), kalkkikarvasammal (Ditrichum flexicaule) ja kalkkikahtaissammal
(Distichium capillaceum). Muita tyypillisiä kalkkikallioiden sammalia ovat isoruostesammal
(Anomodon viticulosus), kalkkipalmikkosammal (Hypnum recurvatum), limisiimasammal (Myurella
julacea) ja pallosammal (Plagiopus oederianus).
Irtonaisia kalkkikivi- tai dolomiittilohkareita voi sisältyä kalkkikalliorajauksiin silloin, kun ne sijaitsevat
varsinaisen kalkkikallion lähellä. Sen sijaan kalkkilohkareita, jotka ovat kulkeutuneet kauas emokallioistaan
ja sijaitsevat nyt esim. tavanomaisen metsä- tai suomaaston keskellä, ei lueta kalkkikallioiksi, vaikka niillä
voi olla samaa lajistoa kuin kalkkikallioilla. Paikkatiedot näistäkin pienkohteista on silti hyvä kirjata
inventointitietoihin.
HUOM: Kalkkikalliolla olevat ketolaikut pyritään kuvioimaan pienialaisinakin joko tyyppiin 6210 Kuivat
niityt ja pensastot kalkkipitoisella alustalla tai 6280 Alvarit ja kalkkivaikutteiset kalliokedot.

8.2 Silikaattikalliot (8220)
Silikaattikallioilla puuston määrän suuntaa-antavana ylärajana käytetään kitumaan ja metsämaan rajaa tai alle
30 % latvuspeittävyyttä alla mainituin poikkeuksin. Raja ei ole ehdoton, ja etenkin Etelä-Suomessa myös
Metsähallitus • PL 94 (Vernissakatu 4) • FI -01301 VANTAA • FINLAND
tel. +358 (0)205 64 100 • fax +358 (0)205 64 4234 • www.metsa.fi • Business ID 0116726 -7

39

runsaammin puustoisilla kallioilla voi olla kallioihin liittyviä luonnonarvoja. Aina ilman puustoisuuden
ylärajaa silikaattikallioiksi luetaan
1) silikaattikalliojyrkänteet
2) kallioihin liittyviltä luonnonarvoiltaan tunnetut silikaattikalliot, esimerkiksi luonnon- ja maisemansuojelun
kannalta arvokkaat kallioalueet (painottaen biologisia arvoja) ja arvokkaan kalliolajiston esiintymisalueet.
Silikaattikallio voi olla päällekkäinen 9010 Boreaalisen luonnonmetsän kanssa yllä mainituin ehdoin, kun
puuston määrä ylittää joutomaan ja kitumaan rajan ja kalliometsä täyttää myös boreaalisen luonnonmetsän
määritelmän.
Jyrkänteet on kuvioitava erikseen ainakin silloin, kun silikaattikalliot ovat Natura-alueen suojeluperusteena
ja muut silikaattikalliokuviot puuttuvat, sekä silloin kun jyrkänteet ovat erityisen merkittäviä. Koska puuston
määrä vaihtelee kallioilla usein pienipiirteisesti, erillisiksi kuvioiksi ei pitäisi rajata useita lähekkäisiä, pieniä
avoimia tai harvapuustoisia kalliolaikkuja, vaan mieluummin laajempia kokonaisuuksia, joissa voi olla
mukana myös puustoisuuden ylärajan ylittäviä osia.
Silikaattikallioiden edustavuuden arvioinnissa käytetään seuraavia suuntaa-antavia ohjeita:
- Edustavuus- ja luonnontilaisuusluokka ”Erinomainen” (10): uhanalaisia kalliolajeja ja/tai laaja ja erittäin
edustava kalliokasvillisuus.
- Edustavuus- ja luonnontilaisuusluokat ”Hyvä” (21-23): edustavat jyrkänteet ja/tai edustavaa tai harvinaista
kalliolajistoa
- Edustavuus- ja luonnontilaisuusluokat ”Merkittävä” (31-33): tavanomaiset kitumaiden
silikaattikalliokuviot, joilta ei ole tietoa tai havaintoa erityisistä arvoista
- Edustavuus- ja luonnontilaisuusluokat ”Ei-merkittävä” (41-43): ihmisen toiminnan vuoksi hyvin
voimakkaasti muuttuneita tai hyvin pieniä kalliokohteita.
Serpentiinikalliot (ultraemäksiset kalliot) on silikaattikallioiden harvinainen alatyyppi, joka kuvioidaan aina
erikseen.
Runsaslajiset silikaattikallioalustan kalliokedot, joilla heinien ja ruohojen runsas esiintyminen on

laidunnus- tai niittohistorian ylläpitämää ja jotka sijaitsevat usein muiden perinnebiotooppityyppien
yhteydessä, kuvioidaan aina erikseen ja merkitään tyyppiin 6270* runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt. Muut
silikaattikallioiden ketolaikut luetaan silikaattikallioihin 8220.
Kivikoita (esim. Lapin laajat rakkakivikot) ei lueta silikaattikallioiksi.

8.3 Kallioiden pioneerikasvillisuus (8230)
Kallioiden pioneerikasvillisuudeksi luetaan järvien rantaan rajautuvat karut ja keskiravinteiset kalliot.
Vastaavasti kuin 8220 Silikaattikallioilla, puuston määrän suuntaa-antavana ylärajana käytetään kitumaan ja
metsämaan rajaa tai alle 30 % latvuspeittävyyttä alla mainituin poikkeuksin. Raja ei ole ehdoton, ja etenkin
Etelä-Suomessa myös runsaammin puustoisilla kallioilla voi olla kallioihin liittyviä luonnonarvoja. Aina
ilman puustoisuuden ylärajaa kallioiden pioneerikasvillisuudeksi luetaan
1) järvenrantakalliojyrkänteet
2) kallioihin liittyviltä luonnonarvoiltaan tunnetut järvenrantakalliot, esimerkiksi luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet (painottaen biologisia arvoja) ja arvokkaan kalliolajiston
esiintymisalueet.
Kallioiden pioneerikasvillisuus voi olla päällekkäinen 9010 Boreaalisen luonnonmetsän kanssa yllä
mainituin ehdoin, jos puuston määrä ylittää joutomaan ja kitumaan rajan ja järvenrannan kalliometsä täyttää
myös boreaalisen luonnonmetsän määritelmän.
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8.4 Lisäohjeita kallioisten luontotyyppien luokitteluun
Kalliokedot
Kalliopohjalla, ohuella mineraalimaalla olevat karujen ja keskiravinteisten kallioiden kedot
(kasvillisuustyyppi 720101 Karut kallioniityt ja kalliokedot) luetaan Natura-luontotyyppiin 6270*
Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt, jos niillä on merkittävää perinnebiotooppien kasvillisuutta. Usein
tällaiset kalliokedot ovat osa laajempaa perinnebiotooppityyppien kokonaisuutta.
Kalkkikallioden tai silikaattikallion päällä olevan kalkkipitoisen maannoksen kedot luetaan
perinnebiotooppiryhmän tyyppeihin 6210 Kuivat niityt ja pensastot kalkkipitoisella alustalla sekä 6280
Alvarit ja kalkkivaikutteiset kalliokedot määritelmiensä mukaisesti (kohdassa 4.3.).
Koodauskäytäntö: Kuvio puuton, kalliopintaa alle 50 %:
Pääryhmä: 13 joutomaa
Kasvillisuusluokka: 8 Kalliokko
Maalaji: kivennäismaan mukaan
Inventointiluokka: 521 kuiva niitty / keto
Lisämääre: 11 kallioinen tai 31 kalliolaikkuja
Nat2000, mikäli runsaslajinen ja laidunnus- tai niittohistoriaa, mutta ei kalkkivaikutteinen keto: 6270*
Runsaslajiset ja tuoreet niitytKasvillisuustyyppi: 720101 Karut kallioniityt ja kalliokedot.
Koodauskäytäntö: Kuvio puuton, kalliopintaa alle 50 %:
Pääryhmä: 13 joutomaa
Kasvillisuusluokka: 8 Kalliokko
Maalaji: kivennäismaan mukaan
Inventointiluokka: 521 kuiva niitty / keto
Lisämääre: 11 kallioinen tai 31 kalliolaikkuja
Nat2000, mikäli ei erityisen runsaslajinen, eikä kalkkivaikutteinen kallioketo: ei naturatyyppiä tai tyyppi
8220 silikaattikalliot
Kasvillisuustyyppi: 720101 Karut kallioniityt ja kalliokedot
Koodauskäytäntö: Puuton, kalliopintaa yli 50 %:
Pääryhmä: 13 joutomaa
Kasvillisuusluokka: 8 Kalliokko
Maalaji: 43 kallio
Inventointiluokka: 101 – 103 Kalliokuvioita
Lisämääre: esim. kangasmaalaikkuja, suolaikkuja jne.
Nat2000: 1230 Kasvipeitteiset merenrantakalliot, 8210 Kalkkikalliot, 8220 Silikaattikalliot, 8230 Kallioiden
pioneerikasvillisuus luontotyypin määritelmän mukaan
Kasvillisuustyyppi: 100000 Kallio- ja louhikkokasvillisuus.
Lisäksi määritetään kallion ravinteisuus.
Kallioiset metsäaluekokonaisuudet
Metsäalueet, joilla esiintyy runsaasti kalliolaikkuja, jotka täyttävät 8220 Silikaattikallioiden kriteerit,
merkitään mahdollisen 9010 Luonnonmetsät –tyypin ohella 8220 Silikaattikallioiksi riippumatta
keskimääräisestä latvuspeittävyydestä. Päällekkäisyystapauksissa Kallioiden luontotyypit merkitään 1.
tyypiksi ja ja Luonnonmetsät 2. tyypiksi.

9 METSIEN LUONTOTYYPIT

Metsähallitus • PL 94 (Vernissakatu 4) • FI -01301 VANTAA • FINLAND
tel. +358 (0)205 64 100 • fax +358 (0)205 64 4234 • www.metsa.fi • Business ID 0116726 -7

41

9.1 Yleistä
Metsien Natura 2000 -luontotyypeissä ei ole 9030* Primäärisukkessiometsiä lukuun ottamatta ns.
yhdistelmäluontotyyppejä, joten eri metsäluontotyypit eivät pääsääntöisesti voi olla keskenään päällekkäisiä.
Erikseen on kuitenkin sovittu, että 9010* Boreaalinen luonnonmetsä voi olla päällekkäinen luontotyyppien
8220 Silikaattikalliot, 8230 Kallioiden pioneerikasvillisuus, ja 9060 Harjumetsät kanssa.

9.2 Boreaaliset luonnonmetsät (9010*)
Luontotyypille oleellista on luonnontilaisuus, jonka astetta arvioidaan edustavuuden avulla. Kaikki
boreaaliset metsät eivät ole kyseistä luontotyyppiä. Luontotyyppiin luetaan luonnonmetsän
määrittelykriteerien (ks. alla) mukaiset kangasmetsät, kangaskorvet ja –rämeet, sekä kallioiset luontotyypit
(ks. 8.2 ja 8.3). Joissakin tapauksissa voidaan turvekangas tulkita boreaaliseksi luonnonmetsäksi, mikäli sen
puusto ja kasvillisuus on täysin kangasmetsän kaltaista ja luonnonmetsän kriteerit täyttyvät. Tällöin
turvekangasta ei lueta enää suoyhdistymään kuuluvaksi. Luontotyyppiin ei lueta 9190 Vanhoja tammimetsiä
ja 9030* Primäärisukkessiometsiä. 9050 Lehdot, 9020* Jalopuumetsät ja 9180* Raviini- ja rinnelehdot eivät
myöskään voi olla 9010* Boreaalista luonnonmetsää.
Kriteerit täyttävä kallioinen metsikkö voi olla 9010* Luonnonmetsää, mikäli se edustaa inventointiluokkaa
'kivennäismaa' tai inventointiluokan 'kallio' kitu- tai metsämaata. Muussa tapauksessa (inventointiluokka
'kallio' ja joutomaa) metsikkö on luettavissa vain kallioiden Natura-luontotyyppeihin. Kallioiset kitu- ja
joskus metsämaan metsiköt voivat olla luonnonmetsän kanssa päällekkäisenä myös luontotyyppiä 8220
Silikaattikalliot tai 8230 Kallioiden pioneerikasvillisuus, mikäli myös kallioluontotyypin määritelmä täyttyy.
Luontotyyppien tulkinnassa on otettava huomioon inventoitavan Natura-alueen suojeluperusteet (luku 2.6).
Merkittävillä vanhojen metsien suojeluohjelmakohteilla pääasiallinen suojeluperusteluontotyyppi on
useimmiten 9010* Boreaaliset luonnonmetsät. Luontotyyppien tulkinnassa on tällöin painotettava
Luonnonmetsiä mm. suhteessa 9050 Lehtoihin, jos molempien luontotyyppien kriteerit täyttyvät.
9010* Boreaalisen luonnonmetsän edustavuus saa yleensä arvon 10–33 (erinomainen, hyvä tai merkittävä).
Joillekin pienialaisille kohteille (esim. tienvarsi- ja rantametsät) voidaan hyvin perustelluista syistä käyttää
myös arvoja 40–43 (ei merkittävä). Tällöin syyt tulee merkitä myös lisätietoihin.
Seuraavassa esitettävät luonnonmetsän määrittelykriteerit perustuvat pääosin ympäristöministeriössä
20.11.2001 pidetyn kokouksen pöytäkirjaan (Korpelainen ym. 2001). Vuoden 2008
luontodirektiiviraportoinnin yhteydessä todettiin, EU:n luontodirektiivin määritelmän mukaisesti, että
määrittelykriteerien mukaisten metsiköiden lisäksi myös luontaisesti metsäpalon sekä ennallistamispolton
jälkeen syntyneet nuoret sukkessiovaiheet, jotka ovat kehittyneet havupuuvaltaisiksi, luetaan 9010*
Boreaaliseksi luonnonmetsäksi.
Vaikka metsän vanhuus onkin keskeinen luontotyypin määrittelyn peruste, siihen on kuitenkin syytä lukea,
erityisesti vanhojen metsien suojeluohjelmakohteilla tai vastaavilla perusteilla Natura 2000 –verkostoon
valituilla alueilla, myös uudistuskypsyyttä lähestyvät metsiköt, jos niiden rakenne sisältää joitakin
luonnonmetsille ominaisia piirteitä, vaikka kaikki alla esitetyt raja-arvot eivät täyty. Näitä rakennepiirteitä
ovat puuston kerroksellisuus, lahopuun runsaus tai aiemman puusukupolven puiden esiintyminen. Alueella
voi esimerkiksi olla metsiköitä, jotka ovat luontaisesti kehittyneitä, metsätaloudellisesti varttuneita
kasvatusmetsiä; kuvioilla on usein kookkaita vanhemman puusukupolven puuyksilöitä ja pohjapintaalalla/puuston tilavuudella painotettu kuvion ikä on korkeampi. Tällaiset kuviot on tarkoituksenmukaista
lukea luontotyyppiin kuuluviksi, vaikka ne eivät olekaan edustavuudeltaan parhainta luokkaa. Lisäksi
uudistuskypsyyttä selvästi nuoremmatkin metsät voivat olla boreaalista luonnonmetsää, jos ne ovat
kehittyneet luontaisesti.
Peruslähtökohtana on, että 9010* Boreaalisessa luonnonmetsässä puuston ikä ja puuston luonnontilaisuus kriteerit täyttyvät. Puuston luonnontilaisuutta määritettäessä sekä puuston satunnainen tilajakautuma että
vähintään yksi puuston muuta luonnontilaisuutta kuvaava ominaisuus tulee selvästi olla havaittavissa.
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Vaihtelevakorkeuksisen kerroksellisuuden yhteydessä kuitenkin edellytetään lisäksi, että myös lahopuustoa
esiintyy kohtalaisesti.
Luonnonmetsän määrittelykriteerit
A. Puuston ikä
9010 Boreaalisen luonnonmetsän pääkriteeri on puuston ikä. Natura-luontotyyppioppaan mukaan: "Metsän
vanhuudella tarkoitetaan pääsääntöisesti sitä, että metsän vallitseva puusto on vähintään metsätaloudellisen
uudistusiän savuttanutta
B. Puuston luonnontilaisuus
Puuston luonnontilaisuus on boreaalisen luonnonmetsän tärkein luonnonsuojelubiologinen ominaisuus.
Luonnontilaisuuden määritelmä perustuu metsän rakennepiirteisiin, joita arvioitaessa määritelmä on jaettu
osiin.
B1. Puuston satunnainen tilajakautuma
9010 Boreaalisen luonnonmetsän luonnontilaisuuden tärkeä ilmentäjä on puuston satunnainen tilajakautuma,
joka tarkoittaa, että luontaisesti syntyneessä tai luontaisesti kehittyneessä metsässä puuston tilajakauma on
sattumanvarainen. Käytännössä tämä pääsääntöisesti tarkoittaa, että kriteeri täyttyy ellei alueella ole tehty ns.
nykykäytännön mukaista väljennyshakkuuta. Esim. 20-30 (50-) lukujen poimintahakkuut eivät ole
välttämättä muuttaneet puuston tilajakaumaa systemaattiseksi ja tuolloin myös puiden poistaminen on ollut
tilajakauman kannalta sattumanvaraista. Voimakkaiden harsintahakkuiden seurauksena (esim. aukkoisuutta)
ominaisuus voi kuitenkin esiintyä kohteella puutteellisena tai epäselvänä. Sen sijaan 60-luvulta lähtien tehdyt
väljennykset ja harvennukset ovat pääsääntöisesti muuttaneet puuston tilajakautuman systemaattiseksi.
Satunnaisen tilajakautuman määrittelyssä voidaan käyttää hyväksi METLA:n laatimia indeksejä.

B2. Puuston muu luonnontilaisuus
Puuston satunnaisen tilajakautuman (alueellisen jakautumisen) (B1) lisäksi edellytetään:
a) joko puuston vaihtelevakorkeuksista kerroksellisuutta ja lahopuuston esiintymistä, tai
b) puuston jatkuvakorkeuksista kerroksellisuutta, tai
c) kuolleen pystypuuston ja eri lahovaiheiden maapuuston suurta määrää, taikka
d) nykyistä puusukupolvea selvästi vanhempia puita.
Raja-arvoina edellytetään:
a) vaihtelevakorkeuksinen kerroksellisuus:
Latvustoon kuuluu vallitsevaa ja vallittua puustoa ja puuston pituusvaihtelu on 20-50 % valtapituudesta.
Kangasmetsien harsintahakkuiden seurauksena syntyneet alikasvoskuusikot eivät kuitenkaan yksinään
ilmennä luonnonmetsän rakennepiirrettä vaan lisäksi edellytetään lahopuuston ainakin kohtalaista
esiintymistä.
b) jatkuvakorkeuksinen kerroksellisuus:
Latvusto muodostuu vallitsevasta ja vallitusta puustosta sekä mahdollisesta alikasvoksesta. Puusto ei
kuitenkaan jakaudu selvästi erillisiin latvuskerroksiin kuten kaksijaksoisissa metsissä. Puuston
pituusvaihtelu on yli 50 % valtapituudesta. Luonnontilaisuutta kuvaava rakennepiirre on tällöin selvä ja
riittää yhdessä kriteerin B1 kanssa ilmentämään luonnontilaisuutta.
c) kuolleen pystypuuston ja maapuun suuri määrä:
Kuollutta pystypuustoa ja eri lahovaiheiden maapuuta tulee olla vähintään 10 % kokonaispuuston
määrästä tai 10m3/hehtaarilla. Tuoreet tuulenkaadot eivät useinkaan tee metsästä luonnonmetsää, jos
lahopuujatkumoa ei ole.
d) aiemman puusukupolven puut:
Vähintään 10 kpl hehtaarilla.
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Ikäluokkien ja läpimittaluokkien vaihtelevuus rinnastetaan ominaisuutena tässä yhteydessä
kerroksellisuuteen.
C. Metsikön eliölajistollinen monimuotoisuus
Tiedot metsikön eliölajistosta voivat merkittävällä tavalla täydentää kuvaa kohteen luonnontilaisuudesta ja
merkityksestä boreaalisena luonnonmetsänä. Natura-luontotyyppioppaassa todetaan: "Metsän
rakennepiirteiden lisäksi luonnontilaisuuden ilmentäjänä voidaan mahdollisuuksien mukaan käyttää myös
vanhojen metsien luonnontilaisuutta ja jatkuvuutta kuvastavaa indikaattorilajistoa". Joissakin tilanteissa
väljennetty ja tilajakaumaltaankin suhteellisen systemaattinen metsä voidaan lukea 9010 Boreaaliseksi
luonnonmetsäksi, jos se on lajistoltaan edustava. Käytännössä tämä usein tarkoittaa myös sitä, että
metsikössä on esimerkiksi merkittävästi lahopuustoa ja sen jatkumoa jäljellä, joten myös puuston
luonnontilaisuuteen liittyvä osakriteeri täyttyy.
Indikaattorilajistolta edellytetään:
- että se on lajistollisesti ja määrällisesti edustava.

Luonnontuhojen huomioiminen
Voimakkaat myrsky- ja hyönteistuhokohteet (elävästä puustosta tuhoutunut yli 80 % ja tuhon jälkeen
latvuspeittävyys alle 10 %) voidaan myös lukea 9010* Luonnonmetsiin kuuluviksi, jos tuho kohdistuu
iältään vähintään uudistuskypsiin ja aiemmin luonnonmetsän rakennepiirteitä omaaviin metsiin, eikä
kaatunutta puustoa ole korjattu pois.
Voimakkaat luonnontuhot kuten myrskyt, metsäpalot sekä laajat hyönteistuhot ovat suhteellisen harvinaisia
luonnonsuojelualueilla ja kuuluvat tärkeänä osana luonnonmetsän dynamiikkaan. Luontaisten
häiriötekijöiden harvinaisuus, voimakkuus sekä tuhokohteen koko tulee ottaa huomioon kohteen
edustavuuden ja luonnontilaisuuden arvioinnissa. Luonnontuhot voivat pienialaisinakin nostaa kohteen
edustavuutta ja luonnontilaisuutta. Tuhon jälkeen luontaisesti syntynyt taimikko parantaa yleensä kohteen
edustavuutta.
Tuhovaikutukseltaan vähäisemmät luonnontuhokohteet arvioidaan luonnonmetsän määrittelykriteerien
mukaan (Korpelainen ym. 2001). Lieväkin luonnontuho parantaa usein kohteen edustavuutta lisääntyneen
kuolleen puuston, parantuneen puuston luonnontilaisuuden sekä eliölajistollisen monimuotoisuuden myötä.
Luonnontuhot eivät heikennä 9010* Boreaaliseksi luonnonmetsäksi aiemmin luokitellun luontotyypin
edustavuutta.
9010* Boreaalisiksi luonnonmetsiksi luetaan tuoreet metsäpaloalat, jotka ovat korkeintaan 10–30 vuotta
sitten palaneita aukeita aloja, nuoria tai varttuneita taimikoita, joissa palon tapahtuessa on ollut varttunutta
puustoa. Puulajeille ei ole tässä tapauksessa asetettu reunaehtoja.
9010* Boreaalisiksi luonnonmetsiksi luetaan luontaisesti metsäpalon jälkeen syntyneet nuoret tai varttuneet
sukkessiovaiheet riippumatta puulajivaltaisuudesta. Iältään metsät ovat nuoria tai varttuneita. Paloa
edeltäneen puuston olemassaoloa ei edellytetä, mutta esiintyessään alueella se lisää merkittävästi alueen
edustavuutta.
Kangasmetsien ennallistamistoimet pyrkivät jäljittelemään luonnontuhoja. Luonnonmetsäkriteerien
täyttyminen ennallistetuilla kohteilla sekä kohteen luonnontilaisuus ja edustavuus arvioidaan luonnonmetsän
määrittelykriteerien mukaan (Korpelainen ym. 2001).
Laidunnetut metsät ja vanhat metsälaitumet
ks. Hakamaiden ja metsälaidunten määritelmä kpl 4.12.
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Boreaalinen luonnonmetsä 9010* voi olla laidunnettu. Hakamailla ja metsälaitumilla on tavallisesta metsästä
poiketen jäljellä niittylajistoa ja puusto on vaihtelevan ikäistä.
Kalliometsien huomioiminen
Puustoiset kalliokot luokitellaan kitumaiksi, kun puuston kasvu vuodessa hehtaarilla alle 1 m3, mutta yli 0,1
m3. Latvuspeittävyyden ohjeellinen minimiraja on 10 %. Kitumaiden puusto on yleensä vanhanakin matalaa.
Kuviot, jotka kitumaata ja kalliopintaa alle 50 %:
Pääryhmä: 12 Kitumaa
Kasvillisuusluokka: 8 Kalliokko
Maalaji: kivennäismaan mukaan
Inventointiluokka: 231 – 242 Kivennäismaakuvio. Määritellään kivennäismaan kasvillisuuden mukaan.
Lisämääre: 11 kallioinen tai 31 kalliolaikkuja. Jos kallioinen, määritettävä myös kallion ravinteisuus.
Nat2000: 9010 Boreaalinen luonnonmetsä JA 8220 Silikaattikalliot tai 8230 Kallioiden pioneerikasvillisuus,
jos täyttää ko. luontotyypin määritelmän.
Kasvillisuustyyppi: 300101 Kalliometsät.
Tällaisilla kuvioilla puuston pohjapinta-ala on yleensä 2– ja 10 m3:n välillä mutta voi iäkkäissä
kalliometsissä nousta toiselle kymmenellekin.
Kuviot, joilla kalliopintaa yli 50 % mutta jotka tiheän puuston johdosta kitumaita:
Pääryhmä: 12 Kitumaa
Kasvillisuusluokka: 8 Kalliokko
Maalaji: 43 kallio
Inventointiluokka: 101 – 103 Kalliokuvioita
Lisämääre: esim. kangasmaalaikkuja/suolaikkuja/muita laikkuja
Nat2000: 9010 Boreaaliset luonnonmetsät JA 8220 Silikaattikalliot tai 8230 Kallioiden pioneerikasvillisuus
mikäli täyttää ko. luontotyypin määritelmän.
Kasvillisuustyyppi: jos latvuspeittävyys on alle 10 % → 100000 Kallio- ja louhikkokasvillisuus
jos latvuspeittävyys on yli 10 % → 300101 Kalliometsät.
Lisäksi määritetään kallion ravinteisuus.

9.3 Lehdot (9050)
Luontotyyppiin luetaan kaikki lehdot ja lehtokorvet puulajista riippumatta, lukuun ottamatta 9180* raviini- ja
rinnelehtoja, 9020 jalopuumetsiä ja harjunrinteiden kuivia lehtoja. Lehtomaiset hakamaat kirjataan
ainoastaan luontotyyppiin 9070 hakamaat. Merenrantojen lehdot luetaan 9050 Lehtojen ohella kuuluvaksi
9030 Primäärisukkessiometsiin niiden täyttäessä ao. luontotyypin määritelmän. Harjurinteiden kuivat lehdot
kirjataan luontotyyppiin 9060 Harjumetsät. Tunturikoivuvaltaiset lehdot luetaan luontotyyppiin 9050Lehdot.
Lehdon voi usein sekoittaa umpeenkasvaneeseen hakamaahan. Hakamaalla on kuitenkin jäljellä niittylajistoa
ja ainakin osin merkkejä hakamaille tyypillisestä puustorakenteesta, johon kuuluvat usein kookkaat lehtipuut.
Ks. hakamaiden ja metsälaidunten määritelmä kpl 4.12. Lehto voi olla laidunnettu (ellei täytä hakamaiden ja
kaskilaitumien kriteerejä). Lehtopuuston käsittely tai edes väliaikainen puuttomuus ei muuta määritystä,
mikäli lehdon kasvillisuus ja maaperä yhä vallitsevat kuviolla; vain edustavuutta alennetaan tarvittaessa
nykytilan perusteella.
Luontotyyppien tulkinnassa on otettava huomioon inventoitavan Natura-alueen suojeluperusteet (luku 2.6).
Lehtojensuojeluohjelman kohteilla pääasiallinen suojeluperusteluontotyyppi on useimmiten 9050 Lehdot.
Vanhojen metsien suojeluohjelman kohteilla suojeluperuste on useimmiten boreaaliset luonnonmetsät
(9010), vaikka kasvupaikkatyyppi olisi lehtoa. Lehto ilmenee tällöin inventointiluokan ja kasvillisuustyypin
perusteella.
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Rehevillä lehtokeskusalueilla vaateliaiden lehtokasvien luonnehtima lehtokasvillisuus esiintyy usein
mosaiikkimaisesti erikokoisina laikkuna tai juotteina laajemman kangasmetsäalueen sisällä. Tällaiset
lehtolaikkujen mosaiikit kuvioidaan pääsääntöisesti lehtokokonaisuuksina, joiden sisällä on
kangasmetsälaikkuja (lisämääre).
Puronvarsilla ja lähteikköjen ympäristössä, usein kapeina juotteina esiintyvät kosteat saniais- ja
suurruoholehdot sekä lehtokorvet kuvioidaan myös pääsääntöisesti laajempina kokonaisuuksina, missä
ympäröivää pienvesialuetta sekä lehtomaista kangasmetsää voi sisältyä lehtokuvioon, toimivan ja
ekologisesti eheän lehtokokonaisuuden rajaamiseksi.

9.4 Jalopuumetsät (9020*)
Luontotyyppiin sisältyvät jalopuuvaltaisten lehtojen luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat (ohjeellisesti
puusto yleensä ylittänyt metsätaloudellisen uudistamisiän) sukkessiovaiheet lukuun ottamatta raviini- ja
rinnelehtoja. Tammivaltaisista metsistä tähän luontotyyppiin luetaan vain lehdot, kangasmaiden tammimetsät
luetaan luontotyyppiin 9190 Vanhat tammimetsät.
Jalopuumetsiä esiintyy hemiboreaalisella vyöhykkeellä sekä jonkin verran eteläboreaaliseen vyöhykkeeseen
kuuluvalla vuokkovyöhykkeellä. Näiden lisäksi luontotyypin erillisesiintymiä on myös Keski-Karjalan ja
Kuopion lehtokeskusten alueilla. Eri jalopuulajien esiintymisen pääalue vaihtelee ja samankin jalopuulajin
muodostamien metsiköiden ominaispiirteet voivat vaihdella esiintymisalueen sisällä.
Eri jalopuulajien huomioiminen
Hemiboreaalisella vyöhykkeellä jalopuustoisissa metsiköissä kasvaa usein kahta tai kolmeakin jalopuulajia.
Lehmus ja tammi esiintyvät usein yhdessä ja vaahteraa esiintyy yleensä nimenomaan muiden jalopuiden
seurassa.
Tammea esiintyy paitsi lehdoissa myös karummilla kangasmailla. Karumpien maiden tammistoja esiintyy
ainakin Turun seudulla ja etenkin Ruissalossa. Vanhat kangasmaiden tammikot voivat olla luontodirektiivin
luontotyyppiä 9190 Vanhat tammimetsät.
Kosteat sisämaan saarnikot eivät kuulu 9020 Jalopuumetsiin mutta voivat kuulua 91D0 Puustoisiin soihin.
Kynäjalavikot ovat usein kapeita, rantaa kiertäviä nauhamaisia puustoja, eivät varsinaisia metsiköitä. Kapeat
nauhamaiset kynäjalavikot eivät kuulu 9020 Jalopuumetsiin.
Kallionalustojen vuorijalava- ja lehmusesiintymät voivat kuulu 9020 Jalopuumetsiin tai 9180 Raviini- ja
rinnelehtoihin.
Jalopuumetsikön koko
Jalopuumetsien ohjeellinen minimipinta-ala on yksi hehtaari. Jos jalopuumetsikkö rajautuu metsään tai
muuhun luontaiseen biotooppiin, ja on edustava, minimikoko on puoli hehtaaria.
Jalojen lehtipuiden määrä luontotyypillä
Kuuluakseen luontodirektiivin luontotyyppiin jalopuita on yleensä oltava vähintään noin puolet vallitsevaan
latvuskerrokseen kuuluvien puiden runkoluvusta. Vallitsevaan latvuskerrokseen lasketaan mukaan myös ns.
vallitsevan jakson välipuut, joiden latvus on vallitsevassa latvuskerroksessa, mutta jotka ovat muita puita
matalampia, sivuttaisvarjostuksesta kärsiviä puita.
Jalopuiden ryhmittäinen esiintyminen on tyypillistä nimenomaan joillekin lehtokeskusten
lehmusesiintymille. Jos esim. sekametsässä jalopuuryhmiä on useita lähellä toisiaan, niin että ne rajatulla
alueella muodostavat merkittävän osan puustosta (esim. vähintään 30 % vallitsevan jakson runkoluvusta),
rajataan kuvio 9020 Jalopuumetsäksi.
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Metsiköt, joissa jalopuut eivät muodosta puolta vallitsevan pystypuuston runkoluvusta, mutta joilla kasvaa
ylispuustona hyvin suuria tammia tai lehmuksia, luetaan mukaan jalopuumetsä-luontotyyppiin, mikäli
aluskasvillisuuden lehtovaatimus täyttyy. Sen sijaan vähintään viime aikoihin asti aktiivisesti hoidetut ja
laidunnetut hakamaat kuuluvat luontotyyppiin 9070 Hakamaat ja kaskilaitumet.
Jalopuiden ikä ja koko
9020 Jalopuumetsäksi luettavissa olevan kohteen puusto on yleensä ylittänyt metsätaloudellisen uudistusiän.
Vallitsevan latvuksen puiden tulee olla kookkaita runkopuita, joiden pituuskasvu on jo selvästi hidastunut tai
lakannut. Rinnankorkeusläpimitan ohjeellinen minimiarvo on 20 cm. Vallitsevan jakson välipuut voivat
joskus jäädä tämän minimin alle, mutta ollakseen jalopuumetsää täytyy kookkaitakin valtapuujalopuita olla
runsaasti.
Jalopuumetsikön aluskasvillisuus
9020 Jalopuumetsiin voidaan lukea kuivat, tuoreet tai kosteat lehdot, ei kuitenkaan lehtokorpia. Jos
lehtokasvillisuutta esiintyy suppeammalla kuviolla kuin jalopuita, ei luontotyyppiä rajata pelkästään
lehtokasvillisuuden esiintymisen perusteella vaan jalojen lehtipuiden esiintyminen muodostaa tällaisissa
tapauksissa ensisijaisen rajauskriteerin.
Jalopuumetsikön luontaisuus ja luonnontilaisuus
Istutetut jalopuumetsiköt ja puistot tai puistoista ja pihapiireistä karanneet jalopuut eivät kuulu
luontotyyppiin. Mikäli entisen hakamaan puusto on vanhaa ja laidunnuksen loputtua luonnontilassa
kehittynyttä voidaan kohde lukea 9020 Jalopuumetsäksi. Kohteet joilla laidunnus on päättynyt melko
tuoreeltaan tai joita laidunnetaan edelleen, kuuluvat luontotyyppiin 9070 Hakamaat ja kaskilaitumet.
Hakamailla on kenttäkerroksessa jäljellä niittykasvillisuutta. Ks. hakamaiden määriteltä kpl 4.12.
Jalopuumetsikön luonnontilaisuutta heikentäviä ominaisuuksia ovat mm:
-

-

jalopuuston tasaikäisyys
nykyiseen puustosukupolveen kohdistuneet hakkuut ja harvennukset, erityisesti silloin kun ne ovat
olleet voimakkaita ja/tai kohdistuneet myös jalopuihin (tässä ei tarkoiteta esim. varovaista jalopuita
suosivaa (alikasvos)kuusten poistoa)
kuolleen puuston ja lahopuuston vähäisyys; erityisesti jalojen lehtipuiden lahopuuston vähäisyys
muuttunut aluskasvillisuus: luontotyypille vieraat kulttuurilajit tai puuston käsittelystä johtuva
"häiriötila"
aluskasvillisuuden tai maaperän kuluneisuus.
jalopuiden puuttuminen ylispuustosta.

Jalopuumetsien edustavuusluokkien määrittämisen lisätulkintoja
Erinomainen:
Kohteet, joissa alikasvoskuusta joudutaan poistamaan jalopuiden uudistumisen turvaamiseksi ovat
edustavuusluokkaa A (erinomainen), jos muut vaatimukset täyttyvät.
Ohjeellisesti vallitsevan puuston runkoluvusta vähintään n. 75 % on oltava jalopuurunkoja ja muunkin
puuston pääosin lehtipuita.
Hyvä:
Jaloja lehtipuita on oltava vähintään puolet pystypuuston runkoluvusta suurimmalla osalla aluetta ja
jalopuut esiintyvät suhteellisen tasaisesti koko metsikössä.
Merkittävä:
Kohteet, joiden puustoa on voimakkaastikin käsitelty, mutta joissa jalopuun määrä tai laatu on
kuitenkin edelleen edustava
- Kohteet, joissa jalopuut esiintyvät ryhmittäin eivätkä tasaisesti koko kuviolla
-
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-

Kohteet, joiden aluskasvillisuus ei ole selkeästi lehtoa.

9.5 Raviini- ja rinnelehdot (9180*)
Kyseessä on harvinainen luontotyyppi, jonka esiintyminen maassamme on huonosti tunnettu. Potentiaalisia
esiintymisalueita ovat ainakin hemiboreaalinen vyöhyke kokonaisuudessaan, vuokkovyöhykkeellä etenkin
Hämeen lehtokeskuksen alue ja Kaakkois-Suomen rapakivialue sekä Keski-Karjalan lehtokeskuksen alue.
Raviini- ja rinnelehtoja on etenkin seuduilla, joilla esiintyy emäksisiä kivilajeja. Reheviä rinnelehtoja on
myös mesotrofisten silikaattikallioiden yhteydessä paikoilla, joissa kallion valuvedet lisäävät rinteen
ravinteisuutta. Rapakivialueella Kaakkois-Suomessa kiviaineksen rapautuessa muodostuu myös
ravinteisempia rinteitä. Harjumuodostumien lehtorinteet eivät kuulu tähän luontotyyppiin.
Raviinilehtoja on puron- ja joenvarsien raviineissa eli veden hienoon maa-ainekseen syövyttämissä
jyrkkärinteisissä laaksoissa. Luontotyyppiin kuuluvia rinnelehtoja voi olla myös jyrkillä kalliokkoisilla ja/tai
kivikkoisilla rinteillä tai rinteen alaosan rapautumiskivikoissa. Kivikko saattaa olla muun maa-aineksen
peittämää eikä välttämättä näkyvää. Kallion alapuolisen lehdon on oltava nimenomaan jyrkässä rinteessä
ollakseen tätä luontotyyppiä; kaikki kallionaluslehdot eivät ole 9180 Raviini- ja rinnelehtoja.
9180 Raviini- ja rinnelehdot ovat keskimäärin pienialaisempia kuin 9020 Jalopuumetsät. Jalojen lehtipuiden
ei tarvitse muodostaa yhtä suurta osaa puustosta kuin jalopuumetsissä. Puustokerroksessa on oltava aina joko
vaahteraa, lehmusta tai jalavaa, hemiboreaalisella vyöhykkeellä myös saarnia. Pelkkä pähkinäpensaan tai
tammen esiintyminen ei yksinään riitä.
9180 Raviini- ja rinnelehdon aluskasvillisuus on tuoretta lehtoa. Kuivat lehtorinteet tai kosteat lehdot eivät
kuulu tähän luontotyyppiin.

9.6 Vanhat tammimetsät (9190)
Erittäin niukkana ja harvinaisena Suomessa esiintyvä luontotyyppi. Tyyppiin kuuluvat sellaiset tammea
kasvavat kangasmetsät, joissa puusto on vanhaa (ohjeellisesti yli 100-vuotiasta). Muu puusto yleensä mäntyä
ja tavallisia lehtipuita (Koivu, haapa, pihlaja). Kangasmaiden tammimetsät ovat lähinnä tuoreita kankaita
(MT). Myös kalliokkojen hyvin kehittyneet tammimetsät luetaan tähän luontotyyppiin. Rehevät ja
kalkkimaiden lehtopohjaiset tammimetsät kuuluvat luontotyyppiin 9020 Jalopuumetsät. Laidunnetut,
vähäpuustoiset ja niittykasvillisuusvaltaiset tammimetsät luetaan luontotyyppiin 9070 Hakamaat ja
kaskilaitumet. Ks. hakamaiden määritelmä kpl 4.12.

9.7 Tulvametsät (91E0*)
Luontotyypillä tarkoitetaan jokien, järvien ja jokisuistojen rannoilla ja saarilla olevia tulvametsiä (ei
merenrannoilla), koska sedimentin kertyminen on luontotyypin olennainen piirre. 91E0 Tulvametsiä esiintyy
myös alpiinisella alueella. Tulvametsät voivat olla myös havupuuvaltaisia (yleensä tulvakausi lyhyt).
Havupuuvaltaisuus on huomioitava heikentyneenä edustavuusarvona.

9.8 Harjumetsät (9060)
Harjuihin geomorfologisena kokonaisuutena tulkitaan sisältyväksi glasifluviaalisen (jäätikön sulamisvesien
kasaaman/lajittuneen) aineksen muodostamat rinteet ja niiden laki- ja reuna-alueet. Tällöin harjumetsiä ovat
tyypillisten pitkittäisharjujen alueet, reunamoreenit eli Salpausselät sekä harjujaksojen delta-, sanduri- ja
päätemoreenialueet, jotka selkeästi kohoavat ympäristöstään niin, että alueella on jyrkkiä paiste- ja
varjorinteitä sekä niiden väliin ja reunoille jääviä tasamaita.
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9060 Harjumetsät -luontotyyppiin sisällytetään geologinen harjumuodostuma kokonaisuudessaan.
Ainoastaan mahdolliset ekstensiivisesti rakennetut alueet jäävät luontotyypin ulkopuolelle. Harjumetsiin
sisällytetään metsänkäsittelystä riippumatta kaikki kangasmetsät sekä harjuille ominaiset kuivat lehdot.
Luontotyyppiä ei esiinny alpiinisella alueella.
9010 Boreaaliset luonnonmetsät voidaan kirjata päällekkäiseksi luontotyypiksi Harjumetsien kanssa. Näin
menetellään silloin kun yksittäinen harjualueen kuvio täyttää myös Luonnonmetsien määrittelykriteerit.
Lisäksi Harjumetsät voidaan kirjata esiintyessään päällekkäiseksi luontotyypiksi 1610 Harjusaarten kanssa.
Harjusaarilla esiintyessään Harjumetsät kirjataan 2. luontotyypiksi.
Harjualueella esiintyvät muut mahdolliset luontotyypit, kuten suppajärvet (pienvesien luontotyyppejä) ja soistumat (9D10 Puustoiset suot, 7140 Vaihettumissuot ja rantasuot) ja lähteet (Lähteet ja lähdesuot)
kuvioidaan Harjumetsät-luontotyypistä erillisinä, omina luontotyyppeinään. 9050 Boreaaliset lehdot luontotyyppiin erillisinä kuvioidaan tuoreet ja kosteat lehtokasvillisuustyypit, kun taas harjualueiden kuivat
lehtotyypit sisällytetään Harjumetsiin.
9060 Harjumetsät -luontotyypin edustavuusarviointi- ja kuviointiohje on sisällytetty erilliseen
liitteeseen (LIITE 4).
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1 = päällekkäisyys tavallista
x = päällekkäisyys mahdollinen

Jokisuistot

LIITE 1. Natura-luontotyyppien päällekkäisyys (17.11.2015).
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9040

Tunturikoivikot
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Lehdot
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Harjumetsät
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Hakamaat ja kaskilaitumet

9080

Metsäluhdat*

9180

Raviini- ja rinnelehdot*

9190

Vanhat tammimetsät

91D0

Puustoiset suot*

91E0

Tulvametsät*
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LIITE 2. Luontodirektiivin niittyluontotyyppien ja perinnebiotooppityyppien (Airaksinen & Karttunen 2001) ja LuTU-tyyppien
(Raunio ym. 2008) vertailu. V9, 27.3.2014.
Juha Pykälä, Aulikki Alanen, Anne Raunio & Aira Kokko 2.6.2005
Päivitys PerinneELOn asiantuntijaryhmä: 14.2.2012 sekä kommenttikierrosten jälkeen 2.3.2012. Lisätty täydennyksiä 27.6.2013 (V7), 6.3.2014
(V8), poistettu 27.3.2014 tyyppi 6520 (V9) ja täsmennetty kallioketojen osalta 28.1.2016 (V10).
Luontodirektiivin
luontotyyppi

Uhanalaiset luontotyypit
luokittelu

*=priorisoitu
luontotyyppi

vastaa käytännössä vanhaa vpiluokitusta (huom. vanhat nimet
suluissa)
MERENRANTANIITYT
- pikkuluikkahapsiluikkamerenrantaniityt
- luikka-kaislamerenrantaniityt
- suursaramerenrantaniityt
- matalakasvuiset vihvilä-,
heinä- ja saramerenrantaniityt
- korkeakasvuiset
merenrantaniityt
- suolamaalaikut

Merenrantaniityt
1630*

Kommentit

Esiintyminen

Erot muihin luontodirektiivin
luontotyyppeihin ja muihin pb-tyyppeihin

Rannikkoalueella
Suomenlahdelta Perämerelle.
Usein merenlahdissa.

Voi sekoittaa vaihettumis- ja rantasoihin
7140 (sisältää avo- ja pensaikkoluhdat).
Vaihettumissoihin ja rantasoihin luettavat
rantojen ruokoluhdat vaihettuvat ilman
selvää rajaa ruovikkoiseen vesi- ja
rantaniittykasvillisuuteen (esim.
merenrantaniityt 1630*). Ruovikkoalue
luetaan vaihettumissuoksi ja rantasuoksi,
mikäli se esiintyy keskiveden korkeuden
yläpuolella ja on selvästi makean veden
vaikutuspiirissä, siinä kerrostuu turvetta
(orgaanisessa kerroksessa mudan/liejun
ohella turvetta muutamasta sentistä useisiin
kymmeniin sentteihin) ja kasvillisuudessa
esiintyy ruo'on ohella makean veden
suolajistoa (esimerkiksi oka- ja
lettorahkasammal, sirppisammallajeja,
pullosara, kurjenjalka, raate). Lisäksi voi
esiintyä luhdille ja rantaniityille yhteistä
lajistoa. Tyyppiin luettavat alueet voivat olla
laidunnettuja rantaniittyjen tai muiden
laidunkokonaisuuteen kuuluvien
luontotyyppien yhteydessä. Laidunnuksen,
niiton tai muun luonnonhoidon myötä
tyyppiin luettavat alueet voivat muuttua
merenrantaniityksi. Luokituksessa tulee

Kommentit LuTU-tyypittelyn ja
muun julkaistun tiedon pohjalta

Direktiivityyppi sisältää myös
luontaisesti avoimena pysyviä
rantaniittyjä.
Luontotyyppi, myös
direktiiviluontotyyppi voi muuttua
hoidon myötä.

Luontodirektiivin
luontotyyppi

Uhanalaiset luontotyypit
luokittelu

*=priorisoitu
luontotyyppi

vastaa käytännössä vanhaa vpiluokitusta (huom. vanhat nimet
suluissa)

Kommentit

Esiintyminen

Erot muihin luontodirektiivin
luontotyyppeihin ja muihin pb-tyyppeihin

Kommentit LuTU-tyypittelyn ja
muun julkaistun tiedon pohjalta

huomioida laidunnus- tai niittohistoria ja
liittyminen muihin merenrantaniitty- ja
perinnebiotooppialueisiin.
Ruovikot ja tavanomainen vesikasvillisuus
voidaan sekoittaa merenrantaniittyyn.
Merenrantojen ruovikoituneet alueet, joilla
on ruo'on lisäksi jäljellä rantaniittyjen
kasvilajistoa, eikä turpeen muodostusta
esiinny, luokitellaan tyyppiin 1630*
Merenrantaniityt. Jos kasvillisuus on
edustavaa, voidaan niitty merkitä tähän
tyyppiin vaikka ruovikon peittävyys olisikin
yli 50 %. Merenrantaniityt eivät yleensä
mene, pikkuluikka-hapsiluikkaniittyjä
lukuun ottamatta, keskivesirajan alapuolelle.
. Ruovikkoalueet eivät välttämättä edusta
mitään naturatyyppiä. Keskiveden korkeuden
alapuolella olevat ruovikot voivat sisältyä
yhdistelmätyyppeihin, etenkin Jokisuistoihin
1130, Rannikon laguuneihin 1150, Laajoihin
mataliin lahtiin 1160 tai Kapeisiin
murtovesilahtiin 1650, mutta eivät edusta
mitään päällekkäistä Natura-luontotyyppiä.
Jos merenrantaniityllä on havaittavissa
luhtaisuutta, mutta se edelleen täyttää tyypin
1630* kriteerit, ilmoitetaan tämä
lisämääreellä ”luhtainen”. Jos
merenrantaniityllä havaitaan lievää
soistumista, mutta alue edelleen täyttää
tyypin 1630* kriteerit, ilmoitetaan tämä
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Luontodirektiivin
luontotyyppi

Uhanalaiset luontotyypit
luokittelu

*=priorisoitu
luontotyyppi

vastaa käytännössä vanhaa vpiluokitusta (huom. vanhat nimet
suluissa)

Kommentit

Esiintyminen

Erot muihin luontodirektiivin
luontotyyppeihin ja muihin pb-tyyppeihin

Kommentit LuTU-tyypittelyn ja
muun julkaistun tiedon pohjalta
lisämääreellä ”soistunut”. Lievää soistumista
ja ohutta sammalen muodostumista tapahtuu
joskus hoitamatta olleilla rantaniityillä
lakoontuneesta ruovikosta muodostuvan
ruokokarikkeen tukkiessa meriveden
virtauksen, mutta hoidon myötä veden
virtaus palautuu ja sammal häviää yleensä
nopeasti. Jos rantaniitty on ollut pitkään
hoitamatta ja jo osin soistunut, saa tyyppi
1630* huonon edustavuuden.
Matalakasvuisen rantaniityn (LuTU-tyyppi)
tunnistaa siitä, että sillä esiintyy järviruo’on
lisäksi tai harvan järviruo’on alla yhtenäistä
matalakasvuista rantaniittykasvillisuutta.
Voi sekoittaa kivikkorantoihin 1220, mutta
merenrantaniityllä kivisyys yleensä < 50 %.
Voi sekoittaa muihin niittytyyppeihin, mutta
merenrantaniityt ovat meriveden vaikutuksen
alaisia. Jos ovat geolitoraalissa ylimmän
korkean veden ulottuvissa, luetaan
merenrantaniittyyn. Jos ovat ylimmän
korkean veden vaikutuksen ulkopuolella,
voidaan luokitella esim. kosteisiin, tuoreisiin
tai kuiviin niittyihin.

Kuivat nummet 4030

NUMMET:
-varpunummet (ent. kanervavariksenmarjanummet)
- pienruoho-varpunummet (ent.

Suurin osa nummista on
sekundäärisiä. Saaristossa ja
rannikolla ovat yleensä
primäärisukkession myötä

Nummia etupäässä LounaisSuomen saaristossa, jossa
melko harvinaisena. Jossain
määrin Merenkurkun ja

Usein hiekkaiselle tai kiviselle maaperälle
syntyneitä.
Runsaslajiset kedot tyypissä runsaslajiset

Metsähallitus • PL 94 (Vernissakatu 4) • FI -01301 VANTAA • FINLAND
tel. +358 (0)205 64 100 • fax +358 (0)205 64 4234 • www.metsa.fi • Business ID 0116726 -7

55

Luontodirektiivin
luontotyyppi

Uhanalaiset luontotyypit
luokittelu

*=priorisoitu
luontotyyppi

vastaa käytännössä vanhaa vpiluokitusta (huom. vanhat nimet
suluissa)
pienruoho-kanervanummet)
- heinä-varpunummet (ent.
heinä-kanervanummet)

KUIVAT NIITYT ELI KEDOT
- kangaskedot (= varpuniityt)

Kommentit

Esiintyminen

Erot muihin luontodirektiivin
luontotyyppeihin ja muihin pb-tyyppeihin

Kommentit LuTU-tyypittelyn ja
muun julkaistun tiedon pohjalta

syntyneitä, otettu laidunkäyttöön.
Sisämaassa (kangaskedot) yleensä
syntyneett kun metsää otettu
laidunkäyttöön.
Huom! Dyynialueiden
nummityyppejä ei ole käsitelty
LuTu:ssa

Perämeren saarissa ja rannoilla. kuivat ja tuoreet niityt 6270* voidaan
Kangasketoja hyvin
sekoittaa nummiin, joilla kuitenkin varpujen
harvinaisena sisämaassa eri
osuus pääsääntöisesti vähintään 40 %.
puolilla Suomea.
Joskus vaikea erottaa dyynien
direktiivityypeistä. Dyynityyppejä voi
esiintyä ainoastaan dyynialueilla. Tyyppiä
kuivat kanerva- ja variksenmarjadyynit 2320
esiintyy rannikolla ja sisämaassa, mutta ei
saaristossa. Tyypille variksenmarjadyynit
2140 * on ominaista paljaan hiekan ja
variksenmarjakumpujen vaihtelu. Tyypille
kiinteät ruohokasvillisuuden peittämät dyynit
2130 * ominaista on jäkälien ja ruohojen
vallitsevuus, sillä ei esiinny varpuja.
Dyynityyppi voi olla laidunnettu.
Luontaiset nummimaiset alueet, jotka
sijaitsevat perinnebiotoopin yhteydessä
voidaan ottaa mukaan tähän tyyppiin.
Yksittäiset luontaiset nummimaiset alueet,
joiden historiassa ei ole nummien perinteistä
käyttöä laidunnusta, niittoa tai kulotusta,
jätetään ulkopuolelle.

Kuivat niityt ja
pensaikot
kalkkipitoisella
alustalla (tärkeät
orkidea-alueet*) 6210

KEDOT
- kalkkivaikutteiset
pienruohokedot
- mäkikaurakedot (vain
kalkkivaikutteinen osa tyypistä)

LuTU:ssa kuivissa niityissä on 5
tyyppiä, joista 2 (ei kokonaan)
kuuluu tähän direktiivityyppiin.
HUOM. Direktiivityyppi jakautuu
kahteen alatyyppiin, joista tyyppi
tärkeät orkidea-alueet on

Esiintyy etupäässä
Ahvenanmaalla melko
harvinaisena, VarsinaisSuomessa hyvin harvinaisena,
mahdollisesti yksittäisiä
esiintymiä Uudellamaalla.
Priorisoidut tärkeät orkidea-

Yleisesti ottaen tyypillä ei tarvitse olla
orkidealajeja, mutta muita kalkinvaatijalajeja
oltava nähtävissä. Kuitenkin alatyyppiin
tärkeät orkidea-alueet kuuluvalla alueella
tulee orkidealajeja esiintyä seuraavasti: a)
useita lajeja, b) yksi tärkeä huomionarvoisen
lajin populaatio tai c) yksi tai useampi
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Luontodirektiivin
luontotyyppi

Uhanalaiset luontotyypit
luokittelu

*=priorisoitu
luontotyyppi

vastaa käytännössä vanhaa vpiluokitusta (huom. vanhat nimet
suluissa)

Kommentit

Esiintyminen

Erot muihin luontodirektiivin
luontotyyppeihin ja muihin pb-tyyppeihin

Kommentit LuTU-tyypittelyn ja
muun julkaistun tiedon pohjalta

priorisoitu.
alueet esiintyvät
Ollakseen priorisoitua alatyyppiä
Ahvenanmaalla ja Varsinais6210*, tulee alueen täyttää myös
Suomessa.
päätyypin 6210 kriteerit, eli alueen
tulee olla kuivaa tai kuivahkoa
niittyä kalkkipitoisella alustalla tai
sellaisen umpeenkasvuvaihetta.

harvinainen laji.
Voi sekoittaa tyyppiin alvarit ja
kalkkivaikutteiset kalliokedot 6280*, mutta
on kehittynyt irtaimille maalajeille, joilla
kalkkivaikutus usein on kuorisora tai
moreeniin sekoittunut ordovikikauden
kalkkikivi. Alvarit ovat kehittyneet
kalkkikiven hyvin ohuelle
rapautumiskerrokselle. Kalliokedolla on ohut
maakerros kallion päällä ja runsaasti
kalliopaljastumia.
Jos tähän tyyppiin tulkittavalla alueella on
lehdestettyjä puita, niin kyseessä on
lehdesniitty 6530*.
Myös pienet alat tulee kuvioida, sillä
luontotyyppi on hyvin harvinainen.

Runsaslajiset
jäkkiniityt 6230*

KEDOT, TUOREET JA
KOSTEAT NIITYT, joilla jäkki
runsas. Voi olla lututyyppinä
esim.
- heinäkedot
- tuoreet heinäniityt
- kosteat heinäniityt (ei
kalkkivaikutteiset)
- tuoreet pienruohoniityt

Vain hyvin pieni osa kuivista ja
tuoreista niityistä sisältyy
direktiivityyppiin, eli
jäkkivaltaiset.
Perinnemaisemaprojektin
loppuraportissa (Vainio ym. 2002)
on erikseen mainintoja
jäkkivaltaisista niityistä, joka
kuvaa tyyppiä hyvin, muttei ollut
inventointioppaan tyyppi eikä
myöhemmin myöskään
LuTUtyyppi.

Aikaisemmin yleinen, mutta
nykyisin hyvin harvinainen.
Yksittäisiä esiintymiä eri
puolilla Suomea pienialaisina
laikkuina muiden
niittytyyppien yhteydessä.
Esiintymien tunnetaan
huonosti.

Jäkin runsas esiintyminen (> 10 % kuvion
pinta-alasta) erottaa tämän tyypin muista
niittytyypeistä.
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Luontodirektiivin
luontotyyppi

Uhanalaiset luontotyypit
luokittelu

*=priorisoitu
luontotyyppi

vastaa käytännössä vanhaa vpiluokitusta (huom. vanhat nimet
suluissa)

Runsaslajiset kuivat
TUOREET NIITYT:
ja tuoreet niityt 6270* - tuoreet pienruohoniityt
- tuoreet suurruohoniityt
KEDOT:
- karut pienruohokedot
- heinäkedot ( lampaannata-,
nurmirölli-, tuoksusimakekedot)
- mäkikaurakedot (ei
kalkkivaikutteiset)
KALLIOKEDOT
karut kalliokedot (runsaslajiset)

Kommentit

Esiintyminen

Erot muihin luontodirektiivin
luontotyyppeihin ja muihin pb-tyyppeihin

Kommentit LuTU-tyypittelyn ja
muun julkaistun tiedon pohjalta

Direktiiviluontotyyppiin kuuluu
kuivista ja tuoreista niityistä vain
osa, eli runsaslajisimmat niityt.
Runsaslajisuudelle ei ole asetettu
lajimäärän alarajaa.
Kalkkivaikutteiset kuivat
pienruohoniityt kuuluvat
kokonaisuudessaan tyyppiin 6210
eivätkä tähän
(Luontotyyppioppaan, Airaksinen
& Karttunen 2001, sivulla 73 on
virhe) Kalkkivaikutteiset
kalliokedot kuuluvat tyyppiin
6280*Alvarit ja kalkkivaikutteiset
kalliokedot.

Melko harvinaisena koko
maassa, esiintymisen
painopiste Lounais-Suomessa.

Tulvaniittyjen yläosan kuivin osa (kuivat
pienruohotulvaniityt) ei kuulu tähän
tyyppiin, vaan tyyppiin tulvaniityt 6450.
Samoin tulvaniittyjen tuoreet
Esiintyvät etenkin tasaisella tai suurruohotulvaniityt eivät kuulu tähän, vaan
yleensä etelään, lounaaseen,
ovat osa tulvaniityn gradienttia.
länteen viettävillä rinteillä.
Voivat esiintyä myös
Jos tyyppi on tunnistettavissa alavaksi
kallioisilla alueilla, joissa usein niitetyksi niityksi 6510 hoitohistorian ja
yhteydessä muihin
nykyisen käytön perusteella, niin ei merkitä
perinnebiotooppityyppeihin.
tähän tyyppiin.
Alueellista vaihtelua, joka pitää Heinäkedolla tulee olla enemmän kuin yhtä
suhteuttaa alueelliseen
heinälajia ja lisäksi joitakin ruohoja
esiintymiseen.
kuuluakseen tähän tyyppiin.
Vanhat pellot eivät kuulu tähän tyyppiin.
Poikkeuksena erityisen monilajisiksi ja
niittymäisiksi kehittäneet vanhat pellot,
joiden viljelystä on kulunut useita kymmeniä
vuosia voidaan joissakin tapauksissa lukea
tähän tyyppiin kuuluviksi.
Runsaslajiset jäkkiniityt 6230* ja
kalkkivaikutteiset pienruohokedot tyypissä
kuivat niityt ja pensaikot kalkkipitoisella
alustalla 6210 voivat joskus sekoittua tähän
tyyppiin, mutta niitä erottaa jäkkivaltaisuus
tai kalkkivaikutus.
Kuiviin nummiin 4030 sisältyvät
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Luontodirektiivin
luontotyyppi

Uhanalaiset luontotyypit
luokittelu

*=priorisoitu
luontotyyppi

vastaa käytännössä vanhaa vpiluokitusta (huom. vanhat nimet
suluissa)

Kommentit

Esiintyminen

Erot muihin luontodirektiivin
luontotyyppeihin ja muihin pb-tyyppeihin

Kommentit LuTU-tyypittelyn ja
muun julkaistun tiedon pohjalta

pienruohonummet voivat mennä päällekkäin
tähän tyyppiin kuuluvien pienruohoketojen
kanssa. Nummilla varpujen osuus on
kuitenkin vähintään 40 %.
Kalliokedoilla erona kalkkivaikutteisiin
kallioketoihin 6280* ja kalkkikallioihin 8210
on kalkkivaikutuksen puuttuminen
kallioperästä.
Erona silikaattikallioihin 8220 ja
kalkkikallioihin 8210 on heinien ja ruohojen
runsas esiintyminen laidunnus- tai
niittohistorian ylläpitämänä sekä liittyminen
usein muihin perinnebiotooppityyppeihin.

Lehdesniityt 6530* voidaan sekoittaa tähän
tyyppiin, jos puuston peittävyys on vähäinen.
Jos alueella on useita lehdespuita, merkitään
lehdesniityksi.
Hakamaiden 9070 avoimet osat voidaan
sekoittaa tähän tyyppiin, mutta pääsääntönä
on, että pieniä niittyaloja ei kuvioida
erikseen vaan ne ovat osa hakamaan
kokonaisuutta.
Alvarit ja
kalkkivaikutteiset
kalliokedot 6280*

KALLIOKEDOT:
- kalkkivaikutteiset kalliokedot

Direktiiviluontotyypin ja LuTUtyypin vastaavuus kohtalaisen
hyvä.

Harvinaisena VarsinaisSuomessa (etupäässä
Ahvenanmaa) ja
Uudellamaalla. Muutama

Erona karuihin kallioketoihin on
kalkinvaatijalajien esiintyminen.
Kallioketojen ja ketojen ero on yksi- ja
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Luontodirektiivin
luontotyyppi

Uhanalaiset luontotyypit
luokittelu

*=priorisoitu
luontotyyppi

vastaa käytännössä vanhaa vpiluokitusta (huom. vanhat nimet
suluissa)

Kommentit

Esiintyminen

Erot muihin luontodirektiivin
luontotyyppeihin ja muihin pb-tyyppeihin

erillinen esiintymä ItäSuomessa (Kainuu, PohjoisKarjala).

kaksivuotisten ruohojen runsas esiintyminen
kalliokedoilla.

Kommentit LuTU-tyypittelyn ja
muun julkaistun tiedon pohjalta

Erona silikaattikallioihin 8220 ja
kalkkikallioihin 8210 on heinien ja ruohojen
runsas esiintyminen laidunnus- tai
niittohistorian ylläpitämänä sekä liittyminen
usein muihin perinnebiotooppityyppeihin.
KALLIOKEDOT
- karut kalliokedot
(niukkalajiset)

Ei perinnebiotooppien
direktiivityyppiä.

Voivat esiintyä koko maassa,
etenkin maan eteläosissa,
kallioisilla alueilla, joissa usein
yhteydessä muihin
perinnebiotooppityyppeihin.

Karujen kallioketojen ero niihin ketoihin,
jotka sisältyvät tyyppiin runsaslajiset kuivat
ja tuoreet niityt 6270*, on
perinnebiotoopeille tyypillisen
kasvillisuuden niukkuus.
Erona kalkkivaikutteisiin kallioketoihin
6280* ja kalkkikallioihin 8210 on
kalkinvaatijalajien puuttuminen.
Erona silikaattikallioihin 8220 ja
kalkkikallioihin 8210 on heinien ja ruohojen
esiintyminen laidunnus- tai niittohistorian
ylläpitämänä sekä liittyminen usein muihin
perinnebiotooppityyppeihin.

Siniheinäniityt 6410

KOSTEAT NIITYT:
LuTU-tyyppi vastaa vain osaa
- kalkkivaikutteiset kosteat niityt direktiivityypistä.
Direktiiviluontotyyppi jakaantuu
kolmeen alatyyppiin
(lyhytkortinen heinä-saraniitty,
siniheinäniitty, runsaskalkkinen
kostea niitty), joista vain viimeksi
mainittu on lututyyppi.

Runsaskalkkisia kosteita
niittyjä tavataan
Ahvenanmaalla hyvin
harvinaisena (niillä usein
valtalajina siniheinän sijasta
lupikka, ns. lupikkaniittyt,
meillä Jungfruskärillä).
Muita alatyyppejä ilmeisesti

Ei päällekkäisyyksiä nykymääritelmän
mukaisena.
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Luontodirektiivin
luontotyyppi

Uhanalaiset luontotyypit
luokittelu

*=priorisoitu
luontotyyppi

vastaa käytännössä vanhaa vpiluokitusta (huom. vanhat nimet
suluissa)

Kommentit

KOSTEAT NIITYT:
- kosteat ruohoniityt
JÄRVEN JA
JOENRANTANIITYT
- sisävesien korkeakasvuiset
rantaniityt (suurruohoiset
osittain)

JÄRVEN- JA
JOENRANTANIITYT
- sisävesien
hapsiluikkarantaniityt
- sisävesien luikka- ja
kaislarantaniityt
- sisävesien suursararantaniityt
- sisävesien matalakasvuiset

Erot muihin luontodirektiivin
luontotyyppeihin ja muihin pb-tyyppeihin

Kommentit LuTU-tyypittelyn ja
muun julkaistun tiedon pohjalta

HUOM: Suomessa
direktiivityypiksi merkitään vain
ns. lupikkaniityt.

Kosteat
suurruohoniityt 6430

Esiintyminen

myös hyvin harvinaisena eri
puolilla Suomea. Esiintyminen
ja rakenne tunnetaan huonosti
eikä niitä siksi ole otettu
mukaan direktiivityyppiin
kuuluviksi Suomessa..

Direktiiviluontotyyppi laajempi
Melko yleinen niittytyyppi
kuin perinnemaisema-inventoinnin koko maassa.
tyyppi, koska siihen sisältyy myös
muita niittyjä kuin
perinnebiotooppeja, esim. purojen
ja jokien varsilla olevia
luonnonniittyjä. LuTUarvioinnissa tehtiin selvä ero em.
luonnonniittyjen ja esm. vanhojen
peltojen kosteita ruohoniittyjä
muistuttaviin tyyppeihin. LuTUtyyppi sisävesien korkeakasvuiset
rantaniityt voi kuulua
direktiivityyppiin, jos on
suurruohovaltainen.

Tyyppi voi sisältää järvien ja pienempien
jokien rannoilla sijaitsevia suurruohoniittyjä
sekä luontaisia suurruohoniittyjä.

Ei direktiivityyppiä
suurruohovaltaisia järven- ja
joenrantaniittyjä ja tulvaniittyjä
lukuun ottamatta.

Voi sekoittaa rantaluhtiin, joka sisältyy
direktiivityyppiin vaihettumis- ja rantasuot
7140. Luhdilla on kuitenkin
virtavesivaikutus tai pysyvä
pintavesivaikutus, yleensä useita
senttimetrejä paksu turvekerros sekä luhtaja rahkasammalia tai muuta
suokasvillisuutta. Rantaniityllä edellä

Avoimilla laakeilla rannoilla
koko maassa.

Tulvaniityt 6450 voidaan sekoittaa tähän,
mutta tämä tyyppi ei sijaitse suurten jokien
tulvavesien vaikutusalueella.
Merenranraniittyjen 1630* yhteydessä
olevat suurruohokasvustot eivät kuulu tähän
tyyppiin, jos ovat osa merenrantaniityn
vyöhykkeisyyttä ja ovat ylimmän korkean
veden vaikutuksen alaisia.
Erottaa muista järven- ja joenrantaniityistä
suurruohoisuus.
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Luontodirektiivin
luontotyyppi

Uhanalaiset luontotyypit
luokittelu

*=priorisoitu
luontotyyppi

vastaa käytännössä vanhaa vpiluokitusta (huom. vanhat nimet
suluissa)
vihvilä-, heinä- ja
sararantaniityt
- sisävesien korkeakasvuiset
rantaniityt

Kommentit

Esiintyminen

Erot muihin luontodirektiivin
luontotyyppeihin ja muihin pb-tyyppeihin

Kommentit LuTU-tyypittelyn ja
muun julkaistun tiedon pohjalta

mainitut eivät muodosta laajoja yhtenäisiä
pintoja. Jos rantaniitty on ollut pitkään
hoitamaton, on sille voinut muodostua
ohuelti sammalta vedenvirtauksen
tukkiuduttua, mutta sammal häviää nopeasti
hoidon myötä.
Luokituksessa tulee huomioida laidunnus- tai
niittohistoria ja liittyminen muihin
perinnebiotooppialueisiin.
Voi sekoittaa tulvaniittyihin 6450, jotka
erottaa kuitenkin tulvan tuoma sedimentti
sekä vyöhykkeisyys. Tulvaniityt keskittyvät
pohjoisen säännöstelemättömille joille.
Tulvaniityillä ei esiinny rantaniityille
tyypillisiä laajoja luikka-kaislakasvustoja.
Voi sekoittaa kosteisiin suurruohoniittyihin
6430, joka pitää kuitenkin sisällään vain
suurruohovaltaiset kosteat niityt, ei muita
järven- ja joenrantojen lututyyppejä.

Tulvaniityt 6450

TULVANIITYT
- kortetulvaniityt
- suursaratulvaniitty
- kosteat heinätulvaniityt
- tuoreet heinätulvaniityt
- tuoreet suurruohotulvaniityt
- kuivat pienruohotulvaniityt

Direktiiviluontotyypin ja LuTUtyypin vastaavuus hyvä

Keskittyy pohjoiseen
Suomeen. Suurten,
säännöstelemättömien jokien
Myös luontaiset, avoimina pysyvät tulvakerrostumilla lähinnä
tulvaniityt suurten jokien
Lapissa ja Koillismaalla
vaikutusalueilla kuuluvat tähän.
(etenkin Ounasjoki,
Tornionjoki, Kemijoki ja
Oulankajoki), yksittäisiä
kohteita etelämpänä Kiiminki-

Erotuksena muista niittytyypeistä on tulvan
vaikutus ja kasvillisuuden vyöhykkeisyys.
Voi sekoittaa kosteisiin suurruohoniittyihin
6430, mutta tulvaniityillä suurruohoniitty on
osa tulvaniityn gradienttia.
Voi sekoittaa muihin joenrantaniittyihin,
joista eroaa voimakkaan tulvan ja tulvan
tuoman sedimentin vuoksi. Tulvaniityillä ei

Metsähallitus • PL 94 (Vernissakatu 4) • FI -01301 VANTAA • FINLAND
tel. +358 (0)205 64 100 • fax +358 (0)205 64 4234 • www.metsa.fi • Business ID 0116726 -7

62

Luontodirektiivin
luontotyyppi

Uhanalaiset luontotyypit
luokittelu

*=priorisoitu
luontotyyppi

vastaa käytännössä vanhaa vpiluokitusta (huom. vanhat nimet
suluissa)

Kommentit

Esiintyminen

Erot muihin luontodirektiivin
luontotyyppeihin ja muihin pb-tyyppeihin

ja Kalajokivarsilla ja
Kainuussa.

esiinny järven ja joenrantaniityille tyypillisiä
laajoja luikka-kaislakasvustoja.

Kommentit LuTU-tyypittelyn ja
muun julkaistun tiedon pohjalta

Kuivemmat tulvaniityn osat voi sekoittaa
runsaslajisiin kuiviin ja tuoreisiin niittyihin
6270*, mutta ovat ne osa tulvaniityn
gradienttia, jos ovat tulvaveden vaikutuksen
alaisia.
SUONIITYT

Ei omaa direktiiviluontotyyppiä,
mutta voidaan sisällyttää soiden
naturatyyppeihin (esim. letot 7230
tai aapasuot 7310), mikäli niiden
kriteerit täyttyvät.
Suoniityt ovat avosoiden
luonnonniittyjä tai keinotekoisesti
tulvittamalla luotuja paise- ja
valuntaniittyjä, jotka ovat liittyneet
monenlaisiin soiden
luontotyyppeihin.

Keskittyy pohjoiseen Suomeen
ja Pohjanmaalle. Aiemmin
soita on kuitenkin hyödynnetty
karjan talviheinän
keräämisessä laajalti koko
maassa ja suurta osaa soista on
laidunnettu.

Suoniityillä voi olla yhteisiä piirteitä
kosteiden niittyjen, tulvaniittyjen ja
rantaniittyjen kanssa, mutta näille tyypeille
ei kerry turvetta.

LuTU-määritelmän mukaan
suoniityiksi lasketaan vain
nykyisin tai hiljattain (enintään 20
vuotta sitten) hylätyt, niitetyt ja/tai
laidunnetut suoalueet.
Varhaisemmin hylätyt suoniityt
luetaan soiden luontotyyppeihin.
Alavat niitetyt niityt
6510

TUOREET NIITYT:
- tuoreet pienruohoniityt (vain

Direktiivityyppi vastaa vain pientä Hyvin harvinaisena eri puolilla Ovat niitettyjä tuoreita niittyjä. Niittohoito
osaa LuTU:n tuoreistaniittyistä, eli Suomea.
on voinut jatkua nykyisin myös
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Luontodirektiivin
luontotyyppi

Uhanalaiset luontotyypit
luokittelu

*=priorisoitu
luontotyyppi

vastaa käytännössä vanhaa vpiluokitusta (huom. vanhat nimet
suluissa)
pieni osa eli niitetyt)
- tuoreet suurruohoniityt (vain
pieni osa eli niitetyt)
- tuoreet heinäniityt (vain pieni
osa eli niitetyt)

(Vuoristojen niitetyt
niityt 6520)

Lehdes- ja vesaniityt
6530*

LEHDESNIITYT
LEHTONIITYT:
- lehdesniityt
- vesaniityt

Kommentit

Esiintyminen

Erot muihin luontodirektiivin
luontotyyppeihin ja muihin pb-tyyppeihin

Kommentit LuTU-tyypittelyn ja
muun julkaistun tiedon pohjalta

niitä joita on pitkään niitetty.
Näiden määrä on vain joitakin
kymmeniä hehtaareita.

Topografia tai maantieteellinen
sijainti ei ole määräävä tekijä
toisin kuin tyypin nimi antaa
olettaa.

laidunnuksena. Niittokäyttö on alueen
luonteesta riippuen voinut muuttua
laidunnukseksi jo yli vuosikymmen
aiemmin, mutta edeltävä pitkä niittohistoria
tunnetaan.

Suurin osa alavista niitetyistä
niityistä on nykyisin
umpeenkasvun eri vaiheissa.

Voi sekoittaa runsaslajisiin kuiviin ja
tuoreisiin niittyihin 6270*, joista erottaa
pitkään jatkunut niittohoito. Ruohoisuus
tyypillistä, mutta myös heinäisiä (esim.
puntarpäävaltaisia) kohteita voidaan
sisällyttää tähän tyyppiin, kunhan niittohoito
on taustalla. Alueita ei lannoiteta, mutta
umpeenkasvun myötä ne saattavat näyttää
hyvinkin reheviltä. Jos niittohistoriasta ei ole
varmaa tietoa luokitellaan alue tyyppiin
6270*, mikäli tämän tyypin kriteerit
täyttyvät. Jos alueen nykyisenä ja myös
suunniteltuna tulevaisuuden hoitona on
niitto, luetaan alue tähän tyyppiin.

Aiemmin tähän tyyppiin luetut
alueet siirretään pääosin tyyppiin
Runsaslajiset kuivat ja tuoreet
niityt 6270* ja niitetyt tyyppiin
6510 Alavat niitetyt niityt, jos
näiden tyyppien kriteerit täyttyvät.

Ei esiinny Suomessa (päätös
poistaa tyyppi Suomen
referenssilistalta 3/2014).

.

Direktiiviluontotyypin ja LuTUtyypin vastaavuus hyvä.

Ahvenanmaalla umpeutuvia
lehdesniittyjä jäljellä niukasti,
nykyisin lehdestettyjä on vain
muutama. Lounaissaaristossa

Lehdesniityn tyypillinen hoito käsittää
kevätsiivouksen, niiton, jälkilaidunnuksen ja
lehdestyksen.
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Luontodirektiivin
luontotyyppi

Uhanalaiset luontotyypit
luokittelu

*=priorisoitu
luontotyyppi

vastaa käytännössä vanhaa vpiluokitusta (huom. vanhat nimet
suluissa)
- lepikkoniityt (hävinnyt)

Hakamaat ja
kaskilaitumet 9070

HAKAMAAT
- jalopuuhaat
- lehtipuuhaat
- sekapuuhaat
- havupuuhaat

Kommentit

Erot muihin luontodirektiivin
luontotyyppeihin ja muihin pb-tyyppeihin

ja muualla Suomessa
luontotyyppi on hyvin
harvinainen.
Vesaniittyjä on aikaisemmin
ollut pohjoisempanakin, mutta
nykyisin niitä ei juuri esiinny.
Lututyössä katsottiin
lepikkoniittyjen hävinneen
maastamme.

Tyyppi voi sisältää hoitamattomiakin alueita.
Jos alue on hoitamaton, on lehdesniitylle
tyypillisestä rakenteesta oltava merkkejä ja
hoidosta hyötyneitä lajeja vielä jäljellä.

Esiintyy kohtalaisesti koko
maassa.

Jos puustoa on yli 10 %, niin merkitään
hakamaaksi, muuten niittytyyppeihin.

Kommentit LuTU-tyypittelyn ja
muun julkaistun tiedon pohjalta

Direktiiviluontotyypin ja LuTUtyypin vastaavuus hyvä.
Perinnemaisemainventoinnin
kaskimetsät vastaavat
luontodirektiivin kaskilaitumia.

METSÄLAITUMET, joiden
puusto syntynyt kaskiviljelyn
tuloksena

Esiintyminen

Umpeenkasvaneet alueet voivat sekoittua
hakamaihin 9070. Erotuksena hakamaista
ovat kuitenkin kivettömyys, eli lehdesniityt
ovat olleet niittoon sopivia, ja vanhat
lehdespuut tai puut, joiden lehdestys voidaan
aloittaa uudelleen.
Laidunnetut lehdeshaat merkitään
hakamaiksi. Huomioksi kirjataan
lehdespuiden esiintyminen.

Umpeenkasvuvaiheet vaikeita erottaa
metsätyypeistä.
Voidaan sekoittaa lehtoihin 9050, joilla
kuitenkin metsäpohja, ei niittyaukkoja, eikä
hakamaarakennetta nähtävissä. Mietittävä
myös onko mahdollisesti osana isompaa
perinnebiotooppikokonaisuutta. Lehto voi
olla laidunnettu.
Voidaan sekoittaa jalopuumetsiin 9020* ja
vanhoihin tammimetsiin 9190, joilla ei
kuitenkaan ole hakamaarakennetta eikä
perinnebiotooppien lajistoa nähtävissä.
Mietittävä myös onko mahdollisesti osana
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Luontodirektiivin
luontotyyppi

Uhanalaiset luontotyypit
luokittelu

*=priorisoitu
luontotyyppi

vastaa käytännössä vanhaa vpiluokitusta (huom. vanhat nimet
suluissa)

Kommentit

Esiintyminen

Erot muihin luontodirektiivin
luontotyyppeihin ja muihin pb-tyyppeihin

Kommentit LuTU-tyypittelyn ja
muun julkaistun tiedon pohjalta

isompaa perinnebiotooppikokonaisuutta.
Jalopuumetsät ja vanhat tammimetsät voivat
olla laidunnettuja.
Voidaan sekoittaa luonnonmetsiin 9010*,
joilla kuitenkin on selvästi luontainen
puustorakenne, eikä niittylaikkuja tai
niittylajistoa esiinny. Luonnonmetsä voi olla
laidunnettu.
Voidaan sekoittaa maankohoamisrannikon
primäärisukkession luonnontilaisiin metsiin
9030*, joista erottaa hakamainen
puustorakenne. Laidunkäyttöön raivatut
alueet luokitellaan hakamaaksi. Eivät voi
olla päällekkäisiä johtuen puuston käsittelyn
tavoitteiden eroavuuksista.
Voidaan sekoittaa metsäluhtiin 9080, jotka
kuitenkin erottaa virtavesien vaikutus tai
tihkupinnat.
Eroaa lehdesniityistä 6530* kivisyydessä,
niukkatuottoisuudessa, hoitotavoissa ja siinä
ettei lehdespuita yleensä esiinny. Myös
laidunnetut lehdeshaat merkitään
hakamaaksi.
Erottaa metsälaitumesta parhaiten
kasvillisuuden perusteella. Kenttäkerroksen
kasvillisuudessa hakamaalla
niittykasvillisuuden osuus tulee olla > 50 %.
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Luontodirektiivin
luontotyyppi

Uhanalaiset luontotyypit
luokittelu

*=priorisoitu
luontotyyppi

vastaa käytännössä vanhaa vpiluokitusta (huom. vanhat nimet
suluissa)

Kommentit

Esiintyminen

Erot muihin luontodirektiivin
luontotyyppeihin ja muihin pb-tyyppeihin

Kommentit LuTU-tyypittelyn ja
muun julkaistun tiedon pohjalta

Hakamaalla esiintyy usein leveälatvuksisia
puita ja puusto on eri- ikäistä. Puuston
peittävyys hakamailla on 10- 35 %,
metsälaitumella enemmän.
Vanhat kaskimetsät luetaan tähän tyyppiin,
jos ne ovat laidunkäytössä tai jos niiden
hakamaa- tai metsälaidun piirteet ovat
edelleen hyvin tunnistettavissa eli alueella
esiintyy mm. niittylaikkuja ja vanhoja
lehtipuita. Vanhat kaskimetsät, jotka ovat
menettäneet hakamaa- tai metsälaidun
piirteet, ovat usein vaikeita luokitella. Usein
näistä saadaan kunnostamalla hakamaita tai
metsälaitumia ja/tai hoito voi tähdätä
valkoselkätikan elinympäristön
parantamiseen. Kun laidunnuksen merkkejä
ei kaskimetsässä enää näy, voidaan alue
jättää ilman direktiivityyppiä, luokitella
metsätyyppeihin ja kuuluvaksi esim.
lehtoihin 9050 tai luonnonmetsiin 9010*.
Havainnot kaskihistoriasta kannattaa
kuitenkin merkitä inventoinnissa muistiin.
METSÄLAITUMET
(muut kuin tyyppiin 9070
sisältyvät kaskimetsät)

Ei direktiivityyppiä.

Esiintyy koko maassa.

Kasvillisuustyypiksi merkitään vallitseva
metsätyyppi (esim. OMaT, MT, jne).
Inventointiluokka metsälaidun.
Erottaa hakamaasta 9070 kenttäkerroksen
metsälajien suuri osuus > 50 % ja puuston
peittävyys yli 35 %. Puusto on eri-ikäistä ja
kokoista.
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Luontodirektiivin
luontotyyppi

Uhanalaiset luontotyypit
luokittelu

*=priorisoitu
luontotyyppi

vastaa käytännössä vanhaa vpiluokitusta (huom. vanhat nimet
suluissa)

Kommentit

Esiintyminen

Erot muihin luontodirektiivin
luontotyyppeihin ja muihin pb-tyyppeihin

Kommentit LuTU-tyypittelyn ja
muun julkaistun tiedon pohjalta

Umpeenkasvuvaiheet vaikeita erottaa
tavallisista metsätyypeistä ja
luonnonmetsästä 9010*.
Erottaa laidunnetusta tavanomaisesta
metsästä niittykasvien ja eri-ikäisten ja
kokoisten sekä karjan vaurioittamien puiden
esiintymisen perusteella. Tavanomaisessa
metsässä ei esiinny niittykasveja.
Vanhat kaskimetsät, jotka ovat menettäneet
hakamaa- tai metsälaidun piirteet, ovat usein
vaikeita luokitella. Usein näistä saadaan
kunnostamalla metsälaitumia ja/tai hoito voi
tähdätä valkoselkätikan elinympäristön
parantamiseen. Kun laidunnuksen merkkejä
ei kaskimetsässä enää näy, voidaan luokitella
metsätyyppeihin ja kuuluvaksi esim.
lehtoihin 9050 tai luonnonmetsiin 9010*.
Havainnot kaskihistoriasta kannattaa
kuitenkin merkitä muistiin inventoinnissa.

Pienetkin pinta-alat tulee kuvioida erikseen, etenkin, jos on kyse alueella harvinaisesta tyypistä. Päällekkäiset tyypit on listattu erikseen.
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LIITE 3. Riuttojen (1170) ja Ulkosaariston luotojen ja saarien (1620) sekä Hiekkasärkkien (1110) ja Harjusaarien (1610) rajaamisesta.
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LIITE 4. 9060 Harjumetsien edustavuuden arviointi
Versio 3 / 1.2.2019
Kasper Koskela

Johdanto
Tässä ohjeessa kuvataan 9060 Harjumetsät-luontotyypin kuviokohtaisen edustavuuden määrittelyn
perusteet. Ohjeen lopussa on lisäksi yleisluontoinen hahmotelma Harjumetsän esiintymäkohtaisen
kokonaisedustavuuden arvioimiseksi.
Harjumetsät -luontotyyppi kattaa määritelmänsä mukaisesti aina koko geologisen harjumuodostuman
riippumatta alueen eri osien maankäytöstä tai esimerkiksi puuston tilasta. Yksittäinen harjumetsäalue
sisältää tyypillisesti keskenään ekologisesti erilaisia osia, jotka sietävät ja toisaalta edellyttävät säilyäkseen
keskenään erilaista maankäyttöä. Harjualueelle suunniteltavien hoitotoimenpiteiden sekä metsätaloustoimien
ekologisen vaikuttavuuden arviointi puolestaan edellyttävät tietoa Harjumetsien määritelmällisten piirteiden
esiintymän sisäisestä vaihtelusta ja keskinäisistä runsaussuhteista. Tämä vaihtelu havainnollistetaan
kuvioimalla yksittäinen harjumetsäalue ekologisen vaihtelun mukaisesti erillisiksi kuvioiksi ja antamalla
jokaiselle kuviolle oma erillinen edustavuusarvonsa.

Metsätaloustoiminta ja Harjumetsien edustavuus
Harjualueen kaikki lain puitteissa sallitut metsätaloustoimet, riippumatta Harjumetsät-luontotyypin
kuviokohtaisesta edustavuudesta, on pyrittävä suunnittelemaan yhteistyössä ELY-keskuksen tai
Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa. Suunnittelussa on suositeltavaa huomioida harjualue
kokonaisuudessaan ja kaikki toimenpiteet mahdollisimman pitkällä aikavälillä.
Metsätaloustoimia ei tehdä, ellei erikseen toisin sovita ELY-keskuksen tai Luontopalveluiden kanssa,
kuvioilla, joilla Harjumetsät-luontotyyppi arvioidaan edustavuudeltaan erinomaiseksi (arvo 10) tai hyväksi
(arvot 21-23) sekä edustavuudesta riippumatta kuvioilla, joilla esiintyy toisena luontotyyppinä 9010
Boreaalinen luonnonmetsä.
Lisäksi on huomioitava, että harjualueella, varsinaisesta Harjumetsät-luontotyypistä erilleen kuvioituina,
saattaa esiintyä luontotyyppejä 9050 Boreaaliset lehdot, 91D0 Puustoiset suot, 7140 Vaihettumissuot ja
rantasuot tai 7160 Lähteet ja Lähdesuot. Kuvioilla, joilla mainittuja luontotyyppejä esiintyy, ei tehdä
metsätaloustoimenpiteitä.
Harjumetsät-luontotyyppiin sisältyvillä kuvioilla, joiden edustavuudeksi on määritelty ’merkittävä’ (arvot 3133) tai ’ei-merkittävä’ (arvot 41-43), on mahdollista suorittaa metsätaloustoimenpiteitä, jotka on suunniteltu
yhdessä ELY-keskuksen tai Luontopalveluiden kanssa. Edustavuudeltaan merkittävillä kuvioilla
metsätaloustoimet on pyrittävä valitsemaan siten, että ne parantavat kuvion luontotyypin edustavuutta.
Edustavuudeltaan ei-merkittävillä kuvioilla suositaan säästöpuuhakkuuta siemenpuuhakkuuna tai jotakin
peitteistä hakkuutapaa.
Harjumetsien metsätaloustoimien suunnittelussa ja toteutuksessa valtionmailla noudatetaan yllä kuvatun
lisäksi Metsähallitus Metsätalous OY:n ympäristöoppaan (toim.: Kaukonen et al. 2018) suosituksia.
Harjumetsien suositeltavia metsätalous- ja hoitotoimenpiteitä kuvataan tarkemmin erillisessä ohjeessa
(toistaiseksi julkaisematon).

Luontotyyppien päällekkäisyyden huomiointi
9010 Boreaaliset luonnonmetsät voidaan kirjata päällekkäiseksi luontotyypiksi Harjumetsien kanssa. Näin
menetellään silloin kun yksittäinen harjualueen kuvio täyttää myös Luonnonmetsien määrittelykriteerit.
Lisäksi Harjumetsät voidaan kirjata esiintyessään päällekkäiseksi luontotyypiksi 1610 Harjusaarten kanssa.
Harjusaarilla esiintyessään Harjumetsät kirjataan 2. luontotyypiksi.
Samalla kuviolla olevat Harjumetsät ja Boreaalinen luonnonmetsä / Harjusaaret voivat olla edustavuudeltaan
erilaiset. Esimerkiksi sulkeutunut, vanha, runsaasti lahopuuta sisältävä metsä voi saada Boreaalisena

luonnonmetsänä edustavuusarvon 10, ’erinomainen’ kun se Harjumetsänä - paahdeympäristöjen ja niille
ominaisen lajiston puuttumisen johdosta - saa heikomman edustavuusarvon.
Harjualueella esiintyvät muut mahdolliset luontotyypit, kuten suppajärvet (pienvesien luontotyyppejä) ja soistumat (9D10 Puustoiset suot, 7140 Vaihettumissuot ja rantasuot) ja lähteet (7160 Lähteet ja lähdesuot)
kuvioidaan Harjumetsät-luontotyypistä erillisinä, omina luontotyyppeinään.
9050 Boreaaliset lehdot -luontotyyppiin erillisinä kuvioidaan tuoreet ja kosteat lehtokasvillisuustyypit, kun
taas harjualueiden kuivat lehtotyypit sisällytetään Harjumetsiin.
9060 Harjumetsät -luontotyypin rajaamisen apuna käytetään GTK:n maa-aines -aineiston pohjalta tuotettua
paikkatietoaineistoa. Tämä aineisto sisältyy Uljas-järjestelmän Yhteisiin aineistoihin (aineisto: Harjumetsät
(Luontotyyppi 9060 -rajaus)).
Paikkatietoaineiston tuottamisessa on käytetty maa-aines -aineiston maa_aines_pv_ylapuoli -tasoa, joka
sisältää tiedon muodostumatyypistä. Aineiston kuvaus: http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/maa_aines.html
Maa-aines -aineistosta on valittu seuraavat muodostumatyypit (valitut lihavoituna):
’Delta'
'Dyyni'
'Ei arvoa'
'Harju'
'Kames/Kamesalue'
'Lievemuodostuma'
'Muu lajittunut muodostuma'
'Rantakerrostuma'
'Reunamuodostuma'
'Sanduri'
'SS-Tyyppi' (Salpausselät)
Valituista muodostumatyyppikuvioista on muodostettu paikkatietoaineisto, jota käytetään ko. luontotyypin
rajaamisessa. Aineiston käytöllä yhtenäistetään luontotyypin rajauskäytäntöä. Aineiston käytössä kuitenkin
käytetään harkintaa, jos maastossa havaitun ja aineiston välillä on ristiriitaa tai puutteita.
Rajauksen sisällä Harjumetsät -luontotyyppi kuvioidaan edelleen edustavuus ja luonnontila -arvon
mukaisesti. Rajauksen sisälle jäävät tuoreet lehdot, muut kuin kivennäismaakuviot, maa-aineksenottoalueet,
rakennetut alueet tms. luokitellaan muihin Natura-luontotyyppeihin tai ne eivät sisälly mihinkään Naturaluontotyyppiin.

Kuviointikäytäntö
Kuviolla ei ole minimikokoa. Kuviointitarkkuuden hahmottamiseksi noin puolen hehtaarin laajuinen kuvio on
sopiva lähtökohta. Tarvittaessa kuviokoko voi olla huomattavasti suurempi (esimerkiksi tasalaatuinen
varjorinteen metsikkö) tai pienempi (esimerkiksi paahdelaikku).
Kuvioinnin tavoite on, että ekologisesti merkityksellinen tieto luontotyyppien ja niiden rakenteen vaihtelusta
tulee esiin. Keskeisiä perusteita kuvioinnissa ovat maastoinventoinneissa, ilmakuvilta tai muista
kaukokartoitusaineistoista havaitut kasvillisuuteen ja puustoon sekä niiden luonnontilaisuuteen liittyvät
ominaisuudet, joiden muutokset ovat aina kuviorajausperuste. Näitä ovat Natura-luontotyyppi, Naturaluontotyypin edustavuus pääryhmä, suoryhmä, kasvillisuusluokka tai inventointiluokka. Selkeä
muutos puustossa (ikä, avoimuus, puulajivaltaisuus, koko) ja lahopuustossa (runsaus, laatu) ja vastaavasti
pensastossa ovat niin ikään kuviointiperusteita. Lisäksi metsänkäsittely ja harjuympäristön hoitotoimet
ovat aina kuvion rajausperusteita.
Mikäli puustokerroksen peittävyys vaihtelee mosaiikkimaisesti ja tiheästi tai puuttoman laikun koko on hyvin
pieni siten, että erilaiset kohdat eivät eroa valo- tai mikroilmasto-olosuhteiltaan toisistaan, voidaan ne
sisällyttää yhteen kuvioon, jolle vastaavasti annetaan yksi, kuvion kaikki ominaispiirteet huomioiva
edustavuusarvo.
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Kuviotiedot tallennetaan SAKTI-järjestelmän Biotooppikuvio-tasolle. Kuvioinnissa ja tallennuksessa Saktikuviotietojärjestelmään noudatetaan valtakunnallisen luontotyyppi-inventoinnin perusteita ja käytäntöjä, jotka
on selostettu ohjeessa Luontopalvelujen luontotyyppi-inventoinnin kuviotieto-ohje (Metsähallitus 2018).

Toimenpidekuviointi
Laadittaessa
harjumetsien
ennallistamisen
toimenpidesuunnitelmaa
SAKTI:in
muodostetaan
toimenpidekuviot omalle tasolleen lähtökohtaisesti biotooppikuvioiden rajojen mukaisesti. Biotooppikuvioiden
rajoista on kuitenkin suositeltavaa poiketa sellaisessa tilanteessa, jossa hyvin pienialaisin, laikuittaisin toimin
hoidetaan yksittäisen laajan biotooppikuvion kattama alue, esimerkiksi harjun valorinteen puoleinen metsä,
jonne luodaan pienialaisia paahdelaikkuja.
Tämän ohjeen edustavuuden arviointitaulukossa on pyritty huomioimaan tilanteet, joissa keskenään hyvin
erilaiset kuviot muodostavat yhdessä edustavuudeltaan yhtenäisen alueen. Esimerkiksi puustoltaan
luonnontilaisella, runsaasti paahdelaikkuja sisältävällä harjualueella sekä metsä- että paahdelaikkukuviot
saavat saman edustavuusarvon, joka voi lajiston edustavuudesta riippuen olla joko ’hyvä’ tai ’erinomainen’.

Kuviokohtaisessa edustavuusarvioinnissa huomioitavat tekijät
Edustavuus-käsite
Kunkin yksittäisen luontotyypin luonnonsuojelullinen merkitys perustuu sen ekologiseen erityislaatuisuuteen;
piirteisiin, jotka mahdollistavat kyseiselle luontotyypille muista luontotyypeistä erottuvan lajiston esiintymisen.
Tästä lähtökohdasta käsin tarkasteluna minkä tahansa piirteen ”edustavuus” voidaan Harjumetsissä
ymmärtää muodossa ”erityisesti harjualueille tyypilliset piirteet, jotka tekevät kohteesta ekologisesti
harjualueen ulkopuolisesta ympäristöstä ja muista luontotyypeistä erottuvan”. Edellinen tarkoittaa sitä, että
jokin yksittäinen piirre, joka lisää edustavuutta jollain toisella luontotyypillä, ei automaattisesti lisää sitä
Harjumetsillä. Tämä näkökulma on taustalla joidenkin listattujen Harjumetsien edustavuuteen positiivisesti
vaikuttavien piirteiden kuvailussa.

Edustavuusarvon kirjaaminen
Arviointitaulukon (taulukko 1) edustavuusarvot on pelkistetty tasaluvuiksi 10, 20, 30, 40. Saktiin kirjattaessa
käytetään kussakin luokassa arvoja 10 (Erinomainen) - 21/22/23 (Hyvä) - 31/32/33 (Merkittävä) - 41/42/43
(Ei merkittävä) sen mukaan onko edustavuuden heikkenemisen merkittävimpänä tekijänä luontaiset syyt,
ihmisvaikutus vai kumpikin.

Edustavuuteen vaikuttavat tekijät
Puusto
Positiiviset piirteet
rakennepiirteiden luonnontilaisuus (satunnainen tilajakauma, latvuskerroksen korkeuden
vaihtelevuus harjumuodostuman valorinteellä)
iäkäs puusto
valoisuus ja aukkoisuus (kun esiintyy luonnontilaisessa tai hoitotoimin muokatussa metsässä
harjualueen valorinteellä)
lahopuuston runsaus, järeys ja laadullinen monipuolisuus sekä palokorot ja muut metsäpalon jäljet.
Neutraalit piirteet
Luontaisesti syntynyt, nuori puusto, esimerkiksi haapakloonit ja metsäpalon jälkeen syntynyt tiheä
taimikko
Varjorinteiden luonnontilainen, sulkeutunut puusto (ko. piirteet ovat oleellisia Boreaalisen
luonnonmetsän edustavuuteen vaikuttavia tekijöitä, mutta eivät ole erityisesti Harjumetsän piirteitä).
Negatiiviset piirteet
Tiheä, sulkeutunut puusto harjualueen ekspositioltaan valoisalla puolella
Häiriödynamiikka ja paahdelaikut
Harjumetsien hiekkaisille osille, erityisesti jyrkille paisterinteille, on ominaista toistuva, harjujen erityislajistoa
ylläpitävä häiriödynamiikka, mikä ilmenee maaston kulumisherkkyytenä kivennäismaapaljastumineen.
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Kohtuullinen maaston kuluminen tulkitaan siten positiiviseksi piirteeksi silloin kun se on vaikutuksiltaan
rinnastettavissa luontaisten prosessien (myrskytuhot, metsäpalot, voimakkaiden sateiden aikaansaama
huuhtoutuminen) seurauksena syntyneeksi. Tyypillisimmin tällaisia ympäristöjä ovat paahdelaikut, jotka ovat
syntyneet joko luontaisesti tai hoitotoimenpiteiden kautta.
Maaston kuluneisuus voi olla myös negatiivista, mikäli sillä ei ole potentiaalisesti positiivisia lajistollisia
vaikutuksia (ts. se tapahtuu alueilla, joilla kuluminen ei ole luontaista tai se on niin kattavaa, että vähentää
merkittävästi harjumetsien puustoisten ympäristöjen lajiston esiintymistä).
Harjulajisto
Harjumetsille ominaisen lajiston runsaus (sekä lajimäärä että populaatiokoko) kuviolla nostaa edustavuutta;
uhanalaisin harjulajisto eniten.
Lajistollisten piirteiden vaikutus edustavuuteen on jaoteltu taulukkoon 2, luokkiin ’kohtalainen - hyvä erinomainen’ ravinteisuudeltaan erilaisilla kasvupaikoilla. HUOM: Lajitaulukossa eivät ole sisällytettynä ne
lehtokasvillisuustyypit, jotka sisältyvät määritelmänsä mukaisesti Boreaalisiin lehtoihin (eivätkä Harjumetsiin).
Lajiston etelä-pohjoissuuntainen vaihtelu
Harjumetsille tyypillinen lajisto harvinaistuu luontaisesti pohjoista kohti. Koska lajisto on yksi Harjumetsien
edustavuuteen vaikuttavista tekijöistä, johtaa tämä siihen, että Harjumetsät saavat keskimäärin sitä
heikompia edustavuusarvoja mitä pohjoisempana luontotyyppi esiintyy, huolimatta siitä, että ne olisivat
muiden tekijöiden osalta yhtä edustavia kuin eteläiset luontotyyppiesiintymät.
Luontotyyppien luonnonsuojelullinen ja ekologinen merkitys perustuu viime kädessä niiden kapasiteettiin
ylläpitää itselleen luonteenomaista lajistoa, mihin luontotyypille annettava edustavuusarvo nimenomaisesti
viittaa. Harjumetsä-esiintymän pohjoisuus ei siten ole peruste ”tasapainottaa” edustavuusarviointia niiltä osin
kuin se perustuu lajihavaintoihin.
Yllä esitettyyn periaatteeseen poikkeuksena voidaan pitää, runsaana esiintyessään, pohjoisessa painotetusti
luonnontilaisissa harjumetsissä esiintyvää lajistoa, vaikka ko. lajeja ei olisikaan listattu tässä ohjeessa
arvokkaimpien harjulajien joukkoon. Tällaisissa tapauksissa Harjumetsissä esiintyvän lajiston voidaan tulkita
tuovan sellaista ekologista lisäarvoa, jota samoilla leveysasteilla esiintyvät muut luontotyypit eivät tuo.
Harjumetsien LUTU-tyypit
Luonnonsuojelulain mukaiset uhanalaiset luontotyypit, joiden esiintyminen painottuu harjualueille, vaikuttavat
positiivisesti Harjumetsien kuvioittaiseen edustavuuteen. Tällaisia ovat esimerkiksi monet kuivien lehtojen ja
harjujen varjorinteiden rehevien lehtojen tyypit sekä karukkokankaat.
On huomattava, että harvinaisimmistakin LUTU-tyypeistä vain sellaiset, joiden esiintyminen painottuu
Harjumetsiin ja korreloi siten Harjumetsistä voimakkaasti riippuvaisen lajiston esiintymispotentiaalin kanssa,
huomioidaan erityisenä positiivisena arvona.
Harjujen geomorfologia ja sen vaikutukset
Harjujen erityiset geomorfologiset piirteet (jyrkät valo- ja varjorinteet, supat jne.) ja pohjaveden
muodostumiseen liittyvä lähteisyys indikoivat harjuille ominaisen lajiston esiintymispotentiaalia, joten ne
tulkitaan Harjumetsien edustavuuteen positiivisesti vaikuttaviksi piirteiksi.
Harjutopologiassa näkyvät, luontotyypin rakenteeseen ja toimintaan liittyvät häiriöt, kuten soranotto laskevat
kuviokohtaista edustavuutta.
Harjumuodostuman valo- vs. varjorinteet
Harjumetsät-luontotyypin ekologinen merkitys; erityislaatuisuus luontotyyppinä muihin luontotyyppeihin
nähden perustuu etenkin piirteisiin, jotka ilmenevät harjumuodostuman valoisilla osilla ja tyypillisesti
puuttuvat varjorinteiltä. Varjorinteille tyypilliset, hyvää rakennetta ja toimintaa ilmentävät tekijät, kuten
lehtoisuus ja sulkeutunut, monirakenteinen puusto, sisältyvät luontotyyppien Lehdot ja Boreaaliset
luonnonmetsät oleellisiin tunnusmerkkeihin. Tämän johdosta varjorinteiden kuviot saavat keskimäärin
heikompia edustavuusarvoja kuin valorinteet.
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Harjumetsäkokonaisuuden edustavuusmäärittely
Maankäytön suunnitteluun ja ohjaukseen liittyvän kuvioittaisen edustavuusarvioinnin ohella yksittäisen
Natura-alueen sisällä sijaitsevalle harjumetsäkokonaisuudelle voi olla tarpeen määritellä yksi koko
esiintymän kattava edustavuusarvo.
Edustavuudeltaan erinomaisen Harjumetsän piirteitä
1. Geomorfologia: Alueella on selvää korkeusvaihtelua: jyrkät rinteet (vaihtelevia) + loivemmat laiteet +
supat
2. Valo- ja varjorinteitä ja niille tyypillistä kasvillisuutta
3. Erityistä harjukasvillisuutta, joka vaihtelee valo-olosuhteiden ja rehevyyden mukaan ja myös eri
puolilla maata kasvillisuusvyöhykkeittäin
4. Metsäpeitteisyys ja puuston luonnontilaisuus
5. Runsaasti paahdelaikkuja tyypillisine lajeineen
6. Pohjaveden muodostumisalue, mikä näkyy lähteisyytenä etenkin rinteiden alaosissa
7. Näkyvä metsäpalohistoria ja palolajisto
Arvoa/edustavuutta nostavia piirteitä
Geomorfologian eheys (ei maa-ainesten ottoa)
Edustava harjulajisto (kasvillisuus, selkärangattomat)
Kasvillisuusvyöhykkeeseen nähden poikkeavaa/harvinaista lajistoa
Paahdelaikkujen esiintyminen
Suuri vaihtelu metsätyypeissä (valo-varjorinteet, rinteiden aluset, syvät supat)
Lehtolaikut, lehdot (kuivat -> varjoisat, rehevät)
Karukkokankaat
Metsien ja puuston luonnontilaisuus ja ikä
Vanhat aihkimännyt
Suppien esiintyminen (syvyys, määrä)
Suppasoistumien esiintyminen
Lähteisyys
Esiintymien yhdessä dyynien kanssa
Metsäpalojen jäljet: kuloalat, palokannot, palokorot, erityisesti tuoreemmat, palolajit
Monet harjumuodostumalle tyypilliset piirteet, kuten erilaiset geomorfologiselle harjumuodostumalle tyypilliset
suotyypit ja pienvedet (reunuskorvet ja -rämeet, lähdesuot, suppasoistumat ja -lammet) sisältyvät muihin
luontotyyppeihin: pienvesien luontotyypit, Puustoiset suot, Lähteet ja lähdesuot, Vaihettumissuot ja
rantasuot. Ne vaikuttavat kuitenkin harjumetsäkokonaisuuden luontaiseen toiminnallisuuteen ja
esiintyessään osana harjumuodostumaa nostavat Harjumetsät-luontotyypin edustavuusarvoa.

Taulukko 1. Harjumetsien edustavuusluokat

Edustavuutta nostavia
poikkeuksellisia piirteitä

Lievä kaltevuus tai tasamaa

Varjorinne

Umpeutunut paahdelaikku /
paahdelaikkuja

Puusto ja harjulajisto

Erityinen harjumuodostuma

Avoin paahdelaikku: Avoin = puuton,
kivennäismaapaljastumia. Paahdelaikkuja = puustoisella
kuviolla "luontainen" määrä paahdelaikkuja
Erityinen harjumuodostuma: Jyrkkä rinne, harjun
lakialue, suppa tms.
Umpeutunut paahdelaikku / paahdelaikkuja: Ei
kivennäismaapaljastumia, pääosin varjoisa, pensoittunut,
"Paahteinen menneisyys" kuitenkin havaittavissa / avoin
laikku, joka ei ekspositioltaan optimaalinen.
Edustavuutta nostavia poikkeuksellisia piirteitä:
Erityisen uhanalaisia (CR / EN) metsäkasvillisuustyyppejä
/runsas edustavuudeltaan kohtalainen harjulajisto /
edustavuudeltaan kohtalaisen - hyvän putkilokasvilajiston
kasvustot poikkeuksellisen laajoja / kuivia lehtoja,
lehtoisuutta, lähteisyyttä

Avoin paahdelaikku /
paahdelaikkuja

Käsitteiden selitykset
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Boreaalinen luonnonmetsä / (hyväkuntoinen
paahdeympäristö) = 1, Varttunut talousmetsä
(ikäluokat 30, 40) = 2, Ylitiheä puusto / taimikko /
päätehakkuu / soranottoalue tai vastaava = 3

1 + erinomainen harjulajisto
1 + hyvä harjulajisto
1 + kohtalainen harjulajisto
1 + vaatimaton tai puuttuva harjulajisto
2 + erinomainen harjulajisto
2 + hyvä harjulajisto
2 + kohtalainen harjulajisto
2 + vaatimaton tai puuttuva harjulajisto
3 + erinomainen harjulajisto
3 + hyvä harjulajisto
3 + kohtalainen harjulajisto
3 + vaatimaton tai puuttuva harjulajisto

10
10
20
30
20
20
20
30
20
20
30
30

10
10
20
30
20
20
30
30
20
20
30
30

10
20
20
30
20
30
30
30
20
30
30
40

10
20
30
30
20
30
30
30
20
30
30
40

10
20
30
40
20
30
40
40
30
30
40
40

+ 1 luokka
+ 1 luokka
+ 1 luokka
+ 1 luokka
+ 1 luokka
+ 1 luokka
+ 1 luokka
+ 1 luokka
+ 1 luokka
+ 1 luokka
+ 1 luokka
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Taulukko 2. Harjumetsälajit ja edustavuus

Lajiston
edustavuusluokat
Erinomainen

Kuviokohtainen määritelmä

Kohtalainen

Monipuolinen harjuille ominainen putkilokasviljisto, erityisesti runsaasti paahdeympäristöjen lajeja. Mukana uhanalaista lajistoa. Tiedossa
harjuympäristöistä riippuvaista hyönteislajistoa.
Useita harjuympäristöille ominaisia putkilokasvilajeja; mukana aina useita paahdeympäristöjen lajeja. Ei välttämättä uhanalaista lajistoa, mutta
harjulajien esiintymät laajoja ja hyväkuntoisia.
Joitakin harjuympäristöille tyypillisiä putkilokasvilajeja. Ei i uhanalaista lajistoa.

Harjuympäristö

Kuvaus

Niukkakeskiravinteiset
paahdeympäristöt ja
valorinteet

Paisteisuutta,
yleensä
kaakkoisluoteisrinteitä. Voivat olla myös tasamaita
lakiosissa tai delta-alueilla, joskus myös
isojen suppien etelään suuntautuvilla
rinteillä. Avoin tai puoliavoin puustoltaan, ei
pensaskerrosta, voi olla yksittäisiä katajia.
Avoimia kivennäismaalaikkuja, jäkälikkö
runsas.

Kuivat
keskiravinteiset
lehdot

Harjuille tyypillisimpiä Puolukka-mansikkatyyppi (VFrT) sekä harjujen valorinteiden
variantit, häränsilmä-kanervatyyppi (HyCT)
sekä häränsilmä-puolukkatyyppi (HyVT).
Paljaita kivennäismaalaikkuja, runsas valo.
Harjulehtoja kuivimmasta ja karuimmasta
päästä,
voivat
olla
lähellä
karuja
paahdeympäristöjä ja toisaalta lehtomaisia
kangasmetsiä.
Sisältää harjuvariantit tyypeistä Puolukkalillukka (VRT) ja Helmikkä-linnunherne
(MeLaT). Pohjakerros sammalvaltainen,
pensaskerros kohtalaisen runsas. Ei enää
varsinaisia harjukasveja, mutta lajirikkain
tyyppi harjujen lehdoista.
Valorinteiden puolella mänty-, varjorinteillä
kuusivaltaisia. Voivat olla lehtomaisilla
rinteillä haapa- ja koivuvaltaisia. Lahopuita,
keloja, erirakenteinen puusto. Harjualueilla
karujen
metsäkasvillisuustyyppien
esiintyminen on keskimäärin yleisempää
kuin kangasmailla yleensä. Karuimmat
metsäkasvillisuustyypit
ovat
huomioinarvoisia harvinaisuutensa johdosta.

Hyvä

Kuivat keskirunsasravinteiset
lehdot

Kangasmetsät
(karut,
kuivat,
tuoreet)

Kohtalaista
edustavuutta
ilmentäviä lajeja
Kanerva,
sianpuolukka,
kangaskeltalieko

Hyvää
edustavuutta
ilmentäviä lajeja

Erinomaista
ilmentäviä lajeja

edustavuutta

Kangasajuruoho,
kissankäpälä, kanervisara,
Kenttähietakoi,
ukontulikukka

Sianpuolukka,
sarjakeltano,
ahomansikka, kielo,
ahomatara

Kanervisara,
kalliokielo,
kangasajuruoho,
hietaorvokki,
vuorimunkki,
kultapiisku

Hietaneilikka, kangasraunikki,
harjukeltalieko, muurahaissinisiipi,
harjusinisiipi, harjusinisiipi,
muurahaisinisiipi, raunikkivyökoi,
palosirkka, ruususiipisirkka,
hietaneilikkakoi, ajuruohovarsikoi,
nunnakirjokoisa, isoarokoisa,
pikkuarokoisa, kenttähietakoi,
käpälälattakoi, verikirjokoisa
Nuokkukohokki, häränsilmä, sikojuuri,
nuokkukohokkikoi, kohokkipussikoi,
sianpuolukkakoi, sianpuolukkapussikoi

Kielo, ahomansikka,
lillukka

Lehtokuusama, paatsama,
taikinamarja, korpipaatsama,
juurilasisiipi, pikkusinisiipi

Sinivuokko, kevätlinnunherne

Kangaskeltalieko,
talvikit, metsäkastikka,
sormisara,
kielo,
kangasvuokko

Ahomatara, nuokkukohokki,
valkolehdokki

Sinivuokko, kylmänkukka, metsänemä,
idänkeulankärki, harjusorpisara,
tunturikurjenherne, masmalo,
keltamaite
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