
 

Suomen ympäristökeskus SYKE   •   päivitetty 30.11.2022   •   www.ymparisto.fi/luontodirektiivilajiesittelyt 

 

Pohjankehtoailakki 
Polarblära 
Silene involucrata subsp. tenella 

 

Uhanalaisuusluokka (IUCN): äärimmäisen uhanalainen 
(CR) EU:n lajikoodi: 6181 

Uhanalainen ja erityisesti suojeltava (LSA 521/2021) 
Rauhoitettu (LSA 521/2021) 

Luontodirektiivin laji (liitteet II ja IV) 
BOR suojelutaso epäsuotuisa huono, heikkenevä  

 
 
Luonnehdinta 
Pohjankehtoailakki on monivuotinen, 10–20 cm korkea 
ruoho. Kasvilla on kapealehtinen ruusuke ja tavallisesti vain 
yksi, yläosastaan nystykarvainen ja tahmea varsi. Kukin-
nossa on 1–3 vaaleaa, hieman punertavaa kapeaa ja pystyä 
kukkaa. Suomessa esiintyvä muoto eroaa muista Fennoskan-
dian pohjankehtoailakeista muun muassa karvoituksensa pe-
rusteella. 
 
Elinympäristö ja levinneisyys 

Pohjankehtoailakki on kalkinvaatija, joka kasvaa avoimina 
pysyvillä kallioiden rapautumapinnoilla, matalasammalei-
sissa kallionraoissa ja pengermillä. Suomessa lajilla on vain 
yksi vakituinen esiintymä Kuusamossa Kitkajoen laakson 
kalliopahdalla. Lisäksi Sallassa on ollut yksi satunnaisluon-
toinen esiintymä. 
 

Nykytila ja uhkatekijät 
Viime vuosisadan alun runsas keräily vähensi pohjankehto-
ailakin kantaa Suomessa. Populaatio on edelleen suuresti 
taantunut 1990-luvun puolivälin jälkeen, jolloin esiinty-
mässä oli arviolta 500 yksilöä. Vaikka laji on rauhoitettu ja 
sen ainoa esiintymä sijaitsee suojelualueella, sitä uhkaa 
edelleen laiton keräily. Pohjankehtoailakin säilyminen edel-
lyttää kallion rapautumisprosessia, jolloin uutta paljasta kas-
vutilaa on jatkuvasti saatavilla. Sen populaatiokoko on pie-
nentynyt viime vuosina alle sataan yksilöön, koska kasvu-
alusta on sammaloitunut kalliopinnan rapautumisen 
hidastuttua. Lisäksi populaation suppea-alaisuus tekee sen 
alttiiksi erilaisille satunnaistekijöille. 
 
Hoitosuositukset 
Pohjankehtoailakin kasvupaikka on luonnontilainen. 
Populaatiota seurataan jatkuvasti. Kasvupaikalla tarvi-
taan kiireesti hoitotoimia paljaan kasvualustan varmis-
tamiseksi esimerkiksi sammalikkoa poistamalla. Popu-
laatiota voidaan vahvistaa siemeniä kylvämällä, sillä 
1990-luvun lopulla kasvupaikalla tehdyissä kylvöko-
keissa siementen todettiin itävän hyvin. 
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