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Miten voidaan tietää miten Suomen luonto voi?



Luonnon monimuotoisuuden pitkäaikaisseurannat 
ovat yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria!

Kuva: Päivi Sirkiä

…joista yli 70 % 
tehdään 

vapaaehtoisvoimin



Luonnon monimuotoisuuden indikaattoreissa on resurssipulasta 
johtuva päivitysvaje, joka on FEO-hankkeen myötä korjaantumassa



METSÄT



Metsissä tapahtunut suuri 
rakenteellinen muutos



Lahopuun trendit ristiriitaisia 1990-
luvun lopulta alkaen

Lähde: Valtakunnan metsien inventointi, Luke



Linnuilla ja nisäkkäillä 
taantumista, sopeutumista 

ja runsastumista



Metsät uhanalaisten lajien 
tärkein elinympäristö –

uhanalaistuminen jatkuu



SUOT



Soiden historiallinen 
muutos on ollut raju



Suolajien voimakas alamäki 
ei ole pysähtynyt



Suoluontotyypeistä uhanalaisia 
etenkin korvet ja letot –

erityisesti  Etelä-Suomessa



ITÄMERI



Itämerellä vedenlaadun vakiintumista, 
mutta käänne parempaan yhä tapahtumatta

Lähde: Suomen ympäristökeskus



Suomenlahden pohjien tila 
vähän parantunut



Aiemmin ympäristömyrkkyjen ja 
metsästyksen vähentämät lajit 

palautuvat



SISÄVEDET



Sisävesien vedenlaadussa ei 
dramaattisia muutoksia



Sisävesien ekologinen tila vakaa

2013 2019

Lähde: Suomen ympäristökeskus



Rehevien lintujärvien lajit 
vähentyneet



MAATALOUSELINYMPÄRISTÖT



Luontoarvoiltaan rikkaan 
maatalousmaan osuus laskee

(HNV = High Nature Value)



Maatalousympäristön ravintoverkkojen 
kannalta tärkeät rikkakasvit vähissä



Maatalouslintujen kehitys ei 
ole kääntynyt nousuun



Maatalousympäristön perhosten 
kannat vaihtelevat



ILMASTONMUUTOS



Kasvukausi pidentynyt 
varsinkin etelässä



Siitepölykausi varhaistunut 
varsinkin etelässä



Yöperhosten lajimäärä kasvanut ja 
monisukupolvisuus yleistynyt



?



Mitä voimme päätellä?

<<

o Moni aiempi negatiivinen kehitys on pysähtynyt tai 
ainakin merkittävästi hidastunut (soiden ojitus, 
vesien rehevöityminen jne.)

o Lajien elpyminen vaatii kuitenkin selkeän käänteen 
toiseen suuntaan – sitä ei ole tapahtunut.

o Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkeen – ratkaisujen on 
kuljettava käsi kädessä

o Tarvitaan yhteiskuntaa läpileikkaava ekologinen 
siirtymä nettopositiiviseen vaikutukseen

Ks. Suomen biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman 
2012–2020 toteutuksen ja vaikutusten arviointi

https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-287-915-8


KIITOS!
www.luonnontila.fi

ari-pekka.auvinen@ymparisto.fi

http://www.luonnontila.fi/
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Uhanalaiset luontotyypit 
Suomessa ja Uudellamaalla
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Tytti Kontula
Suomen ympäristökeskus

Lumoava luonto -webinaari
28.10.2020



Mielikuva Suomen
luonnosta
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Lähes puolet Suomen 
luontotyypeistä uhanalaisia

Haurupohjat (EN)

Kaikki korvet (VU–EN)

Lumenviipymät (CR)

48%

23%

18%
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Säilyvät LC

Silmälläpidettävät NT

Uhanalaiset (VU – CR)

Puutteellisesti 
tunnetut DD



Uhanalaisuusluokkien osuudet 
luontotyyppien lukumääristä

● Koko maassa 48 %
● Etelä-Suomessa 59 %
● Pohjois-Suomessa 32 %

● Uudellamaalla 58 %
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29.10.2020
ESITYKSEN PITÄJÄ, SYKE

Uhanalaisten (VU, EN ja CR) osuudet:

Uudenmaan 
luontotyypit 

poimittuna erikseen



Luontotyyppien punainen kirja 2018
Yli 1 000 sivun tietopaketti

Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018
Suomen ympäristö 5/2018

• Osa 1: Tulokset ja arvioinnin perusteet
• Osa 2: Luontotyyppien kuvaukset

● Molemmat osat verkkojulkaisuina
● Osa 1 myös painettuna
● Arvioinnin verkkosivut

http://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Luonto/Luontotyypit/Luontotyyppien_uhanalaisuus
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ESITYKSEN PITÄJÄ, SYKE

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Luontotyypit/Luontotyyppien_uhanalaisuus


Uhanalaistumisen 
syitäMetsätalous ja ojitukset

Avoimien alueiden
umpeenkasvu

Rehevöityminen

Vesirakentaminen

Rakentaminen
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Kari-Matti Vuori

Ja monet muut 
tekijät:
- Pellonraivaus
- Kaivostoiminta
- Ilmastonmuutos
- Voimakas 
laidunnuspaine 
Lapissa
…



Global Forest Change

2000–2018: musta = ei muutosta, muut värit = metsä hakattu / 
kaatunut Published by Hansen, Potapov, Moore, Hancher et al.  

Intensive forestry especially
in southern Finland

Suomi

VenäjäIntensiivinen metsätalous 
etenkin Etelä-Suomessa



Soiden ojitus1963

Viivoitetut 
alueet ovat 

soita 
(turvemaita)

Base map: 
National 
Land Survey
of Finland



1963

Base map: 
National 
Land Survey
of Finland
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Base map: 
National 
Land Survey
of Finland
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1978

Base map: 
National 
Land Survey
of Finland
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1987

Base map: 
National 
Land Survey
of Finland
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1978

1987

2017

Base map: 
National 
Land Survey
of Finland
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Punaleväpohjat (EN) Itämeren hiekkarannat (EN)
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Runsasravinteiset järvet (EN) Rahkarämeet (LC)
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Kangasmetsien eri tyypit
(Etelä-Suomi NT–CR)

Pähkinäpensaslehdot (VU)
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Kalkkikalliot
(Etelä-Suomi VU)

Kaikki perinnebiotoopit (EN–CR)



Suuria 
muutoksia 
tarvitaan ja 
ne ovat 
mahdollisia

SYKE POLICY BRIEF



Ph
ot

o:
 R

et
o

St
öc

kl
i/

 N
AS

A

Valokuvat: Metsähallitus / Julia Scheinin, Heidi Arponen, Arto 
Saikkonen, Olli Mustonen, Marja Hokkanen, Katja Raatikainen ja Jari 
Ilmonen
sekä Juha Nykänen, Seppo Tuominen, Kimmo Syrjänen, Kari-Matti 
Vuori, Visa Hietalahti, Terhi Ryttäri, Jarkko Leka, Kari-Matti Vuori, Tytti 
Kontula ja Kaisa Raatikainen

Kiitos mielenkiinnosta!

uhanalaisetluontotyypit



  

    
    

   

Uudenmaan ja varsinkin pääkaupunkiseudun metsäluonnon 
haasteita (Lumoava luonto-webinaari 28.10.2020) 

Keijo Savola
Suojeluasiantuntija

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri 



  

       
        

      

                  
       
  

 
      

        
 

Väitteitä 

Väite 1: Metsiä ja viheralueita ei Uudellamalla/Suomessa ole 
koskaan arvostettu yhtä paljon ja laaja-alaisesti kuin v. 2020 
(talouskäyttö, ilmastonmuutos, terveys, virkistys, bd jne) 

Väite 2: Pakottava tarve hillitä ilmastonmuutosta ja hidastaa 
luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä antaa paljon syitä muuttaa 
nopeasti vallitsevia käytäntöjä. 

Väite 3: Metsien talouskäyttöä ja metsämaiden kaavoitusta 
jatketaan tai ainakin suunnitellaan jatkettavan pääosin busines as 
usual-hengessä. 



  

      
   

       

   

  
   

 

 
 
 

Vapaaehtoisesti en muuttua aio eli kestävyyden 
tavoittelun teeskentelyä Uudenmaan metsätaloudessa 
( Uudenmaan metsäohjelma 2021-2025, luonnos syksyltä 2020) 

• Puuston vuotuinen kasvu metsämaalla on 3,8 milj. m³/v 
eli keskimäärin 7,2 m³/ha/vuosi. 

• Vuotuinen poistuma (hakkuukertymä, hakkuutähde, 
luonnonpoistuma) on ollut vuosina 2015-2018 4,0 milj. 
m³. Hakkuukertymä, energiapuu mukaan lukien,on 
vuoden 2015 jälkeen ollut 3,2-3,5milj.m³/v. 

• Uudenmaan metsien nykyinen kehitysluokkajakauma 
mahdollistaa nykyisen hakkuutason säilyttämisen tulevalla 
ohjelmakaudella.(Luonnonvarakeskus). 



  

 
  

Metsienkäyttöilmoituksien v. 2007-2020 kooste 
Meikonsalon (Kirkkonummi, Siuntio) Natura-

alueen ympäriltä 



  

     

   

    

     

     

     

   

     

   

Metsänhoidosta ja -käytöstä (havaintoja ja ennusteita 

2020-luvun toimintaympäristöstä 

• Säilyvän, monipuolisen ja saavutettavan metsäluonnon arvo ymmärretään 

hiljalleen 

paremmin, mikä muuttaa mm. metsänhoito- ja kaavoituskäytäntöjä. 

• Yhä useampi kunta irrottautuu haitallisimmista hakkuu- ja hoitotavoista, 

huomiointi 

monipuolistuu (mm. jatkuva kasvatus, METSO-arvojen huomiointi), tuottotavoitteet 

laskevat ja suojelusta tulee luonteva osa metsien käytön suunnittelua. 

• Suojeltujen ja virkistysmetsien luonnontila kohenee ja ko. metsien arvo 

monimuotoisuuden suojelulle kasvaa, näyttöjä myös vaateliaan lajiston paluusta on 

jo (mm.lahottajasienet). 



  

 
Kaavoituskäytännöt jalpsyuvat eli rakentamisen
 vastapainoksi myös suojelua ja säilyttämistä 
(tapaus Vantaan yleiskaava 2020) 



  

   
 

Vantaan yleiskaavaehdotuksen 2020 ekologiset 
runkoyhteydet ja viheryhteyksien 

kehittämiskohdat 



  

   

 
       

  

    
   

      
   

        
    

   

Vantaan yleiskaavan maankäytöllistä dualismia 

 Uusia suojelualuevarauksia: 750 ha (suojeluaste 9,3 %:iin) 

 Luo-alueita: 780 ha 

 Ekologiset runkoyhteydet ja viheryhteyden kehittämiskohdat 
uusina kaavamerkintöinä käyttöön 

Mutta mutta: Vantaan nykyisistä metsäisistä ja puustoisista 
alueista ”rakentamisen mahdollistavilla käyttötarkoitusalueilla” 
3300 ha eli yli kolmannes nykymetsistä (= merkittävä osa 
säästynee lähipuistoina, mutta säästämisen kohdentuminen 
asemakaavoittajan hyvän tahdon varassa). 



  

  

  
      

    

   
 

  

   

 

     
       

    
 

  

Haasteita ja tarpeita 

• Suojelualueiden ja monipuolisten, runsaspuustoisten metsien hyödyt ilmeisiä 
kuntien vetovoimaisuudelle, ihmisten terveydelle, hiilivarastoille ja -nieluille >>> 

Suojelun resurssointi kuntoon eli näpertelyn ajan pitäisi lopultakin olla ohitse. 

• Yhdyskuntarakenteen järkevän tiivistämisen ja keskeisille luonto- ja 
virkistysalueille levittäytyvän laajenevan rakentamisen rajanveto selkiytettävä (koskee 
kaikkia Suomen kasvukeskuksia). 

• Luontovastetta vuodesta toiseen yksipuoliselle MAL-retoriikalle ja sen 
koko ajan 

kasvatettaville kasvutavoitteille. 

• Ekologiset kynnysarvot pitäisi huomioida myös kasvualueiden metsien 
rakentamisessa eli on mahdotonta säilyttää rikasta luontoa ilman riittäviä pinta 
-aloja, riittävää ls-biologista laatua sekä ydinalueiden ja ekologisten yhteyksien 
jollakin tasolla toimivia verkostoja. 



  

  
        

    

Eräs helsinkiläinen luonnonsuojelualuevaraus v.
2014 ja 2018: Käytöllä on vaikutuksensa (vasen kuva 

Birthe Weijolan, oikea Susanna Pimenoff) 



  

      
      

   

Luontoa pirstotaan myös säilyvillä alueilla ja säilyttäviksi 
esitetyillä ratkaisuilla (Espoon Harmaakallion uutta 

ulkoilureittiä, kuva Heikki Simola) 



  

     
     

KIITOKSET(kuvassa Vihdintien ja Huopalahdentien ”bulevardikaupungin” 
alle jääviä METSO I-luokan arvometsiä Helsingissä) 
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