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Suomen lajiston 
uhanalaisuus
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Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnin 2019 julkistus
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Säätytalo, Helsinki



Arvioitujen lajien ( 22 418) 
jakautuminen uhanalaisuusluokkiin

RE = Hävinneet
CR = Äärimmäisen uhanalaiset
EN = Erittäin uhanalaiset
VU = Vaarantuneet
NT = Silmälläpidettävät
LC = Elinvoimaiset
DD = Puutteellisesti tunnetut

• Uhanalaisia lajeja 2 667 
11,9 %

• Punaisen listan lajeja 6 
683 29,8 %

• Vuoden 2010 
arvioinnissa uhanalaisia 
lajeja oli 2 247 10,5 % 
arvioiduista











Yhteenveto

• Joka yhdeksäs eliölaji on uhanalainen

• Lähes joka kolmas eliölaji on Punaisella 
listalla

• Uhanalaisten osuus on suurin sammalissa, 
jäkälissä ja selkärankaisissa sekä erityisesti 
linnuissa

• Suurin osa uhanalaisista lajeista esiintyy 
hemi- ja eteläboreaalisella vyöhykkeellä

• Yleisimmät uhanalaisuuden syyt ja 
uhkatekijät ovat metsäympäristöjen 
muutokset ja avoimien alueiden 
sulkeutuminen



Luontotyyppien 
uhanalaisuusarviointi 2018

Anne Raunio

Suomen ympäristökeskus

Säätytalo, Helsinki 

18.12.2018



Uhanalaisuusluokkien osuudet 
luontotyyppien lukumääristä

● Koko maassa 48 %

● Etelä-Suomessa 59 %

● Pohjois-Suomessa 32 %
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Uhanalaisten (VU, EN ja CR) osuudet:



Uhanalaisuusluokkaosuudet ryhmittäin

● Korkeimmat uhanalaisten 
osuudet perinne-
biotoopeissa (100 %) ja 
metsissä (76 %)

● Pienimmät sisävesien    
(20 %), Itämeren (24 %) 
sekä kallioiden ja 
kivikoiden luontotyypeillä 
(25 %)
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Uhanalaistumisen syyt

Metsien uudistamis- ja hoitotoimet

Ojitus

Pellonraivaus

Rakentaminen

Vesien rehevöityminen ja likaantuminen

Vesirakentaminen
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Uhkatekijät

Suurimmat erot verrattuna uhanalaistumisen syihin

Ilmastonmuutos

Vieraslajit



Perinnebiotooppien luonto-
tyyppien uhanalaisuus

● 42 tyyppiä arvioitiin: 100 % uhanalaisia

● Uhanalaistumisen syinä niitto- ja laidunkäytön 

loppuminen, myös pellonraivaus ja metsittäminen

● Esimerkkejä uhanalaisista luontotyypeistä:

Karut pienruohokedot (CR)

Suursarameren-
rantaniityt (CR) Lehtipuuhaat (CR)
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Metsäluontotyyppien 
uhanalaisuus

● 34 tyyppiä arvioitiin: 76 % uhanalaisia

● Uhanalaistumisen syinä etenkin kuolleen puun 

määrän ja vanhojen metsien väheneminen

● Esimerkkejä uhanalaisista luontotyypeistä:

Tammilehdot (VU)

Vanhat havupuuvaltaiset 

lehtomaiset kankaat (EN)

Sisämaan 

tulvametsät (VU)



Suoluontotyyppien 
uhanalaisuus

● 69 tyyppiä arvioitiin: 57 % uhanalaisia

● Uhanalaistumisen syinä ojitus, pellonraivaus 

ja metsien uudistamis- ja hoitotoimet

● Esimerkkejä uhanalaisista luontotyypeistä:

Varpukorvet (EN) Kilpikeitaat (VU)
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Tunturiluontotyyppien 
uhanalaisuus

● 53 tyyppiä arvioitiin: 38 % uhanalaisia

● Uhanalaistumisen syinä ilmaston lämpeneminen, 

porolaidunnus ja niiden yhteisvaikutukset

● Esimerkkejä uhanalaisista luontotyypeistä:

Variksenmarja-

tunturikoivikot (EN) Tuulikankaat (VU) Lumenviipymät (CR)



Ilmastonmuutos

● Eri lajit ja lajiryhmät reagoivat muutokseen eri nopeudella

● Luontotyypit eivät siirry sellaisenaan ilmaston muuttuessa

● Lajien sopeutumiserojen takia eliöyhteisöjen koostumuksiin 
on odotettavissa muutoksia. 

● Epäsuorat vaikutukset erityisen vaikeita ennustaa

• Lajistomuutosten vaikutukset

• Biologisten vuorovaikutusten muutokset
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Muuttuva ilmastomme



● Suomen vuosikeskilämpötila on noussut 1800-luvun 

puolivälistä lähtien mukaan 2,3 astetta

○ Lappeenranta lämmennyt mitatusti 3 astetta

● Voimakkainta lämpeneminen on ollut alkutalvella, erityisesti 

joulukuussa: lähes viisi astetta

● Järvien jääpeiteaika on lyhentynyt vuosina 1962-2015 

23 (itä) - 43 (länsi) päivää keskisessä Suomessa

● Vähiten on lämmennyt loppukesä, noin 0,7 astetta

● Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan vuosi 2015 oli 

ennätyksellisen lämmin suurimmassa osassa maata

○ Sekä marras- (14,3 astetta) että joulukuussa 

(11,3 astetta) rikottiin lämpöennätyksiä 2015

○ Kesällä 2018 tehtiin touko-, heinä- ja elokuun 

lämpösummaennätykset

Suomen ilmasto on jo lämmennyt

Lähde: Ilmasto-opas.fi, SYKE



NÄYTTÖÖN PERUSTUVAA 

TIETOA PÄÄTÖKSENTEKOON

JYU.WISDOM

Hallitustenvälinen luontopaneeli

Intergovernmental Science-Policy Platform

on Biodiversity and Ecosystem Services



PÄÄVIESTIT
Ihminen on pilannut tai hävittänyt suuren osan luonnosta, 
sen lajeista ja luontotyypeistä

Luonnon monimuotoisuuden ja sen tuottamien 
ekosysteemipalveluiden hävittäminen on nyt nopeampaa 
kuin koskaan ihmiskunnan historiassa

Hävitys uhkaa ihmiskunnan itsensä hyvinvointia ja 
olemassaoloa

Asteittainen muutos kohti kestävämpää tuotantoa ja 
kulutusta ei enää riitä saattamaan ihmiskuntaa kestävän 
kehityksen mukaiselle polulle

Ainoa vaihtoehto on tehdä mittavia ympäristön tilaa tukevia 
järjestelmämuutoksia

JYU.WISDOM



Miljoona lajia on vaarassa hävitä

JYU.WISDOM



Fennoskandian vihreä vyöhyke

• Merkittävä osa yhteistyöstä 
lähialueidemme luonnon 
monimuotoisuuden turvaamiseksi tehdään 
Fennoskandian vihreällä vyöhykkeellä 
(Green Belt of Fennoscandia, GBF)

• Alkuperäinen ajatus peräisin 1980-luvulta 
• Yhteistyö painottunut 

tutkimusyhteistyöhön
• Itsenäinen osa IUCN:n Euroopan laajuista 

European Green Belt vyöhykettä Mustalta 
mereltä Barentsin merelle
• Osa vihreän infrastruktuurin kehittämistä
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Ekologisesti merkittävä boreaalisen luonnon 
vyöhyke Suomen, Venäjän ja Norjan rajalla

• Vihreällä vyöhykkeellä on fyysiset ja 
toiminnalliset rajat.

• Suojelualueverkosto sekä suunnitellut 
suojelualueet muodostavat fyysisen 
alueen.

• Toiminnalliset rajat pitävät sisällään 
yhteistyöverkoston sekä erityisesti ne    
toimijoista, jotka hyötyvät suojelu-
alueista fyysisten rajojen sisäpuolella.

Esittäjän nimi alatunnisteeseen 26



Fennoskandian vihreän vyöhykkeen 
kehittäminen

• Vihreän vyöhykkeen toiminnan kehittämiselle on ensiarvoisen 
tärkeää, että se tapahtuu yhteistyössä ja - ymmärryksessä 
alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa

• Vihreän vyöhykkeen toiminnan ymmärtäminen osana 
rajaseutujen aluekehittämistä ja vyöhykkeen suojelualueiden ja 
muun maankäytön integrointi erityisesti 
maakuntakaavoituksessa on keskeistä

• Avainasemassa ovat maakuntien liitot, kaupungit ja kunnat

Esittäjän nimi alatunnisteeseen 27



Fennoskandian vihreän vyöhykkeen 
kehittäminen

• Uhkatekijöitä: ilmastonmuutos, 
haitalliset vieraslajit, maasta 
toiseen ulottuvat hankkeiden 
ympäristövaikutukset , luonnon 
varojen kestämätön käyttö ja 
pirstoutuminen, luonnon 
monimuotoisuuden kato

• Haasteita toiminnan 
kehittämiselle: kansallisesti ja 
kansainvälisesti kasvanut ja 
siiloutunut sidosryhmien 
määrä, heikko tunnettavuus

Esittäjän nimi alatunnisteeseen 28



Luonnonsuojelulla myös taloudellista ja 
kulttuurista kestävyyttä alueelle

• Alueen ekosysteemipalvelut
• tarjoavat matkailuelinkeinoille 

uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia

• edesauttavat vaalimaan 
historiallisesti arvokasta 
kulttuuriperintöä

• Luonnonsuojelun 
aluetaloudellisesta hyödystä
• kansallispuistoalueilla matkailun 

tuotto on noin 10-14 euroa yhtä 
puiston ylläpitoon sijoitettua 
euroa kohti

Esittäjän nimi alatunnisteeseen 29

Kolin kansallispuisto (Kuva: Tapio Heikkilä)



GBF kansallispuistojen aluetaloudelliset 
vaikutukset

Esittäjän nimi alatunnisteeseen 30

Metsöhallitus, 2015.

Vuosi Käyntimäärät Kokonaistulovaikutu
s

2010 730 000 56

2015 842 000 71,1

2018



Strategiaa toteutetaan pääosin 
hankerahoituksella

• EU:n ulkorajayhteistyöohjelmat 
(ENI CBC) 2014-2020

• Fennoskandian vihreän 
vyöhykkeeseen liittyviä hankkeita 
yhteensä noin 35 milj. euron 
edestä

• Päähakijoita: Metsähallitus, SYKE, 
LUKE, yliopistoja, maakuntia, 
kuntia, Ruotsi, Venäjä, Norja, etc.

• Yhteistyö?

Esittäjän nimi alatunnisteeseen 31



Fennoskandian vihreä vyöhyke - visio

Kolmen maan yhteistyöllä vihreästä vyöhykkeestä halutaan 
kehittää laajasti tunnettu rajat ylittävän yhteistyön mallialue.

Alueella sen ainutlaatuinen luonto, geologinen monimuotoisuus 
sekä kulttuuriperintö ovat lähtökohtina luonnon 
monimuotoisuuden turvaamiselle, sosiaaliselle hyvinvoinnille ja 
ympäristöllisesti kestävälle taloudelliselle kehitykselle.

Esittäjän nimi alatunnisteeseen 32Oulangan kansallispuisto (Kuva: Kalervo Ojutkangas)



Fennoskandian vihreän vyöhykkeen 6 tavoitetta

1. Turvata luonnon monimuotoisuutta ja 
ekologisen verkoston kytkeytyneisyyttä,

2. tehdä uutta tutkimusta,
3. edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä 

ja elinkeinojen kehittämistä,
4. rajat ylittävää vuorovaikutusta, ja 

kulttuuriperinnön turvaamista,
5. tehostaa yhteistyötä vihreän vyöhykkeen 

verkostossa sekä
6. tehdä vihreän vyöhykkeen arvoja 

tunnetuksi.

Esittäjän nimi alatunnisteeseen 33



1. Turvata luonnon monimuotoisuutta ja 
ekologisen verkoston kytkeytyneisyyttä

PÄÄMÄÄRÄ Suojelualueiden verkostoa sekä ekologisen kytkeytyneisyyttä on 

kehitetty kolmen maan vyöhykkeellä luonnon monimuotoisuuden

sekä lajien liikkumiselle riittävän pohjois-etelä- ja itä-länsi-suuntaisen 

kytkeytyneisyyden turvaamiseksi.

TAVOITE 1.1: Edustava suojelualueverkosto on perustettu.

TAVOITE 1.2: Suojelualueiden ekologista kytkeytyneisyyttä on kehitetty.

TAVOITE 1.3: Suojelualueita hoidetaan siten, että lajien ja habitaattien suojelun 

taso on pysynyt samana ja/tai parantunut.

TAVOITE 1.4: Fennoskandian vihreän vyöhykkeen avainlajit, elinympäristöt sekä 

sen ekosysteemien fyysiset elementit on määritetty ja kartoitettu

yhtenäisillä menetelmillä sekä saatettu aineisto saataville.

TAVOITE 1.5: Yhteistyö rajat ylittävien lajien populaatioiden sekä 

elinympäristöjen hoitamiseksi pitää yllä ja/tai parantaa niiden suojelun tasoa.

Esittäjän nimi alatunnisteeseen 34



2. Tehdä uutta tutkimusta

PÄÄMÄÄRÄ Kolmikantainen tutkimusyhteistyö Fennoskandian vihreän 

vyöhykkeen luonnon monimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen,

kulttuurin sekä sosiaalisen hyvinvoinnin tutkimiseksi on tiivistynyt.

TAVOITE 2.1: Monitieteellinen ja rajat ylittävä analyysi tieteellisen tiedon 

puutteista on toteutettu koko Fennoskandian vihreän vyöhykkeen alueella.

TAVOITE 2.2: Toimenpiteet ilmastonmuutoksen ja muiden tekijöiden luonnon 

monimuotoisuudelle sekä ekosysteemipalveluille aiheuttamien muutosten

monitoroimiseksi on toteutettu.

TAVOITE 2.3: Fennoskandian vihreä vyöhyke tarjoaa foorumin aktiiviselle 

tutkimusyhteistyölle sekä vihreään vyöhykkeeseen liittyvän tutkimustulosten

levittämiselle tutkijayhteisölle, päätöksentekijöille sekä laajalle yleisölle.

Esittäjän nimi alatunnisteeseen 35



3. Edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja 
elinkeinojen kehittämistä 

PÄÄMÄÄRÄ Taloudellista ja alueellista kehittämistä, joka perustuu ihmisten 

voimavarojen sekä ekosysteemipalveluiden hyödyntämiseen

Fennoskandian vihreän vyöhykkeen alueella, on vahvistettu ja se on kestävää.

TAVOITE 3.1: Vihreän vyöhykkeen lähestymistapa on sisällytetty 

alueidenkäytön suunnitteluun sekä kehittämiseen koko Fennoskandian 

vihreän vyöhykkeen alueella.

TAVOITE 3.2: Vihreään vyöhykkeeseen perustuvaa luontomatkailua sekä 

muita ympäristöllisesti kestäviä palveluita ja tuotteita on kehitetty.

Esittäjän nimi alatunnisteeseen 36



4. Rajat ylittävää vuorovaikutusta ja 
kulttuuriperinnön turvaamista

PÄÄMÄÄRÄ Fennoskandian vihreän vyöhykkeen luontoon sekä 

kulttuuriperintöön perustuvia elinkeinoja on vahvistettu.

TAVOITE 4.1: Perinteinen tieto ja kulttuuriperintö on kartoitettu, ja keskeiset 

kulttuuriperintökohteet on turvattu.

TAVOITE 4.2: Aktiivista elinkeinojen kehittämistä vihreällä vyöhykkeellä on 

edistetty sosiaalisen hyvinvoinnin turvaamiseksi ja elinikäisten, rajat ylittävien

siteiden luomiseksi.

Esittäjän nimi alatunnisteeseen 37



5. Tehostaa yhteistyötä vihreän vyöhykkeen 
verkostossa 

PÄÄMÄÄRÄ Rajat ylittävää yhteistyötä on tehostettu vihreän vyöhykkeen 

verkostossa.

TAVOITE 5.1: Fennoskandian vihreä vyöhyke on hyvin organisoitu 

verkosto, jolle on turvattu riittävät resurssit.

TAVOITE 5.2: Fennoskandian vihreä vyöhyke on hyvin tunnettu sekä 

vaikuttava toimija Euroopan vihreän vyöhykkeen verkostossa.

TAVOITE 5.3: Puistopariyhteistyö on perustettu kaikille relevanteille 

kansallispuistoille sekä muille suojelualueille vihreän vyöhykkeen alueella.

TAVOITE 5.4: Parhaiden käytäntöjen aktiiviseen jakamiseen sekä 

keskeisten toimijoiden yhteistyöhön on kehitetty foorumeja.

TAVOITE 5.5: Rajanylitysmahdollisuudet vihreällä vyöhykkeellä sekä 

yhteistyö rajaviranomaisten kanssa ovat hyvät.

TAVOITE 5.6: Fennoskandian vihreä vyöhyke on tunnustettu 

hyväksyttävänä rahoituskohteena keskeisissä rahoitusinstrumenteissa.
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6. Tehdä vihreän vyöhykkeen arvoja tunnetuksi

PÄÄMÄÄRÄ Korkea tietoisuuden taso kaikkien toimijoiden keskuudessa 

Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ainutlaatuisesta luonnosta

sekä geologisesta monimuotoisuudesta ja näiden suojelusta.

TAVOITE 6.1: Fennoskandian vihreän vyöhykkeen brändi on kehitetty 

tukemaan vihreän vyöhykkeen markkinointia sekä paikallisten identiteettiä.

TAVOITE 6.2: Ympäristöllinen tietoisuus on parantunut suuren yleisön, 

viranomaisten sekä vihreällä vyöhykkeellä toimivien yrittäjien keskuudessa.

TAVOITE 6.3: Suunnitelma Fennoskandian vihreän vyöhykkeen viestinnälle, 

opetukselle, osallistumiselle sekä tietoisuudelle on valmisteltu, toteutettu 

ja seurattu koordinoidusti.
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Fennoskandian vihreän vyöhykkeen tulevaisuus

➢ Suomen kansallinen työryhmä 1.1.2014-31.12.2020

➢ Strategian päivitys osana globaalia post-2020 biodiversiteetti 
viitekehystä

➢ Uuden CBC –rahoitusinstrumentin valmistelu

Esittäjän nimi alatunnisteeseen 40



Lisätietoa: 
www.ym.fi/vihreavyohyke 

www.ym.fi/greenbelt

kristiina. niikkonen@ym.fi
riku.lumiaro@ymparisto.fi


