
Kahdeksan katsausta  
uhanalaisuuteen



Joka kymmenes laji on  
Suomessa uhanalainen

etenkin rannoilla, tuntureilla ja kallioilla.
Lajien uhanalaistuminen kertoo siitä, että luonnossa 

kaikki ei ole hyvin. Uhanalaistuminen on tärkeä merk-
ki, joka kertoo elinympäristöjen määrän vähenemises-
tä, laadun heikkenemisestä sekä luonnonalueiden ja 
muiden ympäristöjen pirstoutumisesta.  

Elinympäristölle tyypillinen monipuolinen lajisto 
tekee eliöyhteisöistä vakaan. Kullekin paikalle tyypilli-
sen monilajisuuden ansiosta luonto selviytyy erilaisis-
ta häiriöistä, kuten myrskyistä, ilmastonmuutoksesta, 
paloista tai muiden lajien aiheuttamista tuhoista.  
Myös ihminen on täysin riippuvainen monimuotoi-
sesta luonnosta.

Luonnon monimuotoisuutta eli biodiversiteet-
tiä voidaan tarkastella eri tasoilla: geenien, lajien ja 
elinympäristöjen tasolla. Lajin sisällä eli yksilöiden 
välillä on oltava perinnöllistä vaihtelua lisääntymisen 
onnistumiseksi. Eliöyhteisöissä tulee olla lajeja mo-
nipuolisesti, ja yhdellä alueella vaihtelevasti erilaisia 

Tämä esite kertoo Suomen lajien uhanalaisuudesta. 
Tarkoituksena on esimerkinomaisesti nostaa esille 
muutamia huomiota kaipaavia eliöryhmiä, lajeja ja 
elinympäristöjä. 

Suomi on sitoutunut YK:n biologista monimuotoi-
suutta koskevaan yleissopimukseen, jonka tarkoitus 
on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhty-
minen. Suomi ei vielä ole onnistunut tavoitteessa. Yli 
puolet Suomen luontotyypeistä on uhanalaisia, ja la-
jiston köyhtyminen jatkuu edelleen.

Suomen uusimmassa lajien uhanalaisuusarvioinnis-
sa tarkasteltiin yhteensä 21 398 sieni-, kasvi- ja eläin-
lajin tilaa. Näistä 2247 lajia arvioitiin uhanalaisiksi. 
Tämä on noin joka kymmenes arvioiduista lajeista.  
Suomessa on kaiken kaikkiaan noin 45 000 eliölajia. 
Eniten uhanalaisia lajeja on metsissä ja perinneym-
päristöissä, joissa on nähtävissä myös pieniä, osittain 
luonnonhoidolla ja suojelulla aikaan saatuja parannuk-
sia. Toisaalta uhanalaisten lajien määrä on kasvanut 

Suomen lajien jakautuminen IUCN-luokkiin

Vaarantuneet (VU)

Erittäin uhanalaiset (EN)

Äärimmäisen uhanalaiset (CR)

Hävinneet (RE)

Silmälläpidettävät (NT)

Elinvoimaiset (LC)

Puutteellisesti tunnetut (DD)

Arvioimatta jätetyt (NE)

1208 (VU)

313 (CR)

726 (EN)

2247 (CR, EN, VU)

332 (RE)

1867 (NT)
16 483 (LC)

514 (DD)

23 602 (NE)
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eliöympäristöjä. Lajien suojelu vaatii myös niiden elin-
ympäristöjen suojelua.

Lajien uhanalaisuusarviointi tehdään kymmenen 
vuoden välein, ja se perustuu Kansainvälisen luon-
nonsuojeluliiton IUCN:n uhanalaisuuskriteereihin. 
Suomen punaiselle listalle kuuluvat lajit, jotka ovat 
uhanalaisia, hävinneitä, silmälläpidettäviä tai puutteel-
lisesti tunnettuja.  Näiden lisäksi on olemassa  lajeja, 
jotka on arvioitu alueellisesti uhanalaisiksi osalla 
 levinneisyysaluettaan.

Uhanalaisten lintujen määrä on kasvussa. Jouhisorsan 
(Anas acuta) luokka on muutettu uusimmassa arviossa säi-

lyvästä vaarantuneeksi. Metsästyspaine on keskeinen syy 
linnun huonoon tilanteeseen. Myös talvehtimisalueiden 

elinympäristöjen muutoksilla on vaikutusta.

Soiden hävittäminen turpeen kaivun takia vaikuttaa moniin 
putkilokasveihin. Pikkukihokki (Drosera intermedia) on 

luokiteltu uhanalaiseksi.
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Metsien jäkälät ja sienet  
eivät selviä yksipuolisessa  
elin ympäristössä

uhanalaiseksi tai silmälläpidettäväksi.
Punaisella listalla on 535 sienilajia. Uhanalaisista 

sienilajeista jopa 72 prosenttia elää ensisijaisesti met-
säympäristössä. Sienet ovat monimuotoinen niin 
lahottajia kuin parasiitteja eli loiseliöitä sisältävä laji-
ryhmä, josta löytyy jatkuvasti Suomessakin ennestään 
tuntemattomia lajeja. 

Uhanalaisuuden syyt
Metsätalous on uhanalaisuuden syynä 42 prosentilla 
jäkälistä. Suomen metsät ovat suhteellisen nuoria, ja 
jäkälälajiston kannalta niissä on liian vähän vanhoja ja 

Metsät ovat jäkälille merkittävä elinympäristö. Pu-
naisella listalla olevista 686 jäkälälajista 262 elää ensisi-
jaisesti metsissä. Metsä- ja kitumaista on suojeltu tällä 
hetkellä yhdeksän prosenttia, joista valtaosa sijoittuu 
Pohjois-Suomeen. Etelä-Suomessa, missä metsien 
monimuotoisuus on suurempi, metsistä ja kitumaista 
on suojeltu vain noin kaksi prosenttia. 

Metsiemme jäkälät voivat yhä huonommin. Yhden-
kään lajin uhanalaisuusluokitus ei ole parantunut siksi, 
että niiden kannat olisivat elinvoimaisempia kuin 
kymmenen vuotta sitten. Päinvastoin, taantuminen 
on jatkunut. Jopa viidesosa vuonna 2000 elinvoi-
maiseksi luokitelluista metsäjäkälistä on nyt arvioitu 
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Salokääpä (Dichomitus squalens)
Vaarantunutta salokääpää uhkaavat  

lahopuun ja kuloalueiden väheneminen.

Takkuhankajäkälä (Evernia divaricata)
Vaarantunut takkuhankajäkälä tarvitsee van-

hoja metsiä ja kookkaita puita selviytyäkseen.

kookkaita puita sekä keloja ja muita pystylahopuita. 
Myös talousmetsien luonnonmetsiä yksipuolisemmat 
puulajisuhteet vaikeuttavat jäkälien elpymistä. Yhte-
näisten, etenkin iäkkäämpien metsäalueiden jo pidem-
pään jatkunut pirstoutuminen näkyy myös jäkälälajien 
uhanalaisuutena. 

Metsätalouden lisäksi monien metsäjäkäläpopulaa-
tioiden taantuman syyksi epäillään yhä myös ilman-
saasteita. Vaikka rikkipäästöt on saatu melko hyvin 
kuriin, etenkin typpipäästöjä on vielä liikaa. Monet jä-
kälälajit reagoivat herkästi liialliseen typpilaskeumaan.

Sienillä on monia erilaisia syitä uhanalaisuuteen, 
mutta suureen osaan liittyvät metsätalouden aiheutta-
mat muutokset.  Sienilajeista erilaiset kääväkkäät ovat 
riippuvaisia erityisesti metsien lahoavasta ja kuolleesta 
puusta. Asutuksen läheisyydessä alueiden rakentami-
nen, tallaantuminen ja rehevöityminen ovat muutta-
neet elinympäristöjä joillekin tateille ja helttasienille 
sopimattomiksi. 

Mikä avuksi?
•	Uhanalaisia lajeja on erityisesti Etelä-Suomessa 

suojelualueiden ulkopuolella. Varsinkin vanhoja 
metsiä ja lehtoja pitäisi suojella kiireesti lisää.

•	 Jäkälien tarvitseman pienilmaston turvaami seksi 
metsäalueiden tulisi olla laajoja ja yhtenäisiä 
tasaisen ilmankosteuden turvaamiseksi. 

•	Myös talousmetsiin tarvitaan runsaasti lisää  
eri-ikäistä lahopuuta.
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Unohtuneet kallioiden jäkälät
Suomen pinta-alasta noin pari prosenttia on kallio-
paljastumia. Lähes kaikki ovat karuja tai keskiravintei-
sia. Ravinteikkaiden kalkkikivi- ja serpentiinikallioi-
den osuus on vain alle prosentti. 

Punaisen listan 686 jäkälälajista kallioilla elää 342 
lajia. Näistä kalliot ovat ensisijainen elinympäristö 284 
lajille. Viimeisen kymmenen vuoden aikana 12 jäkälä-
lajin uhanalaisuuden tila on heikentynyt, eikä yhden-
kään ole parantunut. 

Uhanalaisuuden syyt
Merkittävin syy kallioiden jäkälälajien uhanalaisuu-
teen on kalkki- ja vuolukivikallioihin kohdistuva 

kaivannaistoiminta. Rakentaminen on uhkatekijä var-
sinkin kalkkikivi- ja rantakallioille. Kallioilla kasvavat 
jäkälät ovat myös alttiita ilmansaasteille. Koska jäkälät 
kasvavat ja uudistuvat hitaasti, vaikutukset näkyvät 
niissä pitkään. 

Uhanalaisten jäkälälajien esiintymät ovat usein var-
sin pieniä ja vaarassa hävitä. Kallioilla olevat yksittäiset 
lajiesiintymät ovat tarkkoja kosteus- ja valo-olosuh-
teista. Kallion lähiympäristössä tehtävät metsänhak-
kuut, rakentaminen  tai muut alueen oloja muuttavat 
toimenpiteet vaikuttavat myös kallioalueen lajien elin-
olosuhteisiin. 
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Siimesjäkälä  
(Heterodermia spe-

ciosa) on erittäin 
uhanalainen. Se 

kasvaa kosteilla ja 
varjoisilla kallio-

seinämillä, yleensä 
kalkki- ja serpen-

tiinikallioilla. Suo-
messa siimesjäkälän 

kasvupaikkoja on 
jäljellä enää alle 

kymmenen.

Mikä avuksi?
•	 Suojelu- ja hoitotoimissa tulisi 

keskittyä varsinkin kalkki- ja 
vuolukivikallioiden lajiston 
säilyttämiseen. 

•	 Rakentamisessa ja kaivosten 
perustamisen suunnittelussa 
tulisi huomioida paremmin 
alueen lajisto. 
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Kalat vaativat  
puhtaita ja  
vapaita vesiä
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Toutain  (Aspius aspius) on onnistuneiden istutusten ansiosta vakiintunut uusille vesialueille ja runsastunut  
myös alkuperäisellä alueellaan, joten lajin uhanalaisuusluokka voitiin laskea vaarantuneesta silmälläpidettäväksi. 

alueella tapahtuva maanmuokkaus, joka vaikuttaa 
vesistöön. Vesistöjen tilaa heikentää rehevöitymi-
nen. Vaelluskalojen lisääntymistä ovat haitanneet 
vaellusesteet ja veden virtaaman sääntely. 

Suomessa tavataan säännöllisesti 69 kalalajia, mut-
ta jos vierailijat lasketaan mukaan, lajeja tavataan 102. 
Punaisella listalla on 30 kalalajia, joista kolmasosa on 
arvioitu puutteellisesti tunnetuiksi. Kalojen uhanalai-
suusasteessa on tapahtunut sekä myönteisiä että kiel-
teisiä muutoksia. Viime arvioinnin jälkeen esimerkiksi 
Itämereen ja Jäämereen laskevien jokien lohikalojen 
kannat on saatu osin elpymään, mikä kertoo kalastuk-
sen ohjauksen ja suojelun hyödyllisyydestä.

Uhanalaisia kalojamme ovat järvilohi, Saimaan nie-
riä, meritaimen, harjuksen merikannat, vaellussiika, 
ankerias, Etelä-Suomen sisävesitaimen, Itä- ja jääme-
ren lohet, rantanuoliainen sekä plankton- ja karisiiat.

Uhanalaisuuden syyt
Kalalajien merkittävimpiä uhanalaisuuden syitä ovat 
vesirakentaminen, paikoittain liiallinen kalastus ja 
heikko vedenlaatu. Vesirakentamiseen luetaan vesi-
ympäristön patoamisen ja kaivamisen lisäksi valuma-
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Mikä avuksi?
•	 Vaelluskalojen lisääntymisen parantamiseksi tulisi 

vaellusmahdollisuuksia parantaa esimerkiksi pois-
tamalla vaellusesteet. Usein se tarkoittaa kaloille 
omaa ohitustietä, kalatietä.

•	Monet uhanalaiset kannat hyötyisivät kalastuksen 
tarkemmasta ohjauksesta. Osalla lajeista myös 
kalanviljely- ja istutustoimintaa on syytä jatkaa.

•	 Veden laatua tulisi parantaa muun muassa lisää-
mällä vesistöjen suojavyöhykkeitä ja vesiä puhdis-
tavia kosteikkoja, rajoittamalla muuttavaa maan-
käyttöä rannoilla sekä ennallistamalla kalojen 
lisääntymisalueita. 
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Ilmaston muuttuessa tunturi
paljakan putkilokasvien ja  
sammalten elintila katoaa
Tunturipaljakkaan kuuluvat Pohjois-Suomen tun-
tureiden puurajan yläpuoliset alueet, jotka sijaitsevat 
vähintään 200 – 500 metriä merenpinnan yläpuolella.

Kaikkiaan punaisella listalla on 334 putkilokasvilajia, 
joista uhanalaisia on 197 lajia. Niistä 12 prosenttia elää 
ensisijaisesti tunturipaljakoilla. Verrattuna vuoden 
2000 uhanalaisuusarviointiin, yhdenkään tunturi-
paljakoilla elävän putkilokasvilajin elinvoimaisuus ei 
ole parantunut, mutta 12 lajin tilanne on heikentynyt.

Sammalet menestyvät kaikissa ilmastovyöhykkeis-
sä, hyvin erilaisissa elinympäristöissä sekä kasvualus-
toilla. Sammalilla on suuri merkitys elinympäristö-
jensä ekosysteemin toiminnalle sekä veden ja aineiden 
kierrolle. 

Punaisella listalla on kaikkiaan 364 sammallajia, joista 
144 elää paljakalla. Näistä lajeista 71 elää vain paljakalla, 
eli ne ovat lajien ensisijainen elinympäristö. Viimeisen 
kymmenen vuoden aikana kahdeksan sammallajin 
tilanne on heikentynyt eikä yhdenkään tilanne ole 
parantunut. 

Uhanalaisuuden syyt
Tunturipaljakalla elävien sammallajien populaatiot 
ovat usein pieniä ja eristäytyneitä. Koska ne elävät 
pienellä alueella, on niillä suuri riski hävitä erilaisten 
satunnaistekijöiden vaikutuksesta. Ilmastonmuutos 
lisää pohjoisten lajien uhanalaisuutta, koska ilmas-
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ton lämmetessä puuraja siirtyy tuntureilla ylöspäin, 
pienentäen paljakan pinta-alaa. Toinen syy paljakka-
lajiston uhanalaisuuteen on porojen ylilaiduntamisen 
aiheuttama kuluminen. Yhdessä porot ja ilmaston-
muutos vahvistavat aiheuttamiaan tunturilajiston 
ongelmia.
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Jääleinikki (Ranunculus glacialis)
Yläpaljakalla elävä, kylmään sopeutunut jääleinikki  

ei ilmaston lämmetessä pääse enää ylemmäs. 

Verihiirensammal (Bryum cryophilum) on erittäin  
uhanalainen. Se kasvaa tuntureilla lähteiden, tunturi-

purojen tai lumenviipymäpaikkojen läheisyydessä.  
Suomessa lajia löytyy enää Enontekiön suurtuntureilta.

Mikä avuksi?
•	 Pohjoisten lajien selviytymiseksi tulisi ilmaston  

lämpeneminen saada pysähtymään.

•	 Porojen liikalaiduntaminen on syytä saada  
loppumaan.
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Soiden lintujen ja perhosten  
elinympäristöt Suomen  
erityisvastuulla
Suomessa on alun perin ollut yli 10 miljoonaa heh-
taaria soita. Nykyisistä soista ja turvemaista on suo-
jeltu 1,1 miljoonaa hehtaaria, mutta näistä yli 0,9 mil-
joonaa hehtaaria sijaitsee Lapin, Pohjois-Pohjanmaan 
ja Kainuun alueilla. Etelä-Suomessa soita on suojeltu 
vain 45 000 hehtaaria.

Ojittamattomia soita on jäljellä enää 40 prosenttia 
alkuperäisestä suoalasta. Luonnontilaiset suot ovat 
jatkuvasti vähenemässä. Pääasialliset syyt tähän ovat 
polttoturpeen noston yleistyminen 1970-luvulta läh-
tien sekä metsäojitukset, jotka vähentävät yhä muun 
muassa korpien määrää. Luontotyyppien uhanalai-
suusarvioinnissa noin puolet suotyypeistä on luoki-
teltu valtakunnallisesti uhanalaisiksi. Etelä-Suomessa 
tilanne on vieläkin hälyttävämpi. 

Punaisella listalla on kaikkiaan 89 lintulajia, joista 
soilla elää 19 lajia. Ensisijainen elinympäristö suot ovat 
kahdeksalle lajille. Kymmenen vuoden kuluessa kuu-
den lajin kohdalla uhanalaistumiskehitys on jatkunut 
huonompaan suuntaan ja vain kahden tila parantunut. 

Punaisella listalla on 707 perhoslajia, joista 39 elää 
ensisijaisesti soilla. Näistä 19 lajia on luokiteltu uhan-
alaisiksi. Viiden perhoslajin tilanne on kymmenessä 
vuodessa mennyt heikompaan suuntaan ja ainoastaan 
yhden parantunut. Suomen perhosten lajimäärä on 
kasvanut vuoden 2000 arvioinnista. Ilmaston lämpe-
neminen tuo uusia lajeja, mutta ilmaston muuttumi-
sesta kärsivät alkuperäiset pohjoiset lajimme.

Uhanalaisuuden syyt
Monilla perhos- ja lintulajeilla syy uhanalaisuuteen on 
soiden ojittaminen ja turpeenkaivu. Uusia suoalueita 
valjastetaan turpeenkaivuuseen jatkuvasti, ja vaiku-
tukset ulottuvat usein myös ympäristön ojittamatto-
mille ja jopa suojelualueilla sijaitseville soille. 

Soiden lintuja uhkaavat myös kosteikkojen vähene-
minen Suomessa sekä muuttoreiteillä ja talvehtimis-
alueilla tapahtuvat maankäytön muutokset.

s
in

i 
e

r
Ä

J
Ä

Ä

12



Muurainhopeatäplä (Boloria freija) on silmälläpidettävä 
laji pääasiassa ojituksen ja turpeenoton vuoksi.

Muuttohaukka (Falco peregrinus) on luokiteltu vaaran-
tuneeksi. Se pesii Suomessa pääosin aapasoilla ja nevoilla.  

Muuttohaukkaa uhkaavat soiden ojitus ja turpeenotto, met-
sästys sekä kemialliset haitta-aineet. 

Kuukkeli (Perisoreus infaustus) 
Korvissa viihtyvän alueellisesti uhanalaisen kuukkelin elin-
ympäristöjä tuhoutuu avohakkuissa ja korpien ojituksessa. 

Lajia voi suojella säilyttämällä yhtenäisiä peitteisiä metsiä ja 
esimerkiksi ennallistamalla korpia.

Mikä avuksi?
•	 Turpeenkaivuun ja ojitusten lopettaminen  

parantaisi merkittävästi soiden lintujen ja  
perhosten elinympäristöjen säilymistä. 

•	 Suometsien turhista kunnostusojituksista tulee 
luopua ja antaa nykyistä useamman alueen 
palautua suoksi.

•	Meidän tulee säilyttää lintulajien tärkeät pesimis-
alueet sekä muuton aikaiset ruokailu- ja  
levähdyspaikat. 

•	 Kosteikkoja pitää suojella kansainvälisesti. 
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Perinneympäristöjen  
kovakuoriaiset kärsivät  
maatalouden muutoksista
Perinneympäristöjä ovat erilaiset laidunnuksen tai 
niittämisen seurauksena syntyneet avoimet kedot, 
tuoreet ja kosteat niityt, hakamaat ja lehdesniityt. 
Kaikki niistä on luontotyyppeinä arvioitu uhanalai-
siksi. Koska perinnebiotoopit ovat syntyneet ihmis-

toiminnan vaikutuksesta, tarvitsevat ne säilyäkseen 
myös jatkuvaa hoitoa. Hoidon piirissä on tällä hetkellä 
noin 30 000 hehtaaria. Jotta perinneympäristöjen 
lajisto ja luontotyypit säilyisivät, määrän pitäisi olla 
vähintään kaksinkertainen. 
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Halavasepikkä (Hylochares cruentatus)  on harvinainen 
kovakuoriainen, jota esiintyy vain Suomessa muutamalla 
paikkakunnalla. Se on sopeutunut lisääntymään tulvivien 

pienvesien rannoilla kasvavissa puumaisissa pajuissa, 
kuten halavissa ja mustuvapajuissa.

Kovakuoriaiset ovat monimuotoinen eliöryhmä. Nii-
den käyttämässä ravinnossa sekä elinympäristöissä on 
suurta vaihtelua, ja niiden merkitys ravintoverkoissa 
ja ekosysteemin toiminnassa on suuri. Kovakuoriaiset 
toimivat esimerkiksi hajottajina, pölyttäjinä, maan-
muokkaajina, kannansäätelijöinä ja monissa muissa 
ekosysteemin toimintaa ylläpitävissä tehtävissä. Kaik-
kiaan punaisella listalla on perinneympäristöissä eläviä 
kovakuoriaisia 292. 

Perinneympäristöjen kovakuoriaisilla on tapahtu-
nut sekä uhanalaistumista että runsastumista. Lajeista 
26:n tila on parantunut, mutta 24 lajia voi huonom-
min. Jotkin eteläiset lajit ovat hyötyneet lämpimäm-
mistä kesistä, ja ne ovat voineet levittäytyä aiempaa 
pohjoisemmaksi. 

Uhanalaisuuden syyt
Avointen elinympäristöjen sulkeutuminen ja siitä joh-
tuva ravintokasvien väheneminen on ensisijainen syy 
uhanalaisuuteen yli puolella perinneympäristöjen ko-
vakuoriaisista. Niittyjen vähentyminen karjatalouden 
muutosten takia on syy monien lajien häviämiseen 
ja uhanalaisuuteen. Karjanlannan väheneminen sekä 
vanhojen kellareiden, latojen ja karjatalousrakennus-
ten häviäminen ovat myös vähentäneet lajistoa. Myös 
ympäristöön joutuneilla haitallisilla aineilla saattaa 
olla merkitystä.

Mikä avuksi?
•	 Jäljellä olevien perinneympäristöjen säilyttämiseksi hoitotoimia ja 

laidunnusta tulisi tehdä nykyistä laajemmilla alueilla. 

•	Osaa lajistosta voisi auttaa luomalla niille sopivia uusympäristöjä. 
Esimerkiksi teiden ja muiden piennarten sekä pihojen hoitoa tulisi 
muuttaa suomalaista lajistoa suosivaan suuntaan: kedoiksi ja niityiksi.
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Rantojen putkilokasvit  
tarvitsevat elintilaa
Rantoja muokkaavat vedenpinnan korkeuden vaih-
telut, veden virtaamat, aallot, tuuli ja jäät. Rantojen 
kaltevuus ja maaperä määrittävät osaltaan sen minkä-
lainen rannan kasvillisuus on. 

Punaisella listalla on kaikkiaan 334 putkilokasvi-

lajia. Rantaympäristöissä näistä elää 106 lajia, joista 69 
elää ensisijaisesti rannoilla. Rantojen putkilokasveista 
vain yhden lajin kohdalla uhanalaisuusluokitusta on 
voitu laskea. Huonompaan suuntaan kehitys on men-
nyt 17 lajilla. 
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Kenttäorakko (Ononis arvensis) 
Saariston harvinaisuus kenttäorakko on luo-
kiteltu vaarantuneeksi. Sitä uhkaavat ranto-
jen rehevöityminen, öljyonnettomuuksien 
riski ja vieraslaji kurtturuusun leviäminen. 

Mikä avuksi?
•	 Pitkällä tähtäimellä kaikki Itämeren tilaa paranta-

vat toimet edesauttavat myös uhanalaisten lajien 
säilymistä. 

•	 Kiireellistä olisi järjestää kasvillisuuden umpeen-
kasvua hillitseviä hoitotoimia arvokkaimmille 
rannoille. 

•	 Kurtturuusun torjuntatyöt tulisi käynnistää  
pikaisesti Suomenlahden hiekkarannoilla ja  
harjusaarilla. 

•	 Rantakaavoissa tulee jättää rakentamattomia, 
vapaita rantoja.

Uhanalaisuuden syyt
Useat rantaniittyjen lajit vaativat matalaa ja harvaa 
kasvustoa ympärilleen sekä paljaita maalaikkuja. Niin 
rantalajeilla yleisesti kuin putkilokasveillakin suurin 
uhanalaistumisen syy on elinalueiden umpeenkasvu: 
ruovikoituminen ja pensoittuminen, joka on alkanut 
rantalaidunnuksen loppumisen myötä. Myös vesis-
töjen rehevöityminen ja ilmakehästä tuleva typpilas-
keuma lisäävät umpeenkasvua. Umpeenkasvu vaivaa 
myös hiekkarantoja. Etenkin Suomenlahdella hiek-
karantoja uhkaa myös voimakkaasti leviävä vieraslaji 
kurtturuusu. 

Tulevaisuuden kasvavana uhkatekijänä on ilmas-
tonmuutos. Talvisateiden lisääntyminen kiihdyttää 
rehevöitymistä ja meriveden pinnan nousu voi peittää 
alleen monia rantaniittyjä, kivikkorantoja ja matalia 
hiekkarantoja. Ongelma tämä on etenkin Suomenlah-
della, jossa maa ei kohoa yhtä paljon kuin meren pinta 
nousee.

s
e

P
P

o
 P

A
r

k
k

in
e

n

17



Nisäkkäät ovat riippuvaisia  
monista elinympäristöistä

Naali (Vulpes lagopus) on luokiteltu äärimmäisen uhan-
alaiseksi. Ilmaston lämmetessä naalin elinympäristöt muut-

tuvat ketuille entistä suotuisemmiksi ja se heikentää naali-
kantaa entisestään. Susien tappaminen poronhoitoalueella 

on vähentänyt naalille ravintona tärkeitä poronraatoja.

Meillä elää 80 nisäkäslajia sekä joukko satunnaisesti 
tavattavia lajeja ja karkulaisia. Nisäkäslajeista kahdek-
san on rauhoittamattomia, 35 riistalajeja ja loput rau-
hoitettuja.  

Punaisella listalla on kaikkiaan 22 lajia, joista 11 on 
uhanalaisia. Punaisen listan lajeista melkein puolet 
elää ensisijaisesti metsissä. Vuoden 2000 uhanalai-
suusarvioinnin jälkeen metsäjäniksen, hillerin ja sai-
maannorpan tila on huonontunut ja ainoastaan hallin 
eli harmaahylkeen parantunut. Suomen uhanalaiset 
nisäkkäät ovat naali, saimaannorppa, ahma, susi, ilves, 
karhu, hilleri, liito-orava, euroopanmajava, pikku-
lepakko ja ripsisiippa. 

Uhanalaisuuden syyt
Nisäkkäät elävät erilaisissa ympäristöissä ja suurem-
mat lajit liikkuvat paljon. Myös niiden uhanalaisuu-
den syyt ovat erilaisia. Suurin uhanalaisuuden syy on 
joko tarkoituksellinen tai tahaton pyynti. Usein myös 

Saimaannorppa (Pusa hispida saimensis) on äärimmäisen 
uhanalainen. Norppaa uhkaavat ennen kaikkea kalaverkot, 

joihin kuutit hukkuvat helposti. Siksi verkkokalastuksen 
välttäminen kokonaan olisi paras keino suojella lajia. Myös 

häirintä, kemialliset aineet ja vesien säännöstely ovat sille 
haitaksi. Tulevaisuudessa ilmastonmuutos asettaa yhä enem-

män haasteita lumipesään synnyttävälle saimaannorpalle.
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ongelmia, kuten ketun ja naalin välillä. Muita syitä 
ovat kemialliset myrkyt ja häirintä.
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Mikä avuksi?
•	 Koska syyt nisäkäslajien uhanalaisuuteen ovat 

niin erilaisia, tarvitaan niiden suojeluun laji-
kohtaisia  suojelusuunnitelmia. 

•	Uhanalaisten lajien metsästystä tulee rajoittaa.

•	Muun muassa hillerin ja lepakoiden levinneisyy-
destä ja kannan elinvoimaisuudesta tarvittaisiin 
lisää tietoja.
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Lajien suojelun välttämättömät askeleet:
•	 Ympäristöhallinnon voimavaroja tulee lisätä suojelu-

ohjelmien tekemiseksi, suojelualueiden perustamiseksi   
ja hoitotoimia vaativien kohteiden vaalimiseksi. Laji-
suojelua tulee tehostaa etenkin valtion, yhtiöiden ja 
yhteisöjen mailla.

•	 Suojelualueverkostoa tulee kasvattaa erityisesti Etelä-
Suomessa. Monien lajien pitkäaikaisempi säilyminen 
vaatii laajoja, toisiinsa kytkeytyneitä suojelualueita.

•	 Lainsäädäntö, kuten luonnonsuojelulaki ja metsälaki, tu-
lee päivittää nykyistä paremmin turvaamaan uhanalaiset 
lajit ja luontotyypit. Suomeen tulee laatia vieraslajilaki, 
jonka avulla haitallisimpia vieraslajeja kontrolloidaan tai 
poistetaan ja niiden leviäminen estetään.

•	Uhanalaisten lajien esiintymispaikkojen selvityksiä tulee 
tehostaa ja tieto lajiesiintymistä tulee olla kaikkien 
viranomaisten ja tietoa tuottavien luontoharrastajien 
käytössä. Internetiin tulee perustaa uhanalaisten lajien 
tietopankki.

•	Uhanalaisten lajien seuranta ja niiden suojelua tukeva 
tutkimus tulee saada nykyistä kattavammaksi.

•	 Erityisesti pohjoisten lajien säilymisen turvaamiseksi 
ilmaston lämpeneminen tulee saada pysähtymään kestä-
vällä ilmastopolitiikalla. 

•	 Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toiminta-
ohjelman (METSO) sekä uhanalaisten luontotyyppien ja 
lajien suojeluun on varattava vähintään 100 miljoonaa 
euroa vuodessa lisää. 

•	 Suomessa on tehtävä kattava kartoitus luonnon moni-
muotoisuudelle haitallisista taloudellisista tuista ja niiden 
muuttamisesta luonnon monimuotoisuutta tukeviksi 
kannustimiksi.

•	Maataloustuet tulee suunnata luonnonhaittakorvauksista 
todellisiin ympäristötukiin luonnon monimuotoisuuden 
ja vesiensuojelun tehostamiseksi sekä luomutuotantoon. 
Metsätalouden tuet tulee suunnata luonnonhoitoon, 
ennallistamiseen ja ympäristötukeen.

•	 Turpeen käytöstä tulee luopua. Suomen luonnonsuojeluliitto ry
p. (09) 228 081  
toimisto@sll.fi 
www.sll.fi

Painettu FSC-sertifioidulle paperille.


