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Kansi Siro mutta sinnikäs rikkarölli, Agrostis scabra, kasvoi Helsingin Sörnäisissä Sompasaaren sataman laiteilla ainakin pari 
vuosikymmentä asuttaen jopa kivisten rantamuurien ahtaita pystyrakoja. Viime vuosien rajut rakentamismyllerrykset ovat kuitenkin 
tainneet heinän sieltä hävittää. — Valokuva Leena Helynranta 6.7.2011.

Suomen järjestyksessä jo viides val-
takunnallinen uhanalaisarviointi jul-
kaistiin 8.3.2019. Uudessa Punaises-
sa kirjassa arvioidaan lähes 22 500 
eliölajin uhanalaisuus, mikä kattaa 
47 % kaikista Suomesta tunnetuista 
noin 48 000 lajista. Uuden arvioinnin 
mukaan Suomen luonto näyttää ole-
van edelleen köyhtymässä. Nyt arvi-
oiduista lajeista 2 666 (11,9 %) luo-
kiteltiin uhanalaisiksi (uhanalaisuus-
luokat CR, EN ja VU). Uhanalaisten 
lajien määrä kasvoi 420 lajilla vuo-
den 2010 arviointiin verrattuna. Kaik-
kiaan 312 lajin arvioitiin hävinneen 
Suomesta kokonaan.

Uhanalaisten enemmistö kuuluu 
metsien ja perinneympäristöjen la-
jistoon. Metsillä on ymmärrettäväs-
ti Suomen eliölajiston kannalta erit-
täin suuri merkitys, onhan kaikista 
Suomen eliölajeista noin 42 % met-
sälajeja. Suuri lajimäärä tietysti osal-
taan selittää suurta uhanalaisten mää-
rää näissä habitaateissa. Alueellisesti 
tarkasteltuna suhteessa eniten uhan-
alaisia on Tunturi-Lapissa (27 % arvi-
oiduista lajeista). Tämä kertoo karua 
kieltään jo alkaneesta ja odotettavis-
sa olevasta ilmastonmuutoksen aihe-
uttamasta ympäristön muuttumisesta. 
Muutos huonompaan on ollut nopein-
ta tuntureilla, soilla, vesissä ja kallio-
habitaateissa.

Eliöiden uhanalaistumiseen on 
monia syitä. Suomessa suurin uhan-
alaistumisen syy on ihmisen aiheut-
tama metsien talouskäytöstä johtuva 
metsäluonnon köyhtyminen. Metsä-
luonnon muutos on vaikuttanut erityi-
sesti lahopuun vähenemiseen ja van-
hojen metsien ja kookkaiden puiden 
katoon. Hakkuut ja metsien uudista-
minen uhkaavat vakavasti lajiston tu-
levaisuutta.

Toiseksi suurin uhanalaistumisen 
syy on avoimien niittyjen, ketojen ja 
rantojen umpeenkasvu. Entisiä niit-
tyjä ja muita avoimia maita metsite-
tään aktiivisesti, ja osa kasvaa hiljal-
leen umpeen hoidon puutteessa. Mui-
ta uhanalaistumiseen johtavia näky-
viä syitä ovat olleet erityisesti raken-
taminen ja kemialliset haittavaikutuk-
set. Pieniä populaatioita tai suppeil-
le esiintymisalueille keskittyneitä la-
jeja uhkaavat erilaiset satunnaisteki-
jät. Muita uhanalaistumisen syitä ovat 
mm. ojitus ja turpeenotto, vesiraken-
taminen, kasvupaikkojen kuluminen 
ja pellonraivaus sekä ilmastonmuu-
toksen aiheuttamat ilmiöt. Ilmaston-
muutoksen vaikutus luonnossa näkyy 
viiveellä, ja sen merkitys lajien uhan-
alaistumiselle on kasvamassa.

Joulukuussa 2018 julkaistun Suo-
men luontotyyppien uhanalaisuus-
arvion keskeinen tulos oli, että puo-
let (48 %) maamme noin 400 luonto-
tyypistä on valtakunnan tasolla uhan-
alaisia. Etelä-Suomessa uhanalaisten 
tyyppien osuus (59 %) on suurempi 
kuin Pohjois-Suomessa (32 %). Luon-
totyyppien tila ei ole ainakaan paran-
tunut kymmenen viime vuoden aika-
na, ja monien luontotyyppien kohdal-
la se arvioitiin edelleen heikkeneväk-
si. Näiden kahden uhanalaisarvion lu-
keminen rinnakkain voi antaa aihetta 
pessimismiin. Tilanteen parantaminen 
vaatii vielä paljon työtä luonnon suo-
jelemiseksi. Perinteinen luonnonsuo-
jelu kohdistuu helposti liian suppeil-
le alueille, mutta muutosta tarvitaan 
kaikkialla, yhtä hyvin suojelualueil-
la ja erityissuojelukohteissa kuin ta-
lousmetsissä ja ihmisen välittömässä 
ympäristössä erilaisilla kulttuurihabi-
taateilla.

Kysymykseksi nousee, mitä sinä 
ja minä voimme omassa elämässäm-
me tehdä asian eteen? Kahdet vaalit 
ovat lähestymässä. Ajattelisimmeko 
ehdokasvalinnassamme myös luon-
non etua? — Mikko Piirainen 

Uhanalaistuminen etenee

https://punainenkirja.laji.fi/
Nyt myös verkkopalveluna
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