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Arvioinnin rajaus ja tarkoitus

• Uhanalaisuusarvioinnin kohteena ovat Suomessa luonnonvaraisina ja 
luontaisella levinneisyysalueellaan vakinaisesti elävät monisoluiset 
eliölajit (tai alemmat taksonit)

• Uhanalaisuusarvioinnin tarkoituksena on tunnistaa ja luokitella 
häviämisvaarassa olevat lajit – mitä korkeampi luokka, sitä suurempi 
häviämisriski

• Uhanalaisuusluokitus ei suoraan ole suojelutarpeen priorisointi, koska 
lajit ovat uhanalaisia eri syistä ja niiden suojelu voi edellyttää hyvin 
erilaisia ja eritasoisia toimenpiteitä



Lajien uhanalaisuusarvioinnin tekijät

SYKE
LUKE
Metsähallitus
ELY-keskukset
MMM
Luonnontieteellinen keskusmuseo
Tampereen kaupunki
Helsingin yliopisto
Turun yliopisto
Oulun yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Åbo Akademi
Itä-Suomen yliopisto
Naturvardsverket, Ruotsi
Botanical gardens, KEW
Tromssan yliopisto
Kuopion kaupunki
Suomen perhostutkijain seura
BirdLife Suomi



Lajien uhanalaisuusarvioinnin ohjausryhmä

• Esko Hyvärinen YM (pj.)

• Aulikki Alanen YM 

• Sirkka Hakalisto Pohjois-Karjalan ELY-keskus

• Aino Juslén Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus

• Tuula Kurikka Metsähallitus (varajäsen Pirkko Siikamäki) 

• Eija Kemppainen Suomen ympäristökeskus

• Ulla-Maija Liukko Suomen ympäristökeskus

• Katja Matveinen MMM (varajäsen Anna Schulman) 

• Juha Siitonen Luonnonvarakeskus (varajäsenet Esa Huhta ja Raisa Mäkipää). 

• Ohjausryhmän pysyvät asiantuntijat Penina Blankett YM ja Petri Ahlroth Suomen ympäristökeskus 

• Sihteerit Ulla-Maija Liukko ja Annika Uddströmin Suomen ympäristökeskus



Arviointikriteerit tiiviisti 

• Arvioinnissa on käytössä viisi eri kriteeriä:
• A: populaatiokoon pieneneminen (mennyt, nykyinen tai ennustettu)

• B: levinneisyys- ja esiintymisalueen pieni koko sekä pirstoutuminen, jatkuva taantuminen tai voimakkaat 
vaihtelut 

• C: pieni populaatiokoko ja jatkuva taantuminen ja pirstoutuminen tai voimakkaat vaihtelut

• D: hyvin pieni populaatiokoko tai hyvin rajoittunut esiintyminen

• E: häviämisriskin kvantitatiivinen analyysi

• Jokaisessa kriteerissä on raja-arvoja ja alakohtia, joiden on täytyttävä ja joiden 
mukaan uhanalaisuusluokka määräytyy

• Yhden kriteerin ehtojen täyttyminen riittää

• Jos mikään kriteeri ei täyty, laji ei ole uhanalainen

• Jos jokin kriteeri on lähellä täyttymistä, voidaan laji luokitella silmälläpidettäväksi



IUCN:n 
uhanalaisuus-
luokitus



Uhanalaisten lajien osuus on kasvanut

• 22 418 lajia 
arvioitiin

• Uhanalaisia lajeja   
2 667, 11,9 %

• Punaisen listan 
lajeja 6 683, 29,8 %

• Vuonna 2010 
uhanalaisia lajeja oli 
2 247, 10,5 %





Arvioitujen ja uhanalaisten lajien osuus 
elinympäristöittäin



Punaisen listan lajien esiintymisalueet



Uhanalainen lajisto metsissä

• 833 uhanalaista lajia, joiden 
ensisijainen elinympäristö on 
metsät

• Näistä ensisijaisia lehtolajeja on 
45,3 %

• Vanhoissa metsissä 34,2 %

• Harjumetsissä 9 %

• Lisäksi 226 uhanalaista lajia, joille 
toissijainen elinympäristö

• Ensisijaisesti metsissä eläviä 
Punaisen listan lajeja yhteensä      
2 133





Metsät – uhanalaisuuden syyt ja uhkatekijät

Mv = vanhojen metsien ja kookkaiden puiden  
väheneminen
M = metsien uudistamis- ja hoitotoimet
Ml = lahopuun väheneminen
Mp = puulajisuhteiden muutokset
N = avoimien alueiden sulkeutuminen

Uhanalaisuuden syyt Tulevaisuuden uhkatekijät



Ensisijaisesti metsissä elävien lajien aidot muutokset

115
142



Uhanalaisuusindeksi elinympäristöittäin 2010 ja 2019
1 = kaikki lajit 
elinvoimaisia

0 = kaikki lajit 
alueellisesti 
sukupuuttoon 
kuolleita

-0,001

-0,002
-0,014

-0,009

-0,004
-0,005

-0,031



Lintujen seuranta-aineisto mm.

• Maalinnusto 1975-

• Sisävesien linnusto 1986-

• Saaristolinnusto 1970-

• Petolinnut 1982-

• Tiira-tietokanta 2006-

• Esimerkiksi selkälokilla 3 sukupolvea 42 v, peltosirkulla
12 v



• Uhanalaisia 9

• Punainen lista 17
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Vanhan metsän suosiminen

Fraixedas ym. 2015 Ornis Fenn

Metsälinnut



• Uhanalaisia 9

• Punainen lista 17

• Hömötiainen EN -53%

• Töyhtötiainen VU -49%

• Mehiläishaukka EN -51%

• Hiirihaukka VU -42%

Metsät



Metsät
YleYleisrunsaus Runsauden muutos

2006-2009 => 2014-2017



Metsät

• Valkoselkätikkakanta (VU) 
kasvussa

• Ilman suojelua tilanne olisi
heikompi

• Sateenvarjolaji



Sienet – esimerkki raidantuoksukääpä

https://laji.fi/observation/statistics?target
=MX.205959&time=2000-01-01%2F2009-
12-31

https://laji.fi/observation/statistics?target
=MX.205959&time=2000-01-01%2F2009-
12-31

Kuva: Laji.fi/Kari Pihlaviita CC-BY-SA-4.0

NT → VU

https://laji.fi/observation/statistics?target=MX.205959&time=2000-01-01%2F2009-12-31
https://laji.fi/observation/statistics?target=MX.205959&time=2000-01-01%2F2009-12-31


Sienet - havainnointiaktiivisuus



Sienet – esimerkki hytymaljakas

Kuva: Laji.fi/Jukka Vauras CC-BY-SA-4.0

NT → LC




