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Biodiversiteetti eli 
luonnon 
monimuotoisuus on

Luontotyyppi-, laji- ja 
geenirikkautta



Elämä ylläpitää ihmistä - Ekosysteemipalvelut

▪ Ylläpitopalvelut

• Fotosynteesi eli yhteyttäminen, maa-aineksen 
muodostus jne.

▪ Tuotantopalvelut

• Ravinto, raaka-aineet kuten puu jne.

▪ Säätelypalvelut

• Ilmaston säätely, veden puhdistus, tuhoeläinten ja 
tautien torjunta, pölytys jne.

▪ Kulttuuripalvelut

• Virkistyskäyttö, koulutus ja kasvatus, luonnon 
merkitys tieteelle, taide ja teknologia jne.

Kuva Riikka Elo

Maaperän monimuotoista eliöstöä



Ekosysteemipalveluiden yhteistuotantoa
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Biodiversiteetti

Diesel EnergiaSellu, paperi, tarrat, sahatavara

Hiilinielu ja -varasto Keruutuotteet ja monikäyttö Vesien ja tulvan suojelu



Suomen lajiston 
uhanalaisuus

Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnin 2019 
julkistus 8.3.2019

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







Luontotyyppien 
uhanalaisuusarviointi 2018

Anne Raunio

Suomen ympäristökeskus

Säätytalo, Helsinki 

18.12.2018



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
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Ojitus

Pellonraivaus

Rakentaminen

Vesien rehevöityminen ja likaantuminen

Vesirakentaminen

Metsien uudistamis- ja hoitotoimet



Perinnebiotooppeja on enää murusia jäljellä

● Etelästä luonnonniityt hupenivat jo kauan sitten; pohjoisesta sotien jälkeen.

● Pohjoisessa myös umpeenkasvu (ja siten lajiston taantuminen) hitaampaa.
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Perinneympäristöt ja muut
(kuten sähkölinjat) ihmisen
muuttamat ympäristöt

• Neljännes kaikista uhanalaisista
lajeista elää perinneympäristöissä

• Kuivat niityt, kedot ja nummet
tärkeimpiä elinympäristöjä

• Hävinneiden osuus huomattava: 
123 lajia eli 39,4 % kaikista
hävinneistä

• Avoimien alueiden sulkeutuminen
merkittävin uhanalaisuuden syy
(62 %) ja tulevaisuuden
uhkatekijä (64 %)



Metsät

• Metsien uhanalaisista lajeista elää
45,3 % lehdoissa

• Vanhoissa metsissä 34,2 %

• Harjumetsissä 9 %

• Metsät tärkeitä uhanalaista lajeista
etenkin pistiäisille, kovakuoriaisille, 
sienille ja jäkälille
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Uhkatekijät

Suurimmat erot verrattuna uhanalaistumisen syihin

Ilmastonmuutos

Vieraslajit



Merkittävimmät vieraslajit
Suomessa > leviävät
maamassojen siirtämisessä

• Kasveista ovat selkeimmin 
komealupiini ja kurtturuusu
sekä vähäisemmässä määrin 
muut vieraskasvit 

• Espanjansiruetana aiheuttaa 
haittaa puutarhoissa ja viljelyksillä

• Taudit, loiset ja tuholaiset ovat 
merkittävä, mutta vaikeasti 
hallittava vieraslajien ryhmä, 
johon lukeutuvat saarnensurma, 
hollanninjalavatauti ja rapurutto 

• Lintujen kannalta merkittävin uhka 
ovat vierasperäiset pedot minkki 
ja supikoira 



Muuttuva ilmastomme



● Suomen keskilämpötila on noussut 1850-luvusta lähtien 2,6 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 > noin kuukaudella

● Vähiten on lämmennyt loppukesä, noin 0,7 astetta

● Tilastojen mukaan vuodet 2015 ja 2018 olivat ennätyksellisen lämmin 
suurimmassa osassa maata

• Kesällä 2018 tehtiin touko-, heinä- ja elokuun lämpösummaennätykset

• Heinäkuussa 2019 tehtiin Kaisaniemen lämpöennätys 33,2 asetta

• Tammikuu 2020 oli mittaushistorian leudoin, marraskuussa mitattiin kaksi kertaa lämpöennätys 

16,6 asetta (edellinen ennätys 14,3 mitattiin vuonna 2015)

Suomen ilmasto on jo lämmennyt

Lähde: Ilmasto-opas.fi, IL, SYKE



Suomessa lämpötila nousee lähes kaksi kertaa niin nopeasti kuin 

maapallolla keskimäärin



● Varsinkin syksy ja alkutalvi lämpenevät

● Sadanta lisääntyy noin 20-60 %, painottuu talveen

• Lisää ravinteiden huuhtoutumista > vesistöt ja ranta-alueet entisestään 

rehevöityvät

● Lumipeitteen aika lyhenee

• Etelä-Suomi noin 80-100 päivää

• Pohjois-Suomi noin 40-60 päivää

● Järvien jääpeitteen aika lyhenee reilulla kuukaudella

● Itämeren jääpeitteen ala pienenee ja normaalivuonna jäätä on merkittävästi vain 

Perämerellä ja Suomenlahden perukassa

● Meren pinta nousee noin 20-50 cm 

Reilun 4 asteen lämpeneminen merkitsee  
Unkarin – Etelä-Saksan ilmasto keskisessä Suomessa 50 vuoden kuluttua

Lähde: Ilmasto-opas.fi, IL ja SYKE
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It’s about water! Water has a crucial role in 
climate resilient cities

Photo: https://informedinfrastructure.com/



31

Bringing nature and open water back to cities

Figure: Udomcharoenchaikit 2016



Rain garden in Kuninkaantammi, Helsinki. Photo: Jussi Torkko, SYKE
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Stormwater pond in Kivistö, Vantaa. Photo: Jussi Torkko, SYKE
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Leppävaaran kaupunkipuro Espoossa
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Sapokan kaupunkikosteikko Kotkassa
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Viherkatto autokatoksen päällä
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Töölönlahden puistoniitty



Niittykummut tärkeä osa viihtyvyyttä ja 
viheralueita Lappeenrannassa

Riku Lumiaro , Suomen ympäristökeskus

● Niittykummut syntyivät kokeiluista

• Kummuissa hyödynnettiin kolmen käynnissä olleen 

katutyömaan puhtaita kaivuumaita

• Toimien seurauksena noin 45 000 neliömetriä 

nurmea muutettiin kukkiviksi niityiksi

• Perustamisessa on ollut tärkeää pitää huolta 

riittävän aikaisesta tiedottamisesta, jotta asukkaille 

kulkeutuu tieto ympäristön muutoksista

• Ne sitovat liikennealueelta tulevaa pölyä ja ne 

toimivat suojapuskureina väylien välillä



Ekologinen kompensaatio
= ihmisen toiminnasta luonnolle aiheutuva haitta hyvitetään

lisäämällä luonnon monimuotoisuutta toisaalla

● Kompensaatiohyvitys voi olla

- luonnon ennallistamista

- luonnonhoitoa

- ympäristön tilan (esim.  veden laadun)

parantamistoimia

- alueiden suojelua

● Ylikompensaatio  (= hyvitys on suurempi 

kuin heikennys) on usein tarpeen, koska 

hyvityksen onnistumisessa on 

epävarmuuksia ja aikaviiveitä

Luontoarvo tuhoutuu

paikassa A

Luontoarvo ennallistetaan

paikassa B

HYVITYS

HEIKENNYS

Hyvitys voi kohdistua samaan tai
harvinaisempaan/uhanalaisempaan
luontoarvoon kuin mitä heikennetään



Ekologinen kompensaatio on viimesijainen keino

Haittojen lievennyshierarkia: 
1. Heikennyksen välttäminen

2. Haittojen lieventäminen 

3. Haittojen korjaaminen 

hankealueella

4. Kompensaatiohyvitys

toisaalla
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= No Net Loss

Lähde: Kostamo ym. 2018; Raunio ym. 2018
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EKOSYSTEEMIHOTELLI toimii parhaiten 

kompensaatioiden lievennyshierarkian osana, jossa 

tavoite on lieventää ihmistoiminnasta aiheutuvia 

luontohaittoja 

Menetelmä lajiston turvaamiseen maankäytön muutoksissa  



Luontokadon pysäyttäminen edellyttää ekologista 
siirtymää 
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• Biodiversiteettitoimien keskeisenä tavoitteena tulisi olla yhteiskuntaa 

poikkileikkaava ekologinen siirtymä, jonka seurauksena biodiversiteetin 

turvaaminen otetaan huomioon kaikessa luonnonympäristöjä ja 

luonnonvaroja koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

• Koska lähestulkoon kaikki taloudellinen toiminta perustuu luontoon ja vaikuttaa 

siihen, ei nykyistä tilannetta voida korjata ilman laajamittaista toimintatapojen 

muutosta:

• Luonnolle haitalliset tuet

• Maa- ja metsätalouden tuet

• Hankintojen kriteerit

• Rakentaminen

• Kompensaatio

• Kiertotalous jne.

• Yhteensä 62 toimenpidettä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi

Lähde diat 41-43: Suomen biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman 2012–2020 toteutuksen ja vaikutusten arviointi: 

Auvinen, Ari-Pekka; Kemppainen, Eija; Jäppinen, Jukka-Pekka; Heliölä, Janne; Holmala, Katja; Jantunen, Jorma; Koljonen, 

Marja-Liisa; Kolström, Taneli; Lumiaro, Riku; Punttila, Pekka; Venesjärvi, Riikka; Virkkala, Raimo; Ahlroth, Petri (2020-0826), 

Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminta 2020:36.



Maailman ja Suomi 
muuttuvat 
huomattavasti 2000-
luvulla > Ainoastaan 
suomalaiset voivat 
huolehtia Suomen 
luonnon 
monimuotoisuudesta

Kiitos mielenkiinnosta

Biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntia

Riku Lumiaro

Suomen ympäristökeskus


