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Ranta on maan ja veden yhtymäkohta, jonka pystys-
uuntainen (vertikaalinen) vyöhykkeisyys määräytyy 
sekä vedenkorkeuden ja sen vaihteluiden että rannan 
topografian mukaan. Varsinainen ranta eli litoraali on 
keskimääräisen ylimmän ja alimman vedenkorkeuden 
välinen osa rantavyöhykettä (kuva 3.1). Jyrkkäprofiili-
silla rannoilla vedenkorkeuden vaihtelu ei merkittävästi 
vaikuta rantavyöhykkeen leveyteen. Alavilla rannoilla 
rantaviiva voi siirtyä korkean veden aikaan jopa satoja 
metrejä. Toisaalta rantaluontotyypit muotoutuvat pit-
kälti maaperän laadun mukaan. Niukkakasvustoisten 
rantojen luontotyypit vastaavat melko suoraan geologi-
sia rantatyyppejä, joita ovat kallio- ja kivikkorannat sekä 
sora- ja hiekkarannat. Viimemainituilla kasvillisuuden 
kehittymiseen vaikuttaa suuresti kasvualustan jatkuva 
liikkuminen jäiden, aaltojen ja tuulen vaikutuksesta. 
Suojaisilla rannoilla kasvualustan merkitys on vähäi-
sempi, jolloin karkearakeisillekin kivikkorannoille voi 
syntyä sulkeutunutta niittykasvillisuutta. Hienojakoi-
simmille, suojaisille hiekka-, savi-, lieju- ja mutarannoil-
le syntyy pääsääntöisesti niittykasvillisuutta, joka vai-
hettuu sisämaahan mentäessä erilaisten pensaikko- ja 
lepikkovaiheiden kautta metsäisiksi luontotyypeiksi. 
Suojaisilla rannoilla rannan vyöhykkeisyys on selvintä.

Rannikko voidaan ymmärtää laajempana, alueellise-
na käsitteenä, joka koostuu mannerrannasta, saaristosta 
ja niitä ympäröivistä vesialueista. Rannikkovyöhyke on 
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laajimmillaan lounaissaaristossa, jossa siihen sisältyy 
myös koko Ahvenanmaa. Kapeimmillaan rannikkovyö-
hyke on Selkämeren alueella, jossa sen leveys on vain 
noin 10 km. Suomen rannikon rantaviivan pituudeksi on 
laskettu 46 000 km 1:20 000 mittakaavassa (Granö ym. 
1999). Eniten rantaviivaa on Saaristomerellä ja Ahvenan-
maalla sekä Merenkurkussa. Rannikon pinta-alaksi on 
arvioitu 38 000 km². Saarien määrä on Granön ym. (1999) 
laskelmissa yli 73 000 (taulukko 3.1). Maastotietokannan 
(2016) mukaan Suomen merialueilla on noin 97 000 saar-
ta, joista alle 1 000 m² kokoisia on noin 58 000 ja yli 1 000 
m² kokoisia noin 39 000.

Suomen rannikolla vallitsevana rantatyyppinä ovat 
kallio- ja moreenirannat, joita molempia on noin 42 % 
eli yhteensä 84 % koko rantaviivasta. Hiekka- ja sora-
rantoja on erityisesti alueilla, joille on keskittynyt gla-
sifluviaalista eli jäätikön sulamisvirtojen muodostamaa 
ainesta. Pieniä hiekkarantoja on lisäksi kaikkialla, missä 
rantavoimat ovat lajitelleet ja erottaneet moreenista hie-
nojakoisen maa-aineksen. Hiekka- ja sorarantoja on noin 
5 % rantaviivastamme. Hienojakoisempia siltti-, savi- ja 
mutapohjaisia rantoja on noin 10 %. 

Itämeren rannikon luontotyyppien arvioinnissa kä-
siteltiin rantaluontotyypit alkaen vesirannan eli kas-
vukautena yleensä veden alla olevan hydrolitoraalin 
ilmaversoiskasvillisuudesta ja päätyen maankohoamis-
rannikon metsien kehityssarjan eli primäärisukkessio-

Kuva 3.1. Merenrannan vyöhykejako. Litoraalivyöhykkeiden nimet HELCOM:n (1998) mukaan.

Vesiraja
Ylin vesi

Alin vesi

Epilitoraali eli tyrskyvyöhyke

Geolitoraali eli maaranta
Hydrolitoraali eli vesiranta

Sublitoraali

Profundaali eli valoton 
syvän veden vyöhyke
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metsien loppuvaiheiden metsätyyppeihin. Rantaluon-
totyyppien korkein tarkasteluraja määräytyy suun-
taa-antavasti primäärisukkessiometsän määritelmästä, 
jonka keskeisenä tekijänä on maaperän muutos maan 
kohoamisen myötä raakahumuksesta normaaliksi kan-
gasmetsien podsolimaannokseksi. Tämän on arvioitu 
kestävän yli 1 000 vuotta. Nopeimman maankohoami-
sen alueella Pohjanlahdella tarkastelualueen ylärajaksi 
määräytyy siten noin 10 m mpy. Tavallisimmin rantavii-
vasta alkaneen rannikkoluontotyyppien esiintymisen 
tarkastelu rajautuu kuitenkin kohtaan, josta ihmisen 
voimakkaasti muokkaama ja yhtenäisesti rakennettu 
vyöhyke alkaa.

Suurin osa yksittäisten luontotyyppien kuvausteks-
teistä pohjautuu vuoden 2008 luontotyyppien uhanalai-
suusarviointiin (Kekäläinen ym. 2008). Aiemmin ran-
nikkoluokitteluun kuuluneet fladat, kluuvit ja rannikon 
jokisuistot siirrettiin Itämeri-luokitteluun.

Edellisessä uhanalaisuusarvioinnissa käytettyä luo-
kittelua muokattiin joiltain osin. Merenrantojen luonto-
tyyppien luokittelua pyrittiin kehittämään ja rajanvetoa 
muihin luontotyyppeihin selkiyttämään edellisestä ar-
vioinnista. Itämeren luontaiset niittyrannat erotettiin 
kivikkorannoista omaksi kokonaisuudekseen. Ryh-
mässä on nyt kolme ihmisen toiminnasta selkeimmin 
riippumatonta niittytyyppiä: Itämeren kivikkoiset niit-
tyrannat (aiemmassa arvioinnissa kasvipeitteiset kivik-
korannat) sekä kokonaan uusina tyyppeinä Itämeren 
epilitoraalikedot ja Itämeren suurruohostot, joka liittyy 
osin eloperäisten rantavallien kehitykseen. Luontaisten 
niittyrantojen rajanveto perinnebiotooppeihin on kui-
tenkin monessa tapauksessa liukuva, sillä monia meren-
rantaniittyjen kasvillisuustyyppejä voidaan pitää yhtä 
lailla luontaisina ja myös luontaiset niittytyypit voivat 
hyötyä laidunnuksesta ja niitosta.

Merenrantojen ilmaversoiskasvustoihin lisättiin 
uutena tyyppinä merenrantaosmankäämiköt ja elope-
räisiin rantavalleihin meriajokasvallit. Niin ikään uu-
tena kuvattiin ja arvioitiin koko rannikolla esiintyvä 
luontotyyppi ulkosaariston lehtipuumetsiköt. Maanko-
hoamisrannikon primäärisukkessiometsien luokittelua 
yksinkertaistettiin hieman yhdistämällä aiemmat viisi 
eri lehtotyyppiä kolmeksi, mutta luokittelu vastaa edel-
leen Keräsen (1973) esittämää jakoa kosteisiin, tuoreisiin 
ja kuiviin lehtoihin. 

Dyynien kehitys ja kasvillisuus ovat olleet siinä 
määrin mielenkiinnon ja tutkimuksen kohteena (mm. 
Lemberg 1933; 1934; 1935; Hellemaa 1998; Mäkinen ym. 
2012), että niiden luokittelua on voitu soveltaa lähes sel-
laisenaan. Dyyneihin lisättiin uutena arvioitavana luon-
totyyppinä rantalaidunnuksen avoimina pitämät dyy-
nien deflaatiokentät, joilla on ollut tärkeä rooli uusien 
dyynien syntyprosessissa, mutta jotka ovat nykyisin 
merkittävästi taantuneet umpeenkasvun vuoksi. Ranni-
kon luontotyyppiyhdistelmiin lisättiin maankohoamis-
rannikon karujen saarten kehityssarjat. Luontotyyppi-
yhdistelmä ilmentää maankohoamisen vaikutuksia 
karuilla saarilla, joille metsiä ei juuri pääse syntymään.

Rantaluontotyyppien välistä alueellista vaihtelua 
on erityisesti maankohoamisrannikon (Merenkurkku 
ja Perämeri) ja etelärannikon välillä. Maankohoamis-
rannikolla rannan topografia on kauttaaltaan loivempi 
kuin Saaristomerellä ja Suomenlahdella. Siksi luonto-
tyyppien vyöhykkeet ovat maankohoamisrannikon 
alavilla rannoilla yleensä huomattavan leveitä ja melko 
selvärajaisia. Sen sijaan Saaristomeren ja Suomenlah-
den jyrkillä rannoilla kasvillisuuden vyöhykkeet ovat 
hyvin kapeita tai limittäisiä tai vyöhykkeisyys puut-
tuu kokonaan. Pohjanlahden ja eteläisten merialueiden 
välillä on eroja myös ulkosaariston luontotyypeissä. 
Ulkosaariston saaret ja luodot sekä lintuluodot ovat 
Suomenlahdella ja Saaristomerellä yleensä kallioisia 
toisin kuin Pohjanlahdella, jossa saaret ja luodot ovat 
etupäässä moreenia. 

Rantaluontotyypeissä muuntelua lisää myös maan-
tieteellinen vaihtelu eliölajien levinneisyydessä. Esimer-
kiksi Perämeren ja Suomenlahden kasvilajistossa on 
huomattavia eroja, sillä monet lajit puuttuvat jommalta 
kummalta alueelta kokonaan joko leviämishistorialli-
sista syistä tai erilaisen suolansietokykynsä takia. Alu-
eellisia eroavaisuuksia on havaittavissa myös muissa 
eliöryhmissä, kuten linnustossa. 

Merkittävä osa merenrantojen luontotyypeistä sisäl-
tyy luokittelussa muihin kuin rannikkoluontotyyppien 
pääryhmään. Rannikon ja saarten makeavetiset järvet, 
lammet ja lähteet kuuluvat sisävesiluontotyyppeihin 
(luku 4), rannikon suot ja esimerkiksi tervaleppäluhdat 
suoluontotyyppeihin (luku 5), merenrantakalliot kal-
lioluontotyyppeihin (luku 7) sekä merenrantaniityt ja 
muut mereiset perinnebiotoopit, kuten nummet perin-
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Itäinen Suomenlahti 4300 3818 26 48 15 8 3 1860 3493 5353 46
Läntinen Suomenlahti 3650 5256 54 30 4 12 0 2325 5278 7603 36
Lounaissaaristo 9950 14356 57 30 3 10 0 6665 15818 22483 33
Ahvenanmaa 7400 9892 75 17 0 8 0 5275 13497 18772 12
Selkämeri ja Merenkurkku 8725 10617 6 80 2 12 0 3693 12680 16373 41
Perämeri 3975 2123 2 40 25 26 7 605 1832 2437 26
Yhteensä 38000 46062 42 42 5 10 1 20423 52598 73021 32

Taulukko 3.1. Tilastotietoja Suomen rannikon eri rannikkoalueilta (Granö ym. 1999).



105Suomen ympäristö  5 | 2018  Osa 2

Itäm
eren rannikko

nebiotooppeihin (luku 8). Saarnilehdot luettiin muiden 
jalopuumetsien tavoin metsäluontotyyppeihin (luku 6). 
Rannikkoluontotyyppeinä käsiteltiin primäärisukkes-
siometsät ja ulkosaariston lehtipuumetsiköt, kun taas 
muut lehdot ja kangasmetsät sisältyivät metsäluokitte-
lun tyyppeihin. 

Tärkeimpiä tausta-aineistoja rannikkoluontotyyppien 
uhanalaisuusarvioinnissa olivat Metsähallituksen luon-
topalvelujen kokoamat luonnonsuojelualueiden luonto-
tyyppien inventointitiedot (SAKTI 2016) sekä luontodi-
rektiivin artiklan 17 edellyttämää luontotyyppien rapor-
tointia varten tuotetut tiedot (Ympäristöhallinto 2013a; 
2013b). Arvioinnit pohjautuivat myös merkittävässä mää-
rin tieteelliseen kirjallisuuteen, erilaisiin asiantuntijasel-
vityksiin sekä paikkatieto- ja kartta-aineistoihin (mm. 
Corine maanpeite 2012; Maastotietokanta 2016).

Tässä luvussa esitellään kaikki Itämeren rannik-
koon luetut luontotyypit ja luontotyyppiyhdistelmät. 
Uhanalaisuusarvioinnin tulos kriteereittäin esitetään 
kunkin luontotyypin ”Arvioinnin perusteet” -osiossa. 
Aineistojen hajanaisuuden ja tiedonpuutteiden vuok-
si asiantuntija-arvion osuus on arvioissa merkittävä. 
Luokkien vaihteluvälejä käytettiin myös kuvaamaan 
arviointituloksen epävarmuutta.

Luokittelun tarkemmat periaatteet, uhanalaisuusar-
vioinnin toteutus ja arvioihin käytetyt aineistot on esi-
telty tarkemmin loppuraportin ensimmäisessä osassa 
(osa 1, luku 5.2) yhdessä rannikkoluontotyyppien tulos-
yhteenvedon ja toimenpide-ehdotusten kanssa. 

R1

Itämeren kivikkorannat 

R1.01

Itämeren kivikko- ja lohkarerannat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC =
Etelä-Suomi LC =
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Avoimet moreeni-, kivikko- ja lohkare-
rannat ovat kasvittomia tai lähes kasvittomia meren-
rantojen pärskevyöhykkeen rantoja. Luontotyyppiin 
kuuluvat karkean kiviaineksen eli läpimitaltaan 6–60 
cm kivien tai tätä suurempien lohkareiden hallitsemat, 
mereen rajautuvat rannat. Moreenirannoilla aines on 
lajittumatonta ja sen raekokojakauma vaihtelee. Ran-
tavoimien päästessä vaikuttamaan esteettä moreeni-
rantojen hienoin aines huuhtoutuu usein pois, jolloin 
moreenirantakin voi olla hyvin kivikkoinen ja lohka-
reinen. Harjumuodostumien yhteydessä maa-aines on 
yleensä suhteellisen tasakokoista, pyöreäksi hioutu-
nutta vierinkivirantaa, jonka yläosissa kivet ovat usein 
jäkälien kirjomia. Kookkaista kivistä ja lohkareista muo-
dostuneet rannat ovat useimmiten täysin kasvittomia. 
Mikäli lohkareiden välissä on hienompaa kiviainesta 
kuten hiekkaa tai soraa, voi kivien välissä harvakseltaan 

kasvaa ruokohelpituppaita (Phalaroides arundinacea), 
meriväinönputkia (Angelica archangelica subsp. litoralis) 
sekä muita yksittäisiä kivikko- ja hiekkarantojen lajeja. 
Vesirajaa kirjavoi usein meriasteri (Tripolium pannoni-
cum). Moreenirannoilla kasvillisuuden määrä on riip-
puvainen niin ikään hienojakoisempien maa-ainesten 
määrästä.
Maantieteellinen vaihtelu: Maantieteellistä vaihtelua 
ei ole todettu.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Erilaisista kivi-
aineksista muodostuneet kasvittomat tai vaihtelevassa 
määrin kasvipeitteiset rannat esiintyvät usein mosaiik-
kimaisesti toistensa lomassa, ja niiden rajaaminen esi-
merkiksi yksittäisiltä saarilta ja rantajaksoilta on usein 
hankalaa. Kivikko- ja lohkarerantojen välissä voi olla 
soraisia ja somerikkoisia rantoja, kalliorantoja, pienialai-
sia hiekkarantoja ja rantaniittykuvioita. Kasvillisuudel-
taan monimuotoisimmat kivikkorannat on tässä työssä 
erotettu omaksi luontotyypikseen (Itämeren kivikkoiset 
niittyrannat). Sisemmällä saaristossa kivikko- ja lohka-
rerannat vaihettuvat yleensä tervaleppävyöhykkeisiin 
tai muihin pensaikkoisiin vyöhykkeisiin, kuten tyrni-
pensaikkoihin. Rannalta ylemmäksi siirryttäessä ne 
voivat yhtyä maankohoamisrantakivikoihin.

!

!

!

!

!

Esiintyminen: Avoimet kivikko- ja lohka-
rerannat ovat tavallisia koko rannikolla ja 
niitä esiintyy yleensä kapeina vyöhykkei-
nä pääasiassa rantavoimille alttiilla ran-
nan osilla. Tyypillisimmillään näitä ranto-
ja on Suomenlahden ja Saaristomeren ul-
kosaaristossa sekä Pohjanlahden, etenkin 
Selkämeren rannikolla. Yksistään moree-
nirantoja on 46 000 km pitkästä rantavii-

vastamme 42 % eli lähes 20 000 km (Granö ym. 1999). Osa 
niistä lukeutuu luontotyyppiin Itämeren kivikkoiset 
niittyrannat.
Uhkatekijät: Rakentaminen (R 1), öljyonnettomuudet 
(Kh 1), Itämeren rehevöityminen (Vre 1).
Romahtamisen kuvaus: Kivikko- ja lohkarerannat kat-
sotaan luontotyyppinä hävinneeksi, jos niiden kiviaines 

Kotka. Kuva: Terhi Ryttäri
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on kaivettu pois tai peitetty. Esiintymien eliöyhteisöt 
voivat tuhoutua pitkäksi aikaa myös esimerkiksi vaka-
vien öljypäästöjen seurauksena.
Arvioinnin perusteet: Kivikko- ja lohkarerannat ar-
vioitiin säilyväksi luontotyypiksi (LC). Niiden määrän 
tai laadun ei katsota muuttuneen merkittävästi eikä 
muuttuvan tulevan 50 vuoden ajanjaksolla (A1–A3, 
CD1–CD3: LC). Kivikko- ja lohkarerannat eivät ole har-
vinaisia (B1–B3: LC).

Vaikka suuri osa rantaviivastamme on rakennettu, 
painottuu kivikko- ja lohkarerantojen esiintyminen 
ulkosaaristoon, jossa rakentaminen on vähäisempää. 
Rakentaminen ei myöskään välttämättä johda kivik-
korannan hävittämiseen. Luontotyypin laadullisia 
muutoksia arvioitiin tarkastelemalla siihen nykyisin 
kohdistuvia paineita sekä tulevaisuuden uhkia. Öljy-
kuljetusten lisääntyminen Suomenlahdella on lisännyt 
öljyonnettomuuksien riskiä ja muodostaa siten paikal-
lisen uhkatekijän luontotyypille. Öljyonnettomuuden 
sattuessa öljyn kerääminen kivien koloista on hyvin 
hankalaa. Lisäksi Itämeren rehevöitymisen myötä 
rannoille kertyy runsaasti erilaista orgaanista ainesta 
aiheuttaen muun muassa kivien limoittumista ja rih-
malevien kerääntymistä mattomaisesti kivien väliin. 
Ruovikoituminen ja muu umpeenkasvu on lisääntynyt 
erityisesti suojaisimmilla rannoilla. Asiantuntija-ar-
viossa ei kuitenkaan katsottu, että luontotyyppi olisi 
selvästi taantunut viimeisten 50 vuoden aikana tai sitä 
pidemmällä aikavälillä (CD1 & CD3: LC). Myös tule-
vaisuuden muutosten oletettiin olevan varsin vähäisiä 
(CD2a: LC).
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy osittain 
luontodirektiivin luontotyyppiin kivikkorannat (1220).
Vastuuluontotyypit: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
Itämeren kivikkorannat.

R1.02

Itämeren sora- ja somerikkorannat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC =
Etelä-Suomi LC =
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Sora- ja somerikkorannoiksi luetaan 
raekooltaan 0,2–6 cm välillä olevista lajittuneista ran-
ta-aineksista koostuvat merenrannat. Niitä esiintyy ta-
vallisimmin ulappa- ja merivyöhykkeen suojattomilla 
rannoilla harjualueiden yhteydessä ja Salpausselkään 
kuuluvilla saarilla, usein hiekkarantojen lomassa. 
Luontotyyppiin lasketaan mukaan myös rannat, joille 
rantavoimat ovat kasanneet soraa muun materiaalin 
päälle. Rantavoimien vaikutuksesta sora on rannoilla 
jatkuvassa liikkeessä ja kasvillisuuden juurtuminen 
karkeaan alustaan on vaikeaa. Rannat ovatkin usein 
lähes kasvittomia ja paljaita. Tyypillisiä somerikoilla 
eläviä putkilokasveja ovat värimorsinko (Isatis tinctoria), 
keltakannusruoho (Linaria vulgaris), merimaltsa (Atriplex 

littoralis) sekä meripujo (Artemisia vulgaris var. coarcta-
ta). Lisäksi aaltojen kasaamat, eloperäisestä ainekses-
ta koostuneet rantavallit ovat luonteenomaisia näille 
rannoille. Pienirakeisimmat sorarannat ovat mieluisia 
pesimäpaikkoja useille lintulajeille, muun muassa tii-
roille (Sterna spp.), karikukolle (Arenaria interpres), me-
riharakalle (Haematopus ostralegus) ja punajalkaviklolle 
(Tringa totanus). Hyönteisistä meriratamokärsäkäs (Me-
cinus collaris) ja maitekärsäkäs (Hypera plantaginis) ovat 
tyypillisiä sorarantojen asukkeja.
Maantieteellinen vaihtelu: Sora- ja somerikkoran-
tamme ovat eri puolilla rannikkoa hyvin samantyyp-
pisiä. Kasvistossa on pieniä eroja eri rannikkoalueilla. 
Lounaissaaristossa ja läntisellä Suomenlahdella tämän 
tyyppisten rantojen luonteenomainen laji on merikaali 
(Crambe maritima), joka on lisääntynyt rannoilla mer-
kittävästi rantalaidunnuksen päätyttyä. Harvinaista 
isokrassia (Lepidium latifolium) esiintyy ainoastaan Saa-
ristomeren ja läntisen Suomenlahden sora- ja somerik-
korannoilla. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Sora- ja some-
rikkorantoja esiintyy usein hiekkarantojen lomassa. 
Avoimista soraikoista raja karkeampiin kivikkorantoi-
hin on yleensä vähittäinen.

!

!

!

!

!

Esiintyminen: Sora- ja somerikkorantoja 
esiintyy pienialaisesti ja kapeahkoina 
kaistaleina merivyöhykkeessä ja ulkosaa-
ristossa lähinnä Suomenlahdelta Meren-
kurkkuun saakka, usein harjusaarten 
yhteydessä. Arviota luontotyypin mää-
rästä ei ole.
Uhkatekijät: Öljyonnettomuudet (Kh 1), 
Itämeren rehevöityminen (Vre 1), vieras-

laji kurtturuusu (Rosa rugosa) (L 1).
Romahtamisen kuvaus: Sora- ja somerikkorannat kat-
sotaan luontotyyppinä hävinneeksi, jos niiden kiviaines 
on kaivettu pois tai peitetty. Esiintymiä voi tuhoutua 
myös esimerkiksi vakavien öljypäästöjen seurauksena.
Arvioinnin perusteet: Sora- ja somerikkorannat arvi-
oitiin säilyväksi luontotyypiksi (LC). Niiden määrän 
tai laadun ei katsota muuttuneen merkittävästi eikä 
muuttuvan tulevan 50 vuoden ajanjaksolla (A1–A3, 
CD1–CD3: LC). Sora- ja somerikkorannat eivät ole har-
vinaisia (B1–B3: LC).

Luontotyypin laadullisia muutoksia arvioitiin tar-
kastelemalla siihen nykyisin kohdistuvia paineita sekä 
tulevaisuuden uhkia. Itämeren rehevöityminen voi vai-
kuttaa sora- ja somerikkorantojenkin kasvillisuuteen. 
Sisäsaaristossa, missä rantavoimien vaikutukset jäävät 
vähäisemmiksi, rannoilla levittäytyvä ruovikko voi olla 
uhkana. Myös vieraslaji kurtturuusua esiintyy sora- ja 
somerikkorannoilla, esimerkiksi Saaristomerellä (Kunt-
tu ja Kunttu 2017). Lisääntyneet öljykuljetukset muo-
dostavat paikallisen uhkatekijän tälle luontotyypille. 
Öljyonnettomuuden sattuessa rannoille ajautuvaa öljyä 
on miltei mahdoton kerätä pois. Asiantuntija-arviossa 
ei kuitenkaan katsottu, että luontotyyppi olisi selvästi 
taantunut viimeisten 50 vuoden aikana tai sitä pidem-
mällä aikavälillä (CD1 & CD3: LC). Myös tulevaisuuden 
muutosten oletettiin olevan varsin vähäisiä (CD2a: LC).
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
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Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin kivikkorannat (1220).
Vastuuluontotyypit: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
Itämeren kivikkorannat.

R2

Itämeren hiekkarannat ja dyynit 

R2.01

Itämeren hiekkarannat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta

Koko maa EN A1, A2a,  
A2b, CD1 –

Etelä-Suomi EN A1, A2a,  
A2b, CD1 –

Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Hiekkarannat ovat syntyneet aallokon 
kasatessa irtonaista hiekkaa rannalle, erityisesti me-
renlahtiin ja dyynirannoille. Hienon aineksen lisäksi 
hiekkarannoilla on usein myös karkeampaa soraa ja 
kiviä. Hiekkarantoja esiintyy rannikollamme lähinnä 
harjualueiden yhteydessä, mutta pieniä hiekkarantoja 
on usein muiden rantaluontotyyppien lomassa, kun 

karkeamman moreeniaineksen seassa on ollut rantaan 
huuhtoutunutta hienojakoista hiekkaa. 

Luontotyypin omaleimaisen elinympäristön saa-
vat aikaan hiekan liikkuminen, alhainen ravinnepi-
toisuus, vedenkorkeuden vaihtelu, tuulisuus ja paah-
teisuus sekä suolaisuus. Vaikka hiekka sinänsä on 
karu ja niukkaravinteinen elinympäristö, hautautuu 
hiekkaan usein aaltojen tuomaa levä- ja kasvimassaa, 
joka hajotessaan tarjoaa paikoin hyvin ravinteikkaita 
kasvukohtia muun muassa yksivuotisille typensuosi-
jakasveille kuten maltsoille (Atriplex spp.). Hiekkaran-
tojen kasvillisuus on aukkoista ja sitä leimaa vyöhyk-
keisyys. Kasvillisuuden koostumukseen vaikuttavat 
muun muassa aallokon ja muiden häiriötekijöiden 
voimakkuus, hiekassa olevien ravinteiden määrä sekä 
se, kuinka kauan rantajakso on ollut merenpinnan ylä-
puolella (Nylén ja Luoto 2015). Lähinnä vesirajaa oleva 
ranta-alue on aallokon liikkeiden takia yleensä kasvi-
ton. Merenrantahietikoittemme tyypillisimpiä kasveja 
ovat koko rannikon pituudelta esiintyvät suola-arho 
(Honckenya peploides), rantavehnä (Leymus arenarius) 
ja merinätkelmä (Lathyrus maritimus). Suola-arho on 
ensimmäisiä kasveja merestä paljastuvilla rantahie-
tikoilla ja muodostaa geolitoraalin yläosiin aallokon 
ulottumattomiin mattomaisia kasvustoja. Tiheästi kas-
vavana ja pitkäjuurakkoisena sillä on merkittävä rooli 
hiekan sitojana. Ylempänä rannoilla, jossa hietikko 
on vakiintuneempaa, kasvavat muun muassa puna- 
ja lampaannata (Festuca rubra, F. ovina), hietakastikka 

Söderören, Kemiönsaari. Kuva: Panu Kunttu
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(Calamagrostis epigejos), metsälauha (Avenella flexuosa) 
ja sarjakeltano (Hieracium umbellatum).

Näennäisestä karuudestaan huolimatta hiekkarannat 
pitävät yllä monipuolista eliölajistoa. Niillä elää kymme-
niä uhanalaisia ja silmälläpidettäviä hiekkarannoille 
erikoistuneita eliölajeja, erityisesti selkärangattomia. 
Esimerkiksi perhosista nelisenkymmentä uhanalaista 
lajia on riippuvaisia hiekkarannoista (Kaitila ym. 2010). 
Lisäksi hiekassa elää meriveden ja maarannan pohja-
veden vaihettumisalueen olosuhteisiin sopeutuneita 
pohjahankajalkaisia (Harpacticoida), harvasukasmatoja 
(Oligochaeta), värysmatoja (Turbellaria) ja sukkulama-
toja (Nematoda). Laajat hiekkarannat ovat myös tärkeitä 
kahlaajalintujen ruokailupaikkoja.
Maantieteellinen vaihtelu: Merenrantahietikoiden 
kasvillisuus on erikoistunutta ja rannikkomme eri 
puolilla kasvistossa on alueellista vaihtelua (Kalliola 
1973; Hämet-Ahti ym. 1998; Eurola 1999). Suomenlah-
den rannikolla ja Saaristomerellä yleisiä hiekkaranta-
kasveja ovat merisinappi (Cakile maritima) ja merikaali 
(Crambe maritima). Suppeampi eteläinen levinneisyys 
on hietikkosaralla (Carex arenaria) ja hietikkonadal-
la (Festuca polesica) sekä uhanalaisilla rantakauralla 
(Ammophila arenaria) ja meriotakilokilla (Salsola kali). 
Hiekkarantojen harvinaisin kasvi on nykyisin ainoas-
taan Paraisten Jurmosta tunnettu meritatar (Polygonum 
oxyspermum).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Hiekkaran-
nat liittyvät läheisesti dyynirantoihin, ja niihin sisäl-

tyy usein eloperäisiä rantavalleja. Myös harjusaarilla 
on usein hiekkarantoja. Saarten mantereen puoleisilla 
hiekkarannoilla eli paikoilla, joilla dyynejä ei muodostu, 
hiekkarannan kehitysvaiheita seuraavat usein heinäiset 
nummet. Hiekkarantojen tyyppilajistoa esiintyy myös 
kivikko- ja lohkareikkorannoilla kivien ja lohkareiden 
väleihin kasautuneella hiekalla.

!

!

!

!

!

Esiintyminen: Suomessa hiekkarantoja 
on eniten länsirannikolla Pohjanlahden ja 
erityisesti Perämeren rannoilla. Muualla 
ne ovat usein melko pienialaisia ja sijoit-
tuvat harjumuodostumien yhteyteen. 
Suomenlahdella hiekkarantoja esiintyy 
etenkin Hankoniemellä ja Itäisellä Suo-
menlahdella. Saaristomerellä hiekkaran-
toja on vähän, ja niitä esiintyy lähinnä 

vain Salpausselkien viimeisillä merestä kohonneilla 
jatkeilla (Ryttäri ym. 2014). Kaikkiaan hiekkarantoja ar-
vioidaan olevan noin 800 ha (Ympäristöhallinto 2013a). 
Yli puolet merenrantahietikoidemme alasta sijaitsee 
kuudella alueella: Hailuodossa, Vattajalla, Kalajoella, 
Yyterissä, Hankoniemellä ja itäisellä Suomenlahdella. 
Luonnontilaisia hiekkarantoja syntyy maankohoami-
sen myötä myös lisää muun muassa pohjoisella Peräme-
rellä Iin merialueella.
Uhanalaistumisen syyt: Itämeren rehevöityminen (Vre 
3), kuluminen (Ku 3), rakentaminen (R 3), rehevöittävä 
laskeuma (Rl 2), vieraslaji kurtturuusu (Rosa rugosa) (L 
2), kotitarvehiekanotto (Ks 1).

Furuvik, Hanko. Kuva: Terhi Ryttäri
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Uhkatekijät: Itämeren rehevöityminen (Vre 3), ilmas-
tonmuutos (Im 3), kuluminen (Ku 3), vieraslaji kurttu-
ruusu (L 3), rakentaminen (R 3), rehevöittävä laskeuma 
(Rl 2), vesirakentaminen (Vra 2), vesiliikenne (Vl 2).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi voidaan katsoa 
romahtaneeksi, mikäli kaikki sen esiintymät ovat ruovi-
koituneet tai muuttuneet umpeenkasvun myötä esimer-
kiksi kurtturuusupensaikoksi. Romahtaneiksi voidaan 
katsoa myös täysin kuluneet uimarannat, joilla ei ole 
lainkaan hiekkarannoille tyypillistä kasvillisuutta.
Arvioinnin perusteet: Itämeren hiekkarannat arvi-
oitiin erittäin uhanalaisiksi (EN) menneen 50 vuoden 
aikana tapahtuneen ja tulevaisuudessa ennustetun 
määrän vähenemisen (A1 & A2) sekä luontotyypin ko-
konaislaadun heikkenemisen vuoksi (CD1). 

Hiekkarantojen määrän muutosta selvitettiin ver-
taamalla peruskartoille merkittyjen hiekkarantojen 
pinta-aloja. Hiekkarantakuvioiden pinta-ala on vähen-
tynyt suunnilleen 50 vuoden ajanjaksolla noin 65 % (A1: 
EN), kun verrattiin vanhoja peruskarttoja (1950–1970; 
Vanhat painetut kartat 2017) uuteen karttamateriaaliin 
(Maastotietokanta 2014). Pinta-alan pieneneminen näyt-
tää jossain määrin kiihtyneen viime vuosikymmeninä, 
koska vähenemä 1990–2000-luvun ja uuden aineiston 
välillä on liki 20 %. Mikäli väheneminen jatkuu samalla 
nopeudella myös tulevaisuudessa, saattaa hiekkaranto-
jen määrä edelleen pienentyä 65 % nykyisestä vuoteen 
2060 mennessä (A2a: EN, myös A2b: EN). Historiallisen 
muutoksen suuruudesta ei ole tietoa (A3: DD), mutta 
hiekkarantoja on todennäköisesti aiemmin ollut paljon 
enemmän.

Merenrantahietikoita on kautta koko Suomen ran-
nikkoalueen, joten luontotyypin levinneisyys- ja esiin-
tymisalueen koko sekä esiintymispaikkojen määrä ylit-
tävät B-kriteerin raja-arvot (B1–B3: LC). 

Itämeren hiekkarantojen abioottista ja bioottista laa-
tua arvioitiin tarkastelemalla rantojen rakenteen, lajis-
ton ja toiminnan muutoksia. Tarkastelussa kiinnitettiin 
huomiota muun muassa kasvillisuuden vyöhykkeisyy-
teen, geomorfologiaan ja paljaan hiekkapinnan mää-
rään. Lisäksi arvioitiin luontotyypille luonteenomaisten 
lajien runsaussuhteita, vieraslajien leviämistä ja laatuun 
vaikuttavien häiriötekijöiden voimakkuutta. Hiekka-
rantojen laatu on heikentynyt voimakkaasti 50 vuodessa 
(CD1: EN, vaihteluväli VU–EN). Esimerkiksi itäisellä 
Suomenlahdella 60 % hiekkarannoista on eriasteises-
ti kuluneita tai umpeenkasvaneita ja vain noin 40 % 
rannoista on luonnontilassa (Ryttäri ym. 2006). Kulu-
mista aiheuttavat muun muassa maastoajo sekä tallaus 
uimarannoilla ja rakennusten läheisyydessä. Paikoin 
hiekkarantojen geomorfologia on muuttunut kotitarve-
hiekanoton vuoksi tai rantojen voimakkaan siistimisen 
seurauksena; rantahiekkaa esimerkiksi lanataan ja ha-
ravoidaan ja kasvillisuus kitketään pois. Mäkisen ym. 
(2011) mukaan noin viidennes (19 %) dyynien yhteydes-
sä esiintyvistä hiekkarannoista on yleisiä uimarantoja, 
joilla kulutus on kohtalaista tai kovaa. Itämeren rehevöi-
tyminen, rihmalevien ja muun eloperäisen aineksen ke-
rääntyminen rannoille ja sitä seuraava ruovikoituminen 
aiheuttavat hiekkarantojen umpeenkasvua (katso myös 
Lindgren 2005), jota ilmasta tuleva ravinnekuorma ja 

rantalaidunnuksen päättyminen kiihdyttävät. Lisäksi 
Itä-Aasiasta kotoisin olevan kurtturuusun voimakas 
levittäytyminen yhä uusille hiekkarannoille on uh-
ka niiden alkuperäislajistolle (Kunttu ja Kunttu 2017; 
Kunttu ym. 2017). Suojelualueiden perustaminen ei estä 
umpeenkasvua ja rantojen hoito on vain hidastanut sitä 
hieman. Mäkisen ym. (2011) mukaan umpeenkasvu on 
kohtalaista tai kovaa 45 %:lla dyynihiekkarannoista. 
Pienet hiekkarannat ovat vielä herkempiä umpeenkas-
vulle. Historiallisessa tarkastelussa päädyttiin luok-
kaan vaarantunut kriteerin korkeampien raja-arvojen 
vuoksi (CD3: VU). 

Myös tulevaisuudessa hiekkarantojen laadun ennus-
tetaan heikentyvän (CD2a: VU, vaihteluväli VU–EN), 
sillä Itämeren rehevöitymisen ja ilmakehän typpilas-
keuman vaikutukset säilyvät, ja niistä johtuva ruovi-
koituminen ja muu umpeenkasvu jatkuvat. Myös kurt-
turuusu leviää edelleen ja heikentää hiekkarantojen 
luontaista kasvillisuutta. Rantojen virkistyskäytön ar-
vioidaan lisääntyvän, eikä alueiden suojelu estä kulu-
mista. Ilmastonmuutokseen liittyvät merivedenpinnan 
nousu ja jäätalvien väheneminen ovat tulevaisuudessa 
vakava uhka luontotyypille.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Hiekkarannat kärsivät se-
kä kulumisesta että Itämeren rehevöitymisen ja ilmake-
hän typpilaskeuman aiheuttamasta umpeenkasvusta. 
Vieraslaji kurtturuusu leviää ja heikentää hiekkaranto-
jen luontaista kasvillisuutta.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Vastaa luonto-
direktiivin luontotyyppiä Itämeren hiekkarannat (1640). 
Sisältyy luonnonsuojelulain luontotyyppiin hiekkarannat.

R2.02

Liikkuvat alkiovaiheen dyynit
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa EN A1 –
Etelä-Suomi EN A1 –
Pohjois-Suomi

Vihaspauha, Kalajoki. Kuva: Jari Teeriaho
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Luonnehdinta: Liikkuvat alkiovaiheen dyynit ovat 
dyynisukkession ensimmäinen vaihe. Ne ovat matalia, 
tuulen ja aaltojen kasaamia liikkuvia hiekkamuodos-
tumia epi- ja geolitoraalin vaihettumisvyöhykkeessä, 
roiskevyöhykkeen ja valkean dyynin välissä. Dyyni-
muodostus alkaa aallokon kasatessa hiekkaa rannalle, 
josta tuuli jatkaa sen liikuttelua ylemmäksi. Helpoiten 
hiekka lähtee liikkeelle kuivuttuaan varhain keväällä. 
Muista dyyneistä poiketen alkiodyynit eivät muodos-
ta pitkiä yhtäjaksoisia rannansuuntaisia harjanteita, 
vaan dyynit ovat katkeilevia tai vyöhyke on koostunut 
erillisistä dyynikumpareista. Alkiodyynivyöhykkeen 
leveys voi vaihdella muutamasta metristä joihinkin 
kymmeniin metreihin (yleensä korkeintaan 30 m). 
Joskus alkiovaiheen dyynien yhteydessä esiintyy 
eloperäisiä rantavalleja. Kasvualustana alkiovaiheen 
dyynit ovat hyvin epävakaita ja siten kasvillisuudel-
taan aukkoisia, sillä vain muutamilla kasvilajeilla on 
kyky asettua niille. Ensimmäinen niille juurtuva laji 
on suola-arho (Honckenya peploides). Muita alkiovai-
heen dyynien lajeja ovat rantavehnä (Leymus arenari-
us), niittyjuola (Elytrigia repens) ja rönsyrölli (Agrostis 
stolonifera). Dyynit ovat tärkeitä kuivien, lämpimien ja 
hiekkaisten ympäristöjen lajeille, erityisesti hyöntei-
sille. Dyyneillä esiintyy samoja uhanalaisia lajeja kuin 
hiekkarannoilla.
Maantieteellinen vaihtelu: Alkiodyynien kasvillisuu-
den vaihtelu rannikon eri osissa on samantyyppistä 
kuin hiekkarannoilla. Etelärannikolla alkiodyynien 
lajistoon kuuluvat myös merisinappi (Cakile maritima) 
sekä uhanalaiset meriotakilokki (Salsola kali) ja merihap-
rajuola (Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Alkiodyynit 
liittyvät kiinteästi liikkuviin rantavehnädyyneihin ja 
hiekkarantoihin.

!

!

!

!

Esiintyminen: Dyynimuodostumat ja si-
ten myös alkiovaiheen dyynit ovat Suo-
messa harvinaisia ja painottuvat Pohjan-
lahden rannikolle. Suomenlahden puolel-
la alkiovaiheen dyynejä esiintyy todennä-
köisesti vain Hankoniemellä. Alkiovai-
heen dyynien pinta-alaksi on arvioitu noin 
40 ha eli viitisen prosenttia avoimien 
dyynien kokonaispinta-alasta (Ympäristö-

hallinto 2013a).
Uhanalaistumisen syyt: Kuluminen (Ku 3), Itämeren 
rehevöityminen (Vre 2), rehevöittävä laskeuma (Rl 2), 
rakentaminen (R 1), vesiliikenne (Vl 1).
Uhkatekijät: Kuluminen (Ku 3), Itämeren rehevöitymi-
nen (Vre 2), ilmastonmuutos (Im 2), rehevöittävä laskeu-
ma (Rl 2), rakentaminen (R 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi voidaan katsoa 
romahtaneeksi, mikäli kaikki sen esiintymät ovat ruo-
vikoituneet tai muutoin kasvaneet umpeen. Romahta-
neiksi voidaan katsoa myös täysin kuluneet uimarannat, 
joilla ei ole lainkaan alkiodyynimuotoja tai niille tyy-
pillistä kasvillisuutta.
Arvioinnin perusteet: Liikkuvat alkiovaiheen dyy-
nit arvioitiin erittäin uhanalaisiksi (EN) menneen 50 
vuoden aikana tapahtuneen määrän vähenemisen 
vuoksi (A1).

Menneen 50 vuoden aikana alkiovaiheen dyynien 
pinta-alan katsottiin asiantuntija-arviona vähentyneen 
yli puolella uimarantakäytöstä johtuneen kulumisen 
sekä meriveden rehevöitymisen, ilmakehän typpilas-
keuman ja niistä seuranneen umpeenkasvun vuoksi 
(A1: EN). Kaikkien dyynien pinta-alan muutosta sel-
vitettiin vertaamalla etenkin 1950–1960-lukujen pe-
ruskartoille merkittyjen, dyynialueilla sijaitsevien 
avointen hietikkojen määriä uuteen karttamateriaaliin 
(Maastotietokanta 2014; Vanhat painetut kartat 2017). 
Avoimen hietikon pinta-ala on vähentynyt 50–60 vuo-
den aikana noin 60 %. Karttatarkastelun tulosta käytet-
tiin apuna arvioinnissa, mutta sen ei katsottu olevan 
suoraan verrannollinen yksittäisiin dyynityyppeihin. 
Hiekkarannoilla ja niihin liittyvillä dyynialueilla vir-
kistyskäyttöpaineet ovat suuret ja dyynien kuluminen 
on sen myötä ongelma. Alkiovaiheen dyynien kasvilli-
suus on luontaisestikin hyvin aukkoista ja siten herk-
kää kulutukselle. Suosituimmilla virkistysalueilla ja 
kuluneimmilla dyynialueilla alkujaankin pienialaiset 
alkiodyynit ovat tuhoutuneet kokonaan. Esimerkiksi 
Vattajalla ja Yyterissä alkiodyynien on havaittu kulu-
neen tai hävinneen uimarannoilta (Lehto 2009; Mäkelä 
2016). Myös Hankoniemellä alkiodyynit kärsivät kulu-
misesta. Alkiodyyneille etenkin maastoajo on erityisen 
haitallista (Mäkinen ym. 2011). Lisäksi rakentaminen ja 
kotitarvehiekanotto ovat tuhonneet alkiodyynejä. Al-
kiovaiheiden dyynien pinta-alan tiedetään vähentyneen 
myös pidemmällä tarkastelujaksolla, mutta historialli-
sen vähenemisen suuruutta ei pystytä arvioimaan (A3: 
DD). Tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen seurauksena 
lisääntyvien sademäärien, myrskyjen sekä merenpin-
nan kohoamisen ennustetaan pienentävän entisestään 
alkiodyynien pinta-alaa. Myös ruovikoituminen ja muu 
umpeenkasvu jatkuu ja johtaa alkiovaiheen dyynien 
vähenemiseen. Uimarannoilla uusien alkiovaiheen 
dyynien muodostuminen estyy kulutuksen vuoksi. 
Tulevan muutoksen suuruutta ei kuitenkaan pystytä 
ennustamaan (A2a: DD).

Liikkuvia alkiovaiheen dyynejä ei todennäköisesti 
esiinny Hankoniemen itäpuolella. Luontotyypin levin-
neisyysalueen koko sekä esiintymispaikkojen luku-
määrä ylittävät kuitenkin B-kriteerin raja-arvot (B1 & 
B3: LC). Esiintymisruutujen vähyyden perusteella (31 
ruutua; Ympäristöhallinto 2013b) alkiovaiheen dyynit 
luokitellaan vaarantuneiksi (VU). Taantuminen arvioi-
tiin määrän ja laadun osalta jatkuvaksi ja myös tulevai-
suuteen ulottuvaksi (B2a(i,ii,iii)b). 

Liikkuvat alkiovaiheen dyynit arvioitiin menneen 
50 vuoden aikana tapahtuneiden abioottisten ja bioot-
tisten laatumuutosten perusteella silmälläpidettäviksi 
(CD1: NT, vaihteluväli NT–VU). Asiantuntija-arvion 
tausta-aineistona käytettiin muun muassa Metsähal-
lituksen SAKTI-tietojärjestelmän biotooppikuvioiden 
edustavuus- eli laatuarvoja kyseiselle luontotyypille 
(SAKTI 2016), vaikka tietojen ei katsottu vastaavan 
täysin luontotyypin nykytilaa eikä tilannetta suoje-
lualueiden ulkopuolella. Historiallisessa tarkastelus-
sa päädyttiin luokkaa silmälläpidettävä vastaavaan 
muuttuneisuuteen (CD3: NT), sillä vuonna 1750 suurin 
osa alkiodyyneistä on oletettavasti ollut edustavuudel-
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taan erinomaisessa kunnossa. Alkiovaiheen dyynien 
laadun arvioidaan heikkenevän myös tulevaisuudessa, 
mutta muutoksen suuruutta ei pystytä ennustamaan 
(CD2a: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Dyynien kulumisesta joh-
tuvat ongelmat jatkuvat alueilla siitä huolimatta, että 
liikkumista ja kulutusta rajoitetaan ja kanavoidaan. Il-
mastonmuutoksen seurauksena lisääntyvät sademäärät 
ja myrskyt sekä merenpinnan kohoaminen voivat tu-
levaisuudessa tuhota alkiodyynejä ja estää luontaisen 
dyynisukkession etenemisen.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Vastaa luon-
todirektiivin luontotyyppiä liikkuvat alkiovaiheen dyynit 
(2110) ja sisältyy luonnonsuojelulain luontotyyppiin 
hiekkadyynit.

R2.03

Liikkuvat rantavehnädyynit
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta

Koko maa VU B2a(i,ii,iii)b, 
CD1 –

Etelä-Suomi VU B2a(i,ii,iii)b, 
CD1 –

Pohjois-Suomi

mat kuivuutta kestävät, vahvajuurakkoiset ja mätästävät 
lajit pystyvät juurtumaan niille. 

Luontotyypille tunnusomainen laji on rantavehnä 
(Leymus arenarius). Sen rinnalla kasvaa muun muassa 
pietaryrttiä (Tanacetum vulgare) ja Pohjanlahden puolella 
myös merikohokkia (Silene uniflora) sekä pieninä laik-
kuina pohjanvariksenmarjaa (Empetrum nigrum subsp. 
hermaphroditum) ja sarjakeltanoa (Hieracium umbellatum). 
Suola-arhoa (Honckenya peploides) tapaa täällä jäänteenä 
aiemmasta dyynivaiheesta. Uhanalaisista putkilokas-
veista valkeilla dyyneillä kasvaa harvinainen rantakau-
ra (Ammophila arenaria). Avoimet dyynit ovat tärkeitä 
myös lukuisille hyönteisille.
Maantieteellinen vaihtelu: Hietikkosara (Carex are-
naria) kasvaa dyynirannoilla harvakseltaan Saaristo-
mereltä itäiselle Suomenlahdelle saakka. Hietikkona-
dan (Festuca polesica) ja muualla Euroopassa tavallisen 
dyynilajin, rantakauran, esiintymisen painopiste on 
Hankoniemen dyyneillä. Merenkurkun eteläpuolella 
dyynilajistoon kuuluu pohjanpunanata (Festuca rubra 
subsp. arctica). Perämeren pohjoisosissa hietakastikka 
(Calamagrostis epigejos) voi olla liikkuvia rantavehnä-
dyynejä pääasiallisesti sitova heinä (Mäkinen ym. 2011).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Liikkuvat 
rantavehnädyynit liittyvät läheisesti sekä liikkuviin 
alkiovaiheen dyyneihin että kiinteisiin kasvillisuuden 
peittämiin dyynisarjan seuraaviin vaiheisiin.

!

!

!

!

Esiintyminen: Dyynimuodostumat ovat 
Suomessa harvinaisia ja ne painottuvat 
Pohjanlahden rannikolle, jossa merkittä-
vimpiä alueita ovat Porin Yyteri, Kokkolan 
Vattajanniemi, Kalajoen hiekkasärkät sekä 
Hailuoto. Suomenlahden puolella dyynejä 
esiintyy lähinnä Hankoniemellä ja vähäi-
sessä määrin itäisellä Suomenlahdella. 
Liikkuvia rantavehnädyynejä esiintyy 

kaikilla dyynialueillamme noin 130 ha eli noin kolman-
nes avoimien dyynien alasta (Ympäristöhallinto 2013a).
Uhanalaistumisen syyt: Kuluminen (Ku 3), rehevöittä-
vä laskeuma (Rl 2), vieraslaji kurtturuusu (Rosa rugosa) 
(L 2), Itämeren rehevöityminen (Vre 2), rakentaminen (R 
2), hiekanotto (Ks 1).
Uhkatekijät: Kuluminen (Ku 3), vieraslaji kurtturuusu (L 
3), rehevöittävä laskeuma (Rl 2), Itämeren rehevöityminen 
(Vre 2), ilmastonmuutos (Im 2), rakentaminen (R 1).
Romahtamisen kuvaus: Liikkuvat rantavehnädyynit 
voivat hävitä esimerkiksi rakentamisen tai virkistys-
käyttöön liittyvän kovan kulutuksen seurauksena. 
Luontotyyppi katsotaan romahtaneeksi myös, jos kaikki 
sen esiintymät ovat muuttuneet umpeenkasvun myötä 
esimerkiksi kurtturuusupensaikoksi.
Arvioinnin perusteet: Liikkuvat rantavehnädyynit ar-
vioitiin vaarantuneiksi (VU) esiintymisruutujen pienen 
määrän (B2) ja luontotyypin laadullisen heikkenemisen 
(CD1) vuoksi. 

Luontotyypin pinta-alan arvioitiin vähentyneen 
noin 20–30 % menneen 50 vuoden aikana, mikä vas-
taa uhanalaisuusluokkaa silmälläpidettävä (A1: NT). 
Dyynien pinta-alan muutosta selvitettiin vertaamalla 
etenkin 1950–1960-lukujen peruskartoille merkittyjen, 
dyynialueilla sijaitsevien avointen hietikkojen määriä 

Vexala, Uusikaarlepyy. Kuva: Terhi Ryttäri 

Luonnehdinta: Liikkuvat rantavehnädyynit eli niin 
sanotut valkeat dyynit ovat dyynisukkessiossa alkio-
vaiheen dyynejä seuraava vaihe. Ne sijoittuvat nau-
hamaisena vyöhykkeenä alkiodyynien ja harmaiden 
dyynien väliin. Vyöhykkeen leveys on muutamia kym-
meniä metrejä (yleensä alle 50 m) ja sen pituus vaihtelee 
dyynialueen koon mukaan. Rantavehnädyynit ovat al-
kiovaiheen dyynejä korkeampia, ja tuulen tuoma hiekka 
kasautuu niille pysyvästi. Ne ovat kuitenkin edelleen 
rantavoimien armoilla. Voimakas myrsky tai kulutus 
voi rikkoa dyynin, jolloin sen harja murtuu ja dyynin 
taakse syntyy hiekkakieleke. Liikkuvat rantavehnädyy-
nit ovat hyvin epävakaita kasvualustoja, ja vain muuta-
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uuteen karttamateriaaliin (Maastotietokanta 2014; Van-
hat painetut kartat 2017). Avoimen hietikon pinta-ala on 
vähentynyt 50–60 vuoden aikana noin 60 %. Karttatar-
kastelun tulosta käytettiin apuna arvioinnissa, mutta 
sen ei katsottu olevan suoraan verrannollinen yksittäi-
siin dyynityyppeihin. Rantavehnädyyneillä laadulli-
nen taantuminen katsottiin määrällistä vakavammak-
si. Dyynien häviämiseen on vaikuttanut muun muassa 
kulutus, joka on tarkastelujakson aikana lisääntynyt 
huomattavasti. Kuluneimmilla dyynialueilla rantaveh-
nädyynit ovat kadonneet tyystin. Dyynien aukkoinen 
ja niukka kasvillisuus tuhoutuu helposti kokonaan, 
mikä johtaa myös dyynien rakenteen heikentymiseen 
ja luontaisen dyynisukkession katkeamiseen. Rantaveh-
nädyynien pinta-ala on kutistunut myös hiekanoton ja 
rakentamisen seurauksena. Asuinrakennukset ja kesä-
mökit sijaitsevat useimmiten rannan yläosissa, mutta 
rantavehnädyyneille on rakennettu saunoja, vajoja, 
uimakoppeja ja kioskeja (Mäkinen ym. 2011). Rannan 
eroosio on tuhonnut rantavehnädyynejä esimerkiksi 
Vattajalla. Tulevaa ja historiallista määrän muutosta ei 
pystytty arvioimaan (A2 & A3: DD). 

Levinneisyysalueen koon ja esiintymispaikko-
jen lukumäärän osalta rantavehnädyynit on säilyvä 
luontotyyppi (B1 & B3: LC). Esiintymisruutuja arvioi-
tiin tunnettujen esiintymien perusteella olevan noin 
40 (Ympäristöhallinto 2013b). Luontotyyppi katsottiin 
vaarantuneeksi (VU) sekä rantavehnädyynien suppean 
esiintymisalueen että niiden määrän ja laadun jatkuvan 
ja myös tulevaisuuteen ulottuvan taantumisen vuoksi 
(B2a(i,ii,iii)b). 

Luontotyypin kokonaislaadun katsottiin heiken-
tyneen sekä pitkän että lyhyemmän aikavälin tar-
kastelussa merkittävästi. Menneen 50 vuoden aika-
na muutoksen suhteellisen vakavuuden arvioitiin 
olevan 30–50 % (CD1: VU) ja historiallisesti 40–50 % 
(CD3: NT, vaihteluväli NT–VU). Asiantuntija-arvion 
tausta-aineistona käytettiin muun muassa Metsähal-
lituksen SAKTI-tietojärjestelmän biotooppikuvioiden 
edustavuus- eli laatuarvoja kyseiselle luontotyypille 
(SAKTI 2016), vaikka tietojen ei katsottu vastaavan täy-
sin luontotyypin nykytilaa eikä tilannetta suojelualuei-
den ulkopuolella. Aiemmin yleisen rantalaidunnuksen 
päättyminen sekä veden ja ilman kautta tapahtuva re-
hevöityminen johtavat entistä nopeampaan kasvilli-
suuden lisääntymiseen dyynirannoilla, mikä vähentää 
tuulen vaikutusta ja siten myös dyynien muodostus-
ta. Rannoille kertyvät levämassat auttavat esimerkiksi 
ruovikon levittäytymistä ja yhtenäisen kasvipeitteen 
syntymistä. Myös vieraslaji kurtturuusun leviäminen 
aiheuttaa etenkin etelärannikon pienillä dyyneillä kas-
villisuuden sulkeutumista (Skytén 1978; Kunttu ym. 
2017). Kulutus on kohtalaista tai kovaa viidenneksel-
lä dyynirannoistamme (Mäkinen ym. 2011). Uima- ja 
mökkirannoilla polut, ojat, pallokentät ja auringonot-
topaikat halkovat rantavehnädyynejä ja rikkovat nii-
den rakennetta. Dyynejä myös lanataan (Mäkinen ym. 
2011). Kulumista on tutkittu muun muassa Yyterissä, 
jossa rantavehnädyynien kasvipeitteen pinta-ala vä-
heni tutkimusruuduissa kulumisen takia alle kolmas-
osaan vuosina 2005–2013 (Mäkelä 2016). Kulumista on 

muutamilla dyynialueilla pyritty torjumaan erilaisin 
rakentein ja dyynien liikkumista on estetty istutta-
malla hiekkaa sitovia kasveja. Liikkuvien rantaveh-
nädyynien laadun arvioidaan heikkenevän myös tu-
levaisuudessa, mutta laatumuutosten voimakkuutta ei 
pystytä ennustamaan (CD2a: DD). Ilmastonmuutoksen 
myötä lisääntyvät sademäärät ja myrskyt sekä meri-
veden pinnan nousu muodostavat uhan luontaiselle 
dyynisukkessiolle.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Dyynien kuluminen jat-
kuu erilaisista dyyneillä liikkumista rajoittavista ja oh-
jaavista toimenpiteistä huolimatta. Ilmastonmuutos voi 
lisätä tuulisuutta, mutta toisaalta sekä veden että ilman 
kautta tapahtuva rehevöityminen johtaa dyynirantojen 
kasvillisuuden lisääntymiseen aiempaa nopeammin, 
mikä taas vähentää tuulen vaikutusta ja siten myös dyy-
nien muodostusta.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Vastaa luon-
todirektiivin luontotyyppiä liikkuvat rantakauradyynit 
(2120) ja sisältyy luonnonsuojelulain luontotyyppiin 
hiekkadyynit.

R2.04

Harmaat dyynit
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta

Koko maa VU A1, B2a(i,ii,iii)
b, CD1 –

Etelä-Suomi VU A1, B2a(i,ii,iii)
b, CD1 –

Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Harmaa dyyni syntyy valkean eli 
rantavehnädyynin taakse, suojaan voimakkaimmilta 
tuulilta. Kasvillisuus alkaa sitoa liikkuvaa hiekkaa, 
jolloin yhä useampi kasvilaji pystyy juurtumaan 
alueelle. Kasvipeitteen muodostuttua yhtenäiseksi 
hiekka ei enää liiku, ja dyynisukkessiossa on siirryt-
ty kolmanteen, niin sanottuun harmaiden dyynien 
vaiheeseen. Harmaat dyynit voidaan jakaa kasvilli-
suutensa perusteella jäkäläisiin ja ketomaisiin tyyp-
peihin. Kulutukselle herkillä jäkäläisillä harmailla 
dyyneillä kasvillisuutta hallitsevat sammalet ja jäkä-
lät. Pohjakerros koostuu tyypillisesti poronjäkälistä 
(Cladonia spp.), isohirvenjäkälästä (Cetraria islandica 
subsp. islandica), tinajäkälistä (etenkin Stereocaulon 
paschale), metsäkulosammalesta (Ceratodon purpureus), 
hietikkotierasammalesta (Racomitrium canescens) sekä 
kangaskarhunsammalesta (Polytrichum juniperum) ja 
karvakarhunsammalesta (P. piliferum). Ketomaisten 
harmaiden dyynien harvahkossa kenttäkerroksessa 
vallitsevat lähinnä lampaannata (Festuca ovina), metsä-
lauha (Avenella flexuosa) ja hietakastikka (Calamagrostis 
epigejos). Myös sarjakeltano (Hieracium umbellatum) ja 
kultapiisku (Solidago virgaurea) ovat tavallisia lajeja. Li-
säksi rantavehnä (Leymus arenarius) saattaa sinnitellä 
harmailla dyyneillä kukkimattomana vielä pitkään. 
Harmailla dyyneillä tuuli liikuttelee edelleen hieman 
hiekkaa ja kasvipeitteisen dyynin alueella voi olla tuu-
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len aikaansaama paljas deflaatiopinta. Dyynit ovat tär-
keitä kuivien, lämpimien ja hiekkaisten ympäristöjen 
eliölajeille. Harmailla dyyneillä tyypillisiä hyönteisiä 
ovat muun muassa aitomuurahaiskorento (Myrmeleon 
formicarius) sekä harvinaisena etelä- ja lounaisranni-
kolla esiintyvä pikkumuurahaiskorento (M. bore).
Maantieteellinen vaihtelu: Merenkurkun eteläpuolella 
harmaiden dyynien lajistoon kuuluu myös hietikkosara 
(Carex arenaria), Hankoniemellä ja Saaristomerellä lisäk-
si harvinainen hietikkonata (Festuca polesica).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Harmaat dyy-
nit ovat osa dyynien sukkessiosarjaa. Ne ovat kehitty-
neet valkeista dyyneistä ja muuttuvat edelleen puustoi-
siksi dyyneiksi. Vapaan laidunnuksen aikoihin etenkin 
Hailuodossa laiduneläimet pääsivät syömään dyyni-
rannoilta hiekkaa sitovan vähäisen kasvillisuuden, 
jolloin rantadyynien taakse muodostui laajoja tasaisia 
deflaatiokenttiä.

!

!

!

!

Esiintyminen: Harmaita dyynejä esiintyy 
osana dyynisarjaa kaikilla dyynialueilla, 
joista pääosa sijoittuu Pohjanlahden ran-
noille. Suomenlahden puolella harmaita 
dyynejä esiintyy pienialaisesti Hanko-
niemellä ja itäisellä Suomenlahdella. Har-
maita dyynejä arvioidaan olevan noin 240 
ha (Ympäristöhallinto 2013a). Erityisen 
laajoja harmaiden dyynien alueita esiin-

tyy Kokkolan Vattajanniemellä (Koskela 2009), jonka 67 
ha:n alue kattaa lähes kolmanneksen harmaiden dyy-
nien kokonaispinta-alasta Suomessa.

Uhanalaistumisen syyt: Kuluminen (Ku 3), rakenta-
minen (R 3), rehevöittävä laskeuma (Rl 2), kotitarvehie-
kanotto (Ks 1).
Uhkatekijät: Kuluminen (Ku 3), rehevöittävä laskeu-
ma (Rl 2), ilmastonmuutos (Im 2), rakentaminen (R 1), 
vieraslajit (L 1).
Romahtamisen kuvaus: Harmaat dyynit voivat hävitä 
esimerkiksi rakentamisen ja hiekanoton vuoksi, tai ne 
voivat kulumisen seurauksena muuttua deflaatioken-
tiksi. Harmaa dyyni katsotaan romahtaneeksi myös, jos 
se on muuttunut umpeenkasvun myötä toiseksi luon-
totyypiksi.
Arvioinnin perusteet: Harmaat dyynit arvioitiin vaa-
rantuneiksi (VU) menneen 50 vuoden aikana tapah-
tuneen määrän vähenemisen (A1), esiintymisruutujen 
pienen lukumäärän (B2) ja luontotyypin laadullisen 
heikkenemisen (CD1) vuoksi. 

Harmaiden dyynien määrän arvioitiin vähenty-
neen enemmän kuin rantavehnädyynien eli noin 40 % 
menneen 50 vuoden aikana (A1: VU). Dyynien yleistä 
pinta-alan muutosta selvitettiin vertaamalla etenkin 
1950–1960-lukujen peruskartoille merkittyjen, dyyni-
alueilla sijaitsevien avointen hietikkojen määriä uu-
teen karttamateriaaliin (Maastotietokanta 2014; Vanhat 
painetut kartat 2017). Vertailun perusteella avoimen 
hietikon pinta-ala on vähentynyt 50–60 vuoden aikana 
noin 60 %. Tulosta käytettiin apuna arvioinnissa, mutta 
sen ei katsottu olevan suoraan verrannollinen yksittäi-
siin dyynityyppeihin. Harmaiden dyynien pinta-ala 
on pienentynyt sekä kulutuksen että metsittymisen 

Hailuoto. Kuva: Terhi Ryttäri



114  Suomen ympäristö  5 | 2018  Osa 2

seurauksena. Myös rantarakentaminen on supistanut 
dyynialaa, ja aiemmin hiekan kotitarveotto rikkoi 
dyynien rakennetta. Dyynirannoilla virkistyskäyttö-
paineet ovat kovat ja dyynien kuluminen on ongel-
ma. Tallaus ja erityisesti maastoajo tuhoavat helposti 
pohjakerroksen jäkäläpeitteen. Toisaalta dyynit ovat 
metsittymässä laidunnuksen loputtua, ja niitä uhkaa 
ilman ja vesien kautta tapahtuva rehevöityminen ja 
umpeenkasvu. Tulevaa ja historiallista määrän muu-
tosta ei pystytty arvioimaan (A2 & A3: DD).

Harmaita dyynejä esiintyy lähes koko rannik-
koalueella, ja luontotyyppi on levinneisyysalueen 
koon ja esiintymispaikkojen lukumäärän osalta 
säilyvä (B1 & B3: LC). Esiintymisruutuja arvioitiin 
tunnettujen esiintymien perusteella olevan noin 40 
(Ympäristöhallinto 2013b). Luontotyyppi katsottiin 
vaarantuneeksi (VU) sekä harmaiden dyynien sup-
pean esiintymisalueen että niiden määrän ja laadun 
jatkuvan ja myös tulevaisuuteen ulottuvan taantumi-
sen vuoksi (B2a(i,ii,iii)b). 

Harmaiden dyynien laadun katsottiin heikentyneen 
sekä pitkällä että lyhyemmällä aikavälillä merkittäväs-
ti. Menneen 50 vuoden aikana muutoksen suhteellisen 
vakavuuden arvioitiin olevan 30–50 % (CD1: VU), histo-
riallisessa tarkastelussa laatumuutoksen katsottiin vas-
taavan luokkaa silmälläpidettävä (CD3: NT, vaihteluväli 
NT–VU). Asiantuntija-arvion tausta-aineistona käytet-
tiin muun muassa Metsähallituksen SAKTI-tietojärjes-
telmän biotooppikuvioiden edustavuus- eli laatuarvoja 
kyseiselle luontotyypille (SAKTI 2016), vaikka tietojen ei 
katsottu vastaavan täysin luontotyypin nykytilaa eikä 
tilannetta suojelualueiden ulkopuolella. 

Vielä 1960-luvulla laidunnus oli dyyneillä varsin 
yleistä. Esimerkiksi lampaat rikkoivat sorkillaan jä-
kälää, minkä seurauksena alueille muodostui deflaa-
tiokenttiä. Rantalaidunnuksen päätyttyä harmaiden 
dyynien tilanne parani hetkellisesti, kunnes lisäänty-
nyt virkistyskäyttö taas kiihdytti dyynien kulumista. 
Suomen laajimmalla harmaiden dyynien esiintymällä 
Vattajalla kulumista on pyritty vähentämään esimerkik-
si kulkureittejä ohjaamalla. Umpeenkasvua on hillitty 
männyntaimia raivaamalla (Hellemaa 2009). Hoitotoi-
mien myötä harmaiden dyynien pinta-ala Vattajalla 
on kasvanut, mutta dyynien edustavuus on arvioitu 
heikoksi (Koskela 2009). Harmaiden dyynien laadun 
arvioidaan heikkenevän myös tulevaisuudessa, mut-
ta muutoksen suuruutta ei pystytä arvioimaan (CD2a: 
DD). Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät sateet ja 
meriveden pinnan kohoaminen nostavat pohjaveden 
tasoa dyyneillä ja metsä pääsee leviämään näille alueille 
aiempaa nopeammin.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Kunnostustoimista huoli-
matta umpeenkasvun ja kulumisen arvioidaan edelleen 
vähentävän harmaiden dyynien pinta-alaa ja heikentä-
vän niiden laatua.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Vastaa luon-
todirektiivin luontotyyppiä kiinteät ruohokasvillisuuden 
peittämät dyynit (2130) ja sisältyy luonnonsuojelulain 
luontotyyppiin hiekkadyynit.

R2.05

Variksenmarjadyynit
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa CR A2a, CD2a –
Etelä-Suomi CR A2a, CD2a –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Variksenmarjadyynit seuraavat dyy-
nisarjassa harmaita dyynejä. Tavallisesti niitä esiintyy 
laikuittain puustoisten dyynien vyöhykkeessä sekä de-
flaatiovyöhykkeessä harmaiden ja puustoisten dyynien 
välissä. Luontotyypin synty edellyttää hiekan liikkumis-
ta, mitä aiemmin yleinen rantalaidunnus on edistänyt. 
Variksenmarjadyynit ovat kehityksensä alkuvaiheessa 
epästabiileja, deflaatiopinnalle muodostuneita ja tuulen 
lennättämää hiekkaa kerääviä variksenmarjakumparei-
ta. Sukkession edetessä variksenmarjakasvustot kohoa-
vat ja laajenevat, jolloin kumpareiden välit muodostuvat 
suojaisemmiksi ja saavat kasvipeitteen. Kehityksensä 
loppuvaiheessa variksenmarjadyynit ovat stabiileja, ja 
niitä on paikoilla, joissa hiekkaa ei enää kasaudu. Dyy-
nejä peittää ohut ja helposti rikkoutuva humuskerros. 
Tästä syystä niitä kutsutaan myös ruskeiksi dyyneiksi. 
Kasvillisuudessa vallitsevat varvut tai matalat pensaat. 
Pääosa variksenmarjadyyneistä luokitellaan niin sa-
notuksi primäärityypiksi eli varpujen levittäytyminen 
hiekalle on ollut alkusysäys dyynin muodostumiselle. 
Sekundäärityypin dyynit, joille varvut levittäytyvät vas-
ta dyynimuodostuksen jälkeen, ovat harvinaisia. Laidun-
nus on osaltaan vaikuttanut variksenmarjadyynialuei-
den syntyyn, erityisesti deflaatiomaiseen topografiaan. 
Kasvupaikkana variksenmarjadyynit ovat niukkaravin-
teisia. Valtalajina on variksenmarja (Empetrum nigrum). 
Myös sianpuolukka (Arctostaphylos uva-ursi) ja siropaju 
(Salix repens) voivat olla luontotyypin valtalajeja yksit-
täisillä kumpareilla. Muita tyypillisiä lajeja ovat lillukka 
(Rubus saxatilis), hiirenvirna (Vicia cracca), maitohorsma 
(Chamaenerion angustifolium), lampaannata (Festuca ovina), 
sarjakeltano (Hieracium umbellatum) ja kataja (Juniperus 
communis). Avoimessa dyyniympäristössä elää lukuisia 
uhanalaisia hyönteisiä. Dyynisukkulakoi (Scythris em-
petrella) elää nimenomaan variksenmarjadyyneillä, ja 
sen merkittävin esiintymisalue Suomessa on Vattajalla. 
Koiperhosen toukat elävät variksenmarjamättäissä va-
riksenmarjan juuripaakun sisällä ja tarvitsevat elinym-
päristökseen sopivasti liikkuvaa hiekkaa.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Variksen-
marjadyynit liittyvät läheisesti metsäisiin dyyneihin. 
Myöskään rajanveto dyynialueiden nummityyppeihin 
ja varsinaiseen deflaatiopintaan ei ole ongelmatonta.

!

!

!

!

Esiintyminen: Variksenmarjadyynejä 
esiintyy pienialaisesti osalla maamme 
dyynialueista sekä Pohjanlahdella että 
Suomenlahden puolella. Niiden koko-
naispinta-ala on ainoastaan 35 ha (Ympä-
ristöhallinto 2013a). Suurin yksittäinen 
esiintymä on Vattajanniemellä.

Vattajanniemi, Kokkola. Kuva: Kasper Koskela  
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Uhanalaistumisen syyt: Kuluminen (Ku 3), rakenta-
minen (R 2), rehevöittävä laskeuma (Rl 2), metsien uu-
distamis- ja hoitotoimet (M 1), avoimien alueiden um-
peenkasvu (Nu 1).
Uhkatekijät: Kuluminen (Ku 3), rehevöittävä laskeuma 
(Rl 2), rakentaminen (R 1), metsien uudistamis- ja hoito-
toimet (M 1), avoimien alueiden umpeenkasvu (Nu 1), 
ilmastonmuutos (Im 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi silloin, kun alueella ei kulumisen vuoksi 
enää esiinny variksenmarjaa tai alue on kasvanut um-
peen siinä määrin, että avoin ja liikkuva hiekkapinta 
on hävinnyt samalla kun männikkö on vallannut alaa.
Arvioinnin perusteet: Variksenmarjadyynit arvioitiin 
äärimmäisen uhanalaisiksi (CR) luontotyypin ennuste-
tun määrän vähenemisen (A2a) ja laadun heikkenemi-
sen (CD2a) vuoksi. 

Variksenmarjadyynien määrä on mahdollisesti vä-
hentynyt enemmän kuin harmaiden dyynien, lähes 50 
% menneen 50 vuoden aikana (A1: VU). Dyynien yleis-
tä pinta-alan muutosta selvitettiin vertaamalla etenkin 
1950–1960-lukujen merkittyjen, dyynialueilla sijaitse-
vien avointen hietikkojen määriä uuteen karttamate-
riaaliin (Maastotietokanta 2014; Vanhat painetut kartat 
2017). Vertailun perusteella avoimen hietikon pinta-ala 
on vähentynyt 50–60 vuoden aikana noin 60 %. Tulos-
ta käytettiin apuna arvioinnissa, mutta sen ei katsot-
tu olevan suoraan verrannollinen yksittäisiin dyyni-
tyyppeihin. Variksenmarjadyynit ovat metsittyneet, ja 
puustoltaan vajaatuottoisina niitä on myös aktiivisesti 
metsitetty. Lisäksi rakentaminen ja hiekan kotitarveot-
to ovat pienentäneet variksenmarjadyynien pinta-alaa. 
Sijaintinsa vuoksi variksenmarjadyynit ovat aina olleet 
haluttuja rakennuspaikkoja esimerkiksi suosituimmilla 
uimaranta- ja virkistyskäyttöalueilla. Myös rehevöittä-
vä laskeuma ja sen myötä nopeutuva umpeenkasvu 
on uhka tälle karulle luontotyypille. Viime vuosikym-
menenä on havaittu varsinkin männyntaimien voima-
kasta lisääntymistä, ja niiden poistoon on panostettu 
esimerkiksi Vattajan alueella. Vattajalla luontotyyppi 
on kärsinyt myös kulumisesta, ja muun muassa tämän 
seurauksena variksenmarjakummut ovat hajonneet 
(Lehto 2009). Luontotyypin ennustetaan taantuvan 
voimakkaasti tulevan 50 vuoden aikana (A2a: CR). Va-
riksenmarjadyyneillä metsittymistä tapahtuu erityi-
sen paljon verrattuna muihin dyyniluontotyyppeihin, 
ja nuorten männyntaimien määrä luontotyypillä on 
hoitotoimista riippumatta lisääntynyt voimakkaasti. 
Variksenmarjadyynejä ei myöskään synny lisää, koska 
liikkuvan hiekan määrä vähenee deflaatiokenttien ja 
muiden ympäröivien alueiden umpeenkasvun sekä ran-
taviivan ruovikoitumisen vuoksi. Historiallisen määrän 
muutoksen suuruutta ei pystytty arvioimaan (A3: DD).

Variksenmarjadyynejä esiintyy vain osalla ranni-
kon dyynialueista, mutta luontotyyppi on levinnei-
syysalueen koon ja esiintymispaikkojen lukumäärän 
osalta säilyvä (B1 & B3: LC). Esiintymisruutuja arvioi-
tiin tunnettujen esiintymien perusteella olevan noin 
16 (Ympäristöhallinto 2013b). Luontotyyppi katsottiin 
erittäin uhanalaiseksi (EN) sekä variksenmarjadyynien 
suppean esiintymisalueen että niiden määrän ja laadun 

jatkuvan ja myös tulevaisuuteen ulottuvan taantumisen 
vuoksi (B2a(i,ii,iii)b). 

Variksenmarjadyynien kokonaislaadun katsottiin 
heikentyneen sekä pitkällä että lyhyemmällä aikavälillä 
merkittävästi. Menneen 50 vuoden aikana muutoksen 
suhteellisen vakavuuden arvioitiin olevan 50–80 % (CD1: 
EN, vaihteluväli VU–EN), historiallisessa tarkastelussa 
laatumuutoksen katsottiin vastaavan luokkaa vaaran-
tunut (CD3: VU). Asiantuntija-arvion tausta-aineistona 
käytettiin muun muassa Metsähallituksen SAKTI-tie-
tojärjestelmän biotooppikuvioiden edustavuus- eli laa-
tuarvoja kyseiselle luontotyypille (SAKTI 2016), vaikka 
tietojen ei katsottu vastaavan täysin luontotyypin ny-
kytilaa. Laidunnus oli dyynialueilla vielä 1960-luvulla 
melko yleistä, millä oli myönteinen vaikutus varik-
senmarjadyyneihin. Luontotyypin on havaittu olevan 
muuttumassa erittäin nopeasti sekä määrällisesti että 
laadullisesti, ja se arvioitiin äärimmäisen uhanalaiseksi 
(CD2a: CR, vaihteluväli VU–CR). Männyntaimien erityi-
sen voimakas leviäminen dyyneille viimeisten 10 vuo-
den aikana on heikentänyt niiden laatua huomattavasti. 
Vattajalla variksenmarjadyynien pinta-alan vähenemis-
tä on saatu hoitotoimenpiteillä hieman hidastettua, mut-
ta alueiden laatu arvioidaan heikoksi. Umpeenkasvun 
ohella merkittävä variksenmarjadyyneihin kohdistuva 
uhka on moottoriajoneuvojen aiheuttama voimakas ku-
lutus. Kuluneimmilla alueilla kasvillisuus on laajojen 
deflaatiopintojen johdosta niukkaa. Toisaalta esimer-
kiksi laidunnuksesta syntyvä kohtuullinen ja avointa 
hiekkapintaa ylläpitävä kulutus kuulunee variksenmar-
jadyynien dynamiikkaan. Variksenmarjamättäiden ym-
pärillä oleva irtohiekka on tärkeää dyynien säilymiselle. 
Muiden muassa hietikkotierasammal (Racomitrium ca-
nescens) haittaa variksenmarjan levittäytymistä, mutta 
sammal häviää irtohiekan kasautuessa sen päälle. 
Luokkamuutoksen syyt: Aito muutos.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Umpeenkasvu ja virkis-
tyskäytöstä sekä maastoliikenteestä johtuva kuluminen 
jatkuvat. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Vastaa luonto-
direktiivin luontotyyppiä variksenmarjadyynit (2140) ja 
sisältyy luonnonsuojelulain luontotyyppiin hiekkadyynit.

R2.06

Dyynialueiden kosteat soistuneet 
painanteet

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa EN B2a(i,ii,iii)b –
Etelä-Suomi EN B2a(i,ii,iii)b –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Dyynialueilla esiintyy aktiivisten dyy-
nien välisissä painanteissa korkean pohjaveden vaiku-
tuksesta pieniä kosteita, usein soistuneita painanteita. 
Nämä painanteet ovat ympäröiviin dyyneihin verrat-
tuna ravinteikkaita ja monimuotoisia ympäristöjä. Ne 
ovat osa dyynikokonaisuutta, mutta pienialaisuudes-
taan huolimatta muista dyynityypeistä siinä määrin 
poikkeavia, että ne voidaan erottaa myös omaksi luon-
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totyypikseen. Dyynialueiden painanteet voidaan jakaa 
kahteen tyyppiin: kausikosteisiin, sammalvaltaisiin, 
usein pohjavesivaikutteisiin deflaatiopainanteisiin, 
jotka saattavat kuivua kesällä kokonaan, sekä pysy-
västi märkiin, jopa avovetisiin sara- ja ruokovaltaisiin, 
merestä kuroutumalla syntyneisiin lampareisiin. Pai-
nanteet sijoittuvat useimmin harmaiden dyynien vyö-
hykkeelle.

Pohjavesivaikutteisten dyynipainanteiden kasvilli-
suuteen kuuluvat pajut (Salix spp.), erityisesti siropaju 
(S. repens), rantavihvilä (Juncus alpinoarticulatus), rön-
syrölli (Agrostis stolonifera), merivihvilä (Juncus balti-
cus), luhtavilla (Eriophorum angustifolium), harmaasara 
(Carex canescens), riippasara (C. paupercula), pyöreäleh-
tikihokki (Drosera rotundifolia), juolukka (Vaccinium uli-
ginosum) ja suomyrtti (Myrica gale). Sammalista tyy-
pillisimpiä ovat karhunsammalet (Polytrichum spp.) 
ja metsärahtusammal (Cephaloziella divaricata). Avo-
vesilampareet puolestaan ovat sarojen (Carex spp.) ja 
kaislojen (Scirpus spp.) reunustamia. Dyynialueiden 
kosteat painanteet ovat merkityksellisiä muun muassa 
kahlaajien ruokailupaikkoina. Kosteissa painanteissa 
elää myös joitakin erikoistuneita hyönteislajeja, kuten 
hietanuppo (Curimopsis setigera) ja ruokotikarilude 
(Nabis lineatus).
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Painanteet ovat 
osa merenrantojen dyynisarjaa ja ne sijoittuvat useim-
min harmaiden dyynien vyöhykkeelle. Täysin stabiloi-
tuneilla ja metsäisillä dyyneillä esiintyvät soistumat 
luetaan suokasvillisuustyyppeihin.

!

!

!

Esiintyminen: Kosteita painanteita esiin-
tyy dyynialueiden yhteydessä lähinnä 
laajoilla Pohjanlahden dyynialueilla. 
Kooltaan ne ovat yleensä varsin pienialai-
sia ja luontotyypin kokonaispinta-ala on 
arviolta muutama kymmenen hehtaaria.
Uhanalaistumisen syyt: Ojitus (Oj 2), kulu-
minen (Ku 2), avoimien alueiden umpeen-
kasvu (Nu 2), rehevöittävä laskeuma (Rl 2).

Uhkatekijät: Avoimien alueiden umpeenkasvu (Nu 2), 
rehevöittävä laskeuma (Rl 2), ojitus (Oj 1).
Romahtamisen kuvaus: Dyynialueiden kosteat sois-
tuneet painanteet voivat hävitä esimerkiksi ojittami-
sen, rakentamisen tai kovan kulutuksen seurauksena. 
Luontotyyppi katsotaan romahtaneeksi myös, jos kaikki 
sen esiintymät ovat muuttuneet umpeenkasvun myötä 
esimerkiksi ruovikoiksi tai pensaikoiksi.
Arvioinnin perusteet: Dyynialueiden kosteat soistu-
neet painanteet arvioitiin erittäin uhanalaisiksi (EN) 
niiden esiintymisruutujen pienen määrän vuoksi (B2). 

Kosteiden soistuneiden painanteiden määrän vähe-
nemistä on luontotyypin dynaamisuuden vuoksi vai-
kea arvioida, mutta 30–50 % luontotyypin pinta-alasta 
uskotaan hävinneen menneen 50 vuoden aikana (A1: 
VU). Suurimpana syynä tähän ovat olleet ojituksista 
johtuneet muutokset vesitaloudessa ja painanteiden 
umpeenkasvu. Umpeenkasvu johtunee myös aiemmin 
yleisen rantalaidunnuksen loppumisesta sekä typpi-
laskeuman rehevöittävästä vaikutuksesta. Umpeen-
kasvun edetessä siropajun ja järviruo’on (Phragmites 
australis) ohella painanteisiin levittäytyvät esimerkiksi 
suomyrtti, kiiltopaju (Salix phylicifolia) ja harmaalep-
pä (Alnus incana). Kyseessä on alituisesti muuttuva 
luontotyyppi, jonka säilyminen edellyttää jatkuvaa 
uusien esiintymien syntymistä samalla kun vanhem-
mat esiintymät kasvavat umpeen. Maankohoamisen 
myötä vanhat esiintymät kuivuvat nopeasti. Uusia 
kosteita painanteita syntyy mahdollisesti aiempaa vä-
hemmän, koska uusien dyynien kehittyminen on hi-
dastunut umpeenkasvun myötä. Ilmastonmuutoksen 
myötä lisääntyvä tuulisuus saattaa parantaa dyynien 
ja niiden kosteiden painanteiden muodostumiselle 
suotuisia olosuhteita. Toisaalta nettomaankohoami-
nen hidastuu meriveden pinnan noustessa. Tulevaa 
ja historiallista määrän muutosta ei tiedon puutteessa 
pystytty arvioimaan (A2 & A3: DD).

Levinneisyysalueen koon perusteella kosteat sois-
tuneet painanteet luokiteltiin silmälläpidettäviksi 
(B1: NT). Luontotyyppiä ei yleensä muodostu pienille 
dyynialueille, mikä rajoittaa sen esiintymistä. Kosteita 
soistuneita painanteita arvioitiin esiintyvän yli kymme-
nessä, mutta selvästi alle 20 esiintymisruudussa, mikä 
vastaa B2-kriteerin luokkaa erittäin uhanalainen (EN). 
Luontotyypin taantuminen arvioitiin määrän ja laadun 
osalta jatkuvaksi ja myös tulevaisuuteen ulottuvaksi 
(B2a(i,ii,iii)b). Laskelmissa on huomioitu sekä pohjave-
sivaikutteiset että meriveden alle ajoittain joutuvat pai-
nanteet. Esiintymispaikkojen lukumäärän perusteella 
luontotyyppi on säilyvä (B3: LC).

Luontotyyppi on taantunut laadullisesti ja taantuu 
myös tulevaisuudessa, mutta muutoksen suuruudes-
ta ei ole riittävästi tietoa (CD1–CD3: DD). Järviruoko 
on syrjäyttänyt painanteiden luontaista kasvilajistoa. 
Liiallisen kulutuksen aiheuttama kasvillisuuden tuhou-
tuminen on monin paikoin heikentänyt luontotyypin 
laatua.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Dyynialueiden vähene-
minen ja ojitus sekä ongelmat dyynien sukkessiokehi-
tyksessä johtavat tämän luontotyypin vähenemiseen. Hailuoto. Kuva: Terhi Ryttäri 
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Aiemmin yleinen rantalaidunnus on saattanut estää 
umpeenkasvua, jolloin kosteat, soistuneet painanteet 
ovat pysyneet kauemmin avoimina. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Vastaa luon-
todirektiivin luontotyyppiä dyynien kosteat soistuneet 
painanteet (2190) ja sisältyy luonnonsuojelulain luonto-
tyyppiin hiekkadyynit.

R2.07

Metsäiset dyynit
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta

Koko maa VU A1, A2a, 
B2a(i,ii,iii)b, CD1 –

Etelä-Suomi VU A1, A2a, 
B2a(i,ii,iii)b, CD1 –

Pohjois-Suomi

kenttäkerros on yleensä laikuittainen ja variksenmarjan 
(Empetrum nigrum) vallitsema. Myös sianpuolukka (Arc-
tostaphylos uva-ursi) ja puolukka (Vaccinium vitis-idaea) 
voivat olla runsaita (Lindgren ym. 2001). Ruohovartisis-
ta lajeista metsäisillä dyyneillä kasvavat muun muassa 
metsälauha (Avenella flexuosa) ja lampaannata (Festuca 
ovina). Sammalia ja jäkäliä dyyneillä esiintyy yleisesti. 
Runsaimpia niistä ovat metsäkulosammal (Ceratodon 
purpureus), hietikkotierasammal (Racomitrium canescens) 
ja poronjäkälät (Cladonia spp.). Humuskerros metsäisillä 
dyyneillä on ohut ja helposti rikkoutuva. Dyynimetsille 
ovat tyypillisiä paljaan hiekan laikut, jotka ovat tärkeitä 
paahdeympäristöjä vaateliaille lajeille.

Korkeampien dyynien yhteydessä hyvin hienoja-
koisella alustalla voi esiintyä harvinaisena pihlaja- ja 
tuomivaltaista, aluskasvillisuudeltaan jopa lehtoa muis-
tuttavaa kasvillisuutta. Tällaiset esiintymät ovat kuiten-
kin huonosti tunnettuja. Esiintymispaikoista voidaan 
mainita Yyterin Keisarinpankki sekä Vattajan Komme-
linpakka. Edustavia metsäisiä dyynejä, joilla puusto on 
saanut kehittyä luontaisesti, on enää lähinnä vain Na-
tura 2000 -alueilla. Muualla metsät ovat pääosin metsä-
talouskäytössä. Luontotyyppiin kuuluvat myös talous-
metsäkäytössä olevat alueet, joilla on säilynyt dyyneille 
ominaisia geomorfologisia ja ekologisia piirteitä.
Maantieteellinen vaihtelu: Hankoniemellä tavallisia 
metsäisten dyynien lajeja ovat myös kangasajuruoho 
(Thymus serpyllum), hietikkosara (Carex arenaria) ja hie-
tikkonata (Festuca polesica), jälkimmäiset jäänteinä aiem-
mista dyynivaiheista.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Metsäiset 
dyynit ovat dyynisarjan loppuvaihe, ja ne vaihettuvat 
muiksi metsäisiksi luontotyypeiksi. Luontotyyppiin si-
sällytetään vain alueet, jotka ovat yhteydessä merenran-
nikon dyynisukkessiosarjaan. Sisämaan harjualueiden 
dyynimetsät sisältyvät metsien luontotyyppeihin.

!

!

!

!

Esiintyminen: Metsäisiä dyynejä esiintyy 
dyynialueiden yhteydessä erityisesti Pe-
rämerellä. Näiden lisäksi niitä tavataan 
muun muassa Selkämerellä ja Hanko-
niemellä. Esiintymien koko vaihtelee laa-
joissa rajoissa ja niiden kokonaispin-
ta-alan arvioidaan olevan noin 4 500 ha. 
Laajimmat metsäiset dyynialueet löyty-
vät Vattajanniemeltä ja Hailuodosta.

Uhanalaistumisen syyt: Metsien uudistamis- ja hoi-
totoimet (M 3), rakentaminen (R 3), kuluminen (Ku 2), 
hiekanotto (Ks 1), rehevöittävä laskeuma (Rl 1).
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 3), 
rakentaminen (R 3), kuluminen (Ku 2), rehevöittävä las-
keuma (Rl 1), hiekanotto (Ks 1).
Romahtamisen kuvaus: Metsäiset dyynit voidaan kat-
soa luontotyyppinä romahtaneeksi, jos kaikki esiinty-
mät ovat hävinneet esimerkiksi rakentamisen vuoksi 
tai niiden luontaiset prosessit ovat pahoin häiriinty-
neet talousmetsäkäytön seurauksena. Luontotyyppiä 
pidetään romahtaneena myös, jos dyynimuodostelmat 
ovat tuhoutuneet esimerkiksi metsäautotieverkoston 
rakentamisen, hakkuun yhteydessä suoritetun maan-
pinnan käsittelyn tai muun kaivamisen tai kulumisen 
seurauksena.

Hailuoto. Kuva: Kasper Koskela

Luonnehdinta: Metsäiset dyynit ovat useimmiten har-
vapuustoisia, aluskasvillisuudeltaan jossain määrin va-
riksenmarjadyynejä muistuttavia muodostumia, joille 
hiekan kasaantumista ei ole tapahtunut enää aikoihin. 
Näille niin sanotuille primäärisille dyyneille puusto on 
levittäytynyt dyynin vakiintumisen jälkeen. Sekundää-
risiä metsäisiä dyynejä syntyy joissakin tapauksissa, 
kun dyyni vaeltaa puiden tai metsikön kohdalle, jolloin 
puiden rungot hautautuvat osittain hiekan alle. Useim-
mat metsäiset dyynit sijoittuvat rannan suuntaisesti 
avoimen hiekkarannan tai dyynialueen ja yläpuolisen 
metsän rajalle. Usein kyseessä on yksittäinen reunadyy-
ni. Aiemmin dyynimetsät äärimmäisen kuivina kasvu-
paikkoina myös paloivat usein, mikä saattoi aiheuttaa 
dyynin liikkeellelähdön uudelleen. 

Metsäisillä dyyneillä puuston korkeus on määritel-
mällisesti yli kaksi metriä ja puita on suhteellisen tiheästi 
erotuksena muista avoimemmista dyynityypeistä. Puus-
ton muodostavat primäärisillä dyyneillä yleensä männyt 
(Pinus sylvestris), joiden joukossa on myös vanhoja, kilpi-
kaarnaisia yksilöitä (Mäkinen ym. 2011). Sekundäärisil-
lä dyyneillä tavataan myös joitakin lehtipuita. Dyynien 
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Arvioinnin perusteet: Metsäiset dyynit arvioitiin vaa-
rantuneiksi (VU) niiden menneen ja tulevan määrän 
vähenemisen (A1 & A2a), esiintymisruutujen pienen 
määrän (B2) sekä luontotyypin laadullisen heikkene-
misen vuoksi (CD1).

Metsäiset dyynit ovat asiantuntija-arvion mukaan 
vähentyneet 30–50 % menneen 50 vuoden aikana (A1: 
VU). Metsäiset dyynit ovat sijaintinsa puolesta suosittu-
ja rakentamispaikkoja. Rantarakentaminen ja siihen liit-
tyvä hallitsematon liikkuminen erityisesti moottoriajo-
neuvoilla polkujen ja teiden ulkopuolella altistaa dyynit 
kulutukselle, joka tuhoaa niiden pintakasvillisuutta ja 
pahimmillaan myös itse dyynirakenteen. Metsätalous 
on ollut rakentamisen ohella merkittävin tekijä metsäis-
ten dyynien vähenemisessä. Uusia metsäisiä dyynejä 
ei tarkastelujakson aikana arvioitu muodostuneen sa-
massa tahdissa häviämisen kanssa, vaikka dyynialuei-
ta on suojelualueilla ennallistettu ja aiemmin avoimia 
dyynejä on metsittynyt. Metsäisistä dyyneistä on tällä 
hetkellä suojeltu vain noin 20 %. Luontotyypin ennus-
tetaan vähenevän 30–50 % tulevan 50 vuoden aikana 
(A2a: VU) rakentamisen ja metsätalouden seurauksena. 
Historiallista määrän muutosta ei pystytty arvioimaan 
(A3: DD). 1700-luvun lopulla metsäisten dyynien pin-
ta-alaan ovat vaikuttaneet muun muassa tervanpoltto, 
kotitarvepuunotto ja laaja-alainen laidunnus.

Metsäisten dyynien levinneisyysalue ulottuu Han-
koniemeltä Perämeren pohjukkaan, ja luontotyyppi 
on niin levinneisyysalueen koon kuin esiintymispaik-
kojen lukumäärän perusteella säilyvä (B1 & B3: LC). 
Esiintymisruutuja metsäisillä dyyneillä on 44 kappa-
letta (Ympäristöhallinto 2013b). Luontotyyppi arvioitiin 
vaarantuneeksi (VU) sekä suppean esiintymisalueen 
että määrän ja laadun jatkuvan ja myös tulevaisuuteen 
ulottuvan taantumisen vuoksi (B2a(i,ii,iii)b). 

Metsäisten dyynien kokonaislaadun arvioitiin hei-
kentyneen sekä pitkällä että lyhyemmällä aikavälillä. 
Menneen 50 vuoden aikana muutoksen suhteellisen 
vakavuuden katsottiin olevan 30–50 % (CD1: VU), his-
toriallisessa tarkastelussa laatumuutoksen katsottiin 
vastaavan luokkaa silmälläpidettävä (CD3: NT, vaih-
teluväli NT–VU). Asiantuntija-arvion tausta-aineistona 
käytettiin muun muassa Metsähallituksen SAKTI-tie-
tojärjestelmän biotooppikuvioiden edustavuus- eli laa-
tuarvoja kyseiselle luontotyypille (SAKTI 2016), vaikka 
tietojen ei katsottu vastaavan täysin luontotyypin nyky-
tilaa. Arvioissa on huomioitu, että tiedot ovat peräisin 
suojelualueilta ja että niiden ulkopuolelle jää suuri alue, 
jossa metsäisten dyynien laatu on muun muassa metsä-
talouden vaikutuksesta selvästi heikompi. 

Metsätalouden seurauksena puuston rakenne muut-
tuu yksipuolisemmaksi, ja esimerkiksi lahopuustoisia 
metsäisiä dyynejä löytyy enää vain suojelualueilta. 
Metsäiset dyynit voivat myös kasvaa umpeen, ku-
ten on tapahtunut esimerkiksi Vattajalla. Metsätalous 
muuttaa metsiä tiheämmiksi ja sulkeutuneemmiksi, 
ja dyynejä on saatettu lannoittaa. Myös rehevöittävä 
laskeuma aiheuttaa luonnostaan karun luontotyypin 
umpeenkasvua ja kasvillisuuden voimakasta taantu-
mista. Vähäinen kulutus, esimerkiksi virkistyskäyttö, 
ylläpitää metsäisiä dyynejä. Toisaalta metsäiset dyy-

nit ovat alttiita eroosiolle ja maaperävaurioille, koska 
männynneulaskarike voi muun muassa rankkasateiden 
aikana hidastaa veden imeytymistä maahan sellaisilla 
alueilla, joilla maanpinta on rikkoontunut (Lehto 2007). 
Laajat maaperävauriot eivät metsäisillä dyyneillä myös-
kään korjaannu itsestään, koska avoimiin dyyneihin 
verrattuna hiekka ei liiku yhtä paljon puuston heiken-
täessä tuulen vaikutusta (Sievänen ja Tikkanen 2009). 
Dyynimänniköiden käyttö jäkälän keruuseen on jossain 
määrin hillinnyt voimakasta metsänkäsittelyä Hailuo-
dossa. Luontotyypin tulevan laatumuutoksen suuruutta 
ei pystytty arvioimaan (CD2a: DD). 
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia. 
Kehityssuunta: Heikkenevä. Suurin osa metsäisistä 
dyyneistä sijaitsee suojelualueiden ulkopuolella, jossa 
metsätalous, rakentaminen, kuluminen ja muut dyynejä 
uhkaavat toiminnot jatkuvat.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Vastaa luonto-
direktiivin luontotyyppiä metsäiset dyynit (2180). Vähä-
puustoisin osa voi sisältyä metsälain erityisen tärkeään 
elinympäristöön hietikot.

R2.08

Dyynien deflaatiokentät
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa CR A2a, A3 –
Etelä-Suomi CR A2a, A3 –
Pohjois-Suomi

Vattajanniemi, Kokkola. Kuva: Marko Sievänen 

Luonnehdinta: Dyynien deflaatiokentät ovat tuulen ku-
luttamia, lähes kasvittomia ja morfologialtaan tasaisia 
alueita valkoisten ja harmaiden dyynien takana. Deflaa-
tiokentät ovat syntyneet vuosisataisen rantalaidunnuk-
sen seurauksena eläinten kulkiessa varsinaisia dyynejä 
kosteammilla ja helppokulkuisemmilla vyöhykkeillä. 
Karjan ansiosta hiekka liikkui laajemmalla alueella, 
hiekan stabiloituminen estyi ja koko dyynialueesta tuli 
morfologialtaan monipuolisempi kokonaisuus. 
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Deflaatiokentät alkoivat kasvittua ja kasvaa umpeen 
1900-luvun puolivälissä päättyneen laidunnuksen lop-
pumisen jälkeen. Laajimmilla dyynialueilla ihmisen 
aiheuttama lievä kulutus on jossain määrin ylläpitänyt 
deflaatioalueiden avoimuutta. Tällaiset ihmistoiminnan 
avoimina pitämät alueet luetaan luontotyyppiin sisälty-
viksi, mikäli ne sijaitsevat pääosin luonnontilaista dyy-
niluontoa sisältävillä alueilla, joilla hiekan liikkuminen 
mahdollistaa esimerkiksi uusien dyynien muodostumi-
sen. Valtaosin ihmistoiminnan piirissä olevat kuluneet 
alueet eivät ole tässä kuvattuja deflaatiokenttiä, koska 
liian voimakas, laaja-alainen kulutus estää dyyneille 
luontaisen hiekan liikkumiseen perustuvan dynamii-
kan, kuten uusien dyynien muodostumisen. Myös-
kään rantalaidunnuksen jälkeisinä vuosikymmeninä 
syntyneet, ihmistoiminnan aikaansaamat pienialaiset 
kasvittomat alueet, kuten valkoisen ja harmaan dyynin 
rinteille muodostuneet tuulipurrot, eivät kuulu tähän 
luontotyyppiin. 

Laajoja deflaatiokenttiä on muodostunut erityisesti 
harmaiden dyynien ja metsäisten dyynien väliin jääväl-
le vyöhykkeelle, joilla rantavehnää ei enää juuri esiinny 
ja jolla dyynimorfologia ja kasvillisuus eivät estä tuulen 
liikkumista. Erikokoisia kenttiä tai painanteita muo-
dostuu tuulen kuljettaessa pois hienojakoista hiekkaa 
kerrostaen sitä muualle. 

Tyypillisesti deflaation pintaa peittävät muuta dyy-
nialuetta karkeampi hiekka ja jopa pienet kivet, koska 
pinnalla oleva kevyempi hiekka-aines on tuulen vai-
kutuksesta kulkeutunut pois. Pinta on usein väriltään 
myös muuta hietikkoaluetta tummempaa. Deflaatio-
kentältä hiekka saattaa kerrostua metsäisten dyynien 
edustalle muodostaen vaeltavia dyynejä, joiden kasvit-
tomat sivut nousevat loivasti deflaatiokentän tasosta. 
Deflaatiokentiltä peräisin oleva hiekka kerrostuu pai-
koin metsäisten dyynien reunoille variksenmarjadyy-
neiksi variksenmarjan (Empetrum nigrum), sianpuolukan 
(Arctostaphhylos uva-ursi) ja joskus siropajun (Salix repens) 
muodostaessa mätäsmäisiä, hiekkaa sitovia kumpareita.

Tuulisuus, kivennäismaan karuus, paahteisuus ja 
vähälumisuus tekevät deflaatioalueista haastavia eli-
nympäristöjä, mikä hidastaa niiden umpeenkasvua ja 
metsittymistä. Tuulen vaikutus heikkenee maanpinnan 
tasolla maakerrostumien alta paljastuvan karkeamman 
maa-aineksen luodessa mikrotopografista vaihtelua. 
Pohjaveden pinnan läheisyydessä myös kosteus voi 
stabiloida hiekkaa, jolloin kasvit pääsevät valtaamaan 
alaa (Seppälä 1995; Hellemaa 1998).

Deflaatioalueet ovat parhaimmillaan hyvin niuk-
kakasvisia. Vähiten kuluneilla ja vanhimmilla osilla 
kasvaa variksenmarjakumpareiden välissä sammalia 
ja jäkäliä. Nuorilla ja kuluneilla deflaatiopinnoilla kas-
vaa harvakseltaan heiniä, kuten metsälauhaa (Avenella 
flexuosa) ja lampaannataa (Festuca ovina), sammalista 
yleisimmin hietikkotiera- ja metsäkulosammalta (Ra-
comitrium canescens, Ceratodon purpureus,) sekä karhun-
sammalia (Polytrichum spp.). Jäkälistä tavallisimpia ovat 
kangastinajäkälä (Stereocaulon paschale) sekä poron- ja 
torvijäkälät (Cladonia spp.). 

Deflaatioalueiden merkitys eliölajistolle on jossain 
määrin epäselvä, ja niiden lajistoa tulisikin selvittää tar-

kemmin. Kasvillisuuden niukkuus, hienorakenteisen 
hiekan puuttuminen ja deflaatiokenttien suojattomuus 
heikentävät niiden soveltuvuutta lintujen ja hyönteisten 
elinympäristöksi. Eriasteisesti kasvipeitteiset deflaatio-
kentät ovat mahdollisia elinympäristöjä dyyniluonto-
tyyppien kasvillisuutta ja liikkuvaa hiekkaa suosiville 
hyönteisille. Esimerkiksi uhanalainen dyynisammalkoi 
(Bryotropha umbrosella) on deflaatiokenttien tyyppilaji. 
Myös uhanalaista dyynisukkulakoita (Scythris empetrel-
la) voi esiintyä deflaatiokenttien variksenmarjatuppais-
sa, joiden ympärillä on vielä liikkuvaa hiekkaa. Muita 
deflaatioille luonteenomaisia lajeja ovat hietakiitäjäiset 
(Cicindelinae) ja samettimuurahaiset (Formica cinerea). 
Samettimuurahaiset ylläpitävät osaltaan deflaatiokent-
tien dynamiikkaa nostamalla jatkuvasti maanalaisista 
pesistään hienojakoisempaa hiekkaa karkeamman hiek-
kapinnan päälle tuulen kuljetettavaksi. 

Deflaatiokentillä on merkittävä rooli dyynialueiden 
luontaisen sedimentaatiodynamiikan ylläpitäjänä: il-
masto-olosuhteiltaan äärevät, avoimet alueet toimivat 
osaltaan variksenmarjadyynien ja dyynialueiden sisä-
osien vaeltavien valkoisten dyynien muodostumiseen 
tarvittavan liikkuvan hiekan lähteenä. Deflaatiokentät 
ylläpitävät myös dyynialueen tuulisuutta, mikä puo-
lestaan hidastaa avoimien alueiden umpeenkasvua, 
mahdollistaa dyynien vaeltamisen kohti sisämaata ja 
luo avointa tilaa uusien dyynivallien muodostumiselle. 
Deflaatiokentiltä peräisin olevan hiekan kerrostuminen 
hidastaa osaltaan metsäisten dyynien umpeenkasvua ja 
ylläpitää metsäisille dyyneille tyypillisiä puoliavoimia, 
paahteisia elinympäristöjä.

Veden ja ilman kautta tapahtuva rehevöityminen ja 
laajamittaisen laidunnuksen loppuminen sekä maan 
pintakosteuden lisääntyminen estävät hiekan vapaata 
liikkumista, jolloin deflaatiokentät muuttuvat passii-
visiksi ja kasvavat vähitellen umpeen. Männyntaimet 
alkavat vallata alaa ja kentät metsittyvät. Myös luontai-
nen primäärisukkessio – uusien maa-alueiden paljas-
tuminen maankohoamisen myötä ja vanhojen alueiden 
siirtyminen poispäin rannasta – johtaa deflaatiokenttien 
vähittäiseen umpeenkasvuun. Samalla paljastuu kui-
tenkin deflaatiokenttien synnylle uusia potentiaalisia 
alueita. Puuttomassa vaiheessa olevat, kasvittuneet 
deflaatiopinnat vastaavat kasvillisuudeltaan nummien 
luontotyyppejä, joiksi entisiä deflaatiopintoja onkin 
luokiteltu esimerkiksi Hailuodossa ja Vattajalla. Laajoja 
puuttomia, nummikasvillisuuden luonnehtimia entisiä 
deflaatiopintoja pyritään hoitamaan nykyisin nimen-
omaan nummina.

Nummiin johtavan kehityksen lisäksi deflaatio-
kentille voi muodostua myös variksenmarjadyynejä. 
Alueet, joilla variksenmarjadyynimuodostumia on ti-
heässä, luokitellaan kokonaisuuksina variksenmarja-
dyynit-luontotyyppiin kuuluviksi.
Maantieteellinen vaihtelu: Laajoja, jopa useiden heh-
taarien laajuisia, avoimia ja eriasteisessa umpeenkas-
vun tilassa olevia deflaatiokenttiä esiintyy suurimmil-
la dyynialueilla Yyterissä, Vattajanniemellä, Kalajoen 
hiekkasärkillä ja Hailuodossa. Pienialaisia, muutaman 
aarin laajuisia deflaatiopintoja on mahdollista erottaa 
useimmilta dyynialueilta.
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Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Deflaatioken-
tät ovat osa dyynikokonaisuutta ja niitä on kasvillisuu-
deltaan ja pinta-alaltaan vaihtelevina kuvioina laajojen 
dyynialueiden yhteydessä. Deflaatiokentät voivat kehit-
tyä kulutuksen puuttuessa nummiksi sekä mahdollises-
ti kosteiksi soistuneiksi painanteiksi tai suoaroiksi. Alu-
eilla, joilla kulutus mahdollistaa hiekan liikkumisen, 
deflaatiokentille saattaa syntyä variksenmarjadyynejä. 
Suurimmilla dyynialueilla deflaatiopinnat, variksen-
marjadyynit ja nummet esiintyvät usein lomittaisina, 
vaikeasti rajattavina mosaiikkeina, mikä vaikeuttaa 
näiden luontotyyppien pinta-alan arviointia.
Esiintyminen: Deflaatiokenttiä ei ole erikseen kartoi-
tettu, mutta niitä tiedetään esiintyvän edelleen ainakin 
suurimmilla dyynialueilla Hailuodossa ja Vattajan-
niemellä.
Uhanalaistumisen syyt: Avoimien alueiden umpeen-
kasvu (Nu 3), rehevöittävä laskeuma (Rl 2), rakentami-
nen (R 2).
Uhkatekijät: Avoimien alueiden umpeenkasvu (Nu 3), 
rehevöittävä laskeuma (Rl 2), rakentaminen (R 1), ilmas-
tonmuutos (Im 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos sen esiintymät ovat hävinneet esimer-
kiksi rakentamisen seurauksena tai muuttuneet um-
peenkasvun myötä esimerkiksi nummiksi, pensaikoiksi 
tai metsäisiksi luontotyypeiksi.
Arvioinnin perusteet: Dyynien deflaatiokentät arvioi-
tiin äärimmäisen uhanalaisiksi (CR) niiden ennustetun 
ja historiallisen määrän vähenemisen vuoksi (A2a & A3).

Dyynien deflaatiokentät ovat vähentyneet 50–80 % 
menneen 50 vuoden aikana (A1: EN). Asiantuntija-arvio 
pohjautuu muun muassa viimeaikaisiin havaintoihin 
Vattajalta. Deflaatiokentät ovat ekologialtaan ja luon-
nontilaltaan kytkeytyneet dyynialueiden yleiseen um-
peutumiskehitykseen, mutta toisin kuin dyyniluonto-
tyypit yleensä, ne hyötyvät kulutuksesta. Laidunnuksen 
loppuminen ja ympäristön rehevöityminen on johtanut 
deflaatiopintojen umpeenkasvuun. Monin paikoin de-
flaatiokentät ovat muuttuneet nummiksi tai sammaloi-
tuneet. Suurimmat dyynien deflaatiokentät sijaitsevat 
Hailuodossa ja Vattajalla, lisäksi pienempiä yksittäisiä 
alueita esimerkiksi Yyterissä. Vattajalla luontotyypin 
pinta-ala oli 2000-luvun alussa noin 200 ha (Koskela 
2009). Suurin osa näistä deflaatiokentistä on jo kasvanut 
umpeen tai niitä hoidetaan nummina. Luontotyypin 
vähenemisen odotetaan jatkuvan voimakkaana myös 
tulevaisuudessa: yli 80 % dyynien deflaatiokentistä 
ennustetaan häviävän tulevan 50 vuoden aikana (A2a: 
CR). Luontotyypin häviämiselle ei juuri ole esteitä, sillä 
deflaatiokentät saatetaan helposti rajata suojelupäätös-
ten ulkopuolelle. Suurimpia uhkia ovat umpeenkas-
vua edistävät typpilaskeuma ja ilmastonmuutos, jonka 
myötä esimerkiksi sateisista ja leudoista talvista hyö-
tyvät sammalet runsastuvat. Lisäksi rakentaminen ja 
alueiden hoito nummina kutistavat pinta-alaa entises-
tään. Pitkällä aikavälillä dyynien deflaatiokentät ovat 
asiantuntija-arvion mukaan vähentyneet jopa yli 90 
% (A3: CR), sillä historiallisesti laidunnus on ylläpi-
tänyt luontotyypin avoimuutta. Esimerkiksi Vattajalla 
dyynien liikkuminen on ollut nopeampaa 1800-luvun 

alkupuolella ja pysähtynyt vasta 1940-luvulta lähtien 
(Heikkinen ja Tikkanen 1987). Vielä 1950-luvun alussa 
Vattajan deflaatiokentät ovat olleet todella suuria, mut-
ta niiden vähentyessä ei uusia kenttiä ole jatkuvan ja 
laajamittaisen laidunnuksen puuttuessa päässyt muo-
dostumaan. Ihmisen aiheuttama lievä tallaus voi edes-
auttaa deflaatioiden säilymistä, mutta maastoliikenteen 
tai puolustusvoimien toiminnasta aiheutuva kulutus on 
liian voimaperäistä.

Dyynien deflaatiokenttiä esiintyy läntiseltä Suomen-
lahdelta Perämerelle. Levinneisyysalueen koon perus-
teella luontotyyppi luokiteltiin silmälläpidettäväksi 
(B1: NT), esiintymisruutujen lukumäärän sekä määrän 
ja laadun jatkuvan ja myös tulevaisuuteen ulottuvan 
taantumisen vuoksi (B2a(i,ii,iii)b) vaarantuneeksi (VU). 
Arviointia vaikeuttaa se, että dyynien deflaatiokent-
tien tarkkaa esiintymistä ei tunneta. Toiminnallisesti 
hyvässä kunnossa olevia yksittäisiä deflaatioalueita on 
jäljellä vain Vattajalla. Esiintymispaikkojen lukumäärän 
perusteella luontotyyppi on säilyvä (B3: LC).

Dyynien deflaatiokenttien abioottinen ja bioottinen 
laatu on heikentynyt ja laadun arvioitiin heikkenevän 
myös tulevaisuudessa, mutta muutoksen suuruutta ei 
tiedon puutteessa pystytä arvioimaan (CD1–CD3: DD). 
Deflaatiokentät kasvavat umpeen sekä veden ja ilman 
kautta tapahtuvan rehevöitymisen seurauksena että 
laajamittaisen laidunnuksen päätyttyä. Hiekan vapaan 
liikkumisen estyessä deflaatiokentät muuttuvat passii-
visiksi; ne muuttuvat joko nummiksi tai pensoittuvat ja 
lopulta metsittyvät. 
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Luontotyypin vähenemi-
sen arvioidaan jatkuvan voimakkaana. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Osittain um-
peenkasvaneet deflaatioalueet voivat sisältyä luontodi-
rektiivin luontotyyppeihin kuivat kanerva- ja variksen-
marjadyynit (2320) sekä variksenmarjadyynit (2140).

R3

Itämeren luontaiset niittyrannat

Merenrantojen niittyluontotyypit on kuvattu pääsään-
töisesti perinnebiotooppien yhteydessä, sillä suuri osa 
niiden pinta-alasta on ollut pitkään perinteisessä laidun- 
ja niittokäytössä. Rannikon ja saarten kivikkorannoilla 
esiintyy myös luontaisesti puuttomia, usein pienialaisia, 
mutta lajistoltaan monimuotoisia niittyjä, joiden synty ja 
olemassaolo eivät ole karjataloudesta riippuvaisia ja joi-
den rakenne ja kasvillisuus poikkeavat perinnebiotoop-
pien puolella esitellyistä merenrantaniityistä. Saariston 
luontaisia niittyjä ylläpitävät ulkosaariston olosuhteet 
eli meren tuoma kosteus ja suola sekä ennen kaikkea 
rantavoimat: aallot, jää ja tuuli. Lintujen laidunnus ja 
lannoittava vaikutus ovat myös paikoin tärkeitä tekijöitä 
kasvillisuuden kehityksen kannalta. 

Luontaiset niittyrannat on tässä työssä jaettu kol-
meen tyyppiin: Itämeren kivikkoiset niittyrannat, 
Itämeren epilitoraalikedot ja Itämeren suurruohostot. 
Ne sijaitsevat useimmiten ulkosaaristossa joko rannan-
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suuntaisina kapeina vyöhykkeinä tai mosaiikkimaisesti 
vuorotellen toistensa ja muiden ulkosaariston luonto-
tyyppien kanssa. Geolitoraaliin sijoittuva kivikkoinen 
niittyranta alkaa usein jo aivan vesirajan tuntumasta ja 
peittyy veden alle korkean veden aikaan. Kauempana 
vesirajasta kivikkoinen niittyranta voi vähitellen vaihet-
tua epilitoraalikedoksi hienojakoisella kivennäismaal-
la tai suurruohostoksi kohteissa, jonne korkean veden 
ja myrskyjen aikana kasautuu eloperäistä materiaalia, 
kuten levästä koostuvia valleja. Koska niittyrannat ovat 
usein pienialaisia, kivisiä ja maankohoamisrannikolla 
iältään nuoria, ne eivät yleensä ole olleet niittokäytössä, 
mutta niillä on ajoittain voitu pitää laiduneläimiä osana 
suurempaa laidunta. Monipuolisilla niittyrannoilla on 
tärkeä merkitys ulkosaariston hyönteislajistolle muun 
muassa mesi- ja ravintokasvien esiintymispaikkoina. 
Esimerkiksi uhanalainen apolloperhonen (Parnassius 
apollo) käyttää hyödykseen koko luontaisten niittyjen 
ryhmää. Sen toukka käyttää epilitoraali- ja kallioketojen 
isomaksaruohoa (Hylotelephium telephium) ravintonaan, 
ja aikuiset ruokailevat kivikkoisten niittyrantojen ja 
suurruohostojen mesikasveilla.

Luontaiset niittyrannat liittyvät kiinteästi ulkosaa-
riston muihin rantaluontotyyppeihin (rantakalliot, ki-
vikko- ja lohkarerannat, sora- ja somerikkorannat, hiek-
karannat, merenrantaniityt), ja ne vaihettuvat ylempänä 
rannalla nummiin, rantapensaikkoihin sekä metsiin. 
Niittyrannat sisältyvät suurelta osin yhdistelmätyyp-
peihin harjusaaret, lintusaaret ja ulkosaariston saaret 
ja luodot, mutta tyyppejä esiintyy myös suuremmilla 
saarilla ja sisemmällä saaristossa, jos olosuhteet ovat 
niiden kehittymiselle otolliset. Luontaiset niittyrannat 
kärsivät rehevöitymisestä mereltä ja ilmasta peräisin 
olevan ravinnekuorman takia ja saattavat vaatia hoitoa 
etenkin tulevaisuudessa. Myös kurtturuusun (Rosa ru-
gosa) leviäminen uhkaa niittyrantojen monimuotoista 
kasvillisuutta. Eteläisillä merialueilla ja suurten kau-
punkien läheisyydessä kohteiden edustavuuteen vai-
kuttaa roskaantuminen.

R3.01

Itämeren kivikkoiset niittyrannat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT (NT–VU) CD1, CD2a –
Etelä-Suomi NT (NT–VU) CD1, CD2a –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Itämeren kivikkoiset niittyrannat sijoit-
tuvat geolitoraaliin. Luontotyyppiin kuuluvat kivien, 
lohkareiden tai moreenin hallitsemat rannat, joilla ki-
vien lomassa on mosaiikkimaisesti yhtenäistä ja mo-
nilajista ruohokasvillisuutta. Luontotyyppiä on erityi-
sesti ulkosaaristossa rantavoimille alttiilla rannoilla 
ja lahdelmien pohjukoissa, joilla hienojakoisempaa 
maa-ainesta on jonkin verran jäljellä kivien ja lohka-
reiden välissä. Kivikkoiset niittyrannat voivat kiertää 
saaren rantoja kapeina vöinä, tai ne voivat levittäytyä 
laajemmiksi, yleensä kuitenkin pienialaisiksi kuvioiksi 
alavilla ranta-alueilla. Myrskyt ja jää muokkaavat sään-

nöllisesti luontotyyppiä maa-ainesta ja kiviä siirtämällä, 
korkeampaa kasvillisuutta katkomalla sekä nostamalla 
ravinteita levän, simpukankuorien ja muun orgaanisen 
aineksen muodossa rannalle. Korkean veden aikaan 
luontotyyppi on usein kokonaan meriveden peitossa. 

Kivikkoisille niittyrannoille on tyypillistä putkilokas-
vilajien monimuotoisuus ja suolaa sietävien lajien run-
saus. Suolaa sietävät lajit vähenevät geolitoraalin yläosas-
sa, jossa tuoreiden ja kuivien niittyjen lajit lisääntyvät 
ennen geolitoraalin vaihtumista epilitoraaliksi. Kasvil-
lisuus on pääosin matalaa, ruohovaltaista ja yksittäiset 
valtalajit tyypillisesti puuttuvat. Luonteenomaisia lajeja 
ovat alageolitoraalista alkaen muun muassa suolasänkiö 
(Odontites littoralis), suolavihvilä (Juncus gerardii), meri-
ketohanhikki (Argentina anserina subsp. groenlandica), 
merirannikki (Lysimachia maritima), rantasapet (Centau-
rium littorale, C. pulchellum), rönsyrölli (Agrostis stoloni-
fera), meriratamo (Plantago maritima), keltamaite (Lotus 
corniculatus), vilukko (Parnassia palustris), ahopellava (Li-
num catharticum) ja isolaukku (Rhinanthus angustifolius). 
Ylägeolitoraalissa korkeammat lajit lisääntyvät ja suolaa 
sietävät vähenevät. Täällä tyypillisiä ovat meripeltoval-
vatti (Sonchus arvensis var. maritimus), merivirmajuuri 
(Valeriana sambucifolia subsp. salina), rantakukka (Lythrum 
salicaria), meriväinönputki (Angelica archangelica subsp. li-
toralis), poimuhierakka (Rumex crispus), hiirenvirna (Vicia 
cracca), rantapiharatamo (Plantago major subsp. intermedia), 
pietaryrtti (Tanacetum vulgare), isokäärmeenkieli (Ophiog-
lossum vulgatum) ja rantatädyke (Veronica longifolia). (mm. 
Hinneri 1994; Laine 1994; Numers 2011)

Kivikkoisilla niittyrannoilla on todennäköisesti mer-
kitystä sekä linnuille että monille selkärangattomille. 
Monet luontotyypin kasvilajeista ovat hyviä mesikas-
veja tai perhosille tärkeitä ravintokasveja, ja esimerkiksi 
hanhet laiduntavat mielellään matalammassa rantaniit-
tykasvillisuudessa. 

Kivikkoiset niittyrannat eroavat varsinaisista meren-
rantaniityistä kivisyytensä, pienialaisuutensa ja ruoho-
valtaisen lajistonsa puolesta, lisäksi vyöhykkeisyys on 
niillä heikompaa. Niittymäinen kasvillisuus on synty-

Porkkala, Kirkkonummi. Kuva: Terhi Ryttäri 
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Itäm
eren rannikko

nyt näille rannoille rantavoimien vuoksi. Luontotyypin 
esiintyminen ulkosaaristossa on vaikeuttanut niitty-
rantojen perinteistä niitto- ja laidunkäyttöä, joka ei ole 
täten vaikuttanut luontotyyppiin yhtä voimakkaasti ja 
laajalti kuin varsinaisilla merenrantaniityillä. Toisaalta 
laidunnus on hyvä hoitokeino rehevöitymisen vaiku-
tusten torjumiseksi myös tällä luontotyypillä. Kaiken 
kaikkiaan raja varsinaisten merenrantaniittyjen ja ki-
vikkoisten niittyrantojen välillä on liukuva, sillä kivisiä, 
alavia ja laajoja varsinaisia merenrantaniittyjä syntyy 
niin ikään luontaisten prosessien kautta etenkin maan-
kohoamisrannikolla. Varsinaiset merenrantaniityt käsi-
tellään perinnebiotooppien yhteydessä (P7).
Maantieteellinen vaihtelu: Kivikkoiset niittyrannat 
ovat melko samantyyppisiä kautta rannikon. Niiden 
kasvistossa on kuitenkin jonkin verran alueellista vaih-
telua. Itäisellä Suomenlahdella luontotyypillä kasvavat 
yleisesti muun muassa rantahirvenjuuri (Inula salicina) ja 
purtojuuri (Succisa pratensis). Koko Suomenlahdella tyy-
pillisiä kasveja ovat suomenlahdennurmikohokki (Sile-
ne vulgaris var. litoralis) ja suomensuolasänkiö (Odontites 
litoralis subsp. fennicus). Pohjanlahdella luonteenomaisia 
kasveja ovat puolestaan merikohokki (Silene uniflora) ja 
pohjanlahdenlauha (Deschampsia bottnica). Uhanalaisis-
ta ja silmälläpidettävistä lajeista kivikkoisilla niittyran-
noilla kasvavat Saaristomerellä ja Ahvenanmaalla hyvin 
harvinainen merihaarikko (Sagina maritima), Suomen-
lahdella kenttäorakko (Ononis spinosa subsp. arvensis; 
Ryttäri & Kalliovirta 2011) ja Perämerellä myös meren-
rantaniityille tyypillinen ruijannuokkuesikko (Primula 
nutans subsp. finmarchica).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kivikkoiset 
niittyrannat liittyvät eteläisillä merialueilla kallioihin 
ja vaihettuvat paikoin ylempänä rannalla sijaitseviin 
suurruohostoihin ja epilitoraaliketoihin, joita merivesi 
kastelee vain satunnaisesti. Maankohoamisrannikolla 
myös tyrnipensaikot (Hippophaë rhamnoides) ja nummet 
ovat tyypillisiä kivikkoisten niittyrantojen yhteydessä. 
Sisemmällä saaristossa kivikkoiset niittyrannat rajau-
tuvat yleensä tervaleppä- (Alnus glutinosa) tai muihin 
pensaikkoisiin vyöhykkeisiin.

!

!

!

!

!

Esiintyminen: Luontotyyppiin kuuluvia 
rantoja esiintyy yleisesti koko rannik-
koalueella. Suomenlahdella kivikkoisia 
niittyrantoja on runsaimmin Porkkalan 
saaristosta itään päin. Läntisellä Suomen-
lahdella ja Saaristomerellä rannat ovat 
kallioisempia ja kivikkoiset niittyrannat 
vähälukuisempia. Pohjanlahden puolella 
kallioperän päälle kerrostuneet moreeni-

kerrokset ovat paksuimmillaan, ja moreenin päälle syn-
tyneitä niittyrantoja on eniten Merenkurkussa. Luonto-
tyypin pinta-ala on arviolta 300–600 ha.
Uhanalaistumisen syyt: Itämeren rehevöityminen 
(Vre 3), rehevöittävä laskeuma (Rl 2), rakentaminen 
(R 1), laiduntavan linnuston väheneminen (X 1), vesi-
liikenne (Vl 1).
Uhkatekijät: Itämeren rehevöityminen (Vre 3), ilmas-
tonmuutos (Im 3), rehevöittävä laskeuma (Rl 2), raken-
taminen (R 2), öljy- ja kemikaalivahingot (Kh 2), vesilii-
kenne (Vl 1).

Romahtamisen kuvaus: Kivikkoinen niittyranta voi 
hävitä esimerkiksi rakentamisen, ranta-alueen täytön 
ja pengertämisen tai ilmastonmuutoksesta johtuvan 
merenpinnan kohoamisen seurauksena. Niittyranta 
katsotaan tämän luontotyypin esiintymänä romahta-
neeksi myös silloin, kun sen kasvillisuus on muuttu-
nut umpeenkasvun myötä esimerkiksi ruovikoksi tai 
pensaikoksi.
Arvioinnin perusteet: Itämeren kivikkoiset niittyran-
nat arvioitiin silmälläpidettäväksi (NT) luontotyypiksi 
sekä menneisyydessä tapahtuneen että tulevaisuudessa 
ennustetun laadullisen heikkenemisen vuoksi (CD1 & 
CD2a).

Itämeren kivikkoisten niittyrantojen määrän muu-
toksia tarkasteltiin asiantuntija-arviona. Määrän ei kat-
sota muuttuneen merkittävästi 50 vuoden ajanjaksolla 
(A1: LC, vaihteluväli LC–NT) tai pidemmällä aikavälillä 
(A3: LC). Arvion vaihteluväli kuvaa tiedon puuttees-
ta syntyvää epävarmuutta, sillä tästä suhteellisen hil-
jattain kuvatusta luontotyypistä ei ole ehtinyt kertyä 
riittävästi seuranta-aineistoa. Etenkin tiedot kivikkois-
ten niittyrantojen esiintymisestä sisäsaaristossa ennen 
meren rehevöitymisen ja ruoppausten aikakautta ovat 
riittämättömiä. Asiantuntija-arviona voitiin kuitenkin 
todeta osan mannerrantojen ja sisäsaariston kivikkoi-
sista niittyrannoista olevan niin pahoin ruovikoituneita 
ja umpeenkasvaneita, että niiden voidaan katsoa hävin-
neen. Myös osa tervalepikoista lienee aiemmin ollut ki-
vikkoista niittyrantaa. Lisäksi luontotyypin esiintymiä 
on paikoin tuhoutunut rannikkokaupungeissa rakenta-
misen seurauksena. Rantarakentaminen ei aina tuhoa 
kivikkorantaa, jos rantaa ei pengerretä eikä vesialuetta 
ruopata ja ruoppausmassoja läjitetä rannalle. Vielä ei tie-
detä, miten esimerkiksi ilmastonmuutos ja keskiveden-
korkeuden nousu vaikuttavat luontotyypin pinta-alaan, 
mutta muutosten arvioitiin olevan lähinnä laadullisia 
(A2a: LC). Meriveden pinnan kohoaminen voi kuiten-
kin pitkällä aikavälillä vaikuttaa enimmäkseen vesi-
rajassa sijaitsevan luontotyypin määrään niittyrantojen 
jäädessä veden alle ja maankohoamisen luontotyyppiä 
synnyttävän vaikutuksen kumoutuessa.

Kivikkoiset niittyrannat edustavat saaristossa yleistä 
luontotyyppiä, jonka levinneisyys- ja esiintymisalueen 
koko sekä esiintymispaikkojen määrä ylittävät B-kritee-
rin raja-arvot (B1–B3: LC).

Luontotyypin laadun muutosta tarkasteltiin asian-
tuntija-arviona kiinnittäen huomiota muun muassa 
edustavan niittykasvillisuuden peittävyyteen ja suolaa 
sietävien lajien esiintymiseen. Lisäksi arvioitiin rehe-
vöitymistä indikoivan rihmaleväkatteen ja ruokoval-
lien esiintymistä sekä luontotyypin laatuun vaikutta-
vien häiriötekijöiden (aallot, tuuli, jää) voimakkuutta. 
Historiallisessa tarkastelussa luontotyyppi todettiin 
säilyväksi (CD3: LC), ja menneen 50 vuoden aikana ta-
pahtuneiden muutosten arvioitiin vastaavan luokkaa 
silmälläpidettävä (CD1: NT). Itämeri oli 1960-luvulla 
jo osin rehevöitymässä ja laidunnus oli monin paikoin 
päättynyt. Tästä huolimatta kivikkoiset niittyrannat 
olivat tuolloin vielä hyvin säilyneitä, koska meren tila 
oli keskimäärin edelleen hyvä ja aallot, tuuli sekä meri-
jää muovasivat luontotyyppiä säännöllisesti. Nykyään 
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luontotyypin laatua heikentävät etenkin merestä ran-
taan kertyvät ylimääräiset ravinteet. Rantaan ajautuva 
rihmalevämassa voi muodostaa paksun, tukahduttavan 
katteen niittykasvillisuuden päälle. Yhdessä ruokomas-
san kanssa kate tarjoaa kasvualustan järviruo’olle (Ph-
ragmites australis), pensaille ja muun muassa tervalepän 
taimille. Jäätalvien harventuessa kasvimassa jää yhä 
useammin sijoilleen ja edistää näin luontotyypin um-
peenkasvua. Laivaväylillä suurten alusten peräaallot 
huuhtovat hienompaa maa-ainesta pois rannoilta vai-
kuttaen siten rantojen kasvillisuuteen. Luontotyypillä 
tavataan myös vieraslaji kurtturuusun (Rosa rugosa) 
esiintymiä. 

Tulevaisuudessa kivikkoisten niittyrantojen laadun 
odotetaan heikkenevän merkittävästi. Asiantuntija-arvi-
on mukaan luontotyypin tulevaisuuden laatumuutoksen 
suhteellinen vakavuus vastaa luokkaa silmälläpidettävä 
tai jopa vaarantunut (CD2a: NT, vaihteluväli NT–VU). 
Lisääntyneet öljykuljetukset uhkaavat kivikkoisia niit-
tyrantoja erityisesti Suomenlahdella. Ilmastonmuutok-
sen arvellaan voimistavan rehevöitymisen vaikutuksia 
rannoilla: lisääntyvien talvisateiden takia ravinteita 
huuhtoutuu mereen enemmän, jäätalvien väheneminen 
heikentää rantavoimien vaikutuksia, meriveden suola-
pitoisuuden mahdollinen lasku voi muuttaa lajiston kil-
pailutilannetta ja saattaa aiheuttaa suolaa sietävien lajien 
vähenemistä pitkällä aikavälillä. Laidunnuksella ja muil-
la hoitotoimenpiteillä voidaan osittain ehkäistä tulevia 
muutoksia. Hoidon järjestäminen on kuitenkin hankalaa, 
koska luontotyypin esiintyminen painottuu ulkosaaris-
toon varsinkin Suomenlahdella ja Saaristomerellä.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Rehevöityminen ja siitä 
seuraava umpeenkasvu ja rihmalevien kertyminen ran-
noille jatkuvat edelleen tai jopa kiihtyvät ilmastonmuu-
toksen myötä. Myös rantarakentaminen, ruoppaaminen 
ja ruoppausmassojen kasaaminen rannoille jatkuvat ja 
vaikuttavat luontotyyppiin haitallisesti.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy osit-
tain luontodirektiivin luontotyyppiin kivikkorannat 
(1220).
Vastuuluontotyypit: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
Itämeren kivikkorannat.

R3.02

Itämeren epilitoraalikedot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa VU (VU–EN) A2a, CD1 –
Etelä-Suomi VU (VU–EN) A2a, CD1 –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Epilitoraalikedot ovat hienojakoiselle 
tai soraiselle kivennäismaalle luontaisesti syntyneitä 
ulkosaarten rantojen kuivia niittyjä. Ne sijaitsevat ran-
nalla kohdassa, joka ei jää normaalin vedenkorkeuden 
vaihtelun alle, mutta pärskeet ja aallot kastelevat niitä 
ajoittain suolavedellä. Muun muassa rannan korkeasta 
profiilista tai kivikkoisuudesta johtuen meri tuo tä-
hän vyöhykkeeseen vain niukasti eloperäistä materi-

aalia, kuten rakkohaurua (Fucus vesiculosus), simpukan 
kuoria tai ruokoa. Eloperäistä aineista on kuitenkin 
aikojen saatossa sekoittunut kivennäismaahan. Epilito-
raalikedot jatkuvat pärskevyöhykkeen yläpuolellekin 
silloin kun ulkosaariston olosuhteet, erityisesti tuuli, 
pitävät ne avoimina ilman suoraa meren aiheuttamaa 
vaikutusta. 

Epilitoraaliketoja esiintyy sekä kalliopainanteisiin 
syntyneillä kivennäismaalaikuilla että läpäisevillä maa-
lajeilla hiekkarannoista hiekkaisiin moreeni- ja kivikko-
rantojen ylävyöhykkeisiin. Maankohoamisrannikolla ne 
voivat sijaita jäänteinä myös saarten sisäosissa, entisten 
lahtien pohjukoissa. Epilitoraalikedot ovat usein pienia-
laisia, mutta otollisissa olosuhteissa niitä voi esiintyä 
rannan myötäisinä laajempina alueina. Satunnainen 
laidunnus ja muut perinteiset maankäyttömuodot ovat 
suosineet tätä luontotyyppiä, sillä ne ovat laajentaneet 
esiintymiä, rikastuttaneet lajistoa ja estäneet katajikoi-
tumista sekä muuta umpeenkasvua. 

Suojaisemmilla rannoilla kedot ovat yleensä pienialai-
sia, voimakkaalle merenkäynnille ja tuulille alttiilla saaril-
la taas suurempia ja merenrantaniittyjen lajistoa esiintyy 
suojaisia enemmän. Meren tuoma levämassa ja etenkin 
simpukankuorisora monipuolistaa lajistoa. Epilitoraalike-
toja esiintyy usein myös arvokkailla lintusaarilla.

Epilitoraalikedoilla vallitsee matala kuivien ja 
tuoreiden niittyjen lajisto, jossa merenrantalajit ovat 
selvästi vähemmistönä. Kasvillisuus on monilajista 
ja vaihtelee suuresti kasvualustan, rannan suunnan 
sekä jyrkkyyden mukaan. Kedoille luonteenomaisia 
lajeja ovat esimerkiksi ahomansikka (Fragaria vesca), 
keltamatara (Galium verum), rantatädyke (Veronica longi-
folia), suomumaksaruohot (Sedum spp.), isomaksaruoho 
(Hylotelephium telephium), aho-orvokki (Viola canina), 
nurmirölli (Agrostis capillaris), lampaannata (Festuca 
ovina), ruoholaukka (Allium schoenoprasum), hiirenvirna 
(Vicia cracca), mäkikaura (Avenula pubescens), isolauk-
ku (Rhinanthus angustifolius), keltamaite (Lotus cornicu-
latus), punanata (Festuca rubra), metsälauha (Avenella 
flexuosa), kultapiisku (Solidago virgaurea), värimorsinko 
(Isatis tinctoria) sekä harvemmin myös kangasajuruo-
ho (Thymus serpyllum) ja ahokissankäpälä (Antennaria 
dioica). Yksittäisiä, yleensä kitukasvuisia puita ja pen-
saita, etenkin kotipihlajaa (Sorbus aucuparia), tervalep-
pää (Alnus glutinosa), tyrniä (Hippophaë rhamnoides) ja 
katajaa (Juniperus communis), esiintyy harvakseltaan. 
(mm. Jalkanen ja Mussaari 2014)

Karummilla kohteilla vaateliaampaa lajistoa voivat 
edustaa esimerkiksi nyylähaarikko (Sagina nodosa), jäkki 
(Nardus stricta), ketoneilikka (Dianthus deltoides), hakara-
sara (Carex spicata), somersara (C. glareosa) sekä pohjan- ja 
ketonoidanlukot (Botrychium boreale, B. lunaria). Myös 
saunio- ja suikeanoidanlukkoa (B. matricariifolium, B. 
lanceolatum) tavataan ajoittain epilitoraalikedoilla. 

Kalkkipitoisen kallioperän, moreenin tai simpukka-
soran vaikutusalueella rantojen niittylaikut voivat sisäl-
tää kalkinsuosijakasveja, kuten käärmeenpistonyrttiä 
(Vincetoxicum hirundinaria), horkkakatkeroa (Gentianella 
amarella), hirssisaraa (Carex panicea), pikkunoidanlukkoa 
(Botrychium simplex) ja ahopellavaa (Linum catharticum). 
Lounaissaaristossa kedoilla voi esiintyä myös saarni 
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(Fraxinus excelsior) yksittäisinä puina. Epilitoraalikedot 
ovat parhaimmillaan edustavia paahdeympäristöjä.

Tässä tarkoitettuja runsaslajisia epilitoraaliketoja 
esiintyy Merenkurkusta etelään. Merenkurkun poh-
joispuolella epilitoraalissa sijaitsevien niittyjen lajis-
to ei ole yhtä monipuolista kuin etelässä: lajistossa 
korostuvat heinät, kuten nadat (Festuca spp.) ja röllit 
(Agrostis spp.), kun taas monilajista ruohokasvillisuut-
ta esiintyy harvoin. Merenkurkun pohjoispuolella epi-
litoraalin ketomaiset alueet lukeutuvat usein heinä-
nummiin (P1.02), jotka käsitellään perinnebiotooppien 
yhteydessä.
Maantieteellinen vaihtelu: Suomenlahdella ja Saa-
ristomerellä hiekkarantojen yläosan kedoilla monille 
hyönteisille tärkeä kangasajuruoho saattaa olla runsas. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyppi 
edustaa niitä ulkosaariston monilajisia merenrannan 
niittyjä, jotka säilyvät avoimina luontaisten prosessien 
ansiosta. Raja luontotyyppeihin Itämeren kivikkoiset 
niittyrannat, Itämeren hiekkarannat ja merenrantaniityt 
on liukuva. Nämä luontotyypit vaihettuvat yläosissaan 
usein epilitoraalikedoiksi. Epilitoraalikedot erotetaan 
merenrantaniityistä ja kivikkoisista niittyrannoista ran-
takasvien runsauden mukaan; epilitoraalikedoilla val-
litsee ketojen ja tuoreiden niittyjen kasvillisuus, mutta 
varsinaisia rantalajeja on joukossa niukasti. Yläosassaan 
kedot päättyvät usein kallioon tai vaihettuvat heinä-
nummeksi tai metsäksi.

!

!

!

!

Esiintyminen: Epilitoraaliketoja esiintyy 
Suomenlahdella ja Merenkurkun etelä-
puolella. Luontotyypin kokonaispin-
ta-alaksi arvioidaan 200–300 ha.
Uhanalaistumisen syyt: Itämeren rehe-
vöityminen (Vre 2), rehevöittävä laskeu-
ma (Rl 2), avoimien alueiden umpeenkas-
vu (Nu 1), vieraslaji kurtturuusu (Rosa 
rugosa) (L 1).

Uhkatekijät: Itämeren rehevöityminen (Vre 2), rehe-
vöittävä laskeuma (Rl 2), vieraslaji kurtturuusu (L 2), 
avoimien alueiden umpeenkasvu (Nu 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos kaikki sen esiintymät ovat hävinneet 
esimerkiksi rakentamisen vuoksi. Luontotyyppi kat-
sotaan romahtaneeksi myös, jos epilitoraalikedoille 
tyypillinen lajisto on rehevöitymisen, laidunnuksen 
päättymistä seuranneen umpeenkasvun tai vieraslaji 
kurtturuusun leviämisen takia kadonnut.
Arvioinnin perusteet: Epilitoraalikedot arvioitiin 
vaarantuneiksi (VU) luontotyypin ennustetun määrän 
vähenemisen (A2a) ja menneen 50 vuoden aikana tapah-
tuneen kokonaislaadun heikentymisen (CD1) vuoksi.

Luontotyypin määrän muutoksia käsiteltiin asian-
tuntija-arviona. Epilitoraaliketojen pinta-ala on pie-
nentynyt 20–30 % menneen 50 vuoden aikana sekä 
Itämeren rehevöitymisen ja rehevöittävän laskeuman 
että rantalaidunnuksen vähenemisestä johtuvan ranto-

Besaskärs, Parainen. Kuva: Maija Mussaari 
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jen yleisen umpeenkasvukehityksen seurauksena (A1: 
NT). Muutoksen suuruutta pidemmällä aikavälillä ei 
kyetty arvioimaan (A3: DD).

Tulevaisuudessa epilitoraaliketojen vähenemisen ar-
vioidaan nopeutuvan usean tekijän yhteisvaikutuksena. 
Ilmastonmuutos kiihdyttänee rantojen umpeenkasvua 
vähentämällä talvista jääpeitettä ja mahdollisesti myös 
lisäämällä merestä tulevaa ravinnekuormaa. Epilitoraa-
liketoja esiintyy eniten pienillä saarilla, joilla laidunta-
minen ei tule lisääntymään. Myös kurtturuusun levit-
täytyminen ja rehevöittävän laskeuman voimistama um-
peenkasvu jatkuvat tulevaisuudessa. Asiantuntija-arvion 
mukaan vähintään 30 % epilitoraaliketojen pinta-alasta 
häviää seuraavien 50 vuoden aikana (A2a: VU).

Hyvälaatuiset epilitoraalikedot ovat pienialaisia ja 
niitä esiintyy harvakseltaan. Luontotyypin levinnei-
syysalueen pinta-ala sekä esiintymisruutujen ja -paik-
kojen määrä ylittävät kuitenkin B-kriteerin raja-arvot, 
joten luontotyyppi on tältä osin säilyvä (B1–B3: LC).

Epilitoraaliketojen laatu on heikentynyt sekä men-
neen 50 vuoden aikana (CD1: VU, vaihteluväli VU–EN) 
että pidemmällä ajanjaksolla (CD3: NT, vaihteluväli 
NT–VU). Luontotyypin laadun muutosta tarkasteltiin 
asiantuntija-arviona kiinnittäen huomiota muun muas-
sa edustavan ketokasvillisuuden, puuston ja pensaskas-
villisuuden peittävyyteen. Lisäksi arvioitiin rehevöi-
tymistä ilmaisevan lajiston ja vieraslajien osuutta sekä 
laatuun vaikuttavien häiriötekijöiden (aallot, tuuli, jää) 
voimakkuutta. Luontotyypin arvioitiin olleen vuonna 
1750 ihannetilassa Itämeren hyvän laadun ja laajamit-
taisen rantalaidunnuksen ansiosta. Tuolloin epilitoraa-
liketoja esiintyi todennäköisesti myös sisäsaaristossa ja 
mannerrannoilla. 1960-luvulla Itämeri oli jo osin rehe-
vöitymässä ja laidunnus oli monin paikoin päättynyt. 
Tästä huolimatta luontotyyppi oli tuolloin vielä hyvin 
säilynyt, koska umpeenkasvu on kuivissa olosuhteissa 
hitaampaa kuin tuoreissa tai kosteissa ympäristöissä. 
Nykyään epilitoraalikedot kärsivät etenkin ilmakehän 
typpilaskeuman ja meren rehevöitymisen aiheuttamas-
ta ravinnelisästä, joka kiihdyttää ketojen umpeenkas-
vua. Myös kurtturuusun leviäminen hävittää ketojen 
monimuotoista kasvillisuutta, mikä näkyy jo monin 
paikoin Suomenlahden saaristossa. Luontotyypille on 
tärkeää tuulen ja muiden luonnonvoimien kulutus, jota 
heikentävät muun muassa rantojen umpeenkasvu ja il-
mastonmuutoksen aiheuttama jäätalvien väheneminen. 
Esimerkiksi ruovikoiden yläosiin ei yleensä muodostu 
epilitoraaliketoja. 

Tulevaisuudessa tapahtuvien laatumuutosten voimak-
kuutta ei pystytä arvioimaan (CD2: DD). Ilmastonmuutok-
sen vaikutukset, kuten jäättömien talvien lisääntyminen 
sekä umpeenkasvun jatkuminen, ovat epilitoraalikedoille 
haitallisia. Myrskyjen lisääntyminen ja voimistuminen 
saattavat toisaalta auttaa ylläpitämään luontotyyppiä. Lai-
dunnus, ajoittainen puuston raivaus sekä kurtturuusun 
torjunta ovat ketoja hyödyttäviä hoitotoimia. 
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Epilitoraaliketoja uhkaa 
Itämeren rehevöitymisestä ja rehevöittävästä laskeu-
masta johtuva umpeenkasvu. Kurtturuusun leviäminen 
hävittää ketojen monimuotoista kasvillisuutta.

Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin merenrantaniityt (1630) se-
kä luonnonsuojelulain luontotyyppiin merenrantaniityt, 
jos luontotyyppi esiintyy osana merenrantaniittyä tai 
kivikkoista niittyrantaa. Itsenäiset, runsaslajiset epili-
toraalikedot voidaan sisällyttää myös tyyppiin runsas-
lajiset kuivat ja tuoreet niityt (6270).

R3.03

Itämeren suurruohostot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC =
Etelä-Suomi LC =
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Suurruohostot ovat korkeakasvuisia 
ruohoja kasvavia avoimia alueita, joita luonnehtii run-
sas ja värikäs kukinta. Epilitoraaliketojen tapaan ne 
sijaitsevat kivikkoisia niittyrantoja ylempänä, suoran 
suolavesivaikutuksen ulottumattomissa. Suurruo-
hostojen maaperä vaihtelee tuoreesta kosteaan ja on 
yleensä kivinen. Luontotyypin syntyyn ja lajikoostu-
mukseen vaikuttaa meren tuoman eloperäisen ainek-
sen laatu ja määrä. Yleensä suurruohostot sijoittuvat 
maankohoamisrannikon saarille, joiden alemmilta 
rantavyöhykkeiltä löytyy myös edustavia eloperäisiä 
rantavalleja. Mannerrannoilla sekä suuremmilla ja 
suojaisammilla saarilla suurruohostoja esiintyy yleen-
sä kapeana vyöhykkeenä metsänreunan tai pensaikon 
tuntumassa paikoilla, joille kertyy eloperäistä ainesta. 
Ulkosaaristossa niitä on erilaisten kivikko- ja niitty-
rantojen yläosissa, ja ne voivat peittää suurenkin osan 
saaresta. Suurruohostojen kaltaisia esiintymiä on myös 
perinnebiotoopeilla, mutta tämä kasvillisuustyyppi on 
kuvattu merenrantaniittyjen yhteydessä (P7.05 Kor-
keakasvuiset merenrantaniityt). Itämeren suurruohos-
tot syntyvät meren tuoman aineksen ja ulkosaariston 
olosuhteiden yhteisvaikutuksesta. Luontotyyppi on 
dynaaminen; esiintymiä syntyy otollisille paikoille, 
joilta ne myös häviävät primäärisukkession myötä tai 
kun meren tuoman eloperäisen aineksen ravinteet on 
kulutettu loppuun. 

Luontotyyppi eroaa selvästi muista rantakasvilli-
suustyypeistä. Valtalajit ovat suurruohoja, mutta lajisto 
vaihtelee maa-aineksen ja sen ravinteisuuden sekä kos-
teuden mukaan. Tyypillisimpiä ruohoja ulkosaariston 
suurruohostoissa ovat rantakukka (Lythrum salicaria), 
maitohorsma (Chamaenerion angustifolium), pietaryrtti 
(Tanacetum vulgare), keltakannusruoho (Linaria vulgaris), 
mesiangervo (Filipendula ulmaria), isonokkonen (Urtica 
dioica), poimuhierakka (Rumex crispus), piikkiohdake 
(Cirsium vulgare), merivirmajuuri (Valeriana sambucifolia) 
ja rantatädyke (Veronica longifolia). Lisäksi yleisiä ovat 
suurkokoiset heinät kuten ruokonata (Schedonorus arun-
dinaceus) ja ruokohelpi (Phalaroides arundinacea). Suur-
ruohostoissa on tärkeitä mesi- ja ravintokasveja useille 
hyönteisryhmille. (Hinneri 1994; Laine 1994; Jalkanen ja 
Mussaari 2014; Jutila 2017)
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tiedossa.
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Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Suurruohostoja 
esiintyy kivikkorantojen ja nummien, pensaikkojen tai 
rantametsien välissä. Raja varsinkin kivikkoisten niit-
tyrantojen ja suurruohostojen välillä on liukuva, mutta 
suurruohostot sijaitsevat ylempänä kuin varsinaiset niit-
tyrannat. Suurruohostot liittyvät eloperäisiin rantaval-
leihin, joiden maatuneilla jäänteillä ne usein esiintyvät.

!

!

!

!

!

Esiintyminen: Suurruohostoja esiintyy 
koko rannikolla mannerrannoilla ja saa-
rissa, ja niiden yhteispinta-alaksi arvioi-
daan 200–400 ha. Runsaimmillaan ne 
lienevät maankohoamisrannikolla.
Uhkatekijät: –
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi 
katsotaan romahtaneeksi, jos kaikki sen 
esiintymät ovat hävinneet esimerkiksi 

rakentamisen vuoksi tai muuttuneet toisiksi luontotyy-
peiksi esimerkiksi puustoittumisen tai pusikoitumisen 
seurauksena. Myös rakkohaurun (Fucus vesiculosus) hä-
viäminen Itämerestä voisi teoriassa johtaa tämän luon-
totyypin romahtamiseen, sillä tällöin suurruohostojen 
vaatimia eloperäisiä, ravinteikkaita valleja ei enää muo-
dostuisi rannoille.
Arvioinnin perusteet: Suurruohostot arvioitiin säily-
väksi (LC) luontotyypiksi (A1–A3, B1–B3). 

Luontotyypin määrän ei katsota muuttuneen tai 
muuttuvan merkittävästi 50 vuoden ajanjaksolla tai pi-
demmällä aikavälillä (A1–A3: LC). Tiedot tästä hiljattain 
kuvatusta luontotyypistä ja sen kehityksestä ovat kui-
tenkin vielä puutteelliset. Asiantuntija-arvion mukaan 
Itämeren rehevöitymisen myötä rakkohaurua on ker-

tynyt rannoille aiempaa vähemmän, mikä on saattanut 
vähentää myös suurruohostojen määrää. Toisaalta suur-
ruohostojen pinta-ala on lisääntynyt rantalaidunnuksen 
päättymisen takia. 

Luontotyyppiä esiintyy koko rannikkoalueella, mutta 
yksittäiset esiintymät ovat usein pienialaisia (B1–B3: LC).

Suurruohostojen laadun muutoksia ei pystytä arvi-
oimaan tiedon puutteen vuoksi (CD1–CD3: DD). Niillä 
ei kuitenkaan ole havaittavissa yhtä vakavaa laadun 
heikkenemistä kuin muilla merenrantojen arvioi-
duilla luontotyypeillä. Suurruohostot ovat pensaik-
kojen ja rantametsien laiteiden kasvillisuutta, jonka 
esiintyminen ja tila tunnetaan suhteellisen huonosti. 
Rakkohaurun väheneminen ilmastonmuutoksen ja re-
hevöitymisen myötä voi pitkällä aikavälillä vaikuttaa 
edullisen kasvualustan muodostumiseen ja siten myös 
suurruohostojen määrään. Vieraslajeista jättipalsami 
(Impatiens glandulifera) saattaa uhata luontotyyppiä 
asutuksen lähellä.
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin merenrantaniityt (1630) 
sekä luonnonsuojelulain luontotyyppiin merenrantanii-
tyt. Voi sisältyä myös luontodirektiivin luontotyyppiin 
rantavallit (1210), sillä suurruohosto syntyy yleensä pit-
källe maatuneen rakkohauru- tai jopa ruokovallin pääl-
le ja on siten osa eloperäisen rantavallin sukkessiosarjaa.
Vastuuluontotyypit: Maankohoamisrannikolla sijait-
sevat suurruohostot sisältyvät Suomen vastuuluonto-
tyyppiin maankohoamisrannikon merenrantaniityt.

Kallioluoto, Pori. Kuva: Heli Jutila
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R4

Merenrantojen ilmaversoiskasvustot 

R4.01

Merenrantaruovikot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC +
Etelä-Suomi LC +
Pohjois-Suomi

cinerea) sekä ruskosuohaukka (Circus aeruginosus). Kot-
tarainen (Sturnus vulgaris) ja pääskyt puolestaan yöpy-
vät mielellään ruovikoissa. Ruovikot tarjoavat suojaa 
sekä ravintoa myös kaloille, sammakoille ja lepakoille, 
ja ne ovat tärkeitä kalojen kutupaikkoja. Lisäksi sel-
kärangattomien lajisto on ruovikoissa runsas ja mo-
nipuolinen (Ikonen ja Hagelberg 2007). Ruovikoiden 
tyypilliseen hyönteislajistoon kuuluu muun muassa 
ruokokuoriaisia (Donaciinae), sudenkorentoja (Odo-
nata) ja muutamia perhoslajeja, kuten ruokohämy-yök-
könen (Protarchanara brevilinea) ja ruoko-olkiyökkönen 
(Mythimna straminea). 

Ruovikot ovat lisääntyneet voimakkaasti ranta-
laidunnuksen ja niiton loputtua sekä Itämeren rehe-
vöityessä. Ruovikoiden laajeneminen haittaa rantojen 
virkistyskäyttöä, umpeuttaa maisemaa ja vähentää 
kasvillisuuden monimuotoisuutta. Ne ovat vallan-
neet entisiä laidunnettuja rantaniittyjä, hiekkarantoja 
ja matalia lahtia. Kunnostettaviksi rantaniittykohteiksi 
voivat sopia sellaiset harvat ja matalakasvuiset järvi-
ruokokasvustot, joissa yhä esiintyy niittykasvillisuut-
ta. Edullisimmilla kasvupaikoilla ruoko sitä vastoin 
muodostaa niin tiiviitä kasvustoja, ettei muulle lajis-
tolle juuri jää tilaa.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei ole.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Raja umpeen-
kasvaneisiin, ruovikoituneisiin rantaniittyihin on liu-
kuva. Ruovikoilla tarkoitetaan tässä laajoja, yhtenäisiä 
järviruokokasvustoja, joissa järviruo’on seassa ei esiin-
ny monipuolista niittylajistoa eikä niitä katsota kunnos-
tuskelpoisiksi merenrantaniityiksi (katso myös Suomen 
ympäristökeskus ja Metsähallitus 2016).

!

!

!

!
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Esiintyminen: Ruovikoita esiintyy run-
saasti vaihtelevan laajuisina kasvustoina 
kautta koko rannikkoalueemme. Klemola 
ym. (2013) arvioivat, että rantakosteikkoja 
on rannikollamme yhteensä noin 44 000 
ha, joista ruovikoita vähintään noin 
29 000 ha ja hoidettuja merenrantaniitty-
jä noin 4  400 ha. Ruovikkopinta-ala on 
erityisen suuri Varsinais-Suomen ja Uu-

denmaan alueilla. Vuosien 2016–2017 satelliittikuva-ai-
neiston alustavien tulosten mukaan vedessä kasvavien 
ruovikkojen pinta-ala Suomen rannikolla on 25  000–
29 000 ha riippuen siitä kuinka pieniä ruovikkokuvioita 
tulokseen sisällytetään (Pekka Härmä, Kari Kallio ja 
Meri Koskelainen, kirj. tiedonanto kesäkuu 2018).
Uhkatekijät: –
Romahtamisen kuvaus: Merenrantaruovikot voivat 
hävitä esimerkiksi rakentamisen, rannan ruoppauk-
sen sekä vesialueiden täyttämisen ja pengertämisen 
seurauksena. Niiden kasvillisuus voi myös muuttua 
maankohoamisen ja umpeenkasvun myötä esimerkiksi 
pensaikoksi. Aiemmin rantojen laidunnus rajoitti ruo-
vikoiden esiintymistä.
Arvioinnin perusteet: Merenrantaruovikot arvioitiin 
säilyväksi (LC) luontotyypiksi (A1–A3, B1–B3, CD1–CD3). 

Merenrantaruovikot ovat runsastuneet muun muas-
sa laidunnuksen ja niiton päättymisen vuoksi (Jutila 
1999). Lisäksi järviruoko on hyötynyt Itämeren rehe-
vöitymisestä (Numers ja Korvenpää 2007). Järviruo’on 

Espoonlahti, Espoo. Kuva: Terhi Ryttäri

Luonnehdinta: Järviruo’on (Phragmites australis) muo-
dostamia kasvustoja on merenrannoilla sekä avoimilla 
että suojaisilla kasvupaikoilla sublitoraalin yläosista 
aina keskivesitason yläpuoliselle maarannalle saak-
ka. Maarannalla järviruoko kasvaa yksinään tai osana 
rantaniittykasvillisuutta, ja sitä tapaa jopa rantapensai-
koista ja -metsistä. Tiheimmillään esiintymät ovat hie-
noaineksisilla, suojaisilla savi-, siltti- ja hiesupohjaisilla 
rannoilla sekä liejupohjilla. Rantavoimille alttiimmilta 
rannoilta ruovikoita ei löydä, mutta niiltäkin voi löytyä 
pieniä ruokokasvustoja kivien välissä. Ruovikoita on 
sekä mannerrannoilla että suurten metsäisten saarten 
rannoilla, mantereen tai suurten saarien suojissa usein 
myös pienillä karikoilla ja luodoilla. Parhaimmillaan 
ruovikko voi rannoillamme yltää jopa neljän metrin 
korkuiseksi. Hydrolitoraalin yläosissa harvakasvuisen 
ruo’on seurasta tapaa muun muassa luhtalemmikkiä 
(Myosotis scorpioides), rantayrttiä (Lycopus europaeus), 
luhtasuoputkea (Peucedanum palustre) ja viereisten ran-
taniittyjen lajeja. 

Ruovikoissa viihtyy lukuisa joukko lintulajeja, ku-
ten viiksitimali (Panurus biarmicus), ruokokerttunen 
(Acrocephalus schoenobaenus), rastaskerttunen (A. arun-
dinaceus), rytikerttunen (A. scirpaceus) ja kaulushai-
kara (Botaurus stellaris). Monimuotoisuuden kannalta 
parhaimmat alueet ovat ruovikon ja avoveden muo-
dostamaa mosaiikkia, josta hyötyviä lajeja ovat muun 
muassa rantakanat, vesilinnut, harmaahaikara (Ardea 
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kasvua on saattanut edistää myös juurakoita tuhoavan 
meren jääpeitteen väheneminen ja keskilämpötilan 
nousu (Roosaluste 2007). Tulevaisuudessa luontotyyppi 
todennäköisesti runsastuu edelleen rehevöitymisen ja 
ilmastonmuutoksesta johtuvan lämpenemisen jatkuessa 
(A1–A3: LC).

Merenrantaruovikot ovat yleisiä koko rannikon 
alueella (B1–B3: LC). 

Merenrantaruovikoiden abioottisen ja bioottisen laa-
dun muutoksista ei ole tarkkaa tietoa. Luontotyyppi on 
kuitenkin runsastunut voimakkaasti eikä siihen koh-
distu tällä hetkellä selviä uhkia. Merenrantaruovikoi-
den laadun ei arvioida merkittävästi muuttuneen eikä 
muuttuvan myöskään tulevan 50 vuoden ajanjaksolla 
(CD1–CD3: LC).
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Paraneva. Ruovikot ovat Itämeren pii-
rissä lisääntyvä luontotyyppi, joka hyötyy rehevöity-
misestä ja rantalaidunnuksen voimakkaasta vähene-
misestä.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin jokisuistot (1130), 
laajat matalat lahdet (1160) tai kapeat murtovesilahdet (1650).

R4.02

Merenrantakaislikot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT (NT–VU) A1 –
Etelä-Suomi NT (NT–VU) A1 –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Merenrantojen kaislikoissa valtalajei-
na ovat sinikaisla (Schoenoplectus tabernaemontani) ja 
makean veden vaikutuspiirissä, erityisesti jokisuis-
toissa, järvikaisla (S. lacustris). Myös merikaisla (Bol-
boschoenus maritimus) muodostaa pienempiä kasvusto-
laikkuja esiintymisalueellaan Merenkurkusta etelään 
päin. Sisäsaaristossa, jokisuistoissa sekä Perämeren ja 
Suomenlahden itäosan avoimilla rannoilla sinikaisla 
ja järvikaisla kasvavat usein yhdessä. Luontotyypillä 
tarkoitetaan tässä kaislojen muodostamia yhtenäisiä 
kasvustoja. Kasvustot ovat tyypillisesti pienialaisia, 
ulkosaaristossa usein vain muutaman aarin kokoisia. 
Yksittäisiä, hyvin pienialaisia kaislakasvustoja ei ole 
luettu luontotyyppiin kuuluviksi. 

Kaislikoita esiintyy kautta koko rannikkoalueemme 
keskivedenpinnan molemmin puolin, joskin järvikaisla 
pystyy kasvamaan jopa kahden ja sinikaislakin noin 
metrin syvyyteen saakka. Merikaisla puolestaan viih-
tyy alle puolen metrin syvyydessä. Matalassa vedessä, 
rantavyöhykkeen ulkopuolella kasvaessaan järvikais-
la voi muodostaa pyöreitä kasvustoja, ja sitä tavataan 
usein järviruo’on (Phragmites australis) kanssa samoilta 
kasvupaikoilta. Järvikaisla viihtyy parhaiten hienoja-
koisella kivennäismaapohjalla, mutta se ei karta lie-
jupohjiakaan, joskin tällaisilla paikoilla kasvaessaan 
se häviää nopeasti kilpailussa järviruo’olle. Sinikaisla 
suosii edellistä pehmeämpiä pohjia, saviliejua ja liejua. 
Merikaislaa kasvaa saven- ja hiekansekaisella liejupoh-

jalla. Tiheimmissä kaislikoissa muuta kasvillisuutta on 
niukasti. Harvemmissa kasvustoissa ja kaislikoiden 
reunoilla matalassa vedessä seuralaisina kasvavat 
muun muassa rönsyrölli (Agrostis stolonifera), merisara 
(Carex mackenziei), rantaluikka (Eleocharis palustris), ve-
sikuuset (Hippuris vulgaris, H. tetraphylla ja H. lanceolata) 
ja järviruoko.

Kaislikot hyötyvät laidunnuksesta, koska karja syö 
mieluiten järviruokoa. Rantaniityillä ja matalassa ve-
dessä karja voi syödä ja talloa myös kaislakasvustoja, 
mutta ulompana syvemmässä vedessä etenkin järvi-
kaislakasvustot saattavat säilyä laidunnukselta. Järvi-
ruoko on vahvempi kilpailija matalissa ja suojaisissa 
lahdissa yhden, jopa kahden metrin syvyyteen saakka. 
(Munsterhjelm 2005)

Elinvoimaisissa ja kukkivissa kaislikoissa elää jouk-
ko kaisloja ravintokasvinaan käyttäviä kovakuoriaisia. 
Ruokokuoriaiset (Donaciinae) on Suomessa vielä melko 
huonosti tunnettu ryhmä, jonka lajeista muun muassa 
kaislakuoriainen (Donacia brevicornis) elää kaislikoissa 
(Korkeamäki ym. 2015). Merenrantakaislikoissa elävät 
myös isorytikärsäkäs (Thryogenes festucae) koko ran-
nikolla ja T. nereis Pohjanlahden puolella. Rannikon 
kaislikoissa tavataan myös kannuskaskaisiin kuuluvaa 
merenrantakirpukasta (Calligypona reyi). Lintujen kan-
nalta kaislikoilla ei ole pesimä- tai ruokailuympäristönä 
yhtä suurta merkitystä kuin ruovikoilla ja osmankää-
miköillä.
Maantieteellinen vaihtelu: Sinikaisla ja merikaisla 
puuttuvat kokonaan Perämeren pohjoisosien jokisuilta 
alhaisen suolapitoisuuden vuoksi. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kaislikot liit-
tyvät läheisesti rannikoiden ruovikoihin, osmankää-
miköihin sekä uloimpiin rantaniittyvyöhykkeisiin ja 
ovat usein osa merenlahtien ja jokisuistojen kasvilli-
suusmosaiikkia.

!

!

!

!

!

Esiintyminen: Kaislikoita esiintyy kaik-
kialla rannikkoalueillamme. 
Uhanalaistumisen syyt: Itämeren rehe-
vöityminen (Vre 3), avoimien alueiden 
umpeenkasvu (Nu 3).
Uhkatekijät: Itämeren rehevöityminen 
(Vre 3), avoimien alueiden umpeenkasvu 
(Nu 3), öljy- ja kemikaalionnettomuudet 
(Kh 1).

Romahtamisen kuvaus: Merenrantakaislikot tulkitaan 
luontotyyppinä romahtaneeksi, jos kaikki esiintymät 
ovat hävinneet esimerkiksi rantarakentamisen, ruop-
pausten tai vesialueiden täyttämisen ja pengertämisen 
takia. Esiintymät voivat hävitä myös pirstoutumalla yk-
sittäisiksi, pienialaisiksi kasvustoiksi tai muuttumalla 
toisiksi luontotyypeiksi esimerkiksi ruovikoitumisen 
tai muun umpeenkasvun seurauksena.
Arvioinnin perusteet: Merenrantakaislikot arvioitiin 
silmälläpidettäväksi (NT) luontotyypiksi menneen 50 
vuoden aikana tapahtuneen määrän muutoksen vuok-
si (A1).

Merenrantakaislikkojen määrän arvioidaan vähen-
tyneen 20–40 % menneen 50 vuoden aikana (A1: NT, 
vaihteluväli NT–VU). Itämeren rehevöityminen on voi-
nut hyödyttää kaislikoita, mutta samanaikaisesti tapah-
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tunut laidunnuksen voimakas väheneminen on suosi-
nut järviruokoa voimakkaampana kilpailijana. Myös 
jokisuistoissa tapahtunut rakentaminen ja lisääntynyt 
vesiliikenne ovat vaikuttaneet haitallisesti kaislikoihin. 
Kaislikoiden väheneminen jatkuu luultavasti myös tu-
levaisuudessa, mutta muutoksen suuruutta ei pystytä 
arvioimaan (A2a: DD). Myöskään historiallista määrän 
muutosta ei kyetty arvioimaan tiedon puutteen vuoksi 
(A3: DD).

Merenrantakaislikoita esiintyy koko rannikkoalueel-
la, ja luontotyypin levinneisyys- ja esiintymisalueen ko-
ko sekä esiintymispaikkojen määrä ylittävät B-kriteerin 
raja-arvot (B1–B3: LC). 

Kaislikoiden laadullisista ominaisuuksista on vain 
vähän tietoa. Jotkin lintulajit viihtyvät merenrantakais-
likoissa. Lisäksi esimerkiksi ruokokuoriaisten joukossa 
on lajeja, jotka vaativat elinympäristökseen laajoja ja 
elinvoimaisia (kukkivia) kasvustoja. Laatumuutosten 
osalta luontotyyppi on puutteellisesti tunnettu (CD1–
CD3: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Tiedon kasvu.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Rantalaidunnuksen voi-
makas väheneminen ja Itämeren rehevöityminen an-
tavat kilpailuetua ruovikoille, jolloin kaislikoiden pin-
ta-ala pienenee.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin jokisuistot (1130), laa-
jat matalat lahdet (1160) tai kapeat murtovesilahdet (1650).

R4.03

Merenrantaosmankäämiköt
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC +
Etelä-Suomi LC +
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Suomessa tavataan kahta osmankää-
milajia, jotka molemmat voivat muodostaa laajoja, yh-
tenäisiä kasvustoja. Leveäosmankäämi (Typha latifolia) 
on lajeista yleisempi ja kasvaa koko rannikolla itäiseltä 
Suomenlahdelta aina Perämeren pohjukkaan asti. Ka-
peaosmankäämi (T. angustifolia) on selvästi eteläisempi 
ja harvalukuisempi. Sen levinneisyysalue ulottuu ete-
lärannikolta noin Porin korkeudelle asti. 

Osmankäämit kasvavat matalassa, lievästi suolaises-
sa murtovedessä, usein lahdissa ja jokisuistoissa. Leveä-
osmankäämi viihtyy yleensä aivan matalassa vedessä, 
enimmillään noin metrin syvyydessä. Kapeaosmankää-
mi voi esiintyä hieman syvemmällä. Osmankäämien 
juurakko kasvaa pohjan savessa tai liejussa muutaman 
sentin syvyydessä. Lajeista hieman vaateliaampana 
pidetty kapealehtiosmankäämi kasvaa mieluiten lieju-
pohjalla, pelkässä savessa sen kasvustot eivät yleensä 
kuki lainkaan. Parhaiten kapeaosmankäämit viihtyvät 
matalassa rantavedessä, ruovikon vierustalla tai sen 
seassa, suojassa aallokolta. 

Lillgadden, Kökar. Kuva: Panu Kunttu 
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Laajoja osmankäämikasvustoja on suojaisilla pai-
koilla lahtien pohjukoissa, jokisuissa ja rantaluhdissa. 
Pieniä kasvustoja tavataan myös ulkosaariston kallio- 
lammikoissa, etenkin lintuluodoilla. Pienimpiä kasvus-
toja ei pääsääntöisesti kuitenkaan lueta luontotyyppiin 
kuuluviksi. 

Osmankäämiköissä elää niukka, mutta omalei-
mainen lajistonsa. Osmankäämit ovat muun muassa 
useiden Donaciinae-alaheimoon kuuluvien ruoko-
kuoriaisten ravintokasveja. Kotimaisessa ruokokuo-
riaisselvityksessä eniten kuoriaisia havaittiin juuri 
osmankäämeiltä, esimerkiksi harmaaruokokuoriaisia 
(Donacia cinerea) ja D. vulgaris -lajia löytyi lähes yk-
sinomaan osmankäämeiltä (Korkeamäki ym. 2015). 
Linnuista osmankäämiköissä viihtyvät erityisesti 
rantakanat, kuten liejukana (Gallinula chloropus), luh-
tahuitti (Porzana porzana), luhtakana (Rallus aquaticus) 
ja nokikana (Fulica atra), koska kasvustoon syntyy la-
koontuneista versoista tepasteluun sopivia ”mattoja”. 
Myös naurulokit (Chroicocephalus ridibundus) pesivät 
mielellään lakoontuneiden osmankäämien muodosta-
mien mattojen päälle. Pikkulinnut hakevat osmankää-
meistä pesämateriaalia.
Maantieteellinen vaihtelu: Pohjanlahdella Porin seu-
dulta pohjoiseen esiintyy vain leveäosmankäämiä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Osmankäämi-
kasvustot sijaitsevat usein ruovikoiden ja kaislikoiden 
yhteydessä, osana jokisuistojen ja suojaisten merenlah-
tien kasvillisuusmosaiikkia.

!

!

!

!

!

Esiintyminen: Leveälehtiosmankäämi 
kasvaa koko rannikolla, mutta yhtenäiset 
osmankäämikasvustot ovat harvinaisia 
Kalajoen pohjoispuolella. Osmankäämi-
köiden yhteispinta-alaksi arvioidaan noin 
400 ha.
Uhkatekijät: –
Romahtamisen kuvaus: Merenrantaos-
mankäämiköt tulkitaan luontotyyppinä 

romahtaneeksi, jos kaikki esiintymät ovat hävinneet 
esimerkiksi rantarakentamisen, ruoppausten tai vesi-
alueiden täyttämisen ja pengertämisen takia. Esiinty-
mät voivat hävitä myös pirstoutumalla yksittäisiksi, 
pienialaisiksi kasvustoiksi tai muuttumalla toisiksi 
luontotyypeiksi esimerkiksi ruovikoitumisen tai muun 
umpeenkasvun seurauksena.
Arvioinnin perusteet: Merenrantaosmankäämiköt ar-
vioitiin säilyväksi (LC) luontotyypiksi (A1–A3, B1–B3, 
CD1–CD3). 

Osmankäämiköiden arvioidaan runsastuneen sekä 
menneen 50 vuoden aikana että pidemmällä ajanjaksolla. 
Lajikohtaista tietoa on muun muassa lounaissaaristosta, 
jossa leveäosmankäämi on yleistynyt selvästi 1900-luvun 
alkupuolelta 2000-luvulle tultaessa (Numers 2011). Myös 
alueella selvästi harvinaisempi kapeaosmankäämi on 
yleistynyt. Osmankäämit ovat järviruo’on tapaan hyö-
tyneet Itämeren rehevöitymisestä ja rantalaidunnuksen 
vähenemisestä. Osmankäämien on arveltu hyötyvän 
myös ilmaston lämpenemisestä (Jalas 1958). Tulevaisuu-
dessa luontotyyppi todennäköisesti runsastuu edelleen 
sekä rannikon rehevöitymisen että ilmastonmuutoksesta 
johtuvan lämpenemisen seurauksena (A1–A3: LC).

Merenrantaosmankäämiköitä esiintyy lähes koko 
rannikon alueella, ja luontotyypin levinneisyys- ja esiin-
tymisalueen koot ylittävät B-kriteerin raja-arvot (B1 & 
B2: LC). Luontotyyppi on säilyvä (LC) myös B3-kriteerin 
perusteella.

Osmankäämiköiden laadun muutoksista ei ole tark-
kaa tietoa. Luontotyyppi on kuitenkin runsastunut eikä 
siihen kohdistu tällä hetkellä selviä uhkia. Luontotyy-
pin laadun ei arvioida merkittävästi muuttuneen tai 
muuttuvan myöskään tulevan 50 vuoden ajanjaksolla 
(CD1–CD3: LC).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Paraneva. Osmankäämiköt hyötyvät 
Itämeren rehevöitymisestä ja rantalaidunnuksen voi-
makkaasta vähenemisestä.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin jokisuistot (1130), laa-
jat matalat lahdet (1160) tai kapeat murtovesilahdet (1650).

R5

Eloperäiset rantavallit 

Eloperäiset vallit koostuvat monenlaisesta meren kul-
jettamasta ja aallokon rantaan kasaamasta orgaanisesta 
materiaalista: levistä, järviruo’osta (Phragmites australis), 
meriajokkaasta (Zostera marina), muista vesikasveista, sim-
pukoista, ajopuusta ja rantakasveista – sekä roskista. Valle-
ja muodostuu etenkin myrskyjen ja korkean veden aikana 
(Haapaniemi 2014; Suursaar ym. 2014). Vallit esiintyvät 
useimmiten rannan myötäisinä nauhamaisina muodos-
tumina, joita voi olla useampi rinnakkain tai peräkkäin. 
Valleiksi määritellään muodostumat, jotka ovat vähintään 
3 m pitkiä, 0,5 m leveitä ja 10 cm korkeita (Kunttu ja Kunttu 
2018). Tätä pienempiä kasaumia ei luokitella valleiksi.

Valleissa on usein sekaisin useita eri ainesosia. Val-
lityyppi määritellään sen ainesosan perusteella, jota 
vallin biomassasta on vähintään 50 % (Kunttu ja Kunt-
tu 2018). Tässä luokittelussa vallit erotetaan vallitsevan 

Ristisaari, Pyhtää. Kuva: Hannele Kekäläinen
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ainesosan mukaan hauru-, meriajokas- ja ruokovalleiksi. 
Näistä kolmesta vallityypistä meriajokkaasta koostuvat 
vallit ovat selvästi harvinaisimpia ja levinneisyydeltään 
muita suppea-alaisempia, eikä meriajokasvallien ekolo-
giaa tarkemmin tunneta. Lajien yhteisellä esiintymisalu-
eella hauru (Fucus spp.) ja meriajokas ovat valleissa usein 
sekaisin. Joskus valleissa on useampaa ainesta ilman, 
että mikään niistä on vallitseva. Näitä sekavalleja ei ole 
kuvattu ja arvioitu erikseen. Myöskään pelkistä ranta-
kasveista muodostuneita valleja ei arvioitu erikseen.

Monien nilviäisten, pääosin sinisimpukan (Mytilus 
trossulus), mutta myös liejusimpukan (Macoma balthica), 
hietasimpukan (Mya arenaria), idänsydänsimpukan (Ce-
rastoderma glaucum), pikkusydänsimpukan (Parvicardium 
hauniense) ja kotiloiden (Gastropoda) kuoria on usein 
rantavallien seassa. Tuoreet simpukkakasaumat ovat 
suhteellisen lajiköyhiä. Ravinteikkaampaa kasvualus-
taa syntyy kuorien vähitellen hajotessa, jolloin rannalle 
voi syntyä kalkkipitoisia elinympäristöjä. Niitä muodos-
tuu tyypillisimmin erilaisille rantaniityille ja -kedoille. 
Toisinaan sinisimpukan kuoret muodostavat jopa yk-
sinään kookkaitakin valleja, mutta niiden ekologises-
ta merkityksestä ei ole tietoa. Osa simpukankuorista 
huuhtoutuu takaisin mereen, osa leviää melko pian laa-
jalle ranta-alueelle, jolloin vallimainen rakenne hajoaa.

Rannoilla valleista voi erottaa maatumisen ja kasvit-
tumisen suhteen eri kehitysasteita. Vallitutkimuksissa 
on käytetty viisiportaista luokittelujärjestelmää, jossa 
ensimmäisessä luokassa valliaines on tuoretta ja raken-
teeltaan ehjää ja viidennessä luokassa valliaines on täysin 
maatunutta ja sen erottaa maastossa enää kasvillisuuden 
peittämänä kumpuna (Kunttu ja Kunttu 2018). Vallijatku-
mot eli vallien sukkessiosarjat ovat tärkeitä, koska vallien 
eri kehitysasteissa viihtyy omanlaisensa eliöstö ja jatku-
mot takaavat, että rannalla on säännöllisesti eri lajeille 
soveliaita valleja. Tavallisesti vallijatkumot esiintyvät 
rannoilla siten, että tuoreimmat ovat lähinnä rantaviivaa 
ja pidemmälle maatuneet sijaitsevat kauimpana rannasta. 
Maastossa kohteet, joissa on eri maatumisvaiheissa ole-
via eloperäisiä valleja, ovat erityisen arvokkaita. Vallien 
kehityssarjoja ei kuitenkaan arvioitu erikseen.

R5.01

Hauruvallit
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa EN CD1 –
Etelä-Suomi EN CD1 –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Hauruvallit koostuvat tuoreesta tai kui-
vuneesta rakkohaurusta (Fucus vesiculosus), jota aiemmin 
kutsuttiin rakkoleväksi. Usein valleihin on sekoittunut 
myös muita leviä, muun muassa punaleviä (Rhodophy-
ta), jouhilevää (Chorda filum), itämerenhaurua (Fucus ra-
dicans), sinisimpukoita (Mytilus trossulus) ja järviruokoa 
(Phragmites australis) sekä muita vesi- ja rantakasveja. 
Hauruvallissa vähintään 50 % vallin koostumuksesta on 
haurua. Etenkin laivaväylien lähellä valleihin voi kertyä 
erilaista meren tuomaa jätettä, kuten muoviroskaa. 

Hauruvallien muodostumiseen vaikuttavat aallokon 
voimakkuus, tuulen nopeus ja suunta, veden virtaukset 
sekä veden korkeus (Haapaniemi 2014; Torn ym. 2016). 
Lisäksi rannan tyyppi ja topografia vaikuttavat siihen, 
mihin valleja voi muodostua. Hauruvallien koko ja laatu 
ovat suhteessa läheisten merialueiden levämäärään ja 
levälajiston koostumukseen. Suurimmat vallit löytyvät 
rannoilta, jotka rajautuvat laajoihin, mataliin (alle 5 m 
syviin) ja suojattomiin kallio- ja moreenipohjiin. Taval-
lisimpia hauruvallit ovat salmien suilla, lahdenpohju-
koissa ja saarten suojanpuoleisilla rannoilla, joihin val-
leja voi muodostua samoille paikoille vuodesta toiseen. 
Myös tuulelle ja merenkäynnille alttiille rannoille muo-
dostuu valleja, mutta ne ovat useimmiten lyhytikäisiä 
myrskyjen huuhtoessa vallit takaisin mereen. Hauru-
valleja syntyy varsinkin syys- ja talvimyrskyjen aikana, 
ja muodostunut valli voi pysyä paikoillaan jopa vuosia, 
kunnes se maatuu tai aallot tavoittavat sen uudestaan.

Valleista voi erottaa maatumisen ja kasvittumisen 
suhteen eri kehitysasteita. Vallijatkumot eli vallien suk-
kessiosarjat ovat tärkeitä, koska vallien eri kehitysasteis-
sa viihtyy omanlaisensa eliöstö ja jatkumot takaavat, 
että rannalla on säännöllisesti eri lajeille soveliaita val-
leja. Lähinnä vesirajaa vallit koostuvat tuoreesta levä-
massasta, ylimpänä rannalla pitkälle maatuneesta ai-
neksesta. Myös itse vallissa uloimmat osat ovat sisempiä 
huonommin maatuneita. Vallien koostumuksessa on 
havaittavissa laadullisia muutoksia myös siirryttäessä 
ulkosaaristosta välisaaristoon, jossa järviruo’on osuus 
on suurempi. 

Nuorimmille maatuville hauruvalleille on luonteen-
omaista monilajinen, useimmiten yksivuotinen kasvilli-
suus. Niiden tyyppilajeja ovat muun muassa merimaltsa 
(Atriplex littoralis), isomaltsa (A. prostrata), pelto-ohdake 
(Cirsium arvense), kirjopillike (Galeopsis bifida), pihatatar 
(Polygonum aviculare), tanskankuirimo (Cochlearia dani-
ca), ketohanhikki (Argentina anserina), meripeltovalvatti 
(Sonchus arvensis var. maritimus), peltopähkämö (Stachys 
palustris), merivirmajuuri (Valeriana sambucifolia subsp. 
salina) ja hiirenvirna (Vicia cracca) sekä harvinaisem-
mista lajeista uhanalainen meriotakilokki (Salsola kali) 
ja silmälläpidettävä vuonankaali (Valerianella locusta). 
Maatuneimmilla valleilla kasvaa yleisesti monivuoti-
sia lajeja kuten isonokkonen (Urtica dioica), koiranputki 
(Anthriscus sylvestris), pietaryrtti (Tanacetum vulgare) ja 
meriväinönputki (Angelica archangelica subsp. litoralis). 

Riittävän paksuissa valleissa maatuminen tuottaa 
lämpöä, joka luo edellytykset erityisen eläinyhteisön ke-
hittymiselle. Valleissa elää runsaasti selkärangattomia 
eläimiä, kuten lantakuoriaisia, hämähäkkejä, siiroja ja 
lieroja, joita erityisesti kahlaajat hyödyntävät ravinto-
naan. Myös kukkakärpäsiin kuuluvan hyvin harvinai-
sen leväsurrin (Eristalinus aeneus) toukat suosivat hau-
ruvalleja. Lämpimät vallit ovat munintapaikkoja myös 
rantakäärmeelle (Natrix natrix). Laji viihtyy ilmavassa, 
korkeintaan pari vuotta vanhassa vallissa, jossa rakko-
hauru ei ole tuoretta, muttei myöskään vielä pitkälle 
maatunutta.
Maantieteellinen vaihtelu: Kahdesta haurulajista itä-
merenhaurua esiintyy nykytiedon mukaan vain Selkä-
meren pohjoisosissa ja Merenkurkussa. Merenkurkun 
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sisäsaaristossa ja Perämerellä haurua ja siten hauruval-
lejakaan ei esiinny alhaisen suolapitoisuuden vuoksi.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Hauruvallien 
syntyminen edellyttää lähistöllä esiintyviä vedenalaisia 
haurupohjia. Hauruvalleja esiintyy monentyyppisillä 
rannoilla: hiekkarannoilla, kivikko- ja somerikkoran-
noilla sekä merenrantaniityillä. Hauruvalleja kertyy 
myös rantapensaikkoihin ja tervalepikoihin. Pitkälle 
maatuneet vanhat hauruvallit liittyvät myös luontotyy-
pin Itämeren suurruohostot syntymiseen.

!

!

!

!

Esiintyminen: Hauruvalleja on rannikol-
la ja saaristossa haurun esiintymisalueel-
la itäiseltä Suomenlahdelta Merenkurk-
kuun. Suuria ja edustavia hauruvalleja 
tavataan etenkin ulkosaaristossa runsai-
den haurukasvustojen ja niitä irrottavan 
voimakkaan aallokon vuoksi. Hauruval-
lien määrä, koko ja sijainti rannalla voi 
vaihdella suuresti vuosittain.

Uhanalaistumisen syyt: Itämeren rehevöityminen (Vre 3).
Uhkatekijät: Itämeren rehevöityminen (Vre 3), ilmas-
tonmuutos (Im 2), öljyonnettomuudet (Kh 1), vallien 
siivoaminen rannoilta sekä roskaantuminen (X 1), ra-
kentaminen (R 1), vieraslajit (L 1).
Romahtamisen kuvaus: Hauruvallit katsotaan luonto-
tyyppinä hävinneeksi, kun uusia valleja ei enää muo-
dostu esimerkiksi haurun voimakkaan vähenemisen 
seurauksena. Luontotyyppi katsotaan romahtaneeksi 
myös, jos vallit ovat pirstoutuneet toiminnallisesti liian 

pieniksi ja yksittäisiksi esiintymiksi, vallijatkumoita ei 
enää ole tai haurun osuus vallien koostumuksesta jää 
kaikkialla vähäiseksi.
Arvioinnin perusteet: Hauruvallit arvioitiin erittäin 
uhanalaisiksi (EN) menneen 50 vuoden aikana tapah-
tuneen laatumuutoksen vuoksi (CD1).

Itämeren haurupohjien (I1.01) uhanalaisuusarviossa 
haurulle suotuisien alueiden arvioitiin vähentyneen 
noin 40 % viimeisen 50 vuoden aikana. Arvio perustuu 
vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inven-
tointiohjelman aineistoihin (Velmu-aineisto 2017) ja pit-
käaikaisiin näkösyvyyden seurantoihin. Hauruvallien 
oletetaan vähentyneen samassa suhteessa haurupohjien 
kanssa, mikä vastaa uhanalaisuusluokkaa vaarantunut 
(A1: VU). Tulevaisuudessa Itämeren rehevöitymisestä 
ja ilmastonmuutoksesta johtuva haurun mahdollinen 
väheneminen voi edelleen pienentää vallien kokoa. 
Näiden muutosten seurauksena vallien määrä tulee 
vähenemään, mutta muutoksen suuruutta ei pystytä 
arvioimaan (A2: DD). 

Historiallisesti merenpohjan hauruyhteisöille suo-
tuisten alueiden arvioidaan vähentyneen noin 60 % 
menneen 100 vuoden aikana. Hauruvallien arvioitiin 
vähentyneen samassa suhteessa haurupohjien vähene-
misen kanssa (A3: VU). Aikoinaan osa haurumassas-
ta käytettiin asutuilla saarilla maanparannusaineena, 
mikä vähensi paikallisesti vallien pinta-alaa, mutta ei 
luultavasti vaikuttanut merkittävästi hauruvallien ko-
konaismäärään (Leif Lindgren, suull. tiedonanto 2017). 

Norra Benskär, Kemiönsaari. Kuva: Panu Kunttu 
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Valleja siivotaan nykyään rannoilta myös esteettisistä 
syistä.

Hauruvallien levinneisyysalueen koko sekä esiinty-
misruutujen ja -paikkojen lukumäärä ylittävät B-kritee-
rin raja-arvot (B1–B3: LC). 

Luontotyypin laadun muutosta käsiteltiin asiantun-
tija-arviona tarkastelemalla luontotyypin tilaa erilaisten 
laatutekijöiden osalta ja eri ajanjaksoilla. Nykytilan ar-
viointiin käytettiin asiantuntija-arvion ohella Kuntun 
ja Kuntun (2018) keräämää aineistoa Saaristomereltä ja 
Ahvenanmaan saaristosta, ja arvioinnissa päädyttiin 
luokkaan erittäin uhanalainen (CD1: EN). Historialli-
sen laatumuutoksen arvioitiin vastaavan luokkaa vaa-
rantunut (CD3: VU). Hauruvallien laatuun vaikuttaa 
vallin koostumus eli haurun määrä suhteessa muuhun 
eloperäiseen ainekseen. Hauruvallien koostumuksessa 
on tapahtunut suuri muutos, sillä nykyisin valleissa on 
sekoittuneena muun muassa runsaasti järviruokoa ja 
rihmaleviä sekä monenlaista ihmisen tuottamaa jätettä. 
Koostumuksen muutokset heijastuvat vallien eliöyhtei-
söihin, esimerkiksi rihmamaiset levät voivat muodostaa 
putkilokasveja tukahduttavan kerroksen vallien päälle. 
Koostumuksen lisäksi laatuun vaikuttaa myös vallin 
koko: biomassaltaan suurissa valleissa esimerkiksi 
maatumisen tuottama lämpötila nousee korkeammaksi 
kuin pienissä valleissa. 

Luontotyypin esiintymien laatu arvioitiin hyväk-
si vuonna 1750, joskin asuttujen saarten tuntumassa 
vallien kokoa pienensi niiden käyttö maanparannusai-
neeksi. Vallit olivat todennäköisesti koostumukseltaan 
hyvälaatuisia. Hauruvallit arvioitiin laadultaan hyvin 
säilyneiksi vielä 1960-luvulla, koska meri oli keski-
määrin hyvässä tilassa ja saaristo oli alkanut autioi-
tua, joten vallit saivat olla rauhassa. Suuret vallit olivat 
yleisiä, mutta koostumus oli ehkä hieman heikentynyt 
vuoteen 1750 verrattuna. Rakkohauru on taantunut 
1970-luvulta lähtien Itämeren ja Suomen rannikkove-
sien rehevöitymisen vuoksi ja siten rannoille kertyy 
aiempaa vähemmän ja matalampia hauruvalleja. Ny-
kyään hauruvallien tilanteen arvioidaan Suomenlah-
della ja Saaristomeren itäosissa olevan pääosin erittäin 
huono, Ahvenanmaalla parempi ja Selkämerellä hyvä. 
Selkämeri kattaa kuitenkin vain pienen osan tämän 
luontotyypin esiintymistä. 

Tulevan laatumuutoksen suuruutta ei pystytty arvi-
oimaan (CD2a: DD). Luontotyypin tilanne on jatkossa 
täysin riippuvainen rakkohaurun kasvuedellytysten 
kehityksestä. Ilmastonmuutos voi aiheuttaa muutok-
sia vallidynamiikkaan, koska lisääntyvä avovesiaika 
ja talvimyrskyt saattavat huuhtoa aiempaa enemmän 
tuoreita hauruvalleja takaisin mereen, mutta samalla 
myrskyt ja korkea vesi tuovat myös uutta levämateri-
aalia rannoille. Vieraslajit, kuten valkokarhunköynnös 
(Convolvulus sepium), kurtturuusu (Rosa rugosa) ja jätti-
palsami (Impatiens glandulifera), uhkaavat valleilla elä-
viä lajiyhteisöjä, etenkin putkilokasveja. Jättipalsamille 
hauruvalli on typpipitoisena ja muheana kasvualustana 
sopiva, ja valleille levitessään se voi heikentää niiden 
lajistollista monimuotoisuutta. Öljyvahingon sattuessa 
vallit likaantuvat kauttaaltaan ja menettävät ekologisen 
merkityksensä.

Luokkamuutoksen syyt: Tiedon kasvu, menetelmän 
muutos.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Itämeren rehevöitymi-
sestä ja ilmastonmuutoksesta johtuva rakkohaurun 
väheneminen, rihmamaisten levien lisääntyminen, 
runsastuneen järviruo’on sekä roskien sekoittuminen 
hauruvalleihin pienentää vallien kokoa ja heikentää 
niiden laatua edelleen.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin rantavallit (1210).

R5.02

Ruokovallit
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC +
Etelä-Suomi LC +
Pohjois-Suomi

Haukipudas, Oulu. Kuva: Terhi Ryttäri

Luonnehdinta: Ruokovalleihin kuuluvat aallokon ran-
noille kasaamat vallit, joiden koostumuksesta vähintään 
50 % on järviruokoa (Phragmites australis) ja ulkosaaris-
tossa joskus myös ruokohelpeä (Phalaroides arundinacea). 
Ruokovallit syntyvät pääosin keväisin jäiden lähdön yh-
teydessä, kun edellisvuoden ruoko irtoaa ja ajautuu ran-
taan. Näin ollen ne ovat runsaimpia sisä- ja välisaariston 
ruovikkoisilla alueilla. Laajimmat ruokovallit muodos-
tuvat matalien, suojaisten lahtien ja salmien rannoille. 
Ruokovallit ovat tavallisimmillaan kivikkorannoilla ja 
rantapuuston alla, mutta suurten ruokovallien haitalli-
nen, rantakasvillisuutta peittävä vaikutus korostuu eri-
tyisesti hiekkarannoilla ja rantaniityillä. Ruokovallien 
maatuminen on melko hidasta, joten ne voivat säilyä 
pitkään. Niiden ylläpitämä kasvilajisto on köyhää ver-
rattuna typpipitoisiin rakkohauru- ja meriajokasvallei-
hin. Myös niiden selkärankaislajisto on vaatimatonta, 
johtuen osin siitä, että ruokovallien maatuminen ei tuo-
ta yhtä tehokkaasti lämpöä kuin muhevat hauruvallit. 
Lahtien pohjukoissa maatuva ruokomassa nopeuttaa 
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umpeenkasvua, ja ruo’on sekaan asettuu usein myös 
haitallinen vieraslaji kurtturuusu (Rosa rugosa).
Maantieteellinen vaihtelu: Ei ole.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Ruokovalleja 
esiintyy monentyyppisillä matala- ja pehmeäpohjaisilla 
rannoilla.

!

!

!

!
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Esiintyminen: Ruokovallit ovat yleisty-
neet ruovikoiden runsastumisen myötä. 
Ruokovalleja esiintyy pitkin rannik-
koamme varsinkin sisäsaaristossa ja suo-
jaisilla rannoilla. Suurimmat ruokovallit 
löytyvät suurten, yhtenäisten ruovikoi-
den yhteydestä.
Uhkatekijät: –
Romahtamisen kuvaus: Ruokovallit kat-

sotaan luontotyyppinä hävinneeksi, kun uusia valleja 
ei enää muodostu esimerkiksi järviruo’on voimakkaan 
vähenemisen seurauksena.
Arvioinnin perusteet: Ruokovallit arvioitiin säilyväksi 
luontotyypiksi (LC). Niiden määrän tai laadun ei katsota 
heikentyneen merkittävästi 50 vuoden ajanjaksolla tai 
pidemmällä aikavälillä (A1–A3, CD1–CD3: LC), eivätkä 
ne ole harvinaisia (B1–B3: LC).

Hitaasti maatuvat ruokovallit ovat yleistyneet suu-
resti hauruvallien kustannuksella Itämeren rehevöityes-
sä ja ruovikoiden laajetessa. Myös rantalaidunnuksen 
voimakas väheneminen ja ruo’on rehuksi korjuun päät-
tyminen ovat lisänneet sekä ruokovallien määrää että 
ruokomassan osuutta muissa rantavalleissa. Puhtaiden 
ruokovallien ekologinen merkitys on sellaisenaan pieni, 
ja suurina määrinä ruokovalleista on lähinnä haittaa 
muille rantojen lajeille ja luontotyypeille.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Paraneva. Ruokovallit ovat Itämeren 
rehevöitymisestä ja ruovikoiden lisääntymisestä hyö-
tyvä luontotyyppi.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin rantavallit (1210).

R5.03

Meriajokasvallit
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa EN B1,2a(i,ii)b –
Etelä-Suomi EN B1,2a(i,ii)b –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Meriajokas (Zostera marina) muodostaa 
laajoja vedenalaisia niittyjä hiekka- ja hiesupohjille 1–8 
m:n syvyyteen. Meriajokas voi kasvaa jopa metrin mittai-
seksi, ja pohjasta irronneita versoja päätyy merivirtausten 
ja aaltojen tuomina rannoille muodostaen parhaimmil-
laan kokonaisia valleja. Suurin osa kelluvista versoista jää 
lähialueelle (Kallström ym. 2008), mutta kasvin osat voi-
vat ajelehtia sopivissa olosuhteissa jopa viikkoja (Harwell 
ja Orth 2002). Virossa tehdyn tutkimuksen mukaan me-
riajokasta voi kasautua rannoille, vaikka lähimmät veden-
alaiset meriajokasniityt sijaitsevat lähes 10 km:n päässä 
(Suursaar ym. 2014). Usein meriajokasta huuhtoutuu ran-
nalle niin vähän, ettei varsinaista vallia muodostu.

Suomessa meriajokas kasvaa Suomenlahden keski-
osista Pohjanlahdelle Uudenkaupungin pohjoispuo-
lelle asti, mutta valleja muodostuu säännöllisesti vain 
suppealla osalla alueesta. Meriajokasvallit ovat run-
saimmillaan laajimpien ajokasniittyjen lähistöllä Han-
koniemellä ja Saaristomeren Salpausselkiin liittyvillä 
hiekka- ja sorasaarilla.

Meriajokkaan lehdet ovat ohuita ja kapeita, joten 
meriajokasvallien koostumus on kuohkeita hauruval-
leja tiiviimpi. Meriajokkaan seassa voi olla muutakin 
eloperäistä ainesta, kuten rakkohaurua (Fucus vesiculo-
sus), sinisimpukoita (Mytilus trossulus), rantakasveja ja 
rihmaleviä. Rakkohaurun ja sinisimpukan esiintymi-
nen meriajokkaan seassa saattaa olla vallin eliölajistolle 
eduksi haurun kuohkeuttaessa vallia ja sinisimpukan 
tuodessa varsinkin maatumisen loppuvaiheessa vallille 
kalkkilisää. Meriajokasvallissa vähintään 50 % vallin 
koostumuksesta on meriajokasta. 

Rantavallien esiintymiseen vaikuttavat rannan to-
pografia, laatu ja avoimuus sekä tuulisuus, aallokko ja 
veden korkeus. Tyypillisesti meriajokasvalleja löytää 
laakeilta hiekkarannoilta tai avoimilta somerikkoran-
noilta, jotka rajautuvat laajoihin, mataliin (alle 5 m sy-
viin) hiekkapohjiin. 

Meriajokasvalleissa viihtyvistä eliöistä ei juuri ole 
tutkittua tietoa. Meriajokas maatuu nopeasti ja menee 
kuivuessaan kasaan, joten samanlaista kuohkeaa valli-
rakennetta kuin hauruvalleissa ei muodostu. Kasvisto 
muistuttaa kuitenkin hauruvallien lajistoa ja koostuu 
varsinkin typpeä suosivista yksivuotisista kasveista, 
kuten maltsoista (Atriplex spp.) ja merisinapista (Cakile 
maritima), sekä monivuotisista kasveista, muun muassa 
isonokkosesta (Urtica dioica), koiranputkesta (Anthris-
cus sylvestris), vadelmasta (Rubus idaeus), ketohanhikista 
(Argentina anserina) ja poimuhierakasta (Rumex crispus). 
Meriajokasvallit lienevät hyviä paikkoja erilaisille ran-
nan pieneliöille ja selkärangattomille (Jędrzejczak 2002), 
jotka vuorostaan houkuttelevat esimerkiksi kahlaajalin-
tuja ruokailemaan valleille.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Meriajokasval-
lit liittyvät läheisesti meriajokaspohjiin ja hiekka- sekä 
sora- ja somerikkorantoihin.

!
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Esiintyminen: Suomessa meriajokasval-
leja on vain suppealla alueella, ja esiinty-
mät ovat usein hyvin pienialaisia. Varsi-
nais-Suomen saaristossa meriajokasvalle-
ja esiintyy lähinnä vain Salpausselkien 
alueella (Downie ym. 2013; Kunttu ja 
Kunttu 2018). Suomen laajimmat meriajo-
kasvalliesiintymät ovat Hankoniemellä ja 
Paraisten Jurmossa.

Uhanalaistumisen syyt: Itämeren rehevöityminen (Vre 
3), meriajokasvallien poistaminen uimarannoilta (X 1).
Uhkatekijät: Itämeren rehevöityminen (Vre 3), ilmas-
tonmuutos (Im 2), öljyonnettomuudet (Kh 1), meriajok-
kaan mahdollinen väheneminen muista syistä ja vallien 
poistaminen uimarannoilta (X 1).
Romahtamisen kuvaus: Meriajokasvallit katsotaan 
luontotyyppinä hävinneeksi, kun uusia valleja ei enää 
synny, esimerkiksi meriajokkaan voimakkaan vähene-
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misen seurauksena tai ranta-alueiden umpeenkasvun 
myötä, jolloin vallien muodostuminen rannoille estyy. 
Luontotyyppi katsotaan romahtaneeksi myös, jos vallit 
ovat pirstoutuneet toiminnallisesti liian pieniksi ja yk-
sittäisiksi esiintymiksi tai meriajokkaan määrä niissä 
on kauttaaltaan vähäinen.
Arvioinnin perusteet: Meriajokasvallit arvioitiin erit-
täin uhanalaisiksi (EN) suppean levinneisyys- ja esiin-
tymisalueen sekä taantumisen vuoksi (B1 & B2).

Viimeisten 50 vuoden aikana meriajokasvallien arvi-
oitiin vähentyneen 30–50 % (A1: VU). Asiantuntija-arvio 
perustuu meriajokaspohjien (I2.08) vähenemisarvioon. 
Meriajokasvallien on arvioitu vähentyneen samassa 
suhteessa kuin meriajokaspohjien. Meriajokas kärsii 
Itämeren rehevöitymisen aiheuttamasta veden samen-
tumisesta ja runsastuneista rihmalevistä. Lisäksi vä-
henemiseen ovat vaikuttaneet uimarantojen siivous ja 
vallien muodostumisen kannalta tärkeiden rantojen 
umpeenkasvu, minkä vuoksi valleja ei ehkä synny yh-
tä paljon kuin aiemmin. Meriajokasvalleja on kerätty 
pois esimerkiksi Hangon hiekkarannoilla virkistyskäy-
tön helpottamiseksi. Hankoniemen rannat ovat tämän 
luontotyypin tärkeimpiä esiintymisalueita. Asiantun-
tija-arvion mukaan meriajokasvallit vähenevät myös 
tulevaisuudessa (A2a: VU). Meriajokaspohjien tilanteen 
ei arvioida paranevan, sillä ne kärsivät muun muassa 
rehevöitymisestä, joka luultavasti pahenee esimerkiksi 
Saaristomerellä (Samuli Korpinen, Suomen ympäristö-
keskus, suull. tiedonanto 2018). Myös ruovikoitumisen 

ja rantojen muun umpeenkasvun ennustetaan jatkuvan. 
Tämä estää meriajokkaan ajautumisen rannoille. Lisäksi 
meriajokasvalleja siivotaan rannoilta myös jatkossa. Me-
riajokas ei myöskään viihdy kovin alhaisissa suolapitoi-
suuksissa, joten ilmastonmuutoksen edetessä lajin esiin-
tymisalue uhkaa pitkällä aikavälillä kutistua entisestään 
sadannan ja maa-alueilta tulevan valunnan lisääntyessä 
(Boström ym. 2014; Korpinen ym. 2018), mutta muutok-
sen nopeutta on vaikea ennustaa. Historiallista määrän 
muutosta ei pystytä arvioimaan (A3: DD).

Meriajokasvallit on harvinainen luontotyyppi, jota ta-
vataan vain suppealla alueella Hankoniemellä ja Korp-
poon Jurmossa sekä muilla Salpausselkien jatkeiden 
hiekka- ja sorasaarilla. Ahvenanmaalla meriajokasvalleja 
esiintyy ainakin Kökarin koillispuolen pienillä hiekka-
saarilla. Levinneisyysalueen koko on noin 3 000–4 000 
km2. Satunnaisia meriajokasvalleja voi periaatteessa 
esiintyä myös muualla meriajokaspohjien esiintymis-
alueella, mutta näistä esiintymistä ei ole tietoa, ja niiden 
ekologinen merkitys on luultavasti satunnaisuudesta joh-
tuen pieni. Meriajokasvallien levinneisyyden arvioidaan 
joka tapauksessa olevan huomattavasti pienempi kuin 
meriajokaspohjien, jolloin vallien levinneisyysalueen 
koko jää alle B1-kriteerin EN-luokan raja-arvon 20 000 
km2 (vertaa meriajokaspohjien levinneisyysalue: 23 000–
25 000 km2). Myös esiintymisruutujen lukumäärä alittaa 
B2-kriteerin EN-luokan raja-arvon, sillä asiantuntija-ar-
vion mukaan luontotyypillä on yli 2, mutta selvästi alle 
20 esiintymisruutua. Meriajokasvallit arvioitiin erittäin 

Furuvik, Hanko. Kuva: Martina Reinikainen 
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uhanalaiseksi (EN) luontotyypiksi niiden suppean levin-
neisyys- ja esiintymisalueen sekä luontotyypin määrän 
ja abioottisen laadun jatkuvan ja myös tulevaisuuteen 
ulottuvan taantumisen perusteella (B1,2a(i,ii)b). Esiinty-
mispaikkoja on todennäköisesti yli 5 (B3: LC).

Meriajokasvallien laadun menneitä ja tulevia muu-
toksia ei pystytty arvioimaan puutteellisten tietojen 
vuoksi (CD1–CD3: DD). Esimerkiksi rihmalevien se-
koittuminen valleihin katsottiin haitalliseksi, koska 
rihmalevät muodostavat valliin mattomaisia kerroksia 
ja tekevät rakenteesta entistäkin tiiviimmän. Öljyvahin-
gon sattuessa vallit likaantuvat kauttaaltaan ja menettä-
vät ekologisen merkityksensä.
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Meriajokasvalleja uhkaa 
meriajokkaan taantuminen Itämeren rehevöitymisen 
seurauksena, rantojen umpeenkasvu ja vallien siivoa-
minen. Tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen aiheutta-
ma meriveden suolapitoisuuden lasku voi aiheuttaa mit-
tavia muutoksia Suomen meriajokasyhteisöissä, mutta 
muutoksen nopeutta ei tunneta.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin rantavallit (1210).

R6

Rannikon ja saariston pensaikot ja metsät

Tässä käytetty rannikon ja saariston pensaikko- ja met-
säluokittelu esitettiin ensimmäisen kerran vuoden 2008 
luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin (Kekäläinen 
ym. 2008) yhteydessä, mutta se kaipaa edelleen tyyppien 
ominaisuuksien tarkentamista. Maankohoamisranni-
kolla luokittelu perustuu maankohoamisen seuraukse-
na toisiaan seuraaviin sukkessiovyöhykkeisiin, joihin 
kuuluvia luontotyyppejä kutsutaan kokonaisuutena 
primäärisukkessiometsiksi. Yksittäisten luontotyyp-
pien erottamisen ohella primäärisukkessiopensaikko-
jen ja -metsien muodostamat sarjat erotetaan ja kuvataan 
omana luontotyyppiyhdistelmänään (Maankohoamis-
rannikon metsien kehityssarjat).

Varsinaisen maankohoamisrannikon ulkopuolella 
Ahvenanmaalla, Saaristomerellä ja Suomenlahdella 
esiintyy pienialaisina ja yksittäisinä kuvioina primää-
risukkession metsätyyppeihin rinnastettavia ja lajiston 
suhteen melko samankaltaisia tyyppejä, joiden mää-
rittely on sisällytetty tässä esitettyjen luontotyyppien 
kuvausteksteihin ja levinneisyyskartoille. Näihin luon-
totyyppeihin kuuluvat etenkin rantaviivan tuntumassa 
sijaitsevat pensaikko- ja lepikkovyöhykkeet sekä harju-
saarten männiköt. 

Tässä erotetut rannikolla ja saaristossa sijaitsevat 
metsätyypit ovat osin päällekkäisiä metsäluokittelun 
luontotyyppien kanssa (luku 6), mutta rannikkomet-
sät erotettiin, jotta niiden erityispiirteet voitiin parem-
min ottaa huomioon arvioinneissa. Mereisen ilmaston, 
maannoksen kehittymättömyyden, pitkäaikaisen lai-
dunhistorian samoin kuin maankohoamisrannikolle 
ominaisten kasvupaikkatekijöiden vuoksi rannikon 
metsätyypit eivät ole sellaisenaan sisällytettävissä tai 

rinnastettavissa metsien pääryhmän luokitteluun. Suu-
rin osa etenkin mannerrannikolla sijaitsevista kangas-
metsistä on kuitenkin voimakkaasti käsiteltyjä talous-
metsiä, joita ei enää luokitella primäärisukkessiometsiin 
kuuluviksi. Nämä metsätalouden muuttamat metsät 
käsitellään metsäluontotyyppien yhteydessä. Metsien 
pääryhmään kuuluvat myös kaikki jalopuumetsät, esi-
merkiksi Saaristomeren saarnilehdot. Tervaleppäluhdat 
lukeutuvat suoluontotyyppeihin (luku 5). 

Maankohoamisen vaikutus ilmenee luontotyyppien 
kehityssarjoina avoimista rantaniityistä ja pensaikoista 
lehtipuustoisten vaiheiden kautta erilaisiin havumet-
siin. Samalla kasvillisuuden valtalajisto muuttuu vai-
heittain alimpien vyöhykkeiden lehtokasvillisuudesta 
tuoreiden–kuivien kangasmetsien lajistoksi. Metsien 
raakahumuskerros on tyypillisesti ohut ja sisämaan 
kangasmetsille tyypillinen podsolimaannos puuttuu. 
Primäärisukkessiometsät ja niiden muodostamat kehi-
tyssarjat ovat erityisen tyypillisiä Pohjanlahdella Perä-
meren ja Merenkurkun alueella, missä maankohoami-
nen on voimakkainta. Ne harvinaistuvat kohti etelää ja 
ovat melko harvinaisia Selkämerellä ja Saaristomerellä. 
Maankohoamisen ja meren vaikutus luontotyyppei-
hin on kuitenkin havaittavissa koko meri- ja rannik-
koalueella Suomenlahtea ja Ahvenanmaata myöten, 
vaikka nykyinen maankohoaminen on näillä alueilla 
hyvin hidasta eikä yhtenäisiä laajoja metsäluontotyyp-
pien kehityssarjoja esiinny eteläisellä rannikolla. 

Mannerrannikolla ja saaristossa sijaitsevat metsät 
poikkeavat sisämaan metsistä rakenteeltaan, toiminnal-
taan ja lajistoltaan primäärisukkessioon liittyvien piir-
teiden ohella etenkin meren aikaansaamien ekologisten 
ominaisuuksien takia. Tuuliolosuhteet, suolapärskeet, 
sumujen tuoma kosteus, pitempi terminen kasvukausi 
sekä ajoittain korkealle rannalle nouseva merivesi ja jäät 
vaikuttavat metsiin ja rantapensaikkoihin. Meren lähei-
syys tasaa lämpötilojen vaihteluita, kevät ja alkukesä 
ovat saaristossa yleisesti vähäsateisia ja syksyisin sataa 
enemmän kuin sisämaassa. Eroja sisämaassa sijaitseviin 
metsiin on niin lajistossa kuin puulajisuhteissa. Esimer-
kiksi tervaleppä (Alnus glutinosa) on runsaampi ja kasvaa 
rannikolla toisinaan myös rantaviivaa korkeammalla, 
usein muistona maan kohoamisesta. Lehtipuiden osuus 
korostuu saaristometsissä sekä kulttuurivaikutuksen et-
tä ekologisten seikkojen vuoksi. Pohja- ja kenttäkerroksen 
kasvillisuudessa näkyy meren vaikutus ja alueen luonto-
tyypeille ominaisia lajeja, kuten variksenmarjaa (Empet-
rum nigrum), ruohokanukkaa (Cornus suecica) ja lillukkaa 
(Rubus saxatilis), voi esiintyä poikkeuksellisen runsaasti 
tavanomaisemman metsäkasvillisuuden joukossa. 

Myös pitkään jatkunut perinteinen maankäyttö nä-
kyy rannikkometsien rakenteessa. Etenkin manner-
rantojen metsien hyödyntäminen on ollut intensiivistä. 
Tervanpoltto ja rannikolla sijaitsevat ruukit sekä rannik-
koalueelle keskittyvä asutus tarvitsivat suuria määriä 
puuta jo 1600-luvulta alkaen. Saaristossa viljavaa maata 
oli niukasti ja se käytettiin tarkoin hyväksi. Laidunnus, 
puiden lehdestys talvirehuksi ja kaataminen polttopuik-
si vaikutti laajalti saariston metsiin kaiken kokoisilla 
saarilla (Skult 1956). Ulkosaariston pienillä saarilla ja 
luodoilla intensiivisin käyttö painottui 1800-luvun lo-
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pulle ja 1900-luvun alkuun (Lindgren 2000). Laidun-
käytön ja kotitarvepuun ottamisen ei luontotyyppien 
uhanalaisuuden arvioinnissa katsota heikentäneen 
merkittävästi saaristometsien laadullisia ominaisuuk-
sia. Metsien perinteinen käyttö ei myöskään estä niiden 
kuulumista primäärisukkessiometsiin. Laidunnuksen 
katsotaan hidastaneen sukkession etenemistä, mutta se 
ei yleensä ole hävittänyt metsien primäärisukkessiolle 
tyypillistä kehityskulkua ja lajistoa.

R6.01

Tyrnipensaikot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC =
Etelä-Suomi LC =
Pohjois-Suomi

nacetum vulgare), lehtovirmajuuri (Valeriana sambucifolia), 
meriväinönputki (Angelica archangelica subsp. litoralis), 
suomenhierakka (Rumex pseudonatronatus), mesiangervo 
(Filipendula ulmaria), keto-orvokki (Viola tricolor) ja pel-
to-ohdake (Cirsium arvense) viihtyvät tyrnipensaikoissa. 
Pohjakerroksen sammalistossa tavallisimpia ovat hie-
tikkotierasammal (Racomitrium canescens), ahosuikero-
sammal (Brachythecium albicans), hiirensammalet (Bryum 
spp.) ja väkäsirppisammal (Drepanocladus polygamus). 
Tyrnillä elää kaksi siitä riippuvaista kääpälajia, tyrnin-
kääpä (Phellinus hippophaeicola) ja konttakääpä (Fusco-
paria contigua), joista jälkimmäisestä on vain muutama 
löytö Eckeröstä ja Porista (Niemelä 2016; Matti Kulju, 
Oulun yliopisto, kirj. tiedonanto 10.4.2018). Tyrnipensai-
koilla on suuri merkitys muutonaikaisina ruokailupaik-
koina marjoja syöville linnuille kuten mustapääkertulle 
(Sylvia atricapilla) ja rastaille (Turdus spp.). Koska marjoja 
on tarjolla myös talvisin, tyrnipensaikot ovat tärkeitä 
talvehtimaan jääneille linnuille.
Maantieteellinen vaihtelu: Perämeren pohjukassa tyr-
nipensaat ovat yleensä matalia ja kasvavat tuskin puolta 
metriä korkeammiksi. Etelämpänä pensaikot muuttuvat 
korkeammiksi ja kurkottavat Ahvenanmaalla jopa viisi-
metrisiksi.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Maan koho-
tessa rantalepikot syrjäyttävät tyrnipensaikot, ja tyr-
nipensaikot levittäytyvät ulommas rannalle. Saarissa 
tyrnipensaikot vaihettuvat myös varpuisiin nummiin 
sekä katajapensaikkoihin.

!

!

!

!

Esiintyminen: Tyrnipensaikkoja esiintyy 
Ahvenanmaalla sekä Pohjanlahden ran-
nikolla Uudenkaupungin saaristosta Pe-
rämerelle saakka. Tyrnipensaikot ovat 
rannoillamme varsin tavallisia, mutta 
vyöhyke jää yleensä kapeaksi. Niiden ko-
konaispinta-alan on arvioitu olevan noin 
200 hehtaaria.
Uhkatekijät: Itämeren rehevöityminen 

(Vre 1), tyrnikärpäsen (Rhagoletis batava) levittäytymi-
nen (X 1), ilmastonmuutos (Im 1). 
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi voidaan katsoa 
romahtaneeksi, mikäli kaikki sen esiintymät ovat kas-
vaneet umpeen tai hävinneet rakentamisen tai muun 
maankäytön takia. Romahtamiseen voisivat teoriassa 
johtaa myös laajamittainen tyrnin poiminta tai voima-
kas herbivoria, jos tyrnipensaikot niiden vaikutuksesta 
kaikkialla vaurioituisivat ja niiden uudistuminen estyisi.
Arvioinnin perusteet: Tyrnipensaikot arvioitiin säily-
väksi (LC) luontotyypiksi (A1–A3, B1–B3, CD1 & CD3).

Luontotyypin pinta-alan ei arvioida merkittävästi vä-
hentyneen menneen 50 vuoden aikana tai pidemmällä 
aikavälillä (A1 & A3: LC). Pohjanlahden rannoilla maan-
kohoaminen synnyttää jatkuvasti tyrnille uutta kasvuti-
laa. Arvostettuna marjana tyrniä on vaalittu rannoilla, ja 
sen kasvupaikka rannan uloimmassa pensaikkovyöhyk-
keessä on turvannut sen säilymistä. Suojaisilla rannoilla 
rehevöitymisestä seuraava ruovikoituminen on jossain 
määrin voinut tukahduttaa tyrnipensaikkoja. Paikoin 
on myös havaittu, että kurtturuusu (Rosa rugosa) saat-
taa kaventaa tyrnin kasvupaikkoja, sillä kurtturuusu on 
voimakas kilpailija. Poimintaa ja sen aloittamisajankoh-

Raippaluoto, Mustasaari. Kuva: Terhi Ryttäri 

Luonnehdinta: Tyrnipensaikkojen ominaisimpia kas-
vupaikkoja ovat tuulelle alttiit, valoisat ja kasvillisuudel-
taan aukkoiset pensaikko- ja puustovyöhykkeen uloim-
mat osat maarannan ja sen yläpuolisen vyöhykkeen ra-
jalla. Niitä esiintyy sekä mannerrannan että metsäisten 
saarten avoimilla kivikko- ja sorarannoilla. Pienimmillä 
luodoilla ja lohkareikkoisilla saarilla tyrni (Hippophaë 
rhamnoides) ei muodosta varsinaisia pensastoja, vaan 
kasvaa yleensä yksittäin. Pensaikot sijoittuvat korkeim-
man merivesitason yläpuolelle, mutta silti tyrskyjen ja 
meriveden vaikutuspiiriin. Saarilla edustavimmat tyr-
nipensaikot löytyvät tuulten ja aallokon vaikutukselle 
vähemmän alttiilta itärannoilta. Merenkurkussa ja Pe-
rämeren pohjoisosissa edustavimmat tyrniköt ovat ul-
kosaaristossa. Humuskerros on tyrnipensaikoissa ohut, 
vain 5–6 cm. Aluskasvillisuus on lajistollisesti melko 
runsasta, joskin se vaihtelee määrällisesti pensaikkojen 
tiheyden mukaan. Tyrnipensaikoissa kasvaa sekä ala-
puolisen avoimen rannan että rantametsän lajeja, joista 
tavallisimpia ovat hiirenvirna (Vicia cracca) ja punanata 
(Festuca rubra). Myös muun muassa lillukka (Rubus sa-
xatilis), rantatädyke (Veronica longifolia), pietaryrtti (Ta-
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taa ohjanneiden rajoitusten poistaminen on myös voinut 
vaikuttaa tyrnipensaikoihin vaurioittamalla emikasveja. 
Toisaalta tyrnin viljelyn yleistyminen on vähentänyt pai-
neita luonnonvaraisten tyrnien hyödyntämiseen. Uusi 
uhka tyrnipensaikoille voi olla Suomeen vasta leviämäs-
sä oleva tyrnikärpänen (Luonnonvarakeskus 2015). Tyr-
nikärpäsen ei kuitenkaan katsottu muodostavan luonto-
tyypille niin vakavaa uhkaa, että sen pinta-ala vähenisi 
tulevaisuudessa yli A2a-kriteerin raja-arvon (A2a: LC). 
Tyrnikärpäsen toukka syö tyrnin marjoja, mutta ei vau-
rioita kasvin lehtiä eikä versoja. Lisäksi tyrni taimettuu 
usein juurivesojen avulla, joten tyrnikärpäsen vaikutus 
pensaikoiden uudistumiseen jää luultavasti melko vä-
häiseksi (Sanna Kauppinen, Luonnonvarakeskus, kirj. 
tiedonanto 6.10.2017). Muita mahdollisia uhkia tyrni-
pensaikoille ovat Itämeren rehevöityminen ja ilmaston-
muutos. Merenpinnan noustessa tälle typpeä sitovalle 
pioneeripensaalle ei muodostu uutta kasvualaa, vaan 
tyrnipensaikot jäävät etenevän sukkessiokehityksen alle. 

Tyrnipensaikkoja esiintyy yleisesti Ahvenanmaalta 
ja Uudenkaupungin saaristosta Perämerelle asti, joten 
luontotyypin levinneisyysalueen koko ja esiintymisruu-
tujen lukumäärä ylittävät B-kriteerin raja-arvot (B1 & B2: 
LC). Luontotyyppi on säilyvä (LC) myös B3-kriteerin 
perusteella. 

Tyrnipensaikot eivät asiantuntija-arvion mukaan ole 
selvästi taantuneet laadullisesti lyhyellä tai pitkällä aika-
välillä (CD1 & CD3: LC). Mahdollisia laatuun tulevaisuu-
dessa vaikuttavia seikkoja ovat rantojen umpeenkasvu ja 
järviruo’on (Phragmites australis) levittäytyminen. Luonto-
tyyppiin ei kuitenkaan kohdistu tällä hetkellä sellaisia 
uhkia, joiden perusteella tulevaisuuden laatumuutoksen 
vakavuutta olisi pystytty ennustamaan (CD2: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Vakaa. Ilmastonmuutoksen ja Itämeren 
rehevöitymisen vuoksi mahdollisesti hitaasti taantuva 
luontotyyppi. Lyhyellä aikavälillä tila säilynee kuiten-
kin samanlaisena.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin maankohoamisrannikon 
primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät (9030).
Vastuuluontotyypit: Voi sisältyä vastuuluontotyyppiin 
maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat.

R6.02

Suomyrttipensaikot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa VU A1, A3 –
Etelä-Suomi VU A1, A3 –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Suomyrttipensaikkoja esiintyy alavilla 
ja hienojakoisilla mailla rantaniittyjen yläreunassa. Niitä 
tapaa myös ylempänä rannoilla kosteiden ja soistuneiden 
painanteiden sekä lampien reunamilta, luhtaisilta pai-
koilta. Matalakasvuinen suomyrtti (Myrica gale) muodos-
taa vain harvoin tiiviitä ja yhtenäisiä kasvustoja. Usein 
sen lomassa kasvaa kiiltopajua (Salix phylicifolia) ja siropa-
jua (S. repens). Aluskasvillisuudessa suomyrttipensastois-

sa vallitsevat viereisten rantaniittyjen sekä yläpuolisten 
metsien putkilokasvit. Myös siniheinä (Molinia caerulea) 
on niissä paikoin tavallinen. Tiheimmissä pensaikoissa 
aluskasvillisuus jää niukaksi. Pohjakerroksen sammalis-
ta tavallisimpiin kuuluvat muun muassa luhtakuirisam-
mal (Calliergon cordifolium), suikerosammalet (Brachytheci-
um spp.) ja metsäkamppisammal (Sanionia uncinata).
Maantieteellinen vaihtelu: Luontotyyppi on pienialai-
nen ja huonosti tunnettu, eikä maantieteellisestä vaih-
telusta tyypin sisällä ole tietoa.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Suomyrttipen-
saikot liittyvät läheisesti yläpuolisiin rantametsiin ja 
-pensaikkoihin. Maankohoamisen edetessä suomyrt-
tipensaikot voivat kehittyä muun muassa luhtaisiksi ja 
lettoisiksi soiksi.

!

!

!

!

!

Esiintyminen: Suomyrttipensaikkoja 
esiintyy vähäisessä määrin koko rannik-
koalueellamme. Esiintymisen painopis-
tealueina ovat Oulun eteläpuoleinen Poh-
janmaan liuskevyöhyke, läntinen Ahve-
nanmaa ja Hankoniemi. Merenkurkussa 
suomyrtti ei muodosta selviä vyöhykkei-
tä. Esiintymien koko vaihtelee kapeista 
katkeilevista vöistä Hailuodon jopa pa-

rinkymmenen hehtaarin kokoiseen kasvustoon. Katta-
vat tiedot suomyrttipensaikkojen pinta-aloista puuttu-
vat, mutta niitä on arvioitu olevan kaikkiaan joitakin 
kymmeniä hehtaareja.
Uhanalaistumisen syyt: Avoimien alueiden umpeen-
kasvu (Nu 3), Itämeren rehevöityminen (Vre 2).
Uhkatekijät: Avoimien alueiden umpeenkasvu (Nu 3), 
Itämeren rehevöityminen (Vre 2), ilmastonmuutos (Im 2).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi voidaan katsoa 
romahtaneeksi, mikäli kaikki sen esiintymät ovat kas-
vaneet umpeen tai hävinneet rakentamisen tai muun 
maankäytön takia.
Arvioinnin perusteet: Suomyrttipensaikot arvioitiin 
vaarantuneiksi (VU) menneen 50 vuoden aikana ja pi-
demmällä aikavälillä tapahtuneen määrän vähenemi-
sen vuoksi (A1 & A3).

Luontotyypin määrän muutoksia käsiteltiin asiantun-
tija-arviona. Suomyrttipensaikkojen arvioitiin vähenty-
neen 30–50 % menneen 50 vuoden ja 50–70 % pidemmällä 
tarkastelujaksolla (A1 & A3: VU). Suomyrttipensaikkojen 
vähenemisellä on selkeä yhteys niittyrantojen umpeu-
tumiskehitykseen. Aiemmin yleinen rantalaidunnus on 
suosinut suomyrttiä pitämällä muun pensaikon poissa 
ja ympäröivän kasvillisuuden matalana. Luontotyypin 
määrän muutosta tulevaisuudessa ei pystytty arvioi-
maan (A2a: DD), sillä suojelualueiden ulkopuolella ta-
pahtuvasta kehityksestä ja ilmastonmuutoksen mahdol-
lisista vaikutuksista luontotyyppiin ei ole riittävästi tie-
toa. Ilmastonmuutoksen myötä suomyrttipensaikkojen 
pinta-ala voi pienentyä, koska uutta kasvualaa ei synny 
suomyrtille samaan tahtiin kuin sukkessio etenee. 

Suomyrttiä esiintyy koko rannikon alueella, mutta 
laji muodostaa luontotyypiksi tulkittavia yhtenäisiä 
pensaikkoja lähinnä Perämereltä Hankoon ulottuvalla 
rannikkovyöhykkeellä. Suomyrttipensaikkojen levin-
neisyys- ja esiintymisalueen koko sekä esiintymispaik-
kojen määrä ylittävät B-kriteerin raja-arvot (B1–B3: LC).
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Hailuoto. Kuva: Terhi Ryttäri 

Suomyrttipensaikkojen menneen tai tulevan laadul-
lisen muutoksen suuruudesta ei ole tietoa (CD1–CD3: 
DD). Umpeenkasvu laidunnuksen päättymisen jälkeen ja 
Itämeren rehevöitymisen myötä on todennäköisesti vai-
kuttanut luontotyypin määrän lisäksi myös sen laatuun.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Rantojen laajamittaisen 
laidunnuksen päätyttyä ja Itämeren rehevöitymisen 
myötä luontotyyppiä uhkaa umpeenkasvu.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin maankohoamisrannikon 
primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät (9030).
Vastuuluontotyypit: Voi sisältyä vastuuluontotyyppiin 
maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat.

R6.03

Merenrantapajukot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC =
Etelä-Suomi LC =
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Rantapajukot edustavat suojaisten me-
renrantojen kasvillisuuden kehityksessä puustoisia var-
haisvaiheita. Pajukoita esiintyy yleensä avoimen ranta-
niityn ja metsän välissä vaihtelevanlevyisinä kaistalei-
na puuvartisista lajeista seuranaan harmaaleppä (Alnus 
incana) ja suomyrtti (Myrica gale). Yläosistaan vyöhyke 

muuttuu sukkession edetessä metsäksi. Umpeenkasva-
vista rantaniityistä tulee tämän luontotyypin kaltaisia, 
mutta ne eivät edusta puhtaimmillaan primäärisukkes-
siosarjan osaa, koska laidunnus on keskeyttänyt sukkes-
sion. Kiiltopaju (Salix phylicifolia) esiintyy käytännössä 
ainoana pajukkovyöhykettä muodostavana pajulajina 
merenrannoillamme. Tämä perustuu lajin kykyyn tul-
la toimeen märillä, merestä kohoavilla niittyrannoilla 
ennen muita puuvartisia lajeja. Vähemmän suojaisilla, 
kivikkoisilla ja lohkareikkoisilla rannoilla pajun kor-
vaa harmaaleppä. Perämeren loivapiirteisillä rannoilla 
pajukkovyöhyke voi olla kymmenien metrien levyinen, 
kun taas topografialtaan jyrkemmillä, helposti huuh-
toutuvilla rannoilla pensaikkovyöhykkeet, kuten paju-, 
suomyrtti- ja lepikkovyöhyke, ovat kapeita ja sulautuvat 
toisiinsa mosaiikkimaisesti. Aluskasvillisuus pajupen-
saikoissa on yleensä lajikoostumukseltaan hyvin moni-
nainen koostuen sekä alapuolisen rantaniityn että ylem-
pänä sijaitsevien lehtojen ja lehtomaisten vyöhykkeiden 
lajistosta. Perämerellä pajukkovyöhykkeessä tavallisia 
lajeja ovat esimerkiksi punanata (Festuca rubra), luhta-
kastikka (Calamagrostis neglecta), lehtovirmajuuri (Vale-
riana sambucifolia) ja mesiangervo (Filipendula ulmaria).
Maantieteellinen vaihtelu: Ei ole.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Rantapajukot 
on välittävä kasvillisuustyyppi rantaniittyjen ja met-
säisten sukkessiovaiheiden välillä. Pajukot lomittuvat 
usein rannan muihin pensaikkovyöhykkeisiin ja kehit-
tyvät sukkession edetessä metsiksi tai soistuvilla alueil-
la korpisiksi tai luhtaisiksi luontotyypeiksi.
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Esiintyminen: Perämeren alueella paju-
vyöhyke esiintyy laakeilla rannoilla jopa 
satojen metrien levyisenä, joskin usein 
hyvin epäyhtenäisenä vyöhykkeenä, jota 
muun muassa asutus, satamat tai ranta-
laidunnus ovat pirstoneet. Pajukkovyö-
hykkeitä on myös rantavoimille alttiilla 
rannoilla, mikäli maaperä on riittävän 
hienojakoista ja siten pajujen kasvulle so-

pivan kosteaa. Merenkurkussa pajukkovyöhykkeitä 
esiintyy lähinnä suojaisilla ja laakeilla rannoilla. Selkä-
merellä merenrantapajukot ovat harvinaisempia. Pie-
nialaisia pajukoita voi esiintyä myös tätä etelämpänä, 
mutta ne eivät muodosta maankohoamisrannikolle tyy-
pillistä pajukkovyöhykettä. Etelärannikolla pajukoita ja 
pajuluhtia esiintyy pääasiassa suojaisten lahtien ran-
noilla jokisuistojen yhteydessä. Syynä tähän on merive-
den suolapitoisuuden nouseminen kiiltopajulle liian 
korkeaksi. Arviota pajukoiden kokonaisalasta ei ole.
Uhkatekijät: –
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi voidaan katsoa 
romahtaneeksi, mikäli kaikki sen esiintymät ovat met-
sittyneet tai pajukot ovat hävinneet rakentamisen tai 
muun maankäytön takia.
Arvioinnin perusteet: Merenrantapajukot arvioitiin säi-
lyväksi luontotyypiksi (LC). Niiden määrän tai laadun ei 
katsota merkittävästi muuttuneen eikä muuttuvan myös-
kään tulevan 50 vuoden ajanjaksolla (A1–A3, CD1–CD3: 
LC). Merenrantapajukot eivät ole harvinaisia (B1–B3: LC). 
Aiemmin rantalaidunnuksen ollessa yleistä pajukkovyö-
hykkeet eivät päässeet kehittymään luontaisesti, vaan 
eläimet söivät ja talloivat taimia. Laajamittaisen laidun-
nuksen päätyttyä pajukkovyöhyke on päässyt levittäy-
tymään. Paikallisesti pajukoita raivataan lähinnä mai-
semanhoitotarkoituksissa ja rantalaidunten yhteydessä.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Vakaa. Pajukoita häviää jonkin verran 
muun muassa rakentamisen vuoksi, mutta toisaalta ne 
hyötyvät esimerkiksi laajamittaisen laidunnuksen lop-
pumisesta ja Itämeren rehevöitymisestä.

Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin maankohoamisrannikon 
primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät (9030).
Vastuuluontotyypit: Voi sisältyä vastuuluontotyyppiin 
maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat.

R6.04

Merenrannan leppävyöt ja -pensaikot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC –
Etelä-Suomi LC –
Pohjois-Suomi

Långgrund, Mustasaari. Kuva: Kasper Koskela

Kopparnäs, Inkoo. Kuva: Terhi Ryttäri 

Luonnehdinta: Vaihtelevanlevyiset leppävyöhykkeet 
ovat hyvin tavallisia maarannan ja sen yläpuolisen 
vyöhykkeen rajoilla koko rannikkoalueellamme, tyy-
pillisimmillään kivikko- ja somerikkorannoilla. Kal-
liorannoilta lepikkovyöhyke tavallisesti puuttuu ja 
hiekkarannoillakin se on melko harvinainen. Vyöhyke 
sijoittuu korkeimman merivesitason yläpuolelle, mutta 
on edelleen tyrskyjen vaikutuspiirissä. Kapeimmillaan 
vyöhyke on kivikkoisilla rannoilla vain muutamien 
puu- ja pensasyksilöiden levyinen ja katkeileva, kun 
taas maankohoamisrannikon alavilla ja loivapiirtei-
sillä savi- ja silttirannoilla luontotyyppi voi vaihettua 
suoraan primäärisukkession varhaisiin lehtipuuvai-
heisiin. Lepikkovyöhykkeen aluskasvillisuus koostuu 
lähinnä alapuolisten rantaniittyjen sekä rantametsien 
lajeista. Rehevimmillä paikoilla aluskasvillisuus alkaa 
muistuttaa mesiangervovaltaisten merenrantalehtojen 
kasvillisuutta, joista se kuitenkin tässä yhteydessä ero-
tetaan. Leppävyöt ovat tavallisesti puustoltaan varsin 
yhtenäisiä lepikoita, ja muita puulajeja kasvaa sekapuus-
tona vain vähän. Meren mukanaan tuomat eloperäiset 
rantavallit ovat tälle vyöhykkeelle luonteenomaisia ja 
rehevöittävät osaltaan kasvualustaa. Lepät ovat melko 
lyhytikäisiä ja kasvupaikoillaan usein rantavoimien ja 
erityisesti jäiden armoilla, minkä johdosta puustossa on 
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runsaasti kuolleita ja kuolevia sekä eriasteisesti lahoja 
leppiä. Lepillä kasvaa Itämeren rantametsissä monipuo-
linen kääväkäslajisto, joukossa monia harvinaisuuksia ja 
leppiin erikoistuneita lajeja (Strid 1975; Kunttu ym. 2016).
Maantieteellinen vaihtelu: Tervaleppävaltaisten (Al-
nus glutinosa) lepikoiden painopiste on Suomenlahdel-
la, Saaristomerellä ja Ahvenanmaalla. Pohjanlahdella 
tervaleppää esiintyy yleisenä Kokkolan korkeudelle 
saakka. Harmaaleppää (Alnus incana) esiintyy yleisesti 
lajin päälevinneisyysalueella Perämeren pohjukasta Sel-
kämerelle, Merikarvian–Kristiinankaupungin tienoille 
saakka. Perämerellä ja Merenkurkussa kiiltopaju (Salix 
phylicifolia) kuuluu tyypillisenä vyöhykkeen pensastoon.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Liittyy lähei-
sesti leppävaltaisiin merenrantalehtoihin. Perämeren 
pohjoisosissa kaikkein kivikkoisimmilla rannoilla ul-
komeren puolella tavataan samassa vyöhykkeessä myös 
koivuja (Betula spp.).

!

!

!

!

!

Esiintyminen: Leppävyöt ja -pensaikot 
ovat hyvin tavallisia kaikkialla rannikol-
lamme. Vyöhyke on yleensä kapea ja sen 
pituus rannansuuntaisesti vaihtelee suu-
resti. Leppävöiden ja -pensaikkojen koko-
naisalasta ei ole arviota.
Uhkatekijät: Ilmastonmuutos (Im 1), 
metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 1), 
rakentaminen (R 1), vesiliikenne (Vl 1), 

vesirakentaminen (Vra 1).
Romahtamisen kuvaus: Merenrannan leppävyöt ja -pen-
saikot voivat hävitä esimerkiksi rakentamisen, ojittami-
sen, ruoppausmassojen levityksen, laivaliikenteen aiheut-
taman jatkuvan eroosion tai merenpinnan kohoamisen 
seurauksena. Luontotyyppi katsotaan romahtaneeksi 
myös, jos sen rakenne ja lajisto ovat merkittävästi muut-
tuneet esimerkiksi hakkuiden tai lahopuun poiston takia.
Arvioinnin perusteet: Merenrannan leppävyöt ja -pen-
saikot arvioitiin säilyväksi (LC) luontotyypiksi (A1 & 
A3, B1–B3, CD1 & CD3). 

Luontotyypin pinta-alan arvioitiin vähentyneen alle 
20 % menneen 50 vuoden aikana ja alle 40 % pidemmällä 
tarkastelujaksolla (A1 & A3: LC). Perinteinen maankäyt-
tö saaristossa ja rannikolla vähensi aiemmin rantojen 
lepikoita suuresti. Laidunnus hidasti leppien uudis-
tumista ja vaurioitti olemassa olevaa puustoa, lisäksi 
leppiä hyödynnettiin lehdeksinä. Myös kotitarvepuun 
ottaminen harvensi lepikoita. Rantalaidunnuksen lähes 
täydellinen loppuminen on sittemmin lisännyt lepikoi-
den määrää, ja maankohoamisrannikolla luontotyypin 
muodostumiselle sopivaa maata paljastuu koko ajan 
lisää. Rantarakentaminen on puolestaan vähentänyt 
luontotyypin määrää. Rakennusten edustoilta myös 
raivataan lepikoita maisemanhoitotarkoituksissa. Li-
säksi osa aiemmin tervaleppärantaisista saarista poh-
joisella Saaristomerellä ja Selkämerellä on menettänyt 
tervaleppävyönsä kokonaan ja monella paikalla vyö 
on muuttunut epäyhtenäiseksi, harvemmaksi. Tämän 
on arveltu johtuvan ilmastonmuutoksen aiheuttamista 
äärevistä sääilmiöistä, voimakkaista matalapaineista 
ja meriveden suurista korkeusvaihteluista. Kasvunsa 
alussa herkässä kehitysvaiheessa olevat lepät saavat 
juuristovaurioita ja taantuvat meriveden suurten kor-

keusvaihteluiden takia (Sakari Hinneri, kirj. tiedonan-
to 18.12.2016). Myös laivaliikenteen nostamien aaltojen 
eroosio aiheuttaa samantapaisia vaurioita laivaväylien 
varrella. Asiantuntija-arvion mukaan merenrannan 
leppävöiden ja -pensaikkojen määrä vähenee tulevai-
suudessa, mutta muutoksen suuruutta ei pystytä arvioi-
maan (A2a: DD). Suurin uhka rantarakentamisen ohella 
on ilmastonmuutos: jääpeitteen vähentyessä myrskyjen 
vaikutus leppävyöhykkeeseen kasvaa. 

Merenrannan leppävöitä ja -pensaikoita esiintyy ko-
ko rannikolla, eivätkä ne ole harvinaisia (B1–B3: LC).

Merenrannan leppävöiden ja -pensaikoiden laadun ei 
ole asiantuntija-arvion mukaan havaittu merkittävästi 
taantuneen viimeisten 50 vuoden aikana tai pidemmäl-
lä aikavälillä (CD1 & CD3: LC). Tulevaisuudessa luon-
totyypin laatu heikkenee rantarakentamisen, laivalii-
kenteen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta, mutta 
laatumuutosten voimakkuutta ei pystytty ennustamaan 
(CD2a: DD). Asutuksen ja kesämökkien läheisyydessä 
lahopuiden poisto ja rantapensaikkojen siistiminen vä-
hentävät niiden monimuotoisuutta. Ilmastonmuutos ja 
laivaliikenne voivat aiheuttaa rannan eroosiota ja lep-
pävyöhykkeen heikentymistä.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Rantarakentaminen, la-
hopuiden poisto ja muu siistiminen pienentävät leppä-
vyöhykkeen pinta-alaa ja vaikuttavat sen laatuun. Lai-
valiikenne ja ilmastonmuutos heikentävät leppäpuiden 
elinolosuhteita.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin maankohoamisrannikon 
primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät (9030).
Vastuuluontotyypit: Voi sisältyä vastuuluontotyyppiin 
maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat.

R6.05

Merenrantakatajikot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC +
Etelä-Suomi LC +
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Väli- ja ulkosaariston avoimilla mo-
reenisaarilla ja niemenkärjissä rantojen yläpuolista 
osaa reunustavat usein katajapensaikot. Katajikkoja 
tavataan useimmiten moreeni-, kivikko- ja lohkareran-
tojen yläpuolella, ja ne vaihettuvat nummikasvillisuu-
teen. Samantyyppistä kasvillisuutta tavataan saarten 
sisäosissa moreenikumpareiden lakiosien reunoilla. 
Pensaikot ovat tyypillisesti hyvin tiheitä, lähes läpi-
tunkemattomia. Ulkosaariston avoimilla saarilla tuu-
lisuus ja ankarat talviolosuhteet pitävät katajikkoja 
matalakasvuisina. 

Kenttäkerroksen kasvillisuus jää tiheissä katajakas-
vustoissa niukaksi. Lajisto on useimmiten tuoreelle ja 
kuivalle kankaalle tyypillistä. Myös lehtolajeja, kuten 
tesmaa (Milium effusum), kieloa (Convallaria majalis), val-
kolehdokkia (Platanthera bifolia) ja syyläjuurta (Scrophu-
laria nodosa) tavataan. Katajan rinnalla pensaikoissa 
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kasvaa etelä- ja lounaisrannikolla myös taikinamarjaa 
(Ribes alpinum) ja vadelmaa (Rubus idaeus) sekä Saaris-
tomerellä lehtokuusamaa (Lonicera xylosteum). Myös 
pihlajaa (Sorbus aucuparia), lehtotuomea (Prunus padus) 
ja harmaaleppää (Alnus incana) voi kasvaa harvaksel-
taan. Lajistotutkimuksissa usein sivuutetulla katajalla 
elää yllättävän runsas kääväkäslajisto: Virosta katajalta 
on löydetty 104 kääväkäslajia (Sell ja Kotiranta 2011). 
Itämeren rantakatajikoissa yleinen orvakoihin kuuluva 
Peniophora junipericola elää vain katajalla (Sell ym. 2011).
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Merenrantaka-
tajikot liittyvät läheisesti kasvipeitteisiin moreeni-, kivik-
ko- ja lohkarerantoihin sekä nummiin. Raja umpeutuvan 
nummikasvillisuuden ja katajikoiden välillä on häilyvä.

!
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Esiintyminen: Luontotyyppiä esiintyy 
runsaana kaikkialla rannikkoalueillamme.
Uhkatekijät: –
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi 
voidaan katsoa romahtaneeksi, mikä-
li kaikki sen esiintymät ovat hävinneet 
polton, laajamittaisen laidunnuksen, ra-
kentamisen tai muun maankäytön takia. 
Romahtamiseen voisi teoriassa johtaa 

myös katajankariste-sienitaudin (Stigmina juniperina) 
leviäminen niin, että katajapensaikot sen vaikutuksesta 
kaikkialla tuhoutuisivat.
Arvioinnin perusteet: Merenrantakatajikot arvioitiin 
säilyväksi (LC) luontotyypiksi (A1–A3, B1–B3, CD1–CD3).

Katajikoiden määrä on lisääntynyt 50 vuoden aikana 
ja pidemmälläkin ajanjaksolla. Perinteinen laidunkäyt-
tö on aiemmin vähentänyt katajaa, sillä laidunsaaria 
poltettiin muun muassa katajikoiden hävittämiseksi. 
Laidunnuksen ja polton vähentyminen ovat myötävai-
kuttaneet katajan runsastumiseen, ja nykyisellään mo-
net ennen avoimet nummet ovat kasvamassa umpeen 
katajikoiksi. Sienitauti katajankariste on levinnyt viime 
vuosikymmenenä katajikoissa voimakkaasti ja uhkaa 
erityisesti tiheimpiä kasvustoja. Katajankariste on tu-
honnut katajikoita laajoilla alueilla jopa kokonaan, ja se 

on levittäytynyt jo Perämerelle saakka (Kaitera 2016). 
Katajikot kuitenkin toipunevat ennalleen ajan myötä. 
Luontotyypin määrän arvioidaan lisääntyvän myös tu-
levaisuudessa (A1–A3: LC). 

Merenrantakatajikkoja esiintyy koko rannikolla, ei-
vätkä ne ole harvinaisia (B1–B3: LC). 

Luontotyypin abioottisen ja bioottisen laadun ei ar-
vioida taantuneen merkittävästi menneisyydessä eikä 
myöskään tulevan 50 vuoden ajanjaksolla (CD1–CD3: LC).
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Paraneva. Laidunnuksen ja siihen liitty-
vien kulotusten päättymisen myötä katajikot lisääntyvät.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin maankohoamisrannikon 
primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät (9030).
Vastuuluontotyypit: Voi sisältyä vastuuluontotyyppiin 
maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat.

R6.06

Ulkosaariston lehtipuumetsiköt
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC +
Etelä-Suomi LC +
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Lehtipuuvaltaisia metsiköitä esiintyy 
yleisesti ulkosaariston luodoilla ja saarilla monenlaisis-
sa ravinteisuus- ja kosteusolosuhteissa. Yhteistä näille 
metsiköille ovat äärevät olosuhteet ja ihmisen vähäinen 
vaikutus niin lajistoon kuin puuston rakenteeseen. 

Valtapuina metsiköissä kasvaa hieskoivua (Betula pu-
bescens), pihlajaa (Sorbus aucuparia), lehtotuomea (Prunus 
padus) ja haapaa (Populus tremula), joka on tyypillinen 
erityisesti umpeen kasvavilla entisillä laidunalueilla. 
Puiden latvuston reuna on usein yhtenäinen vallitse-
van tuulensuunnan mukaisesti. Joskus koko metsikkö 
voi muodostua haapakloonistosta, jonka rungot voivat 
suojaisimmilla paikoilla varttua hyvinkin kookkaiksi. 
Ulkosaaristossa hirvien (Alces alces) vähäinen määrä ei 
haittaa haavan uudistumista toisin kuin mantereella. 
Puut ovat usein matalakasvuisia ja oksaisia.

Luontotyypillä tarkoitetaan etupäässä maanko-
hoamisrannikon ulkopuolella esiintyviä ulkosaariston 
lehtipuumetsiköitä. Luontotyyppi on yleinen ja luon-
teeltaan varsin muuttumaton: yksittäinen metsikkö 
uudistuu samalla paikalla luontaisen häiriödynamii-
kan kautta siten, että pienialaisessakin metsikössä on 
samanaikaisesti edustettuna monien eri ikäluokkien 
puuyksilöitä sen sijaan, että se primäärisukkessiomet-
sien tavoin vaihettuisi luontotyypistä toiseksi.

Kenttä- ja pensaskerroksen kasvillisuus vaihtelee 
kasvupaikan kosteus- ja ravinteisuusolosuhteiden sekä 
maankäytön historian mukaan. Putkilokasvilajistossa on 
usein lehtomaisen kankaan ja jopa kuivan lehdon piirtei-
tä. Joukossa voi olla esimerkiksi taikinamarjaa (Ribes alpi-
num), vadelmaa (Rubus idaeus), metsäruusua (Rosa cinna-
momea), heleäorjanruusua (R. vosagiaca), korpipaatsamaa 
(Rhamnus frangula) ja juolukkaa (Vaccinium uliginosum). 
Kenttäkerroksessa tavallisia lajeja ovat metsälauha  

Långskär, Parainen. Kuva: Panu Kunttu 
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(Avenella flexuosa), nurmilauha (Deschampsia cespitosa) 
ja metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris). Haavikoiden 
kenttäkerros on usein aukkoinen runsaasta, karkeasta 
lehtikarikkeesta johtuen. Haavikoissa esiintyy lehtojen ja 
kangasmetsien putkilokasveja, kuten kieloa (Convallaria  
majalis), metsätähteä (Trientalis europaea), oravanmar-
jaa (Maianthemum bifolium), metsäalvejuurta (Dryopteris 
carthusiana), kivikkoalvejuurta (Dryopteris filix-mas) ja 
ruohokanukkaa (Cornus suecica), sekä esimerkiksi seu-
raavia sammallajeja: metsäliekosammal (Rhytidiadelphus 
triquetrus), metsäkerrossammal (Hylocomium splendens), 
suikerosammalet (Brachythecium spp.) ja laakasammalet 
(Plagiothecium spp.). Aiemmin laidunnetuilla alueilla 
silmiinpistävä piirre on katajan (Juniperus communis) 
runsaus. Humuskerros on tyypillisesti ohut, eikä se ole 
erityisen paksu vanhimmissakaan metsiköissä.

Tavallisimmin luontotyyppiä kehittyy kalliopainan-
teisiin ja notkelmiin, mutta metsiköitä voi olla myös ran-
nan tervaleppävyöhykkeen yläpuolella. Ne ovat yleensä 
melko pienialaisia, yhtenäisten metsiköiden pinta-ala 
on tyypillisesti kooltaan muutamasta aarista korkein-
taan hehtaariin.

Luontotyypin ekologinen merkitys perustuu ennen 
kaikkea puustoon ja metsiköiden ympäristöä suojai-
sempaan mikroilmastoon. Metsiköt voivat olla varsin 
luonnontilaisia ja kuollutta puuta on puuston kokonais-
tilavuuteen nähden melko paljon. Monipuolinen puu-
lajisto ja lahopuumateriaali mahdollistavat lehtipuissa 
kasvavien kääväkkäiden ja selkärangattomien esiin-

tymisen niille muuten epätyypillisessä ympäristössä 
ulkosaaristossa. Erityisesti haavikot voivat olla tärkeitä 
esimerkiksi monille kovakuoriaisille, muun muassa leh-
tikuoriaisille ja kärsäkkäille. Harvalukuisista kääväk-
käistä näissä lehtipuumetsiköissä kasvavat esimerkiksi 
ketunkääpä (Inonotus rheades), kuorikääpä (Oxyporus 
corticola), ruusunyhäkkä (Hyphoderma roseocremeum) ja 
luukääpä (Antrodiella faginea) (Kunttu 2016).

Ulkosaariston lehtipuumetsiköillä on myös tärkeä 
merkitys muuttavien lintujen levähdys- ja ruokailu-
paikkoina. Hyönteissyöjille lehtipuumetsiköt tarjoavat 
suojaa ja hyönteisravintoa muuton aikana. Marjovat 
pihlajat ja tuomet antavat puolestaan ravintoa rastaille 
(Turdus spp.) ja muille muuttaville ja vaeltaville mar-
jansyöjille. Muuttavat petolinnut kokoontuvat iltaisin 
metsiköiden suojaan, ja myös vaeltavia pöllöjä tava-
taan suojaisista metsiköistä. Luontotyypin merkitys 
linnustolle korostuu varsinkin muuton keskeytyessä 
huonojen sääolojen takia. Saaristossa pesivistä linnuis-
ta lehtipuumetsiköt ovat tärkeitä esimerkiksi uhan-
alaiselle kirjokertulle (Curruca nisoria) (Tenovuo 1955; 
Laine 1988).
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Osa ulkosaa-
riston lehtipuumetsiköistä muistuttaa ominaispiirteil-
tään kuivia tai tuoreita lehtoja. Maankohoamisranni-
kolla ulkosaariston lehtipuumetsiköt voivat olla osa 
metsien primäärisukkessiosarjaa ja muuttua vähitellen 
sukkessiosarjan muiksi tyypeiksi.

Kuggskär, Kemiönsaari. Kuva: Panu Kunttu 
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Esiintyminen: Esiintyy pienialaisena 
mutta yleisenä ulkosaaristossa koko ran-
nikkoalueella.
Uhkatekijät: –
Romahtamisen kuvaus: Ulkosaariston 
lehtipuumetsiköt voivat hävitä esimerkik-
si rakentamisen, polttopuuksi kaatamisen 
tai laidunmaaksi raivaamisen seurauksena.
Arvioinnin perusteet: Ulkosaariston leh-

tipuumetsiköt arvioitiin säilyväksi (LC) luontotyypiksi 
(A1 & A3, B1–B3, CD1 & CD3).

Ulkosaariston lehtipuumetsikköjä esiintyy koko 
rannikon alueella. Asiantuntija-arvion mukaan luon-
totyypin pinta-ala on luultavasti lisääntynyt sekä 50 
vuoden ajanjaksolla että pidemmällä aikavälillä asu-
tuksen vähentyessä saaristossa. Aiemmin laajamittai-
nen laidunnus on haitannut haavan ja muiden lehtipui-
den uudistumista ja asettumista saarille (A1 & A3: LC). 
Luontotyypin määrän kehityksestä tulevaisuudessa ei 
ole tarkkaa käsitystä (A2a: DD). 

Luontotyypin levinneisyysalueen koko ja esiintymis-
ruutujen lukumäärä ylittävät B-kriteerin raja-arvot (B1 & 
B2: LC). Luontotyyppi on säilyvä (LC) myös B3-kriteerin 
perusteella.

Ulkosaariston lehtipuumetsiköiden laadun ei asian-
tuntija-arvion mukaan katsottu merkittävästi heikenty-
neen lyhyellä tai pitkällä aikavälillä (CD1 & CD3: LC). 
Luontotyyppiin ei myöskään kohdistu tällä hetkellä 
selviä uhkia, mutta laatumuutoksen vakavuutta tule-
vaisuudessa ei pystytty ennustamaan (CD2: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Paraneva. Luontotyyppi hyötyy jatkossa 
laidunnuksen ja asutuksen vähenemisestä ulkosaaristossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin maankohoamisrannikon 
primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät (9030). 
Voi sisältyä myös luontodirektiivin luontotyyppeihin 
lehdot (9050) ja luonnonmetsät (9010). 
Vastuuluontotyypit: Voi sisältyä vastuuluontotyyppiin 
maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat.

R6.07

Rannikon kosteat leppälehdot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT A1, A3, CD1 –
Etelä-Suomi NT A1, A3, CD1 –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Kosteat lepikkoiset rantalehdot edustavat 
merenrantojen metsäisten vaiheiden nuorinta sukkessio-
vaihetta, jota esiintyy yleisesti sekä mannerrannoilla että 
metsäisillä saarilla. Laaja-alaisimpana niitä tapaa laakeilta 
rannoilta sekä meren läheisyydessä sijaitsevien lampien 
rannoilta. Rehevimmät esiintymät sijaitsevat pohjavesi-
vaikutteisilla tai luhtaisilla paikoilla. Leppien (Alnus spp.) 
rinnalla lehdoissa kasvaa hieskoivua (Betula pubescens) ja 
lehtotuomea (Prunus padus). Pensaskerroksen tavallisim-
pia lajeja ovat kiiltopaju (Salix phylicifolia), herukat (Ribes 
spp.) ja taikinamarja (R. alpinum). Kosteiden rantalehtojen 

yleisin kasvillisuustyyppi on mesiangervotyypin lepikko 
(FiT) (Hinneri 1972; Keränen 1973). Aluskasvillisuudessa 
vallitsevana on tyypin nimilaji, mesiangervo (Filipendula 
ulmaria). Muita tavallisia lajeja ovat muun muassa lehto-
virmajuuri (Valeriana sambucifolia), karhunputki (Angelica 
sylvestris) ja nurmilauha (Deschampsia cespitosa) sekä Pe-
rämerellä Kalajoelta pohjoiseen myös viita- ja korpikas-
tikka (Calamagrostis canescens, C. phragmitoides). Kaikkein 
tuoreimmilla ja rehevimmillä kasvupaikoilla samoin kuin 
jokien ja isompien purojen deltametsissä mesiangervotyy-
pistä esiintyy paikoittain lehtotähtimön (Stellaria nemorum) 
luonnehtimaa varianttia (StT). Kookkaiden ruohojen ja 
heinien katveessa pohjakerros on kosteissa lehdoissa hei-
kosti kehittynyt, joskin lajistollisesti kohtalaisen runsas. 
Yleisimpiä lajeja ovat suikerosammalet (Brachythecium 
spp.) ja lehväsammalet (Mniaceae). Merenrantametsien 
uloimmassa vyöhykkeessä, jonne leppälehdot sijoittuvat, 
maaperä on huuhtoutunutta ja sen kerrostuneisuus on 
kehittymätöntä. Kasvualustana on usein heikko multa-
maa tai multamainen raakahumus. Tuulille ja aallokoille 
alttiimmilla rannoilla maa saattaa olla hyvinkin huuhtou-
tunutta, ääritilanteessa humuksen sekaista hieta-hiekka-
maata. Jäiden vaikutus lisää lehtojen lahopuun määrää: 
jäät rikkovat puiden kaarnan, minkä turvin laho pääsee 
iskeytymään puihin. Lahopuu on kuitenkin riukumaista 
ja lyhytikäistä, minkä johdosta sen kokonaistilavuus jää 
alle viiteen kuutioon hehtaarilla. Rantojemme leppämet-
sät ovat tärkeitä pesimä- ja ruokailuympäristöjä tikoille, 
erityisesti pikkutikalle (Dendrocopos minor) sekä valkosel-
kä- ja pohjantikoille (D. leucotos, Picoides tridactylus).
Maantieteellinen vaihtelu: Lehdoissa tervaleppä (Alnus 
glutinosa) on valtapuuna etelästä Merikarvian–Kristii-
nankaupungin korkeudelle saakka. Tästä pohjoiseen 
siirryttäessä sen rinnalle alkaa työntyä harmaaleppää 
(A. incana), joka on puolestaan Kokkolan korkeudelta 
Perämeren pohjukkaan asti kosteiden lehtojen valtapuu. 
Perämeren rannikolla kosteiden lepikoiden luonteen-
omaisia lajeja ovat lisäksi kiiltopaju ja halava (Salix pen-
tandra), etelämpänä puolestaan pihlaja (Sorbus aucuparia) 
ja rauduskoivu (Betula pendula) sekä yksittäiset jalot leh-
tipuut. Pensaskerrokseen puolestaan ilmestyvät etelässä 
korpipaatsama (Frangula alnus), metsäruusu (Rosa cinna-
momea) ja heleäorjanruusu (R. vosagiaca).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Rantavyöhykkeel-
lä kosteiden harmaaleppälehtojen raja alapuolella sijaitse-
viin paju- ja leppäpensaikkoihin on liukuva, samoin niitä 
sukkessiossa seuraaviin lehtimetsävaiheisiin ja puustoisiin 
suotyyppeihin. Perämerellä vyöhykkeelle on tyypillistä 
lehtokorpien ja lehtojen mosaiikkimainen esiintyminen. 
Etelärannikolla kosteat mesiangervotyypin lehdot vaihet-
tuvat myös kosteisiin saniaislehtoihin ja tervaleppäluhtiin.

!

!

!

!

!

Esiintyminen: Luontotyyppiä esiintyy 
vaihtelevan kokoisina metsäkuvioina pit-
kin rannikkoa. Laajimmat ja edustavim-
mat kohteet löytyvät Perämeren ja Meren-
kurkun alavilta ja loivilta rannoilla sekä 
jokisuistoista, jossa ne usein esiintyvät 
osana primäärisukkessiosarjoja. Muualla 
esiintymisvyöhyke jää kapeammaksi. 
Rannikon kosteiden leppälehtojen koko-

naisalan on arvioitu olevan runsas 650 ha.
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Uhanalaistumisen syyt: Metsien uudistamis- ja hoitotoi-
met (M 2), ojitus (Oj 2), vesirakentaminen (Vra 2), pellon-
raivaus (Pr 2), voimakas laidunnuspaine (Lp 1), Itämeren 
rehevöityminen (Vre 1), lahopuun väheneminen (Ml 1).
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 3), 
ojitus (Oj 2), vesirakentaminen (Vra 2), rakentaminen (R 
1), pellonraivaus (Pr 1), Itämeren rehevöityminen (Vre 1), 
lahopuun väheneminen (Ml 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi voidaan katsoa 
romahtaneeksi, mikäli kaikki sen esiintymät on avo-
hakattu tai ne ovat hävinneet rakentamisen tai muun 
maankäytön takia. Luontotyyppi katsotaan romahta-
neeksi myös, jos esiintymät ovat kuivuneet ojituksen 
seurauksena, niille on kasattu ruoppausmassoja tai 
niiden ominaisuudet ovat muutoin muuttuneet siinä 
määrin, etteivät ne enää sovi tarkasteltavan luontotyy-
pin luontaisen vaihtelun sisälle.
Arvioinnin perusteet: Rannikon kosteat leppälehdot 
arvioitiin silmälläpidettäviksi (NT) lyhyellä ja pidem-
mällä aikavälillä tapahtuneen määrän vähenemisen (A1 
& A3) sekä luontotyypin laatumuutosten (CD1) vuoksi.

Rannikon kosteiden leppälehtojen määrän ja laadun 
muutoksista ei ole tietoaineistoja, joten muutoksia käsi-
teltiin asiantuntija-arviona. Luontotyypin määrän arvi-
oitiin vähentyneen 20–30 % menneen 50 vuoden aika-
na ja 40–50 % pidemmällä tarkastelujaksolla (A1 & A3: 
NT). Kosteita leppälehtoja on aikojen saatossa raivattu 
pelloksi ja niityksi (lepikkoniityt). Laidunnus- ja niitto-
käytön lähes loputtua 1900-luvun alkupuoliskon jälkeen 
sekä metsätalous että rantarakentaminen alkoivat vai-

kuttaa yhä laajemmin lepikoihin. Toisaalta alavilla, vet-
tymiselle alttiilla mailla pellonraivauksen ja metsätalo-
ustoimien laajuus sekä voimakkuus ovat olleet ylempiä 
sukkessiovyöhykkeitä vähäisempiä. Leppälehtoja on oji-
tettu ja niistä on myös kaadettu polttopuuta. Uusia lep-
pälehtoja on syntynyt maankohoamisen edetessä, mutta 
suojelualueiden ulkopuolella maankäyttö on siirtynyt 
näille uusille alueille samassa tahdissa. Tulevaisuudessa 
luontotyyppi tulee asiantuntija-arvion mukaan edelleen 
taantumaan, mutta pinta-alan vähentyminen ei ylitä 
kriteerin raja-arvoa (A2a: LC). Suurimman muutoksen 
luontotyypin pinta-alassa arvioidaan tapahtuneen jo 
pellonraivauksen ja rakentamisen myötä.

Kosteita leppälehtoja esiintyy koko rannikon alueel-
la, joten luontotyypin levinneisyys- ja esiintymisalueen 
koko sekä esiintymispaikkojen määrä ylittävät B-kritee-
rin raja-arvot (B1–B3: LC).

Rannikon kosteiden leppälehtojen laadun todettiin 
asiantuntija-arvion perusteella heikentyneen. Muutosta 
arvioitiin tarkastelemalla luontotyypin tilaa eri laatu-
tekijöillä (rakenne, lajisto, toiminta) ja eri ajanjaksoilla. 
Muutoksen arvioitiin vastaavan vakavuudeltaan uhan-
alaisuusluokkaa silmälläpidettävä menneen 50 vuoden 
aikana (CD1: NT). Pidemmän aikavälin tarkastelussa 
päädyttiin luokkaan säilyvä (CD3: LC). Rantarakentami-
nen on johtanut luontotyypin pirstoutumiseen ja puus-
ton hyödyntämiseen. Etenkin mantereella lepikoiden 
ojitukset ja hakkuut sekä metsitykset ovat muuttaneet 
ja muuttavat merenrantametsien sukkessiokehitystä, ja 
täysin luonnontilaisia merenrantalepikoita on harvassa. 

Kökar. Kuva: Panu Kunttu 
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Asutuksen lähistöllä kotitarvepuun korjuu aiemmin ja 
lepikoiden siistiminen nykyisin lahopuita poistamalla 
vähentävät monimuotoisuutta. Leppälehdoista kerätään 
polttopuita myös pienen mittakaavan myyntiin, mikä 
vähentää lahopuun määrää ja yksipuolistaa puustora-
kennetta. Ihmisasutuksen ohella mannerrantojen ja 
saariston rantalaidunnuksen katsotaan heikentäneen 
rannikon metsien laadullista tilaa. 1900-luvun puolivä-
listä alkaen rannikon alimmat metsävyöhykkeet ovat 
hyötyneet rantalaidunnuksen loppumisesta ja asutuk-
sen modernisoitumisesta. Toisaalta luontotyypin laatua 
ovat heikentäneet erityisesti veneväylien ruoppaukset. 
Ruoppaus- ja kaivumassojen levitykset lepikoihin ovat 
tuhonneet paikoin niiden luontaisen aluskasvillisuuden. 
Itämeren rehevöitymisen myötä rantalepikoihin saakka 
levittäytyvät ruovikot aikaansaavat aluskasvillisuuden 
taantumista. Suojelualueilla rannikkometsien laadulli-
nen kehitys on ollut positiivista viime vuosikymmenet.

Tulevaisuudessa luontotyypin laadullinen heikkene-
minen tulee todennäköisesti hidastumaan, mutta laatu-
muutosten tarkkaa voimakkuutta ei pystytty ennusta-
maan (C2a: DD). Kosteiden leppälehtojen todennäköi-
simmät taantumisen syyt suojelualueiden ulkopuolella 
ovat veneväylien ruoppaukset ja rantametsien ojitukset, 
rantarakentaminen sekä polttopuun kerääminen. Toi-
saalta suojelualueilla kosteiden leppälehtojen määrä li-
sääntyy. Ilmastonmuutos voi vaikuttaa rannikon alim-
pien vyöhykkeiden rehevien metsätyyppien pinta-alaan 
merenpinnan kohoamisen kautta, mutta sen laadullisia 
vaikutuksia on erittäin vaikea arvioida.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Luontotyyppi taantuu 
suojelualueiden ulkopuolella muun muassa rantara-
kentamisen, ojitusten, pihapiirien siistimisen ja ruop-
pausmassojen läjittämisen seurauksena. Suojelualueilla 
luontotyypin pinta-ala saattaa sitä vastoin kasvaa, mutta 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia on vaikea arvioida.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin lehdot (9050). Voi sisältyä 
myös luontodirektiivin luontotyyppiin maankohoamis-
rannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 
(9030) sekä metsälain erityisen tärkeään elinympäris-
töön rehevät lehtolaikut.
Vastuuluontotyypit: Voi sisältyä vastuuluontotyyppiin 
maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat.

R6.08

Rannikon tuoreet lehtipuuvaltaiset 
lehdot

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa VU A3, CD1 –
Etelä-Suomi VU A3, CD1 –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Merenrantametsien sukkessiossa tuo-
reet lehtipuuvaltaiset lehdot seuraavat kosteita mesian-
gervotyypin lepikoita. Lehtotuomen (Prunus padus) ja 
koivun (Betula spp.) rinnalla näissä metsiköissä viih-
tyvät pihlaja (Sorbus aucuparia), haapa (Populus tremula) 

sekä aiemmasta sukkessiovaiheesta periytyvät lepät 
(Alnus spp.). Lepät saavuttavat tässä vyöhykkeessä 
maksimi-ikänsä ollen ränsistyneitä ja valtaosin kuol-
leita. Metsiä leimaakin lahopuuston, maapuiden ja 
pökkelöiden runsaus. Tuoretta lehtipuuvaltaista lehtoa 
esiintyy sekä tasaisilla ja alavilla rannoilla että hike-
villä rinnemailla. Laajimmillaan tyypin lehdot ovat 
ulkosaariston suurimmilla saarilla. Kivikkoisilla mo-
reenialustoilla metsät ovat ulkonäöltään mereisistä ja 
karuista oloista sekä aiemmin yleisestä laidunnuksesta 
johtuen hakamaisia. Puut ovat järeitä ja usein moni-
runkoisia. Tuoreemmilla ja alavammilla mailla puus-
to on puolestaan tiheää eikä niin vankkaa. Tuoreiden 
lehtipuuvaltaisten lehtojen aluskasvillisuudessa hallit-
sevassa asemassa ovat lehtotesma (Milium effusum) ja 
puna-ailakki (Silene dioica). Kasvillisuustyyppinä leh-
dot onkin nimetty näiden mukaan puna-ailakki–tes-
matyypin lehdoiksi (SilMiT) (Keränen 1973). Nimilaji-
en rinnalla runsaina esiintyvät myös lillukka (Rubus 
saxatilis) ja lehtonurmikka (Poa nemoralis). Maalajiltaan 
nämä lehdot ovat multamaisia raakahumusmaita, joi-
den ravinteisuus vaihtelee sangen laajoissa rajoissa. 
Perämeren pohjukassa parhaimmilla kasvupaikoilla 
esiintyy pienialaisesti myös metsäkurjenpolvi-käen-
kaali-mesiangervotyypin (GeOFiT) merenrantalehtoa. 
Tyyppi on lajistollisesti rikkain rantalehtotyyppi ja sen 
aluskasvillisuutta luonnehtivat parhaiten ojakelluk-
ka (Geum rivale), koiranputki (Anthriscus sylvestris) ja 
käenkaali (Oxalis acetosella). Myös muita suuria ruohoja 
ja heiniä, kuten karhunputkea (Angelica sylvestris), pu-
na-ailakkia, lehtotesmaa ja kulleroa (Trollius europaeus) 
on runsaasti. Kummassakin tyypissä esiintyy usein 
myös niittylajistoa merkkinä aiemmasta laidunkäytös-
tä. Korkeiden ruohojen alla pohjakerros on varsin niuk-
kaa. Sen runsaimpia lajeja ovat suikerosammalet, lä-
hinnä koukkusuikerosammal (Sciuro-hypnum reflexum) 
ja metsäsuikerosammal (S. curtum). Myös metsäkamp-
pisammal (Sanionia uncinata) on tavallinen. Vanhojen 
lehtimetsien vaateliaista lajeista näissä metsiköissä 
kasvavat muun muassa koralliorakas (Hericium coralloi-
des), tupsurustojäkälä (Ramalina roesleri) ja raidankeuh-
kojäkälä (Lobaria pulmonaria). Merenkurkun saaristossa 

Nurmes, Rauma. Kuva: Kasper Koskela
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koivulla elävät muun muassa harvinaiset koivulatikka 
(Aradus betulae) ja jättiläiskääpäkoi (Scardia boletella). 
Terva- ja harmaalepällä kasvaa rikas ja monipuolinen 
kääväkäslajisto, joukossa monia harvinaisuuksia ja 
leppiin erikoistuneita lajeja (Strid 1975; Kunttu ym. 
2016). Rannikon lehtimetsät ovat tärkeitä pesimä- ja 
ruokailuympäristöjä tikoille, erityisesti pikkutikalle 
(Dendrocopos minor) sekä valkoselkä- ja pohjantikoille 
(D. leucotos, Picoides tridactylus).
Maantieteellinen vaihtelu: Kasvillisuustyypeistä 
puna-ailakki–tesmatyypin tuoreita lehtoja tavataan 
yleisenä Perämeren rannikolla, rehevämpää metsäkur-
jenpolvi-käenkaali-mesiangervolehtoa lähinnä vain 
Perämeren pohjukassa. Levinneisyysalueensa pohjois-
reunoilla tyyppi lähenee kosteita lehtoja ja vastaavasti 
eteläreunalla kuivia lehtoja. Leppien levinneisyyden 
painopisteen mukaan tervaleppää esiintyy tuoreissa 
lehdoissa Merenkurkusta etelään ja harmaaleppää vas-
taavasti Perämerellä. Merenkurkussa ja Perämeren poh-
joisosissa alvejuurikasvustot (Dryopteris carthusiana, D. 
expansa) saattavat olla tuoreissa lehdoissa laaja-alaisia. 
Myös nuokkuhelmikkä (Melica nutans) on tavallinen. 
Etelärannikon lehdoille luonteenomaisia lajeja ovat 
puolestaan kevättähtimö (Stellaria holostea) ja lehtokielo 
(Polygonatum multiflorum).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Rannikon tuo-
reet lehtipuuvaltaiset lehdot liittyvät läheisesti muihin 
primäärisukkessiovaiheen lehtimetsiin, ja raja ranta-
vyöhykkeen alapuolisiin leppäpensaikkoihin ja kostei-
siin lehtoihin sekä sukkessiossa seuraaviin lehtimetsä-
vaiheisiin on liukuva. Perämeren perukassa esiintyvä 
GeOFi-tyypin rantalehto on yhteneväinen sisämaassa 
esiintyvän tuoreen lehdon kanssa.

!

!

!

!

!

Esiintyminen: Luontotyypin esiintymät 
keskittyvät Pohjanlahden rannikolle. 
Esiintymien koko vaihtelee laajoissa ra-
joissa rannan topografian mukaan. GeO-
FiT-lehdot edustavat pohjoisinta lehto-
tyyppiainesta, ja niitä tavataan vain sup-
pealla alueella Perämeren perukassa La-
pin kolmion alueella, jossa kallioperän 
kalkkivaikutus mahdollistaa tyypin 

esiintymisen. Saaristomerellä tuoreita lehtipuuvaltaisia 
lehtoja esiintyy tavallisimmin ulko- ja välisaaristossa 
kapeina vöinä tai pieninä metsiköinä sopivilla kasvu-
paikoilla. Ravinteisimmilla paikoilla kuusi tunkee 
usein mannerrannoilla tähän vyöhykkeeseen.
Uhanalaistumisen syyt: Metsien uudistamis- ja hoi-
totoimet (M 2), pellonraivaus (Pr 2), ojitus (Oj 1), vesi-
rakentaminen (Vra 1).
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 2), 
rakentaminen (R 2), vesirakentaminen (Vra 1), ojitus (Oj 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi voidaan katsoa 
romahtaneeksi, mikäli kaikki sen esiintymät on avo-
hakattu tai ne ovat hävinneet rakentamisen tai muun 
maankäytön takia. Luontotyyppi katsotaan romahta-
neeksi myös, jos esiintymät ovat kuivuneet ojituksen 
seurauksena, niitä on siistitty voimakkaasti tai niiden 
ominaisuudet ovat muutoin muuttuneet siinä määrin, 
etteivät ne enää sovi tarkasteltavan luontotyypin luon-
taisen vaihtelun sisälle.

Arvioinnin perusteet: Rannikon tuoreet lehtipuuval-
taiset lehdot arvioitiin vaarantuneiksi (VU) luontotyy-
pin historiallisen määrän vähenemisen (A3) sekä 50 
vuoden ajanjaksolla tapahtuneen laadun heikkenemi-
sen vuoksi (CD1).

Rannikon tuoreiden lehtipuuvaltaisten lehtojen 
määrän ja laadun muutoksista ei ole tietoaineistoja, 
joten muutoksia käsiteltiin asiantuntija-arviona. Luon-
totyypin määrän arvioitiin vähentyneen 20–30 % men-
neen 50 vuoden aikana (A1: NT). Pidemmällä aikavä-
lillä luontotyypin pinta-alan arvioidaan vähentyneen 
50–70 % (A3: VU), sillä aikojen saatossa hyväkasvuinen 
lehtomaa on raivattu pelloiksi ja niityiksi. Myöhemmin 
luontotyypin pinta-alaan ovat vaikuttaneet etenkin 
metsätalous ja rakentaminen. Rantarakentaminen on 
pirstonut metsiköitä ja nakertanut niiden pinta-alaa. 
Vaikka suuren mittakaavan metsätaloustoimet koh-
distuvat pääosin ylempiin rantavyöhykkeisiin, niiden 
vaikutus on havaittavissa myös lehtovyöhykkeessä. 
Tuoreissa lehdoissa toimenpiteitä tehdään laajemmin 
kuin kosteammissa lehdoissa. Metsätalouskäytössä 
olevia alueita on aktiivisesti uudistettu kuuselle aina-
kin mannerrannikolla. Metsiköt on usein myös ojitettu. 
Tuoreiden lehtipuuvaltaisten lehtojen määrän ennuste-
taan vähenevän 20–30 % lähimmän 50 vuoden aikana 
(A2a: NT).

Tuoreita lehtipuuvaltaisia lehtoja esiintyy koko ran-
nikolla, joten luontotyypin levinneisyys- ja esiintymi-
salueen koko sekä esiintymispaikkojen määrä ylittävät 
B-kriteerin raja-arvot (B1–B3: LC).

Tuoreiden lehtipuuvaltaisten lehtojen laadun to-
dettiin asiantuntija-arvion perusteella heikentyneen. 
Muutosta arvioitiin tarkastelemalla luontotyypin ti-
laa eri laatutekijöillä (rakenne, lajisto, toiminta) ja eri 
ajanjaksoilla. Menneen 50 vuoden aikana tapahtu-
neen muutoksen arvioitiin vastaavan vakavuudeltaan 
uhanalaisuusluokkaa vaarantunut (CD1: VU, vaihte-
luväli NT–VU), pidemmän aikavälin muutoksen taas 
katsottiin vastaavan luokkaa silmälläpidettävä (CD3: 
NT, vaihteluväli NT–VU). Historiallisessa tarkastelus-
sa rannikkovyöhykkeen tihenevän asutuksen paine 
kohdistui tuoreisiin lehtipuuvaltaisiin lehtoihin eri-
tyisesti kotitarvepuun ottona ja puustorakenteeseen 
vaikuttavana rantalaidunnuksena. 1900-luvun puo-
livälistä alkaen rannikon alimmat metsävyöhykkeet 
ovat hyötyneet rantalaidunnuksen loppumisesta ja 
asutuksen modernisoitumisesta. Toisaalta tihentyvä 
asutus ja tieverkosto, muu rakentaminen, voimistu-
neet ruoppaukset sekä metsäojitus ovat vaikuttaneet 
kehitykseen negatiivisesti. Rantarakentaminen on 
johtanut häiriöihin sekä luontotyypin pirstoutumisen 
että ranta-alueiden käytön kautta. Ranta-alueilta ke-
rätään polttopuita kesäasutuksen tarpeisiin sekä pie-
nen mittakaavan myyntiin, mikä vähentää lahopuuta, 
yksipuolistaa puustorakennetta ja vaikuttaa kuivatta-
vasti pienilmastoon. Suojelualueilla rannikkometsien 
laadullinen kehitys on ollut viime vuosikymmeninä 
sitä vastoin positiivista, mikä lieventää laadullisen 
heikkenemisen kokonaisarviota.

Tulevaisuudessa tuoreiden lehtipuuvaltaisten lehtojen 
laadullinen heikkeneminen tulee todennäköisesti hidas-
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tumaan muun muassa suojelualueilla tapahtuvan suotui-
san kehityksen ansiosta, mutta laatumuutosten tarkkaa 
voimakkuutta ei pystytä ennustamaan (CD2a: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Luokittelun muutos, mene-
telmän muutos.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Luontotyyppi taantuu 
edelleen suojelualueiden ulkopuolella tapahtuvan ran-
tarakentamisen, veneväylien ruoppausten, rantamet-
sien ojitusten, kotitarvepuunoton sekä rantametsien 
siistimisen myötä. Toisaalta suojelualueilla lehtojen 
kehitys on valtaosin myönteistä.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin lehdot (9050). Voi sisältyä 
myös luontodirektiivin luontotyyppiin maankohoamis-
rannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 
(9030) sekä metsälain erityisen tärkeään elinympäris-
töön rehevät lehtolaikut.
Vastuuluontotyypit: Voi sisältyä vastuuluontotyyppiin 
maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat.

R6.09

Rannikon kuivat lehtipuuvaltaiset 
lehdot

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa VU (VU–EN) B1,2a(i,ii,iii)b, 
CD1 –

Etelä-Suomi VU (VU–EN) B1,2a(i,ii,iii)b, 
CD1 –

Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Tuoreita lehtoja kuivemmilla kasvu-
paikoilla, merenrannikon lämpimillä ja hikevillä mail-
la esiintyy kuivia lehtipuuvaltaisia lehtoja. Koivun (Be-
tula spp.) ja lehtotuomen (Prunus padus) rinnalla niissä 
kasvaa runsaana erityisesti pihlajaa (Sorbus aucuparia), 
joka saaristossa ja Perämeren pohjoisosassa saattaa olla 
tämän tyyppisissä metsiköissä valtapuunakin. Lepät 
(Alnus spp.) saavuttavat tässä vyöhykkeessä maksi-
mi-ikänsä, mikä näkyy lahopökkelöiden runsautena. 
Myös haapaa (Populus tremulus) esiintyy harvakseltaan. 
Pensaskerros on yleensä hyvin kehittynyt ja lajistolli-
sesti vaihteleva. Yleisesti tavattavan katajan (Junipe-
rus communis) rinnalla esiintyy taikinamarjaa (Ribes 
alpinum) ja herukoita (Ribes spp.) sekä erityisesti etelä- 
ja lounaisrannikolla lehtopensaista korpipaatsamaa 
(Frangula alnus), lehtokuusamaa (Lonicera xylosteum) 
sekä metsä- (Rosa cinnamomea) ja heleäorjanruusua (R. 
vosagiaca). Karkeajakoisimmilla mailla vadelma (Rubus 
idaeus) on usein hyvin runsas. Kivikkoisilla moreeni-
alustoilla metsät ovat ulkonäöltään hakamaisia sekä 
mereisten ja karujen olojen että aiemmin yleisen lai-
dunnuksen takia. 

Lajistollisesti nämä lehdot ovat varsin huonosti tun-
nettuja ja varsinaisia indikaattorilajeja on vaikea nime-
tä. Kasvillisuustyyppeinä erotetaan Convallaria- (CoT) 
ja Idaeus-tyypin (IT) kuivat lehdot (Keränen 1973). 
Convallaria-tyypin lehdoissa maaperä on verraten 
ravinteista lehtomultaa, ja kielon (Convallaria majalis) 
ohella yleisimmin tavattavia lajeja ovat karhunputki 

(Angelica sylvestris), metsätähti (Lysimachia europaea), 
metsämaitikka (Melampyrum sylvaticum), metsälauha 
(Avenella flexuosa), lillukka (Rubus saxatilis), lehtonur-
mikka (Poa nemoralis), puna-ailakki (Silene dioica), ora-
vanmarja (Maianthemum bifolium) ja nuokkuhelmikkä 
(Melica nutans) sekä erityisesti vanhoilla laidunmailla 
nurmilauha (Deschampsia cespitosa). Perämerellä kui-
vat lehdot ovat usein lillukka- ja metsälauhavaltaisia, 
ja niiden luonteenomaiseen lajistoon kuuluvat lisäksi 
nurmirölli (Agrostis capillaris), ruohokanukka (Cornus 
suecica), nurmilauha, keltakannusruoho (Linaria vul-
garis), lehtonurmikka, metsätähti ja mustikka (Vacci-
nium myrtillus). Idaeus-tyypin lehdossa pensaskerrosta 
luonnehtii vadelma. Nämä lehdot ovat ainakin osaksi 
selvästi kulttuurivaikutteisia, laidunnuksen ja met-
sänhoitotoimenpiteiden aikaansaamia. Niitä esiintyy 
kuitenkin myös täysin luonnontilaisissa olosuhteissa. 
Idaeus-tyypin lajistollisesti harvalukuisen kenttäker-
roksen tunnusomaisia lajeja ovat lehtoarho (Moehringia 
trinervia) ja nurmirölli (Agrostis capillaris), joka saattaa 
olla valtalajina erityisesti Keski-Pohjanmaan hiekka- ja 
hietapohjaisissa leppävaltaisissa lehdoissa. Lehtoarho 
puolestaan voi muodostaa lehdoissa paikoin yhtenäisiä 
kasvustolaikkuja. Tässä sukkessiovaiheessa myös en-
simmäiset kangasmetsävarvut ilmestyvät yksittäisinä 
kuivien merenrantalehtojen lajistoon.

Muista merenrantalehdoista poiketen pohjakerros 
on kuivissa lehdoissa usein hyvin kehittynyt, lehto- ja 
kangasmetsäsammalien luonnehtima. Tyypillisin laji 
on koukkusuikerosammal (Sciuro-hypnum reflexum). 
Vanhoja lehtipuita kasvavissa metsiköissä on vaate-
liasta lajistoa, kuten koralliorakasta (Hericium coralloi-
des) ja raidankeuhkojäkälää (Lobaria pulmonaria) sekä 
uhanalaista tupsurustojäkälää (Ramalina roesleri). 
Hyönteisistä Merenkurkun saaristossa koivulla elävät 
muun muassa harvinaiset koivulatikka (Aradus betulae) 
ja jättiläiskääpäkoi (Scardia boletella). Lehtipuuvaltaiset 
lehdot ovat erityisesti tikoille tärkeitä ruokailu- ja pe-
simäpaikkoja.

Nurmes, Rauma. Kuva: Terhi Ryttäri 
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Maantieteellinen vaihtelu: Kokkolan tienoilta poh-
joiseen lepistä hallitsevana on harmaaleppä (Alnus 
incana). Etelämpänä sen ohella kasvaa tervaleppä (A. 
glutinosa), jonka yksinomainen valta-alue ulottuu Me-
rikarvian–Kristiinankaupungin tienoilta etelään päin. 
Keski-Pohjanmaalta etelään päin tavallinen pensas 
lehdoissa on taikinamarja (Ribes alpinum). Lehtoar-
hon esiintyminen painottuu etelään ja sitä esiintyy 
Raahen pohjoispuolella vain satunnaisesti. Kalajoelta 
pohjoiseen lehtojen aluskasvillisuudessa kieloa ei enää 
esiinny samassa määrin kuin etelämpänä. Perämeren 
pohjoisosan ulkosaarilla näitä lehtoja kutsutaan lil-
lukka-metsälauhatyypin lehdoiksi (Vartiainen 1980). 
Joissakin tutkimuksissa tätä nimenomaista tyyppiä 
kutsutaan niin sanotuksi puolilehdoksi (Salo ja Num-
mela-Salo 1994).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Rannikon kui-
vat lehtipuuvaltaiset lehdot liittyvät läheisesti muihin 
primäärisukkessiovaiheen lehtimetsiin. Luontotyypin 
erottaminen laidunnuksen heinäisiksi muokkaamista 
vähäravinteisemmista tyypeistä sekä toisaalta karum-
mista, lehtomaisista metsätyypeistä on vaikeaa. Saaris-
tomerellä nämä vaihettuvat nopeasti ravinteisempiin 
lehtotyyppeihin.

!

!

!

!

Esiintyminen: Rannikon kuivat lehtipuu-
valtaiset lehdot on Pohjanlahdella ja lou-
naissaaristossa harvinainen luontotyyp-
pi, jonka esiintyminen painottuu Meren-
kurkkuun. Suomenlahdelta luontotyyppi 
puuttuu kokonaan, ja Kokkolan pohjois-
puolella se on erittäin harvinainen ja pie-
nialainen. Vaikka maaperän ravinteisuus 
mahdollistaisi esiintymisen pohjoisem-

pana, etenkin lämpötila heikentää lehtokasvillisuuden 
olosuhteita vastaavalla tavalla kuin sisämaan harjujen 
kuivilla lehdoilla. Luontotyypin pinta-alan arvioidaan 
olevan noin 200 ha.
Uhanalaistumisen syyt: Metsien uudistamis- ja hoito-
toimet (M 3), rakentaminen (R 3), umpeenkasvu metsä-
laidunnuksen loputtua (Nu 1).
Uhkatekijät: Rakentaminen (R 3), metsien uudistamis- 
ja hoitotoimet (M 3), umpeenkasvu metsälaidunnuksen 
loputtua (Nu 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi voidaan katsoa 
romahtaneeksi, mikäli kaikki sen esiintymät on avoha-
kattu tai ne ovat hävinneet rakentamisen tai muun maan-
käytön takia. Luontotyyppi katsotaan romahtaneeksi 
myös, jos esiintymien ominaisuudet ovat muuttuneet 
esimerkiksi puiden istutusten, siistimisen ja lahopuun 
korjuun myötä siinä määrin, etteivät ne enää sovi tarkas-
teltavan luontotyypin luontaisen vaihtelun sisälle.
Arvioinnin perusteet: Rannikon kuivat lehtipuuvaltai-
set lehdot arvioitiin vaarantuneiksi (VU) luontotyypin 
suppean levinneisyys- ja esiintymisalueen (B1 & B2) 
sekä 50 vuoden ajanjaksolla tapahtuneen laadun heik-
kenemisen vuoksi (CD1).

Kuivien lehtipuuvaltaisten lehtojen määrällinen ke-
hitys on huonosti tunnettu. Pinta-ala on asiantuntija-ar-
vion mukaan vähentynyt 20–30 % menneen 50 vuoden 
aikana (A1: NT) ja lähes 50 % pidemmällä aikavälillä 
(A3: NT). Laidunnuksen voimakkaasti muovaamina 

kuivat lehtipuuvaltaiset lehdot ovat olleet yleensä luon-
teeltaan hakamaisia. Rantametsien laajamittainen lai-
dunkäyttö on pidentänyt myös näiden lehtojen vaihetta 
luontaisessa sukkessiokehityksessä. 1900-luvun puoli-
välistä alkaen kuivat lehdot ovat hyötyneet rannikon ja 
saariston laidunkäytön loppumisesta muiden rannikon 
lehtotyyppien tavoin. Myöhemmin luontotyypin pin-
ta-alaa on vähentänyt muun muassa rantarakentami-
nen. Kuivat rantalehdot soveltuvat rakentamiseen kos-
teita ja tuoreita lehtotyyppejä paremmin. Metsätalous- 
toimet, kuten hakkuut ja metsänistutukset, ovat koh-
distuneet kuiviin lehtoihin erityisesti mannerrannoilla 
ja sisäsaaristossa. Rakennusten ympäristöissä kuiviin 
lehtoihin kohdistuu kotitarvepuun ottoa ja muuta siis-
timistä. Kuivien lehtojen pinta-ala vähenee jatkossakin 
suojelualueiden ulkopuolella tapahtuvan rakentamisen 
ja metsätaloustoimien johdosta. Vähenemisen nopeutta 
ei kuitenkaan tunneta (A2a: DD). 

Harvinaisen luontotyypin levinneisyysalue on arvi-
olta hieman yli 20 000 km2 (B1: VU, vaihteluväli VU–EN). 
Luontotyypin tarkka esiintyminen tunnetaan huonosti, 
mutta sillä arvioidaan olevan 20–30 esiintymisruutua 
(B2: VU). Luontotyypillä on havaittu jatkuvaa taantu-
mista sekä luontotyypin määrässä, abioottisen ympäris-
tön laadussa että bioottisissa vuorovaikutussuhteissa, 
ja tämä kehitys uhkaa jatkua myös lähitulevaisuudessa 
metsien hoitotoimenpiteiden, rakentamisen ja lehtojen 
katajikoitumisen myötä (B1,2a(i,ii,iii)b). Luontotyypin 
esiintymispaikkojen määrä ylittää kuitenkin B3-kritee-
rin raja-arvon (B3: LC). 

Kuivien lehtipuuvaltaisten lehtojen laadun todet-
tiin asiantuntija-arvion perusteella heikentyneen. 
Muutosta arvioitiin tarkastelemalla luontotyypin ti-
laa eri laatutekijöillä (rakenne, lajisto, toiminta) ja eri 
ajanjaksoilla. Menneen 50 vuoden aikana muutoksen 
katsottiin vastaavan vakavuudeltaan uhanalaisuus-
luokkaa vaarantunut (CD1: VU). Pidemmän aikavälin 
laatutarkastelussa päädyttiin luokkaan silmälläpidet-
tävä sekä kriteerin korkeampien kynnysarvojen että 
useiden kuivien lehtojen laatua jo 1700-luvulla hei-
kentäneiden tekijöiden vuoksi (CD3: NT, vaihteluväli 
NT–VU). Rannikkovyöhykkeen tihenevän asutuksen 
paine kohdistui aikoinaan kuiviin lehtoihin erityisesti 
kotitarvepuun ottona, rantalaidunnuksena ja laidun-
maiden raivauksina. Laidunnuksen päätyttyä puuston 
ja erityisesti katajan määrä lehdoissa on lisääntynyt 
merkittävästi ja metsiköt ovat umpeutumassa. Um-
peutuminen lienee yksipuolistanut lehtojen lajistoa 
vähentämällä niittylajien määrää. Toisaalta lehto- ja 
metsälajien määrä on kasvanut, ja lahopuuhun sitou-
tunut lajisto on hyötynyt metsiköiden kehittymisestä 
luonnontilaisemmiksi. Jatkuvasti tihentynyt asutus ja 
muun infrastruktuurin rakentaminen ovat vaikutta-
neet kehitykseen myös negatiivisesti. Asutuksen lä-
hellä polttopuun keruu ja muu siistiminen vähentää 
lahopuuta ja yksipuolistaa puustorakennetta. Suoje-
lualueilla rannikkometsien laadullinen kehitys on ollut 
viime vuosikymmeninä positiivista, mikä lieventää 
laadullisen heikkenemisen kokonaisarviota. Tulevaa 
luontotyypin laadullisen kehityksen suuntaa tai suu-
ruutta ei tiedon puutteessa arvioitu (CD2a: DD).
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Luokkamuutoksen syyt: Luokittelun muutos, mene-
telmän muutos.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Tulevaisuudessa kuivien 
lehtojen merkittävimmät heikentymisen syyt ovat suo-
jelualueiden ulkopuolella tapahtuva rantarakentami-
nen ja siitä aiheutuva elinympäristöjen pirstoutuminen, 
polttopuun kerääminen sekä metsätaloustoimet (mm. 
kasvatuspuuston istutukset). Suojelualueilla kehitys on 
valtaosin päinvastaista, mutta esimerkiksi katajikoitu-
mista esiintyy myös suojelluilla alueilla. Ilmastonmuu-
toksen vaikutuksia rannikon reheviin metsätyyppeihin 
on erittäin vaikea arvioida.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin lehdot (9050). Voi sisältyä 
myös luontodirektiivin luontotyyppiin maankohoamis-
rannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 
(9030) sekä metsälain erityisen tärkeään elinympäris-
töön rehevät lehtolaikut.
Vastuuluontotyypit: Voi sisältyä vastuuluontotyyppiin 
maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat. 

R6.10

Rannikon lehtomaiset kuusikot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa EN A3 –
Etelä-Suomi EN A3 –
Pohjois-Suomi

typensidontakyvyn ja niiden helposti hajoavan karik-
keen ansiosta maaperä on lepikoissa viljavaa ja kuuselle 
(Picea abies) soveliasta kasvualustaa. Uloimmat kuusikot 
ovat aluskasvillisuudeltaan käenkaali-mustikkatyypin 
kuusikoita. Maan kohotessa edelleen pohjaveden pinta 
kuitenkin laskee ja mikäli maaperä on karkearakeista, 
huuhtoutuu pintakerros nopeasti niukkaravinteiseksi ja 
lehtomaiset kuusikot muuttuvat mustikka- ja edelleen 
puolukkatyypin metsiksi. Lehtomaiset kuusikot ovat 
yleensä hyvin tiheäpuustoisia ja niiden pensaskerros on 
harva. Luonnontilaisissa metsissä on yleensä runsaasti 
lepästä koostuvaa lahopuuta (maapuita ja pökkelöitä). 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit, erityisesti jäkälät ja 
sienet, ilmestyvät maankohoamisrannikon kuusikoi-
hin varhaisessa sukkessiovaiheessa. Merenkurkussa 
lehtomaisissa kuusikoissa kasvaa muun muassa aarni-
luppoa (Bryoria nadvornikiana), pihkakääpää (Pelloporus 
leporinus), ruostekääpää (Phellinus ferrugineofuscus) ja 
rusokantokääpää (Fomitopsis rosea).
Maantieteellinen vaihtelu: Mitä etelämmäksi ranni-
kolla tullaan, sitä parempikasvuisia kuusikot ovat. Kuu-
sikot eivät siedä suolaa, joten eteläisillä rannikkoalueilla 
ne sijaitsevat kauempana vesirajasta. Oulussa Halosen-
lahden ympäristössä ja Iissä Iijokisuistossa tavataan 
kuusivaltaisia lehtomaisia kurjenpolvi-käenkaali-mus-
tikkatyypin kankaita (Merilä ja Vainio 1990a; 1990b).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Rannikon leh-
tomaiset kuusikot ovat osa rannikon metsien kehitys-
sarjaa eli primäärisukkessiometsien ketjua. Ne liittyvät 
rannan lehtipuuvaltaisiin vaiheisiin ja karuuntuvat suk-
kession edetessä tuoreen ja kuivan kankaan metsiköiksi.

!

!

!

!
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Esiintyminen: Lehtomaisia kuusikkokan-
kaita tavataan Pohjanlahden maanko-
hoamisrannikolla. Etelään mentäessä ne 
runsastuvat maaperältään sopivilla ja suo-
jaisilla rannoilla. Merenkurkun pohjois-
puolella niiden esiintyminen painottuu 
sisäsaaristoon ja jokisuistoihin. Maanko-
hoamisrannikon lehtomaisiin kuusikoihin 
rinnastettavia metsiköitä esiintyy pienia-

laisesti myös varsinaisen maankohoamisrannikon ulko-
puolella, mutta tällöin ne eivät ole osa laajempaa primää-
risukkessiometsäketjua. Kaikkiaan lehtomaisia kuusikoi-
ta arvioidaan olevan jäljellä noin 850 ha.
Uhanalaistumisen syyt: Metsien uudistamis- ja hoito-
toimet (M 3), pellonraivaus (Pr 2), rakentaminen (R 2), 
ojitus (Oj 2).
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 3), 
ojitus (Oj 1), pellonraivaus (Pr 1), rakentaminen (R 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi voidaan katsoa 
romahtaneeksi, mikäli kaikki sen esiintymät on avo-
hakattu tai ne ovat hävinneet rakentamisen tai muun 
maankäytön takia. Luontotyyppi katsotaan romahta-
neeksi myös, jos esiintymien ominaisuudet ovat muut-
tuneet esimerkiksi ojituksen myötä siinä määrin, ettei-
vät ne enää sovi tarkasteltavan luontotyypin luontaisen 
vaihtelun sisälle.
Arvioinnin perusteet: Rannikon lehtomaiset kuusi-
kot arvioitiin erittäin uhanalaisiksi (EN) niiden pit-
källä aikavälillä tapahtuneen määrän vähenemisen 
vuoksi (A3).

Kristiinankaupunki. Kuva: Kasper Koskela

Luonnehdinta: Merenrantametsien kehityksessä kuu-
sivaltaiset metsät seuraavat lepikkovaihetta hienoja 
aineksia sisältävillä moreenimailla. Havupuut ovat 
herkkiä korkean veden aikaisille tulville ja valtaavat 
alaa ränsistyvästä lepikosta vasta, kun maa on kohon-
nut noin metrin yli keskimääräisen merenpinnan ta-
son. Tällöin korkean veden aikaan esiintyvät tulvat eivät 
enää pääse tukahduttamaan niiden taimia. Suojaisil-
la rannoilla vyöhykerajat ovat keskimäärin alempana 
kuin avoimilla eroosiorannoilla. Leppien (Alnus spp.) 
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Luontotyypin määrän muutoksia käsiteltiin asian-
tuntija-arviona. Lehtomaisten kuusikoiden määrän ar-
vioitiin vähentyneen 30–50 % menneen 50 vuoden aika-
na (A1: VU) ja 70–90 % pidemmällä aikavälillä (A3: EN). 
Suuri osa lehtomaisten kuusikoiden pinta-alasta hävisi 
jo ennen 1960-lukua rakentamisen ja pellonraivauksen 
seurauksena. Myöhemmin metsätaloustoimet, kuten 
hakkuut ja ojitukset, ovat kohdistuneet luontotyyppiin 
erityisen voimakkaina. Uudistushakkuiden jälkeen on 
suosittu mäntyä ensisijaisena puulajina. Luontotyypin 
pinta-ala suojelualueiden ulkopuolella on nykyään vä-
häinen. Suojelemattomat alueet muodostavat potentiaa-
lisesti houkuttelevan kohteen metsätalouden kannalta, 
ja niiden arvioidaan tulevaisuudessa olevan suuressa 
vaarassa joutua hakkuiden ja muiden metsätaloustoi-
mien kohteeksi (A2a: NT). 

Lehtomaisia kuusikoita esiintyy koko rannikolla, jo-
ten luontotyypin levinneisyys- ja esiintymisalueen ko-
ko sekä esiintymispaikkojen määrä ylittävät B-kriteerin 
raja-arvot (B1–B3: LC).

Luontotyypin laadun todettiin asiantuntija-arvion 
perusteella heikentyneen. Muutosta arvioitiin tarkas-
telemalla luontotyypin tilaa eri laatutekijöillä (rakenne, 
lajisto, toiminta) ja eri ajanjaksoilla. Menneen 50 vuo-
den aikana luontotyypin laatumuutoksen suhteelliseksi 
vakavuudeksi arvioitiin 30–50 %, mikä vastaa uhan-
alaisuusluokkaa vaarantunut (CD1: VU). Pidemmällä 
tarkastelujaksolla luontotyypin laatumuutoksen suh-
teellisen vakavuuden arvioitiin olevan 40–50 %, mikä 
kriteerin korkeampien kynnysarvojen vuoksi vastaa 
uhanalaisuusluokkaa silmälläpidettävä (CD3: NT). 
Lehtomaiset kuusikot ovat 1900-luvun puolivälistä 
alkaen hyötyneet rannikon ja saariston laidunkäytön 
loppumisesta. Samalla niiden laatua ovat heikentäneet 
erityisesti metsätaloudelliset harsintahakkuut, ojituk-
set, rantarakentamisen aiheuttama elinympäristöjen 
pirstoutuminen ja ranta-alueiden lisääntynyt käyttö, 
esimerkiksi kotitarvepuun kerääminen. Metsiköistä 
on korjattu ja korjataan edelleenkin pois muun muas-
sa tuulenkaadot ja kuoleva puusto, mikä vaikuttaa la-
hopuun määrään. Suojelualueilla kaikkien rannikko-
metsätyyppien laadullinen kehitys on ollut positiivista 
viime vuosikymmenet, mikä lieventää laadullisen heik-
kenemisen kokonaisarviota. Tulevaisuudessa rannikon 
lehtomaisten kuusikoiden laatu taantuu suojelualueiden 
ulkopuolella uhanalaistumiseen johtaneiden tekijöiden 
johdosta. Lehtomaiset kuusikot tulevat säilymään luon-
nontilaisina vain suojelualueilla, missä niiden kehitys 
on pääosin positiivista, muualla ne ovat vaihtelevissa 
määrin talouskäytössä. Tulevaisuuden laatumuutosten 
voimakkuutta ei pystytä ennustamaan (CD2a: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Suojelualueilla luontotyy-
pin pinta-ala voi lisääntyä ja laatu parantua, mutta suo-
jelualueiden ulkopuolella metsätalouden intensiivisyys 
kasvaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin maankohoamisrannikon 
primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät (9030).
Vastuuluontotyypit: Voi sisältyä vastuuluontotyyppiin 
maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat.

R6.11

Rannikon lehtomaiset lehtimetsät
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa VU (VU–EN) A1, CD1 –
Etelä-Suomi VU (VU–EN) A1, CD1 –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Mannerrannoilla ja saarissa esiintyy leh-
tovyöhykkeen yläpuolella edellä kuvattuja luontotyyp-
pejä karumpia, sukkessiokehityksessä kangasmetsiä 
edeltäviä vaiheita. Lehtomaisten rantametsien puusto 
koostuu valtaosaltaan koivusta (Betula spp.), jonka rin-
nalla saattaa paikoin kasvaa runsaastikin pihlajaa (Sorbus 
aucuparia). Myös yksittäisiä havupuita esiintyy. Latvus-
peittävyys jää näissä metsiköissä alhaisemmaksi kuin 
rehevämmissä lehtovyöhykkeissä. Saaristossa metsät 
ovat usein harvoja ja järeäpuustoisia ja puut monirun-
koisia. Tämä selittyy mereisellä ilmastolla, aiemmin hy-
vin yleisellä laidunnuksella sekä maaperän kivisyydellä 
ja toisaalta soistuneisuudella. Edustavimmilla kohteil-
la metsissä on runsaasti vanhaa puustoa, maapuita ja 
pökkelöitä. Mantereella koivikot ovat usein tiheämpiä, 
pidempiä ja hoikkarunkoisempia. Koivikoiden haka-
mainen ulkonäkö heijastaa edelleen niiden aiemmin 
yleistä laidunkäyttöä. Laidunkäytön loputtua puuston 
määrä on lisääntynyt. Metsiköiden aluskasvillisuus on 
mosaiikkimainen ja vaihteleva sekoitus tuoreiden leh-
tojen ja kankaiden lajeja. Valtalajeina ovat muun muassa 
metsälauha (Avenella flexuosa), nurmirölli (Agrostis capil-
laris), nurmilauha (Deschampsia cespitosa), puna-ailakki 
(Silene dioica), lehtotesma (Milium effusum), lehtonurmikka 
(Poa nemoralis), isotalvikki (Pyrola rotundifolia), lillukka 
(Rubus saxatilis), kangasmaitikka (Melampyrum pratense) 
ja metsätähti (Lysimachia europaea) sekä muutamat muut 
kangasmetsälajit kuten puolukka (Vaccinium vitis-idaea) ja 
mustikka (V. myrtillus) sekä paikoin ruohokanukka (Cor-
nus suecica). Laidunnuksen päätyttyä niittylajiston osuus 
aluskasvillisuudessa on vähentynyt. Pohjakerros on hei-
kosti kehittynyt muistuttaen lajistoltaan kangasmetsiä. 
Havas (1967) on nimennyt kyseiset metsät Perämerellä 
kenttäkerroksen valtalajien mukaan kasvillisuudeltaan 
ruohokanukka-metsälauhatyypiksi.
Maantieteellinen vaihtelu: Perämeren saarissa riiden-
lieko (Spinulum annotinum) on paikoin leimaa-antava 
metsiköille, jotka Vartiainen (1980) on nimennyt ruoho-
kanukka-riidenliekotyypiksi. Myös mesimarja (Rubus 
arcticus) on Perämerellä tavanomainen puuttuen tyypin 
eteläisimmistä metsiköistä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Rannikon leh-
tomaiset lehtimetsät kuuluvat oleellisena osana ranni-
kon primäärisukkessiometsien ketjuun.

!
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Esiintyminen: Lehtomainen lehtimetsä 
on varsin tavallinen luontotyyppi maan-
kohoamisrannikolla. Luontotyyppiä voi 
esiintyä satunnaisesti ja pienialaisena 
myös varsinaisen maankohoamisranni-
kon ulkopuolella, mutta tällöin se ei ole 
osa laajempaa primäärisukkessiometsä-
ketjua. Luontotyypin yhteispinta-ala on 
noin 2 500 ha.
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Uhanalaistumisen syyt: Metsien uudistamis- ja hoito-
toimet (M 3), rakentaminen (R 3).
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 3), 
rakentaminen (R 3).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi voidaan katsoa 
romahtaneeksi, mikäli kaikki sen esiintymät on avoha-
kattu, uudistettu kuuselle (Picea abies) tai ne ovat hävin-
neet rakentamisen tai muun maankäytön takia. Luonto-
tyyppi katsotaan romahtaneeksi myös, jos esiintymien 
ominaisuudet ovat muuttuneet esimerkiksi siistimisen 
ja lahopuun korjuun myötä siinä määrin, etteivät ne 
enää sovi tarkasteltavan luontotyypin luontaisen vaih-
telun sisälle.
Arvioinnin perusteet: Rannikon lehtomaiset lehtimet-
sät arvioitiin vaarantuneiksi (VU) lähimmän 50 vuoden 
aikana tapahtuneen määrän vähenemisen (A1) ja laadun 
muutosten vuoksi (CD1).

Luontotyypin pinta-ala on asiantuntija-arvion mu-
kaan vähentynyt 50 vuodessa 30–50 % (A1: VU). Vähe-
neminen on johtunut hakkuista, kuusen istuttamisesta 
ja muista metsätaloustoimista sekä muun muassa ra-
kentamisesta. Myös suojelualueilla metsiä on raivattu 
hakamaiksi. Toisaalta lehtomaisten lehtimetsien pin-
ta-ala on hieman lisääntynyt, kun perinnebiotooppien 
umpeenkasvu on muuttanut niitä luontotyypin kaltai-
siksi metsiksi. Lehtomaisten lehtimetsien perinnebio-
tooppihistoriasta johtuen niiden historiallista määrän 
muutosta on vaikea arvioida (A3: DD). Osa lehtomaisista 

lehtimetsistä on syntynyt aikoinaan avointen niittyjen 
umpeenkasvun myötä, toisaalta metsätaloustoimet, ra-
kentaminen ja kuusettuminen ovat vähentäneet luonto-
tyypin pinta-alaa. Tulevaisuudessa rannikon lehtomais-
ten lehtimetsien pinta-alan arvioidaan vähenevän 20–30 
% rakentamisen, luontotyypin kuusettumisen sekä met-
sätaloustoimien seurauksena (A2a: NT). 

Lehtomaisia lehtimetsiä esiintyy koko rannikon 
alueella. Luontotyypin levinneisyysalueen pinta-ala 
sekä esiintymisruutujen ja esiintymispaikkojen määrä 
ylittävät B-kriteerin raja-arvot, joten se on niiden perus-
teella säilyvä (B1–B3: LC).

Lehtomaisten lehtimetsien laadun todettiin asiantun-
tija-arvion perusteella heikentyneen. Muutosta arvioitiin 
tarkastelemalla luontotyyppiyhdistelmän tilaa eri laatu-
tekijöillä (rakenne, lajisto, toiminta) ja eri ajanjaksoilla. 
Menneen 50 vuoden aikana tapahtuneen heikentymisen 
arvioitiin vastaavan vakavuudeltaan uhanalaisuusluok-
kaa vaarantunut (CD1: VU, vaihteluväli VU–EN). Pidem-
män aikavälin laatutarkastelussa päädyttiin luokkaan 
silmälläpidettävä sekä kriteerin korkeampien kynnys-
arvojen että useiden luontotyypin laatua jo 1700-luvulla 
heikentäneiden tekijöiden vuoksi (CD3: NT, vaihteluväli 
NT–VU). Historiallisesti luontotyypin laatuun ovat vai-
kuttaneet erityisesti kotitarve- ja rakennuspuun otto sekä 
rantalaidunnus. Rantakoivikot ovat aiemmin olleet tär-
keitä polttopuunhankinnassa, sillä halkoja on ollut help-
po kuljettaa vesitse etäämmällekin. Nykyään rannikon 

Nurmes, Rauma. Kuva: Terhi Ryttäri
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lehtomaisiin lehtimetsiin kohdistuva metsätalous aiheut-
taa pääosin määrällistä vähenemistä. Laadullinen muu-
tos näkyy erityisesti rantarakentamisen aikaansaamana 
elinympäristöjen pirstoutumisena ja siihen liittyvinä 
toiminnallisina häiriöinä (isolaatio, pienilmaston muu-
tokset). Poimintahakkuut ja tuulenkaatojen korjuu sekä 
kuolleiden ja lahojen puiden siistiminen pois asutuksen 
lähistöltä näkyy luontotyypillä erityisesti lahopuuston 
niukkuutena. Luontainen sukkessio saa edetä häiriöt-
tä lehtomaisissa rantakoivikoissa vain suojelualueilla. 
Kaikkien rannikkometsätyyppien laadullinen kehitys on 
viime vuosikymmenet ollut suojelualueilla positiivista, 
mikä lieventää laadullisen heikkenemisen kokonaisar-
viota. Tulevaisuudessa luontotyypin laatu heikkenee 
suojelualueiden ulkopuolella uhanalaistumiseen joh-
taneiden tekijöiden, erityisesti rantarakentamisen sekä 
metsätalouden aikaansaamien vaikutusten johdosta. 
Suojelualueilla luontotyypin laatu sitä vastoin pääosin 
paranee. Tulevaisuuden laatumuutosten voimakkuutta 
ei pystytä ennustamaan (CD2a: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Luontotyypin pinta-ala 
vähenee myös tulevaisuudessa rakentamisesta, kotitar-
vepuunotosta sekä metsätaloustoimista johtuen.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin maankohoamisrannikon 
primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät (9030).
Vastuuluontotyypit: Voi sisältyä vastuuluontotyyppiin 
maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat.

R6.12

Rannikon tuoreen kankaan kuusikot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa VU (VU–EN) A1, A3, CD1 =
Etelä-Suomi VU (VU–EN) A1, A3, CD1 =
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Primäärisukkessiosarjassa tuoreen kan-
kaan kuusikot seuraavat lehtomaisia tai lehtisekapuustoi-
sia rantametsävaiheita. Ne ovat tavallisimpia jokseenkin 
tasaisilla mailla tai loivasti viettävillä rinteillä. Tyypil-
lisimpiä ne ovat hienojakoisilla kivennäismailla, mutta 
niitä esiintyy myös moreenimailla. Tuoreen kankaan 
kuusikoissa kasvaa yksittäispuina ja puuryhminä haapaa 
(Populus tremula) ja koivua (Betula spp.). Kookkaita pihlajia 
(Sorbus aucuparia) ja raitoja (Salix caprea) saattaa esiintyä 
paikoin. Aiemman sukkessiovaiheen puusto, kuten kitu-
liaat lepät (Alnus spp.) ja pökkelöt, ovat tavallisia. Latvus 
voi olla hyvinkin sulkeutunut ja puusto lähes pelkästään 
kuusen (Picea abies) vallitsemaa. Saaristoissa, missä kuusi 
on niukka, myös mänty (Pinus sylvestris) voi kasvaa tuo-
reilla kankailla. Tuoreen kankaan kuusikoissa alikasvos 
voi olla laiteissa ja aukoissa runsasta. Luonnontilaisilla 
kuvioilla on eri-ikäistä lahopuuta tavallisesti runsaasti. 
Pohjakasvillisuudessa mustikka (Vaccinium myrtillus) on 
usein vallitseva seuranaan muun muassa metsätähti (Ly-
simachia europaea), oravanmarja (Maianthemum bifolium) 
ja vanamo (Linnaea borealis). Heinistä etenkin metsälau-
ha (Avenella flexuosa) on runsas ja kevätpiippoa (Luzula 

pilosa) kasvaa monin paikoin. Pohjasammalisto on ta-
vallisesti yhtenäinen ja pääosin metsäkerrossammalen 
(Hylocomium splendens) vallitsema. Myös seinäsammalta 
(Pleurozium schreberi) ja kangaskynsisammalta (Dicranum 
polysetum) esiintyy yleisesti.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Tuoreen kan-
kaan kuusikot vaihettuvat vähittäin lehtomaisen kan-
kaan kuusikoihin, jotka sijaitsevat tavallisesti näitä 
alempana. Vaihettuminen on vähittäistä myös kuivem-
piin kangasmetsiin, mikä näkyy muun muassa musti-
kan peittävyyden alenemisena ja koon pienenemisenä.

!
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Esiintyminen: Tuoreen kankaan kuusikot 
ovat tyypillisiä loivan topografisen pro-
fiilin luonnehtimille rannikon ja sisäsaa-
riston osille. Ulompana saaristossa ne 
ovat harvinaisia ja korvautuvat etenkin 
koivikkoisilla, mutta myös sekapuustoi-
silla rantametsillä. Tyyppiä esiintyy run-
saimmin Perämeren pohjukasta Selkäme-
relle ulottuvalla rannikkokaistaleella. 

Saaristomerellä se on harvinainen ja keskittynyt man-
nerrannikon tuntumaan sekä sisäsaaristoon. Yhteensä 
tuoreen kankaan kuusikoita on arvioitu olevan noin 
4 500 ha.
Uhanalaistumisen syyt: Metsien uudistamis- ja hoito-
toimet (M 3), pellonraivaus (Pr 2), rakentaminen (R 1).
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 3), 
rakentaminen (R 1), pellonraivaus (Pr 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi voidaan katsoa 
romahtaneeksi, mikäli kaikki sen esiintymät on avo-
hakattu tai ne ovat hävinneet rakentamisen tai muun 
maankäytön takia. Luontotyyppi katsotaan romahta-
neeksi myös, jos esiintymien ominaisuudet ovat muut-
tuneet esimerkiksi siistimisen ja lahopuun korjuun 
myötä siinä määrin, etteivät ne enää sovi tarkasteltavan 
luontotyypin luontaisen vaihtelun sisälle.
Arvioinnin perusteet: Rannikon tuoreen kankaan 
kuusikot arvioitiin vaarantuneiksi (VU) menneen 50 
vuoden ja pidemmällä ajanjaksolla tapahtuneen määrän 

Mustasaari. Kuva: Kasper Koskela 
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vähenemisen (A1 & A3) sekä menneen 50 vuoden aika-
na tapahtuneen laadun heikkenemisen vuoksi (CD1).

Rannikon tuoreen kankaan kuusikoiden pinta-ala on 
asiantuntija-arvion mukaan vähentynyt 30–50 % 1960-lu-
vulta (A1: VU). Historiallisesti tuoreen kankaan kuusi-
koiden pinta-alan arvioitiin vähentyneen 50–70 % (A3: 
VU). Kyseessä on mantereen ja sen edustan isojen saarien 
tavanomainen luontotyyppi, johon on kohdistunut pai-
netta monelta suunnalta. Tuottoisana metsätyyppinä laa-
jemmat kuusikkokuviot ovat olleet metsätalouskäytössä 
pitkään. Osa pinta-alasta hupeni jo ennen vuotta 1750, 
kun metsiä hakattiin muun muassa ruukkien käyttöön ja 
tervanpolttoon. Myös rakentaminen ja maatalousmaak-
si raivaaminen on rajusti pienentänyt tuoreen kankaan 
kuusikoiden pinta-alaa. Nykyään luontotyyppiä esiintyy 
lähinnä suojelualueilla. Luontotyypin määrän muutosta 
tulevan 50 vuoden aikana ei arvioitu tiedon puutteen 
vuoksi (A2a: DD).

Tuoreen kankaan kuusikoita esiintyy koko rannikolla 
Suomenlahtea lukuun ottamatta. Luontotyyppi on levin-
neisyysalueen koon sekä esiintymisruutujen ja esiinty-
mispaikkojen määrän perusteella säilyvä (B1–B3: LC).

Tuoreen kankaan kuusikoiden laatumuutoksen suh-
teelliseksi vakavuudeksi menneen 50 vuoden aikana 
saatiin asiantuntija-arviona 30–50 % (CD1: VU, vaihte-
luväli VU–EN). Pidemmän aikavälin muutoksen suh-
teelliseksi vakavuudeksi arvioitiin 40–50 % (CD3: NT, 
vaihteluväli NT–VU). 1900-luvun puolivälistä alkaen 
tuoreen kankaan kuusikot ovat muiden rannikkomet-
sien tavoin hyötyneet rannikon ja saariston laidunkäy-
tön loppumisesta, mutta edelleen tihentynyt asutus 
ja muu infrastruktuuri ovat vaikuttaneet kehitykseen 
negatiivisesti. 1960-luvulta lähtien tuoreen kankaan 
kuusikoiden laatua ovat heikentäneet metsätaloudel-
liset harsintahakkuut, rantarakentamisen aiheuttama 
elinympäristöjen pirstoutuminen sekä kotitarvepuun 
kerääminen. Metsien hakkuut ovat laskeneet luonto-
tyypin luonnontilaisuusastetta ja edustavuutta, ja kuu-
sikoiden primäärisukkessio on katkennut. Kuusikoista 
korjataan muun muassa tuulenkaadot pois, mikä vä-
hentää lahopuuston määrää. Runsaslahopuustoisena ja 
uudistumisdynamiikaltaan luonnontilaisena luonto-
tyyppiä on jäljellä hyvin vähän. Tulevaisuudessa suo-
jelualueiden ulkopuolella sijaitsevien tuoreen kankaan 
kuusikoiden laatu jatkaa heikkenemistään uhanalais-
tumiseen johtaneiden tekijöiden johdosta. Suojelualu-
eilla kehitys on pääosin päinvastaista. Tulevaisuuden 
laatumuutosten voimakkuutta ei pystytä ennustamaan 
(CD2a: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Menetelmän muutos, tiedon 
kasvu.
Kehityssuunta: Vakaa. Suurin osa esiintymistä sijaitsee 
suojelualueilla, joissa luontotyypin pinta-ala kasvaa ja 
laatu paranee. Suojelualueiden ulkopuolella metsäta-
loustoimet ja metsien siistiminen lahopuusta jatkuvat 
edelleen.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin maankohoamisrannikon 
primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät (9030).
Vastuuluontotyypit: Voi sisältyä vastuuluontotyyppiin 
maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat.

R6.13

Rannikon tuoreen kankaan koivikot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa VU CD1 –
Etelä-Suomi VU CD1 –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Muiden koivikkoisten rantametsätyyp-
pien tapaan tuoreen kankaan koivikot keskittyvät saa-
ristoon, etenkin ulkosaaristoon, sekä mantereella lähin-
nä niemiin ja voimakkaasti tuulelle alttiille paikoille. 
Niitä on saarten rinteillä ja loivasti viettävillä mailla 
hienojakoisilla tai karkeilla kivennäismaa-alustoilla. 
Tuoreen kankaan koivikot keskittyvät rinteiden ala- ja 
keskiosiin rannan lepikkoisten sukkessiovaiheiden ja 
yläpuolisten kuivan kankaan koivikoiden väliin. Koi-
vikot ovat perinteisen maatalouden aikana olleet laa-
jalti laidunkäytössä ja metsiköt ovat olleet hakamaisia. 
Laidunnushistoria näkyy niissä edelleen. Aluskasvil-
lisuudessa mustikka (Vaccinium myrtillus) on vallitseva 
ja sen kasvustot voivat olla yhtenäisiä ja laajoja. Myös 
ruohoisuus voi olla runsasta. Esimerkiksi metsätähteä 
(Lysimachia europaea) ja oravanmarjaa (Maianthemum bifo-
lium) voi esiintyä kohtalaisesti, samoin paikallisesti ruo-
hokanukkaa (Cornus suecica). Rehevimmissä koivikoissa 
esiintyy toisinaan myös saniaisia, kuten metsäalve-
juurta (Dryopteris carthusiana) sekä paikoin kivikko- tai 
isoalvejuurta (D. filix-mas, D. expansa). Heinistä etenkin 
metsälauha (Avenella flexuosa) on runsas muiden saaris-
tometsien tapaan, ja kevätpiippoa (Luzula pilosa) esiintyy 
monin paikoin. Pohjasammalisto voi olla yhtenäinen ja 
pääosin metsäkerrossammalen (Hylocomium splendens) 
peittämä. Muita tyypillisiä sammalia ovat seinäsammal 
(Pleurozium schreberi) ja kangaskynsisammal (Dicranum 
polysetum). Etelään viettävillä koivikkorinteillä puoles-
taan voi esiintyä niukkana kuivan lehdon lajistoa kuten 
kivikkoalvejuurta, lillukkaa (Rubus saxatilis), nuokku-
helmikkää (Melica nutans), lehtoarhoa (Moehringia triner-
via), kieloa (Convallaria majalis) ja pensaista etenkin taiki-
namarjaa (Ribes alpinum). Kataja (Juniperus communis) on 
tuoreen kankaan koivikoissa tavallinen. Laidunnuksen 
päättymisen jälkeen se on saattanut runsastua paikoin 
voimakkaasti.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Rannikon 
tuoreen kankaan koivikot liittyvät läheisesti muihin 
primäärisukkessiovaiheen koivumetsiin, kuiviin lehtoi-
hin, rantalehtoihin ja lehtomaisiin sekä havupuustoisiin 
saaristometsiin.

!

!

!

!

Esiintyminen: Luontotyyppiä esiintyy 
paikoittain Perämeren pohjukasta Saaris-
tomerelle. Monimuotoisimmillaan se lie-
nee Saaristomerellä, missä mereinen koi-
vuvyöhyke on leveimmillään. Merenkur-
kussa tavataan laajoja tämän luontotyy-
pin metsiköitä, ja Perämeren pohjoisosis-
sa sitä esiintyy pienialaisena lehtomaisten 
koivikoiden yhteydessä. Luontotyyppi on 

Raippaluoto, Mustasaari. Kuva: Terhi Ryttäri   
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selvästi keskittynyt väli- ja ulkosaaristoon ollen sisäsaa-
ristossa ja mannerrannikolla harvinainen. Sitä tavataan 
yli 2 600 ha:n alalla.
Uhanalaistumisen syyt: Metsien uudistamis- ja hoito-
toimet (M 3), rakentaminen (R 3), pellonraivaus (Pr 1).
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 3), 
rakentaminen (R 3), umpeenkasvu metsälaidunnuksen 
loputtua (Nu 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi voidaan katsoa 
romahtaneeksi, mikäli kaikki sen esiintymät ovat hävin-
neet esimerkiksi rakentamisen, metsätaloustoimien tai 
pellonraivauksen seurauksena. Luontotyyppi katsotaan 
romahtaneeksi myös, jos esiintymien ominaisuudet ovat 
muuttuneet esimerkiksi siistimisen tai katajikoitumisen 
myötä siinä määrin, etteivät ne enää sovi tarkasteltavan 
luontotyypin luontaisen vaihtelun sisälle.
Arvioinnin perusteet: Rannikon tuoreen kankaan koi-
vikot arvioitiin vaarantuneiksi (VU) 50 vuoden ajanjak-
solla tapahtuneen laadun heikkenemisen vuoksi (CD1).

Rannikon tuoreen kankaan koivikoiden pinta-ala 
on asiantuntija-arvion mukaan vähentynyt 20–30 % 
1960-luvulta (A1: NT). Erityisesti mannerrannikolla ja 
suurimmilla saarilla metsiköitä on hakattu ja aktiivi-
sesti uudistettu männylle (Pinus sylvestris). Sijaintinsa 
puolesta koivikot ovat myös haluttuja rakennuspaik-
koja. Pidemmän aikavälin määrän muutosta ei arvioitu 
luontotyyppiin kohdistuneen vahvan kulttuurivaiku-
tuksen vuoksi (A3: DD). Tuoreen kankaan koivikot ovat 
historiallisesti olleet tehokkaassa käytössä esimerkiksi 
laitumina, ja niiltä on myös kerätty lehdeksiä ja poltto-
puuta. Pinta-alaa on vähentänyt myös pelloksi raivaa-
minen. Tulevaisuudessa metsätalous ja rakentaminen 
vähentävät luontotyypin pinta-alaa edelleen (A2a: NT). 

Tuoreen kankaan koivikoita esiintyy Perämeren poh-
jukasta Saaristomerelle. Luontotyyppi on levinneisyys-
alueen pinta-alan sekä esiintymisruutujen ja -paikkojen 
määrän perusteella säilyvä (B1–B3: LC).

Rannikon tuoreen kankaan koivikoiden laadun to-
dettiin asiantuntija-arvion perusteella heikentyneen. 
Muutosta arvioitiin tarkastelemalla luontotyyppiyhdis-
telmän tilaa eri laatutekijöillä (rakenne, lajisto, toiminta) 
ja eri ajanjaksoilla. Menneen 50 vuoden aikana luon-
totyypin laatumuutoksen suhteelliseksi vakavuudeksi 
arvioitiin 30–50 %, mikä vastaa luokkaa vaarantunut 
(CD1: VU). Pidemmän aikavälin laatutarkastelussa 
päädyttiin luokkaan silmälläpidettävä sekä kriteerin 
korkeampien kynnysarvojen että useiden luontotyypin 
laatua jo 1700–luvulla heikentäneiden tekijöiden vuok-
si (CD3: NT, vaihteluväli NT–VU). Rannikon tuoreen 
kankaan koivikoita on perinteisen maatalouden aika-
na laidunnettu säännöllisesti ja myös lehdesten keruu 
on ollut tavallista. Tämä on vaikuttanut laajalti metsien 
uudistumiseen ja rakenteeseen polttopuuhakkuiden 
ohella. Viime vuosisadan kuluessa perinteinen käyttö 
on vähentynyt rajusti, ja koivikoiden monirakenteisuus 
ja luonnontilaisuus on lisääntynyt. Laidunnuksen päät-
tyminen on kuitenkin lisännyt koivikoiden umpeen-
kasvua ja uhkana on erityisesti liiallinen katajikoitu-
minen. Lisäksi rakentaminen ja pihapiirien siistiminen 
ovat monin paikoin heikentäneet luontotyypin laatua. 
Laadun heikentyminen jatkuu metsätalouskäytöstä ja 

rakentamisesta johtuen myös tulevaisuudessa varsinkin 
suojelualueiden ulkopuolella, mutta laatumuutoksen 
voimakkuutta ei pystytty ennustamaan (CD2a: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Menetelmän muutos, tiedon 
kasvu.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Metsätalous ja rakenta-
minen vähentävät jatkossakin tuoreen kankaan koivi-
koiden pinta-alaa ja vaikuttavat luontotyypin laatuun 
suojelualueiden ulkopuolella.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin maankohoamisrannikon 
primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät (9030).
Vastuuluontotyypit: Voi sisältyä vastuuluontotyyppiin 
maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat.

R6.14

Rannikon kuivan kankaan kuusikot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa EN A3, B2a(ii,iii)b =
Etelä-Suomi EN A3, B2a(ii,iii)b =
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Kuusivaltaiset kuivan kankaan metsät 
seuraavat maankohoamismetsien sukkessiosarjassa leh-
tipuustoisia sukkessiovaiheita tai tuoreempia kuusimet-
siä, jotka maankohoamisen seurauksena tapahtuvan 
pohjaveden pinnan laskun myötä muuttuvat kuivem-
miksi ja karuuntuvat. Kasvuvaikeuksien vuoksi nämä 

Rahja, Kalajoki. Kuva: Hannele Kekäläinen
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metsät ovat usein aukkoisia ja heikkokasvuisia, alikas-
vosta ja taimia voi olla runsaastikin. Kuivan kankaan 
kuusikoiden tuotto on lähellä kitumaiden tuottoa (alle 
1 m3/ha/v). Lahopuuta on niukasti. Näille kuusimetsille 
ovat tyypillisiä muun muassa kataja (Juniperus communis)  
ja lehtipuut. Tavallisia ovat etenkin harvakseltaan 
kasvavat vanhat hieskoivut (Betula pubescens), joskus 
myös haapa (Populus tremula) ja raita (Salix caprea) sekä 
yksittäiset lepät (Alnus spp.) kituvina yksilöinä. Auk-
koisissa metsissä myös koivu voi uudistua, ja mäntyä 
(Pinus sylvestris) esiintyy usein sekapuuna. Kenttäker-
roksen tyyppilaji on puolukka (Vaccinium vitis-idaea). 
Myös metsälauha (Avenella flexuosa) ja toisinaan kanerva 
(Calluna vulgaris) ovat tavallisia. Pohjakerrosta hallitse-
vat seinä- ja metsäkerrossammal (Pleurozium schreberi, 
Hylocomium splendens). Kynsisammalia (Dicranum spp.) 
esiintyy myös runsaasti. Torvi- ja poronjäkälät (Cladonia  
spp.) ilmaantuvat ensimmäistä kertaa tavallisena laji-
ryhmänä osaksi lajistoa rannikon metsäsukkessiosar-
jassa kuiville kankaille. Kuivan kankaan kuusikkoja 
tavataan tyypillisesti saarten sisäosissa, rinteillä ja la-
kiosien tuntumassa.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Rannikon kui-
van kankaan kuusikot ovat osa primäärisukkessiomet-
sien ketjua.

!

!

!

!

Esiintyminen: Kuivan kankaan kuusikot 
on Pohjanlahdella tyypillinen pienialai-
nen luontotyyppi, jonka esiintymisen 
painopiste on Merenkurkussa, mutta 
kuusikoita tavataan harvakseltaan aina 
Perämerta myöten. Eteläisimpiä tyyppiin 
kuuluvia pienialaisia kuvioita esiintyy 
harvinaisena Saaristomeren alueella.
Uhanalaistumisen syyt: Metsien uudis-

tamis- ja hoitotoimet (M 3), rakentaminen (R 1), rehevöit-
tävä laskeuma (Rl 1).
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 3), 
rehevöittävä laskeuma (Rl 2), rakentaminen (R 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi voidaan katsoa 
romahtaneeksi, mikäli kaikki sen esiintymät on avo-
hakattu, uudistettu männylle tai ne ovat hävinneet ra-
kentamisen tai muun maankäytön takia. Luontotyyppi 
katsotaan romahtaneeksi myös, jos esiintymien ominai-
suudet ovat muuttuneet esimerkiksi siistimisen ja laho-
puun korjuun myötä siinä määrin, etteivät ne enää sovi 
tarkasteltavan luontotyypin luontaisen vaihtelun sisälle.
Arvioinnin perusteet: Rannikon kuivan kankaan kuu-
sikot arvioitiin erittäin uhanalaisiksi (EN) niiden his-
toriallisen määrän vähenemisen (A3) ja luontotyypin 
esiintymisalueen pienen koon sekä taantumisen vuoksi 
(B2).

Rannikon kuivan kankaan kuusikoiden määrä on 
asiantuntija-arvion mukaan vähentynyt 30–50 % menneen 
50 vuoden aikana metsätalouden ja rakentamisen takia 
(A1: VU). Pidemmällä ajanjaksolla vähenemisen arvioi-
daan olleen vielä voimakkaampaa eli 70–90 % (A3: EN). 
Mannerrannoilla luontotyyppi on suurimmaksi osaksi 
metsätalouden piirissä, jolloin kuusikot ovat jo muuttu-
neita eikä niitä voida enää luokitella luontotyyppiin kuu-
luviksi primäärisukkessiometsiksi. Kuusikoita on muun 

muassa istutettu männylle 1930-luvulta lähtien, koska 
männyn on katsottu sopivan puulajina paremmin tälle 
kasvupaikkatyypille. Suojelualueiden ulkopuolista tilan-
netta ei kuitenkaan tunneta, sillä kyseessä on harvinainen 
ja pienialainen luontotyyppi. Tulevaa määrän muutosta ei 
tiedon puutteessa pystytty arvioimaan (A2a: DD). 

Kuivan kankaan kuusikoita esiintyy arviolta hieman 
yli 20 000 km2:n alueella (B1: VU) ja alle 20 esiintymis-
ruudulla (B2: EN). B-kriteerin lisäehtojen katsottiin 
täyttyvän abioottisen ja bioottisen laadun heikkene-
misen sekä tulevaisuudessa edelleen jatkuvan laadulli-
sen taantumisen kautta (a(ii,iii)b). Esiintymispaikkojen 
määrä ylittää kuitenkin B-kriteerin raja-arvot (B3: LC).

Kuivan kankaan kuusikoiden laadun todettiin asian-
tuntija-arviona heikentyneen ja muutoksen vastaavan 
vakavuudeltaan uhanalaisuusluokkaa vaarantunut 
sekä menneen 50 vuoden (CD1: VU) että pidemmän 
aikavälin osalta (CD3: VU, vaihteluväli NT–VU). Laatua 
ovat heikentäneet hakkuut, rantarakentaminen sekä ko-
titarvepuun kerääminen, joka näkyy muun muassa la-
hopuun niukkuutena. Saaristossa näitä metsiä on myös 
laidunnettu, vaikka niiden tuotto on ollut heikko. Lai-
dunnus on pääosin loppunut jo vuosikymmeniä sitten, 
ja merkit siitä ovat katoamassa. Rehevöittävä laskeuma 
lisää metsien heinittymistä ja puuston kasvua ja vai-
kuttaa mahdollisesti myös esiintymien puulajisuhtei-
siin. Suojelualueilla kaikkien rannikkometsätyyppien 
laadullinen kehitys on ollut positiivista, mikä lieventää 
laadullisen heikkenemisen kokonaisarviota. Tulevai-
suudessa laadullisen kehityksen arvioidaan jatkuvan 
aiemman kaltaisena, mutta laatumuutoksen voimak-
kuutta ei pystytä ennustamaan (CD2a: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Vakaa. Rannikon kuivan kankaan kuu-
sikoiden pinta-alan ei katsota vähenevän tulevaisuu-
dessa, ja suojelualueilla luontotyypin pinta-ala voi jopa 
kasvaa. Luontotyypin laatu kuitenkin heikkenee suoje-
lualueiden ulkopuolella erityisesti rantarakentamisen 
sekä metsätalouden vaikutusten johdosta.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin maankohoamisrannikon 
primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät (9030).
Vastuuluontotyypit: Voi sisältyä vastuuluontotyyppiin 
maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat.

R6.15

Rannikon kuivan kankaan männiköt
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa EN A1 –
Etelä-Suomi EN A1 –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Mäntyvaltaiset kuivan kankaan met-
sät seuraavat maankohoamismetsien sukkessiosarjas-
sa lehtipuustoisia sukkessiovaiheita tai vesitaloudel-
taan kuivahtavia, karuuntuvia kuusimetsiä. Erityises-
ti hiesuisilla ja hietaisilla maapohjilla metsät voivat 
kehittyä mäntyä (Pinus sylvestris) kasvaviksi suoraan 
lehtipuustoisista sukkessiovaiheista ilman kuusik-
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koisia kehitysvaiheita, kun pohjaveden pinta laskee 
maankohoamisen edetessä. Kuivan kankaan männiköt 
keskittyvät saarten huuhtoutuneisiin lakiosiin, kal-
lioille ja kivennäismaarinteille. Toisaalta mänty voi olla 
myös ensimmäinen metsää muodostava puulaji muun 
muassa hiekka- ja sora-alustalla kuten harjusaarilla, 
joissa voi esiintyä lajistollisesti ja rakennepiirteiltään 
moni-ilmeisiä kuivan kankaan männiköitä. Tyypillis-
tä primäärisukkessiometsien kuivan kankaan män-
niköille on sekapuuston, kuten yksittäisten kuusten 
(Picea abies), kituvan kuusialikasvoksen tai lehtipuiden 
ja heikkokuntoisten lehtipuuryhmien esiintyminen. 
Lahopuuta on tavallisesti niukasti, koska rannikko-
vyöhykkeeseen luettavat metsät eivät ole vielä ehtineet 
saavuttaa lahopuuston muodostumiselle vaadittavaa 
ikää. Pensaskerroksessa kataja (Juniperus communis) 
on varsin tavallinen. Kenttäkerroksen tyyppilajeja 
ovat puolukka (Vaccinium vitis-idaea) ja variksenmarja 
(Empetrum nigrum). Näiden lisäksi tavataan kanervaa 
(Calluna vulgaris) sekä heinistä metsälauhaa (Avenella 
flexuosa) ja hietakastikkaa (Calamagrostis epigejos). Ruo-
hoista tavallisimpia ovat taigasananjalka (Pteridium 
pinetorum), kielo (Convallaria majalis), metsätähti (Lysi-
machia europaea) ja ukonkeltanot (Hieracium spp.). Poh-
jakerros on yhtenäinen, seinäsammalen (Pleurozium 
schreberi) ja kynsisammalten (Dicranum spp) vallitsema.  
Poron- ja torvijäkäliä (Cladonia spp.) on myös runsaasti. 
Männiköitä on myös laidunnettu, mikä näkyy paikoin 
katajan sekä heinien ja ruohojen runsautena.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyp-
pinä kuivan kankaan männiköt on moni-ilmeinen ja 
vaihettuu karumpien kankaiden männiköihin. Har-
jusaarilla ja rannikon jokisuistoissa kuivan kankaan 
männiköissä on dyynikasvillisuuden piirteitä, kuten 
sianpuolukka- (Arctostaphylos uva-ursi) ja variksenmar-
javaltaisia sukkession alkuvaiheen metsiä, harjusaarilla 
myös kuiviin lehtoihin liittyviä alatyyppejä. Esimerkik-
si Vattajanniemen ja Hailuodon dyynialueiden männi-
köt luetaan dyynimetsiin.

!

!

!

!

!

Esiintyminen: Luontotyyppiä esiintyy 
paikoittain maankohoamisrannikolla Pe-
rämereltä Saaristomerelle. Saaristomerel-
lä monet harjusaarten metsistä voidaan 
katsoa kuuluviksi tähän tyyppiin. Myös 
Suomenlahden harjusaarilla voi esiintyä 
yksittäisiä tähän luontotyyppiin rinnas-
tettavia kuivan kankaan männiköitä. 
Luontotyypin kokonaispinta-alan arvioi-

daan olevan noin 1 000 ha.
Uhanalaistumisen syyt: Metsien uudistamis- ja hoito-
toimet (M 3), rakentaminen (R 2), pellonraivaus (Pr 1), 
rehevöittävä laskeuma (Rl 1).
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 3), 
rehevöittävä laskeuma (Rl 2), rakentaminen (R 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi voidaan katsoa 
romahtaneeksi, mikäli kaikki sen esiintymät on pääte-
hakattu tai ne ovat hävinneet rakentamisen tai muun 
maankäytön takia. Luontotyyppi katsotaan romahta-
neeksi myös, jos esiintymät ovat rehevöityneet typpi-
laskeuman johdosta ja niiden ominaisuudet ovat muut-
tuneet siinä määrin, etteivät ne enää sovi tarkasteltavan 
luontotyypin luontaisen vaihtelun sisälle.
Arvioinnin perusteet: Rannikon kuivan kankaan männi-
köt arvioitiin erittäin uhanalaisiksi (EN) 50 vuoden ajan-
jaksolla tapahtuneen määrän vähenemisen vuoksi (A1).

Asiantuntija-arvion mukaan yli puolet kuivan kan-
kaan männiköistä on hävinnyt viimeisen viidenkym-
menen vuoden aikana (A1: EN). Metsätaloustoimet 
ovat voimakkaasti muuttaneet luontotyypin metsiä, 
ja osa kuivan kankaan männiköistä on suojeltu vasta 
1960-luvun jälkeen. Historiallista luontotyypin määrän 
muutosta ei pystytty arvioimaan (A3: DD), sillä kuivan 
kankaan männiköihin on kohdistunut sekä myöntei-
siä että kielteisiä vaikutuksia aina 1750-luvulta tähän 
päivään asti. Metsiä on esimerkiksi hakattu ja poltettu 
saaristossa jo isonvihan ja ensimmäisen maailmanso-
dan aikoihin, mutta monin paikoin metsät ovat tuol-
loin saaneet kehittyä varsin rauhassa. Laidunnus on 
myös vaikuttanut näihin metsiin. Metsiköitä on jäänyt 
ja tulee jatkossakin jäämään rakentamisen jalkoihin. 
Tulevaa määrän muutosta ei pystytty arvioimaan, koska 
luontotyypistä ei ole riittävästi tietoa suojelualueiden 
ulkopuolella (A2a: DD). Suojelualueilla luontotyypin ke-
hitys on suotuisaa, mutta niiden ulkopuolella olevista 
kuivan kankaan männiköistä suuri osa on luultavasti 
nykyisin metsätalouden piirissä ja niitä on käsitelty 
voimakkaasti. Näillä alueilla ei myöskään synny uusia 
kuivan kankaan männiköitä, sillä primäärisukkessio 
ei pysty etenemään hakkuiden takia. Todennäköisesti 
luontotyypin pinta-ala siis vähenee tulevaisuudessa.

Kuivan kankaan männiköitä esiintyy koko rannikol-
la, lukuun ottamatta Perämeren pohjoisosaa. Yksittäi-
siä kohteita löytyy myös Suomenlahden harjusaarilta. 
Luontotyypin levinneisyys- ja esiintymisalueen koko 
sekä esiintymispaikkojen määrä ylittävät siten B-kri-
teerin raja-arvot (B1–B3: LC).

Kuivan kankaan männiköiden menneen 50 vuoden 
ja pidemmän aikavälin laadun heikentymisen todettiin 
asiantuntija-arviona vastaavan vakavuudeltaan uhan-
alaisuusluokkaa vaarantunut (CD1 & CD3: VU). Laatua 

Rahja, Kalajoki. Kuva: Kasper Koskela 
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arvioitiin luontotyypin rakenteen, lajiston ja toiminnan 
osalta. Laatua on heikentänyt muun muassa metsäta-
lous. Avohakkuiden ja niitä seuraavan pirstoutumisen 
vuoksi yksittäisten luontotyypin esiintymien koko pie-
nenee, jolloin reunavaikutus voimistuu ja esimerkiksi 
männiköiden mikroilmasto muuttuu. Metsiköitä on 
harsittu myös kotitalouksien tarpeisiin. Lisäksi lahoa 
ja kuolevaa puustoa on korjattu säännönmukaisesti 
pois. Rehevöittävän laskeuman vaikutukset karulla 
luontotyypillä näkyvät aluskasvillisuuden rehevöity-
misenä ja kasvun lisääntymisenä. Rakennepiirteiltään 
ja uudistumisdynamiikaltaan luonnontilaiset primää-
risukkession kuivan kankaan männiköt ovat nykyisin 
harvinaisia ja sijoittuvat lähinnä suojelualueille. Suoje-
lualueilla kuivan kankaan männiköiden luonnontilai-
suus lisääntyy vähittäin, muualla ne säilynevät edelleen 
metsätalouden piirissä. Tulevaisuuden laatumuutoksen 
voimakkuutta ei pystytty ennustamaan (CD2a: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Menetelmän muutos.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Suojelualueilla luontotyyp-
pi kehittyy parempaan suuntaan, mutta niiden ulkopuo-
lella kuivien kankaiden männiköiden pinta-ala vähenee 
ja laatu heikkenee muun muassa hakkuiden seurauksena.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin maankohoamisrannikon 
primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät (9030).
Vastuuluontotyypit: Voi sisältyä vastuuluontotyyppiin 
maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat.

R6.16

Rannikon kuivan kankaan koivikot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT A1 =
Etelä-Suomi NT A1 =
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Kuivan kankaan koivikot ovat tyypilli-
siä etenkin ulkosaaristossa. Tavallisesti koivikoita tapaa 
kivennäismailta, saarten rinteiltä ja lakikallioiden koivi-
koiden ja männiköiden tuntumasta. Hienojakoisemmil-
la maannoksilla tai ravinteisilla alavilla moreenimailla 
ja rannan tuntumassa koivikot kuuluvat tuoreempiin 
metsätyyppeihin tai lehtoihin. Sisäsaaristossa topogra-
fialtaan ja maannokseltaan vastaavilla paikoilla kasvaa 
tavallisesti mäntyä (Pinus sylvestris) ja sekapuuna jopa 
kuusta (Picea abies). Luontotyypin kuvioilla on usein 
takanaan pitkä laidunhistoria, ja toisinaan koivuja (Be-
tula spp.) on myös lehdestetty. Tyyppi näyttää kuiten-
kin säilyvän vuosikymmeniä samanlaisena myös ilman 
laidunnusta. Tuulisemmilla rinteillä ja lakipainantei-
den kivennäismailla koivut ovat tuulen vaikutuksen 
vuoksi monihaaraisia ja matalia, tunturikoivumaisia 
ja vain 3–4 m:n korkuisia. Suojaisilla paikoilla koivut 
voivat olla yksirunkoisia ja jopa 10 m korkeita. Puuston 
tiheys voi vaihdella avoimista hakamaisista koivikoista 
tiheisiin, latvukseltaan lähes sulkeutuneisiin koivikoi-
hin. Laidunnetuissa koivikoissa lahopuulajisto on ollut 
niukempaa ahkeran kotitarvepuun keruun vuoksi ja 
puusto on harvempaa raivauksien ja hitaamman uu-

distumisen takia. Kuivan kankaan koivikoissa kenttä-
kerroksessa esiintyy vallitsevana puolukka (Vaccinium 
vitis-idaea). Sen rinnalla kasvaa mustikkaa (V. myrtil-
lus), toisinaan variksenmarjaa (Empetrum nigrum) sekä 
etelärannikolla joskus kanervaakin (Calluna vulgaris). 
Metsälauhaa (Avenella flexuosa) on melko runsaasti, ku-
ten saaristometsissä yleensäkin. Kataja (Juniperus com-
munis) on tavallinen ja se saattaa aiheuttaa toisinaan 
luontotyypin luontaiseen sukkessiokehitykseen kuu-
lumatonta umpeenkasvua. Pohjakerros on yhtenäinen 
ja sitä hallitsevat seinäsammal (Pleurozium schreberi) ja 
kynsisammalet (Dicranum spp.). 
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyppi 
vaihettuu melko joustavasti karukkokankaita muistut-
taviin kalliokoivikoihin ja matalakasvuisiin turvepoh-
jaisiin kalliokoivikoihin. Toisaalta vaihettuminen on as-
teittaista myös tuoreisiin metsätyyppeihin ja lepikoiden 
myöhempiin sukkessiovaiheisiin sekä kuiviin lehtoihin.

!

!

!

!

Esiintyminen: Kuivan kankaan koivikoi-
ta esiintyy pienialaisina kuvioina maan-
kohoamisrannikolla Perämereltä Saaris-
tomerelle. Eniten niitä on Saaristomerellä 
ja Merenkurkun saaristossa. Yhteensä 
kuivan kankaan koivikoita arvioidaan 
olevan alle 100 ha.
Uhanalaistumisen syyt: Metsien uudis-
tamis- ja hoitotoimet (M 3), rakentaminen 

(R 1), rehevöittävä laskeuma (Rl 1).
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 2), 
rehevöittävä laskeuma (Rl 2), umpeenkasvu metsälai-
dunnuksen loputtua (Nu 2).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi voidaan katsoa 
romahtaneeksi, mikäli kaikki sen esiintymät on avo-
hakattu, uudistettu männylle tai ne ovat hävinneet ra-
kentamisen tai muun maankäytön takia. Luontotyyppi 
katsotaan romahtaneeksi myös, jos esiintymät ovat rehe-
vöityneet typpilaskeuman johdosta ja niiden ominaisuu-
det ovat muuttuneet siinä määrin, etteivät ne enää sovi 
tarkasteltavan luontotyypin luontaisen vaihtelun sisälle.

Nurmes, Rauma. Kuva: Kasper Koskela
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Itäm
eren rannikko

Arvioinnin perusteet: Rannikon kuivan kankaan 
koivikot arvioitiin silmälläpidettäviksi (NT) menneen 
50 vuoden aikana tapahtuneen määrän vähenemisen 
vuoksi (A1). 

Rannikon kuivan kankaan koivikoiden määrän 
katsottiin asiantuntija-arviona vähentyneen 20–30 % 
menneen 50 vuoden aikana (A1: NT). Saariston me-
reinen koivuvyöhyke on luontainen ympäristö, jonka 
laajuus kuitenkin liittyy pitkään jatkuneeseen perin-
teiseen maankäyttöön. Laidunnuksen päättyminen 
saaristossa on saattanut lisätä luontotyypin määrää. 
Ulkosaaristossa esiintyvään luontotyyppiin kohdistuu 
vähemmän metsätalouspainetta kuin useimpiin muihin 
rannikkometsätyyppeihin, tosin paikoin suurilla saaril-
la koivikoiden tilalle on istutettu mäntyjä. Koivikot ovat 
kovan maapohjan ja meren läheisyyden vuoksi myös 
haluttuja rakennuspaikkoja. Rannikon kuivan kankaan 
koivikoiden tulevaa tai historiallista määrän muutosta 
ei pystytty arvioimaan (A2a & A3: DD). 

Luontotyypin levinneisyys- ja esiintymisalueen ko-
ko sekä esiintymispaikkojen määrä ylittävät B-kritee-
rin raja-arvot (B1–B3: LC). Kuivan kankaan koivikko 
on harvinainen luontotyyppi, jota kuitenkin esiintyy 
pienialaisesti koko länsirannikolla. 

Kuivan kankaan koivikoiden laatu ei ole merkittä-
västi taantunut menneen 50 vuoden tai pidemmän tar-
kastelujakson aikana (CD1 & CD3: LC). Jäljellä olevissa 
esiintymissä ei ole tiedossa suurta laadullista taantu-
mista myöskään tulevaisuudessa (CD2a: LC). Ranta- 
ja metsälaidunnuksen lähes loputtua koivikot saavat 
kehittyä luontaisesti ja muun muassa lahopuun määrä 
niissä lisääntyy. Toisaalta katajikko on levittäytymässä 
aiemmin hakamaisiin koivikoihin ja ne ovat umpeutu-
massa. Lisäksi typpilaskeuma voi nopeuttaa muuten 
hyvin karun luontotyypin umpeenkasvua.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Vakaa. Typpilaskeuma ja sitä seuraava 
umpeenkasvu voivat aiheuttaa laadullista taantumista.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin maankohoamisrannikon 
primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät (9030).
Vastuuluontotyypit: Voi sisältyä vastuuluontotyyppiin 
maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat.

R6.17

Rannikon karukkokankaiden kuusikot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa EN B2a(i,ii,iii)b =
Etelä-Suomi EN B2a(i,ii,iii)b =
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Kuusikkoiset karukkokankaiden metsät 
edustavat tavallisesti vähäravinteista ja kuivaa rannik-
kometsien sukkessiosarjan loppuosan luontotyyppiä, 
joka on muuttumassa kuivan tai karun kankaan männi-
köksi. Luontaisesti tyypillä on havaittavissa harvaksel-
taan aiemman puusukupolven kuusilahopuustoa, joka 
on kookkaampaa kuin nykyinen valtapuustona oleva 
kuusikko (Picea abies). Karukkokankaan kuusikkoja 

esiintyy harvoin puhtaina metsikköinä, sen sijaan niil-
le on ominaista mäntysekapuustoisuus (Pinus sylvestris) 
ja joskus yksittäisten koivujen (Betula spp.) esiintymi-
nen. Puusto voi olla vielä aukkoisempaa ja harvempaa 
kuin primäärisukkessiometsien kuivissa kuusikoissa, 
joiden yhteydessä tyyppi useimmiten esiintyy. Katajaa 
(Juniperus communis) tavataan edelleen pensaskerrok-
sessa. Aluskasvillisuudelle leimaa-antavaa on kanervan 
(Calluna vulgaris), metsälauhan (Avenella flexuosa) ja po-
ronjäkälien (Cladonia spp.) runsas esiintyminen kent-
tä- ja pohjakerroksessa. Sammalista vallitsevia ovat sei-
näsammal (Pleurozium schreberi) ja kynsisammalet (Dic-
ranum spp.). Tyyppiä esiintyy maankohoamisen myötä 
kuivahtaneilla saarten lakialueiden kivennäismailla ja 
rinteillä, lohkareisten kumpumoreenien sivuilla sekä 
kalliomänniköiden välisissä kuivahtaneissa kivennäis-
maajuoteissa mannerrannikolla ja sisäsaaristossa.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyppi 
vaihettuu rajatta kuivien kankaiden kuusikoihin ja kui-
vien, karujen ja karukkokankaiden männiköihin sekä 
koivikoihin.

!

!

!

!

Esiintyminen: Luontotyyppi esiintyy 
harvinaisena Perämereltä Saaristomerel-
le, painopisteenään Merenkurkku, ja yh-
teensä sitä arvioidaan olevan jäljellä run-
sas sata hehtaaria. Ehjän sukkessiosarjan 
osana karukkokankaiden kuusikot ovat 
hyvin harvinaisia.
Uhanalaistumisen syyt: Metsien uudis-
tamis- ja hoitotoimet (M 3), rehevöittävä 

laskeuma (Rl 1).
Uhkatekijät: Rehevöittävä laskeuma (Rl 2), metsien uu-
distamis- ja hoitotoimet (M 1), ilmastonmuutos (Im 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi voidaan katsoa 
romahtaneeksi, mikäli kaikki sen esiintymät on avo-
hakattu, uudistettu männylle tai ne ovat hävinneet ra-
kentamisen tai muun maankäytön takia. Luontotyyppi 
katsotaan romahtaneeksi myös, jos esiintymät ovat rehe-
vöityneet typpilaskeuman johdosta ja niiden ominaisuu-
det ovat muuttuneet siinä määrin, etteivät ne enää sovi 
tarkasteltavan luontotyypin luontaisen vaihtelun sisälle.
Arvioinnin perusteet: Rannikon karukkokankaiden 
kuusikot arvioitiin erittäin uhanalaisiksi (EN) esiinty-
misalueen pienen koon ja taantumisen perusteella (B2).

Rannikon karukkokankaiden kuusikoiden määrän 
muutosta menneen tai tulevan 50 vuoden tai historialli-
sen tarkastelujakson aikana ei pystytty arvioimaan, sillä 
luontotyypin esiintymät tunnetaan huonosti (A1–A3: 
DD). Rakennepiirteiltään ja uudistumisdynamiikaltaan 
luonnontilaiset primäärisukkession karukkokankaiden 
kuusikot ovat kivennäismailla luontaisestikin harvinai-
sia ja pienialaisia, nykyisin todennäköisimmin suurelta 
osin käsiteltyjä ja voimakkaasti taantuneita. Yleisesti ot-
taen primäärisukkessiosarjan loppuvaiheen kuusikot ja 
männiköt ovat kadonneet rakentamisen, laidunnuksen ja 
metsätalouden vuoksi. Monet kohteet on uudistettu män-
nylle, mutta alueiden heikkotuottoisuuden vuoksi niihin 
ei todennäköisesti kohdistu voimakasta metsätalous- 
painetta. Karukkokankaiden kuusikot ovat kallioisia ja 
kivikkoisia alueita, jotka voidaan lukea myös metsälaki-
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kohteiksi. Vakavin uhka karukkokankaiden kuusikoille 
on typpilaskeumasta johtuva rehevöityminen. 

Karukkokankaiden kuusikoita esiintyy läntisillä 
rannikkoalueilla, mutta luontotyypin esiintymät kes-
kittyvät Merenkurkkuun. Perämerellä ja Saaristome-
rellä sitä tavataan erittäin harvinaisena ja pienialaise-
na, mantereelta se on luultavasti hävinnyt lähes täysin. 
Luontotyypin levinneisyysalueen kooksi on arvioitu 
47 000 km2 (B1: VU). Asiantuntija-arvion mukaan kui-
van kankaan kuusikoita tavataan alle 20 esiintymis-
ruudulla, mikä vastaa uhanalaisuusluokkaa erittäin 
uhanalainen (B2: EN). B-kriteerin lisäehtojen katsottiin 
täyttyvän abioottisen ja bioottisen laadun heikkenemi-
sen sekä tulevaisuudessa edelleen jatkuvan määrälli-
sen taantumisen kautta (a(i,ii,iii)b). Esiintymispaikkojen 
määrä ylittää kuitenkin B-kriteerin raja-arvot (B3: LC). 

Luontotyypin laadun todettiin asiantuntija-arvion 
perusteella heikentyneen. Muutoksen arvioitiin vastaa-
van vakavuudeltaan uhanalaisuusluokkaa silmälläpi-
dettävä sekä menneen 50 vuoden aikana että pidem-
mällä aikavälillä (CD1 & CD3: NT, vaihteluväli NT–VU). 
Metsätalous on vaikuttanut luontotyypin laatuun erityi-
sesti mantereella ja isoimmilla saarilla. Tähän heikko-
tuottoisissa ympäristöissä esiintyvään luontotyyppiin 
kohdistunee kuitenkin metsätalouspainetta monia mui-
ta tyyppejä vähemmän. Keloutuneiden ja lahovikaisten 
puiden korjuu muun muassa kesämökeillä voi jossain 
määrin edelleen heikentää luontotyypin vähäisten koh-
teiden edustavuutta. Myös typpilaskeuma vaikuttaa 
karukkokankaiden kuusikoiden laatuun. Siitä johtuva 
rehevöityminen heikentää luontotyypin laatua tulevai-
suudessa, mutta muutoksen voimakkuutta ei pystytty 
ennustamaan (CD2a: DD). 
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Vakaa. Pitkällä aikavälillä luontotyyppi 
taantuu hitaasti typpilaskeuman ja sen rehevöittävän 
vaikutuksen johdosta.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin maankohoamisrannikon 
primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät (9030).
Vastuuluontotyypit: Voi sisältyä vastuuluontotyyppiin 
maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat.

R6.18

Rannikon karukkokankaiden männiköt
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa VU A1, A3, CD3 –
Etelä-Suomi VU A1, A3, CD3 –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Mäntyvaltaiset karukkokankaiden 
metsät edustavat rannikon metsien kehityssarjan köyh-
tyneintä ja kuivinta loppuvaiheen luontotyyppiä. Tyyp-
pi muodostaa pitkäkestoisen sukkessiovaiheen karuilla 
ja huuhtoutuneilla, hyvin vettä läpäisevillä hiekkamail-
la sekä karkea-aineksisilla, lajittuneilla mailla saaris-
ton, rannikon harjujen ja päätemoreenien yhteydessä. 
Näille karuille mäntymetsille on tyypillistä männikön 
kitukasvuisuus. Luontaisesti tyypissä on havaittavissa 

merkkejä myös aiemman sukkessiovaiheen puustosta. 
Pieniä kitukasvuisia kuusia (Picea abies) voi esiintyä 
paikoitellen taimiaineksessa, alikasvoksessa tai yksit-
täispuina. Kenttäkerroksessa varpuja on huomattavasti 
vähemmän ja erityisesti jäkäliä runsaammin kuin ran-
tametsäsukkession aikaisempien vaiheiden metsissä. 
Varvuista karukkokankailla kasvaa erityisesti kanervaa 
(Calluna vulgaris), sianpuolukkaa (Arctostaphylos uva-ursi) 
ja variksenmarjaa (Empetrum nigrum), toisinaan myös 
metsälauhaa (Avenella flexuosa). Pohjakerrokselle tyy-
pillisiä ovat poron- ja torvijäkälät (Cladonia spp.) sekä 
kynsisammalet (Dicranum spp.). Eteläisten merialueiden 
harjusaarilla voi etenkin rannan tuntumassa esiintyä 
harvakseltaan kangasajuruohoa (Thymus serpyllum), 
ahokissankäpälää (Antennaria dioica), lampaannataa 
(Festuca ovina), iso- ja keltamaksaruohoa (Hylotelephium 
telephium, Sedum acre), nuokkukohokkia (Silene nutans) ja 
ketomarunaa (Artemisia campestris).
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyp-
pi vaihettuu etenkin harjusaarilla kuivien kankaiden 
männiköihin.

!

!

!

!

!

Esiintyminen: Karukkokankaiden män-
niköitä esiintyy paikoin moreeni- ja hie-
tikkomailla Perämereltä Saaristomerelle, 
arviolta yhteensä noin 800 ha. Merenkur-
kussa ja Perämerellä kohteita on kuiten-
kin hyvin niukasti. Luontotyyppiä voi 
esiintyä myös Suomenlahden harjusaaril-
la, mutta ei osana varsinaista primääri-
sukkessiosarjaa.

Uhanalaistumisen syyt: Metsien uudistamis- ja hoito-
toimet (M 3), rehevöittävä laskeuma (Rl 1).
Uhkatekijät: Rehevöittävä laskeuma (Rl 2), metsien uu-
distamis- ja hoitotoimet (M 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi voidaan katsoa 
romahtaneeksi, mikäli kaikki sen esiintymät on avo-
hakattu tai ne ovat hävinneet rakentamisen tai muun 
maankäytön takia. Luontotyyppi katsotaan romahta-
neeksi myös, jos esiintymät ovat rehevöityneet typpi-
laskeuman johdosta ja niiden ominaisuudet ovat muut-
tuneet siinä määrin, etteivät ne enää sovi tarkasteltavan 
luontotyypin luontaisen vaihtelun sisälle.
Arvioinnin perusteet: Rannikon karukkokankaiden 
männiköt arvioitiin vaarantuneiksi (VU) sekä men-
neen 50 vuoden ja pidemmän ajanjakson aikana ta-
pahtuneen määrän vähenemisen (A1 & A3) että pidem-
mällä aikavälillä tapahtuneen laadun heikentymisen 
vuoksi (CD3).

Asiantuntija-arvion mukaan karukkokankaiden 
männiköiden pinta-alan vähenemä vastaa uhanalai-
suusluokkaa vaarantunut sekä viimeisten 50 vuoden 
aikana että pidemmällä aikavälillä (A1 & A3: VU). 
Mannerrannoilla on aikoinaan ollut tämän tyyppisiä 
metsiä, mutta primäärisukkessiosarjan loppuvaiheen 
kuusikot ja männiköt ovat yleisesti kadonneet raken-
tamisen, laidunnuksen ja metsätalouden seurauksena. 
Monin paikoin esiintymiä on uudistushakattu, minkä 
jälkeen puiden kasvu on ollut heikkoa. Ulkosaaristossa 
metsäpinta-ala on hieman lisääntynyt kulttuurivaiku-
tuksen päätyttyä. Pitkäaikainen typpilaskeuma on tosin 
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rehevöittänyt näitä hyvin karuja kasvupaikkoja. Tule-
vaisuudessa mökkien ympäristöjen siistiminen muuttaa 
luontotyyppiä rehevöittävän laskeuman ohella. Määrän 
muutoksen nopeutta ei kuitenkaan tunneta (A2a: DD). 

Rannikon karukkokankaiden männiköiden levinnei-
syysalue ja esiintymispaikkojen määrä ylittävät B-kri-
teerin raja-arvot (B1 & B3: LC). Luontotyyppiä arvioitiin 
esiintyvän 51–55 ruudussa (B2: NT). B-kriteerin lisäeh-
tojen katsottiin täyttyvän sekä abioottisen ja bioottisen 
laadun heikkenemisen että tulevaisuudessa edelleen 
jatkuvan määrällisen taantumisen kautta (B2a(i,ii,iii)b).

Karukkokankaiden männiköiden laadun todettiin 
asiantuntija-arvion perusteella heikentyneen. Laadun 
muutosta arvioitiin tarkastelemalla luontotyyppiyhdis-
telmän tilaa eri laatutekijöillä (rakenne, lajisto, toiminta) 
ja eri ajanjaksoilla. Menneen 50 vuoden aikana luonto-
tyypin laatumuutoksen suhteelliseksi vakavuudeksi 
arvioitiin 20–30 % (CD1: NT, vaihteluväli NT–VU) ja 
pidemmällä aikavälillä 50–70 % (CD3: VU, vaihteluväli 
NT–VU). Historiallisesti rannikkovyöhykkeen tihene-
vän asutuksen vaikutukset kohdistuivat luontotyyppiin 
erityisesti kotitarve- ja rakennuspuun ottona sekä ranta-
laidunnuksena. 1900-luvun puolivälistä alkaen karuk-
kokankaiden männiköt ovat muiden rannikkometsien 
tavoin hyötyneet rannikon ja saariston laidunkäytön 
loppumisesta. Toisaalta edelleen tihentynyt asutus ja 
muu infrastruktuuri ovat vaikuttaneet luontotyypin 
kehitykseen negatiivisesti. Laatua ovat heikentäneet eri-
tyisesti typpilaskeuman aikaansaama rehevöityminen 

sekä rantojen lisääntynyt asutus- ja muu käyttö, mikä 
on johtanut elinympäristöjen pirstoutumiseen ja reuna-
vaikutuksen lisääntymiseen. Keloutuneiden ja lahovi-
kaisten puiden korjuu erityisesti kesämökkiasutuksen 
ympäristössä heikentää jossain määrin edelleen luonto-
tyypin edustavuutta. Kotitarvepuuta ei ole kuitenkaan 
kerätty karukkokankailta yhtä runsaasti kuin ravintei-
semmilta metsätyyppeiltä. Luontotyypin heikkotuot-
toisuuden vuoksi teollinen metsätalous ei ole myöskään 
kohdistunut karukkokankaisiin yhtä voimakkaasti kuin 
valtaosaan muista rannikon metsätyypeistä. Tulevaisuu-
dessa luontotyypin laatu heikkenee uhanalaistumiseen 
johtaneiden tekijöiden, erityisesti rehevöittävän laskeu-
man, rantarakentamisen ja metsätalouden vaikutusten 
johdosta. Toisaalta ilmastonmuutoksen laadullisia vai-
kutuksia rannikon metsätyyppeihin on erittäin vaikea 
arvioida, joten tulevaisuuden muutosten voimakkuutta 
ei pystytty ennustamaan (CD2a: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Luontotyyppi taantuu jon-
kin verran typpilaskeuman ja sitä seuraavan rehevöity-
misen seurauksena. Suojelualueiden ulkopuolella luon-
totyyppi kärsii myös mökkiympäristöjen siivouksesta, 
joka vaikuttaa esimerkiksi kelojen ja lahopuun määrään.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin maankohoamisrannikon 
primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät (9030).
Vastuuluontotyypit: Voi sisältyä vastuuluontotyyppiin 
maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat.

Hailuoto. Kuva: Kasper Koskela
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R6.19

Rannikon karukkokankaiden koivikot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT A1 –
Etelä-Suomi NT A1 –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Karukkokankaiden koivikkoiset metsät 
edustavat primäärisukkessiosarjassa vähäravinteista ja 
kuivaa sarjan loppuvaiheen luontotyyppiä. Sitä esiintyy 
lähinnä ulko- ja välisaaristossa, kallioilla ja saarten huuh-
toutuneissa, kivennäismaaltaan ohuissa lakiosissa sekä 
moreenikumpareiden laella. Luontotyypin yhteydessä 
esiintyy usein kuivien kankaiden koivikoita tai saaristo-
männiköitä. Koivuja (Betula spp.) voi kasvaa myös kausit-
tain kuivahtavalla turvemaalla. Koivut ovat tyypillisesti 
matalia ja monihaaraisia, ja metsiköissä on runsaasti 
kuivuuteen kuolleita rankoja ja pökkelöitä. Vanhimpien 
saarten sora- ja moreeniharjanteilla on nummimaista, 
jäkälä-variksenmarjavaltaista kasvillisuutta, joilla kasvaa 
yksittäisiä koivuja ja mäntyjä (Pinus sylvestris). Kyseessä 
on kuitenkin niin harvapuustoinen tyyppi, että se on 
luokiteltavissa ennemminkin nummiin.

Karukkokankaiden koivikoissa kenttä- ja pohjaker-
roksen kasvillisuus on niukkalajista. Kanervan (Calluna 

vulgaris), variksenmarjan (Empetrum nigrum) ja metsälau-
han (Avenella flexuosa) lisäksi voi paikoin esiintyä puoluk-
kaa (Vaccinium vitis-idaea), sianpuolukkaa (Arctostaphylos 
uva-ursi) ja mustikkaa (V. myrtillus), turvealustalla myös 
juolukkaa (V. uliginosum) ja tupasvillaa (Eriophorum va-
ginatum). Pohjakerroksessa on paikoin runsaasti poron-
jäkäliä ja torvijäkäliä (Cladonia spp.), karvakarhunsam-
malta (Polytrichum piliferum) sekä kalliokoivikoissa myös 
kalliotierasammalta (Racomitrium lanuginosum). 
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Raja karukko-
kankaiden koivikoiden ja kuivien kankaiden koivikoi-
den välillä on liukuva.

!

!

!

!

g

Esiintyminen: Luontotyyppiä esiintyy 
pienialaisina laikkuina Perämereltä Saa-
ristomerelle saakka, yhteensä arviolta 
noin 100–200 ha:n alalla. Tyypillisimmil-
lään karukkokankaiden koivikot ovat 
Saaristomerellä ja Merenkurkussa. Luon-
totyyppiä saattaa esiintyä pienialaisena 
ja harvinaisena myös Suomenlahden ul-
kosaaristossa, mutta ei osana varsinaista 

primäärisukkessiosarjaa.
Uhanalaistumisen syyt: Umpeenkasvu metsälaidun-
nuksen loputtua (Nu 3), rehevöittävä laskeuma (Rl 2), 
metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 1).

Raippaluoto, Mustasaari. Kuva: Terhi Ryttäri 
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Uhkatekijät: Umpeenkasvu metsälaidunnuksen loput-
tua (Nu 3), rehevöittävä laskeuma (Rl 2), metsien uudis-
tamis- ja hoitotoimet (M 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi voidaan katsoa 
romahtaneeksi, mikäli kaikki sen esiintymät on avoha-
kattu tai ne ovat hävinneet rakentamisen tai muun maan-
käytön takia. Luontotyyppi katsotaan romahtaneeksi 
myös, jos esiintymien pensaskerros on täysin katajan 
valtaama, minkä seurauksena kenttäkerros varpuineen 
on hävinnyt, tai esiintymien ominaisuudet ovat muuten 
muuttuneet niin paljon, että ne eivät enää sovi tarkastel-
tavan luontotyypin luontaisen vaihtelun sisälle.
Arvioinnin perusteet: Rannikon karukkokankaiden koi-
vikot arvioitiin silmälläpidettäviksi 50 vuoden ajanjak-
solla tapahtuneen määrän vähenemisen vuoksi (A1: NT).

Karukkokankaiden koivikot ovat asiantuntija-arvion 
mukaan vähentyneet 20–25 % menneen 50 vuoden aika-
na (A1: NT). Koska luontotyypin esiintyminen painottuu 
ulkosaaristoon, ovat metsätalous- ja rakentamispaineet 
olleet sillä muita rannikkometsiä vähäisempiä. Sitä vas-
toin aiemmin hyvin yleinen laidunnus on vaikuttanut 
luontotyypin rakenteeseen laajalti ja on saattanut haita-
ta koivikoiden luontaista uudistumista. Luontotyypin 
väheneminen liittyy katajikoitumiseen, joka on yhtey-
dessä myös nummien umpeenkasvuun. Laidunkäytössä 
olleissa metsissä kataja (Juniperus communis) on saanut 
raivausten ja laidunnuksen ansiosta kilpailuetua muihin 
puulajeihin nähden ja on siten päässyt runsastumaan 
laidunnuksen päätyttyä enemmän kuin luontaisessa 
sukkessiokehityksen alaisissa metsissä olisi tapahtunut. 
Osa kangasmaiden kohteista on mahdollisesti uudistettu 
männylle. Historiallisen muutoksen suuruutta ei pystyt-
ty arvioimaan (A3: DD). Karukkokankaiden koivikoiden 
ennustetaan vähenevän myös tulevaisuudessa rehevöi-
tymisen vuoksi, mutta muutoksen nopeutta ei tunneta 
(A2a: DD). Ilman kautta tulevan typpilaskeuman vaiku-
tus näkyy aluskasvillisuudessa muun muassa heinitty-
misenä ja saattaa uhata tyypin olemassaoloa. Rehevöi-
tymisen arvioitiin kuitenkin vaikuttavan luontotyypin 
laatuun enemmän kuin määrään. 

Luontotyypin levinneisyys- ja esiintymisalueen ko-
ko sekä esiintymispaikkojen määrä ylittävät B-kriteerin 
raja-arvot (B1–B3: LC). Karukkokankaiden koivikoita 
esiintyy läntisillä rannikkoalueilla, Saaristomereltä aina 
Perämeren pohjukkaan saakka. Pohjoisessa se tosin on 
harvinainen ja hyvin pienialainen tyyppi. Myös Suo-
menlahdella saattaa paikoin esiintyä karukkokankai-
den koivikoihin rinnastettavaa luontotyyppiä. 

Karukkokankaiden koivikoiden laatu on heikenty-
nyt vain vähän sekä lyhyemmällä että pidemmällä ai-
kavälillä (CD1 & CD3: LC), sillä saariston autioiduttua 
ulkosaariston metsiköt ovat saaneet olla melko rauhas-
sa. Mökkejä saaristoon on tosin rakennettu jo 1960-lu-
vulla, ja polttopuun korjuu on näissäkin metsissä ollut 
tavallista kaikkialla. Sen seurauksena muun muassa 
lahopuun osuus metsiköissä on luontaista vähäisem-
pää. Laidunnuksen vähentyminen on voinut vaikuttaa 
luontotyyppiin sekä myönteisesti että kielteisesti. Met-
siköt ovat muuttuneet laadultaan luonnontilaisempaan 
suuntaan, mutta laidunnuksen päättymisen jälkeen 
runsastuva kataja uhkaa tiiviinä kasvustoina tukah-

duttaa luontotyypin aluskasvillisuuden alleen. Tulevai-
suudessa koivikoiden rehevöityminen heikentää niiden 
laatua, mutta muutoksen voimakkuutta ei pystytty en-
nustamaan (CD2a: DD). Luontotyypin luonnontilaisuus 
tulee lisääntymään suojelualueilla, muualla kotitarve-
puun korjuu jatkunee entiseen tapaan. 
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Luontotyyppi taantuu 
jonkin verran typpilaskeuman sekä sitä seuraavan ka-
tajikoitumisen ja heinittymisen myötä. Kenttäkerroksen 
varvikko vähenee umpeenkasvun myötä.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin maankohoamisrannikon 
primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät (9030). 
Vastuuluontotyypit: Voi sisältyä vastuuluontotyyppiin 
maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat.

R7

Merenrantojen kalliolammikot

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa NT (LC–NT) CD2a =
Etelä-Suomi NT (LC–NT) CD2a =
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Itämeren kalliorantojen lammikot muo-
dostavat dynaamisen ekosysteemin, jota luonnehtii 
vaihtelu veden määrässä ja sen fysikaalis-kemiallisissa 
ominaisuuksissa. Lähinnä merta olevat suolavesilam-
mikot saavat suurimman osan vedestään aalloista ja 
pärskeistä, ylempänä sijaitsevat makeavesilammikot 
taas ovat sadeveden varassa ja alttiimpia kuivumiselle. 
Ylimpänä sijaitsevat lammikot voivat soistua ja peit-
tyä kokonaan rahkasammaliin. Lammikot syntyvät 
kalliopainanteisiin ja vaihtelevat tilavuudeltaan. Kui-
vumisen todennäköisyys riippuu lammikon tilavuu-
desta, sadannasta ja sadevettä keräävän alueen koosta. 
Lammikoiden lämpötiloissa voi esiintyä suurta vuo-
rokautista vaihtelua. Haihdunnan seurauksena lam-
mikoiden suolapitoisuus voi muuttua suuresti kesän 
aikana ja nousta jopa yli valtamerilukemien. Myös lam-
mikoiden ravinnepitoisuuksissa on suurta vaihtelua, ja 
rehevimpien lintuluotojen lammikoiden perustuotanto 
voi vastata trooppisten runsasravinteisten vesien tasoa. 
Kalliolammikoiden suuresta muuntelusta huolimatta 
niitä on pyritty luokittelemaan, esimerkiksi Levander 
(1900) erotti yhdeksän ja Reuter ja Lagerspetz (1953) kuu-
si erilaista lammikkotyyppiä. Lammikkotyyppejä ovat 
esimerkiksi merivesialtaat, murtovesialtaat, makean ve-
den sadevesialtaat, lintujen rehevöittämät altaat ja hu-
muspitoiset, lähes umpeutuneet sammal- ja heinäaltaat. 

Lammikoiden eliölajisto on monipuolinen, ja monet 
lajeista ovat sopeutuneet tilapäisiin kuivuusjaksoihin, 
joista ne selviytyvät esimerkiksi koteloitumalla (monet 
alkueläimet Protozoa, rataseläimet Rotifera, sukku-
lamadot Nematoda ja karhukaiset Tardigrada), lepo-
munina (vesikirput Daphnia spp.) tai yksinkertaisesti 
vaihtamalla paikkaa (aikuiset hyönteiset). Kasvit sel-
viävät kuivista kausista muun muassa siemeninä tai 
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maavartensa avulla. Korkean suolapitoisuuden altaissa 
viihtyvät suolakärpästen (Ephydra spp.) toukat ja eräät 
ripsieläimet (Euplotes charon). Vesikirput viihtyvät ma-
keassa vedessä. Katkat, kuten lätäkkökatka (Gammarus 
duebeni), elävät vain murtovesilammikoissa. Saaristo-
vesimittari (Gerris thoracicus) ja vesiluteisiin kuuluvat 
pikkumalluaiset (mm. Arctocorisa carinata ja Callicorixa 
producta) ovat tyypillisiä kalliolammikkolajeja. Sukel-
tajakuoriaiset (Dytiscidae) ja vesiäiset (Hydrophilidae) 
ovat myös luonteenomaisia lammikkolajeja. 

Lähinnä merta olevissa kalliolammikoissa tyypilli-
siä leviä ovat suolilevät (Ulva spp.). Muukin levälajisto 
on lammikoissa omaleimainen, sisältäen esimerkiksi 
Desmidiales-ryhmän leviä. Putkilokasveista niissä ovat 
tavallisia muun muassa vesitähdet (Callitriche spp.), sor-
sanlimaskat (Lemna spp.) ja rantamatara (Galium palustre) 
sekä rehevöityneissä lammikoissa konnanleinikki (Ra-
nunculus sceleratus), rusokit (Bidens spp.), mietotatar 
(Persicaria minor) ja rantakukka (Lythrum salicaria). Myös 
rönsyrölli (Agrostis stolonifera), luikat (Eleocharis spp.), si-
nikaisla (Schoenoplectus tabernaemontani), palpakot (Spar-
ganium spp.) ja lamparevesikuusi (Hippuris vulgaris) sekä 
saroista harmaasara (Carex canescens) ja jokapaikansara 
(C. nigra) kuuluvat lammikoiden lajistoon. Umpeen-
kasvavissa lammikoissa puolestaan vallitsevat muun 
muassa lamparerahkasammal (Sphagnum platyphyllum), 
suovehka (Calla palustris) ja suovillat (Eriophorum spp.). 

Isoimmat, pysyvät lammikot ovat tärkeitä kutu-
paikkoja saariston ruskosammakoille (Rana temporaria), 
rupikonnille (Bufo bufo) ja vesiliskoille eli mantereille 
(Lissotriton vulgaris). Rantakäärmeet (Natrix natrix) puo-
lestaan saalistavat sammakkoeläinten poikasia. Kalli-
olammikoilla on merkitystä myös vesilintujen poikasten 
ruokailu- ja suojapaikkoina.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyppiä 
esiintyy ulkosaariston saarilla ja luodoilla, lintusaarilla 
sekä merenrantakallioilla.

!

!

!

!

!

Esiintyminen: Luontotyyppiä esiintyy 
yleisenä etenkin Saaristomerellä, Suo-
menlahdella ja Ahvenanmaalla.
Uhanalaistumisen syyt: Rehevöittävä 
laskeuma (Rl 1), Itämeren rehevöitymi-
nen (Vre 1).
Uhkatekijät: Ilmastonmuutos (Im 2), rehe-
vöittävä laskeuma (Rl 1), Itämeren rehevöi-
tyminen (Vre 1), öljyonnettomuudet (Kh 1).

Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi on romahtanut, 
kun lammikkoekosysteemin syvimmätkin lammikot 
kuivuvat niin usein ja pitkäaikaisesti, että ne eivät pysty 
pitämään yllä lammikoihin erikoistunutta eliölajistoa 
kaikkine trofiatasoineen.
Arvioinnin perusteet: Merenrantojen kalliolammikot 
arvioitiin silmälläpidettäväksi (NT) niiden tulevaisuu-
dessa arvioidun laadun heikkenemisen vuoksi (CD2a).

Merenrantojen kalliolammikoiden määrän ei asian-
tuntija-arvion mukaan katsota muuttuneen tai muuttu-
van merkittävästi 50 vuoden ajanjaksolla tai pidemmäl-
lä aikavälillä (A1–A3: LC).

Luontotyypin levinneisyysalueen pinta-ala, esiinty-
misruutujen määrä ja esiintymispaikkojen määrä ylit-
tävät B-kriteerin raja-arvot (B1–B3: LC).

Luontotyypin laatumuutoksia käsiteltiin asiantunti-
ja-arviona tarkastelemalla luontotyypin tilaa erilaisten 
laatutekijöiden osalta ja eri ajanjaksoilla. Tarkastelussa 
kiinnitettiin huomiota muun muassa lammikoiden ra-
kenteelliseen monimuotoisuuteen, lajiston runsauteen 
selkärangattomista eliöstöistä aina korkeammille trofia-
tasoille sekä sääolojen kehittymiseen ilmastonmuutok-
sen myötä. Merenrantojen kalliolammikoiden laadun ei 
katsota muuttuneen merkittävästi menneellä 50 vuoden 
ajanjaksolla tai pidemmällä aikavälillä (CD1 & CD3: LC), 
vaikka sekä ilmakehän typpilaskeuma että meriveden 
rehevöityminen ovat jonkin verran vaikuttaneet etenkin 
karuimpien lammikoiden eliöyhteisöihin. Tulevaisuu-
den mahdollisia laatumuutoksia tarkasteltaessa luonto-
tyyppi sijoittui luokkaan silmälläpidettävä (CD2a: NT, 
vaihteluväli LC–NT). Ilmastonmuutoksen katsottiin 
voivan vaikuttaa lammikkoyhteisöihin heikentävästi: 
vähälumisten tai lumettomien talvien vuoksi keväiset 
lumensulamisvedet vähenevät, ja kesään osuvat pitkät 
kuivuusjaksot voivat kuivata jopa syvimpiä, pysyviä 
lammikoita, joiden varassa lammikkoekosysteemi toi-
mii. Myös meriveden pinnan pysyvä nousu on luettava 
uhaksi ainakin yksittäisten lampareiden osalta. Mah-
dolliset öljyonnettomuudet aiheuttavat tuhoa etenkin 
lähinnä merta olevissa lammikoissa.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Vakaa. Ilmastonmuutos vaikuttaa luon-
totyyppiin heikentävästi: talvisen lumipeitteen ohene-
minen ja sulamisvesien väheneminen sekä kesän pitkät 
kuivuusjaksot saattavat kuivata myös luontotyypin eliö-
lajiston kannalta tärkeimpiä syviä vesialtaita. Lyhyellä 
aikavälillä muutos ei kuitenkaan ole kovin suuri.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sijaitsee usein 
luontodirektiivin luontotyypin kasvipeitteiset merenran-
takalliot (1230) esiintymillä sekä ulkosaariston luodoilla ja 
saarilla (1620).
Vastuuluontotyypit: Merenrantojen kalliolammikot on 
vastuuluontotyyppi.

R8

Rannikon luontotyyppiyhdistelmät

R8.01

Itämeren dyynisarjat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta

Koko maa EN B2a(i,ii,iii)b, 
CD1 –

Etelä-Suomi EN B2a(i,ii,iii)b, 
CD1 –

Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Dyyneihin luetaan rannikolla ja saaris-
tossa olevat eolisten voimien eli tuulen kulutus- ja ka-
saustyön tuloksena syntyneet hiekkaiset, rannansuun- Gråskären, Parainen. Kuva: Panu Kunttu
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taisina vyöhykkeinä peräkkäin esiintyvät luontotyy-
pit. Itämeren dyynisarjat on luontotyyppiryhmä, joka 
täydellisenä sarjana esiintyessään sisältää hiekkaisen 
dyynirannan vaiheet seuraavassa järjestyksessä: alkio-
vaiheen dyynit, valkeat dyynit, kiinteät ruohokasvilli-
suuden peittämät eli harmaat dyynit, deflaatiopinnat, 
kanerva- ja variksenmarjadyynit sekä puustoiset dyy-
nit. Luontotyyppiä dyynialueiden kosteat painanteet 
esiintyy dyynisukkessiosarjan eri osissa.

Dyynien muodostuminen alkaa dyyniaineksen lajit-
tuessa keskiveden alapuolisella rantamatalikolla, josta 
aallot nostavat sen rantatasanteelle. Tuuli kuivattaa ran-
nalle nousseen hiekan ja kuljettaa sitä mantereelle päin, 
missä se kasautuu rannan suuntaisiksi mätäsmäisiksi 
kummuiksi, alkiodyyneiksi. Alkiodyynivyöhykkeestä 
hiekka kulkeutuu ylemmäs muodostaen ensimmäisen 
varsinaisen dyynityypin, valkean dyynin. Valkeat dyy-
nit ovat epästabiileja ja vaeltavat tuulen työntämänä si-
sämaahan päin. Kasvillisuudeltaan ne ovat epäyhtenäis-
tä heinä- ja vähemmässä määrin ruohokasvillisuutta. 
Liikkuvaan, hiekkaiseen alustaan sopeutuneet kasvit, 
erityisesti rantavehnä (Leymus arenarius), rönsyrölli 
(Agrostis stolonifera) ja suola-arho (Honckenya peploides), 
vaikuttavat dyynimuodostumien syntyyn sitomalla ja 
keräämällä hiekkaa hiljalleen kasvaviksi kumpareiksi. 
Kauempana rannasta valkeat dyynit muuttuvat har-
maiksi dyyneiksi sammal-, jäkälä-, heinä- ja ruohokas-
villisuuden peittäessä avoimen hiekkapinnan. Harmaat 
dyynit ovat ensimmäinen niin sanottu kiinteä dyyni-
tyyppi eli dyyni, joka on lopettanut vaeltamisen. Vähi-
ten kuluneilla harmailla dyyneillä tavataan runsaasti 
poron- ja torvijäkäliä (Cladonia spp.) sekä sammalia, 
kuten hietikkotierasammalta (Racomitrium canescens). 
Dyynikumpujen väliin syntyy tasaisia, pohjamaaltaan 
paljastuneita deflaatiopintoja eli alueita, joilta hiekka 
on kulkeutunut dyynikummuille. Laajimmilla dyynie-
siintymillä, harmaiden dyynien yläpuolisilla alueilla 
nämä deflaatiopinnat ovat entisaikojen laidunnuksen 
seurauksena muuttuneet laajoiksi, tasaisiksi ja lähes 
kasvittomiksi vyöhykkeiksi. 

Dyynien väliin ja deflaatioalueille muodostuu kor-
kean pohjaveden vaikutuksesta tai merestä kuroutu-
malla kosteita ja usein soistuvia painanteita. Nämä 
painanteet ovat ympäröiviin dyyneihin verrattuna ra-
vinteikkaita ja monimuotoisia ympäristöjä. Painanteet 
sijoittuvat useimmin harmaiden dyynien vyöhykkeen 
sisään, mutta niitä löytyy myös ylemmistä sukkes-
siovyöhykkeistä. Painanteiden kasvillisuus on hyvin 
vaihtelevaa ilmentäen usein sopeutumista suureen 
kausittaiseen kosteusvaihteluun. Useimmiten niillä 
kasvaa siropajua (Salix repens), vihvilöitä (Juncus spp.), 
suomyrttiä (Myrica gale) sekä saroja (Carex spp.). Jäät ja 
korkea vesi eivät enää yllä avoimen dyynivyöhykkeen 
yläosiin, jotka alkavat metsittyä erityisesti männyn (Pi-
nus sylvestris) ja hieskoivun (Betula pubescens) runsas-
tuessa. Tällöin dyynit siirtyvät sukkessiokehityksensä 
viimeiseen vaiheeseen puustoisiksi dyyneiksi. Pohja-
kasvillisuutta leimaavat sulkeutuneiden alueiden laji-
en, erityisesti varpujen ja jäkälien runsastuminen. Ruo-
ho- ja heinäkasvillisuus on vähäistä. Metsän edelleen 
sulkeutuessa metsäsammalet, erityisesti seinäsammal 
(Pleurozium schreberi), syrjäyttävät valoisuutta vaativat 
jäkälälajit, jolloin kasvillisuus alkaa muistuttaa kuivan 
kangasmetsän kasvillisuutta.

Dyynialueiden tärkein toiminnallinen piirre on 
tuulen aikaansaama hiekan liikkuminen, minkä seu-
rauksena dyynialue on kokonaisuutena jatkuvassa, 
luontaisessa häiriötilassa. Kasvillisuuden muutos on 
osittain seurausta myös maankohoamisen myötä ta-
pahtuvasta pohjaveden pinnan laskusta ja maaperän 
ravinteiden huuhtoutumisesta aiheutuvasta kasvualus-
tan karuuntumisesta dyynisukkession edetessä. Kuten 
muutkin rannikon elinympäristöistä, myös dyynialueet 
ovat olleet rantalaidunnuksen piirissä aina 1900-luvun 
alkupuoliskolle saakka. Laidunnushistoria näkyy laa-
jimmilla, rakentamattomana säilyneillä dyynialueilla 
tasaisena deflaatiovyöhykkeenä laidunnuksen jälkeen 
syntyneiden harmaiden dyynien ja laidunnusta en-
nen syntyneiden, nykyään metsäisten dyynikumpujen 
välissä. Avoimilla dyyneillä elää lukuisia uhanalaisia 
ja silmälläpidettäviä hyönteisiä kuten sinisiipisirkka 
(Sphingonotus caerulans), hietikkokoisa (Pima boisduva-
liella), nummijuuriyökkönen (Apamea anceps), hopea-
juovakoisa (Catoptria fulgidella), kääpiöhietakultiainen 
(Hedychridium zelleri), dyynihietapistiäinen (Ammophila 
campestris), pitkämerimyyriäinen (Bledius diota), juu-
rimantuainen (Psammodius asper), pulskasantiainen 
(Aegialia arenaria), hietalaakanen (Anthobium fusculum), 
outorääpelötylppö (Saprinus immundus), peilitylppö 
(Hypocaccus rugiceps) sekä dyynisukkulakoi (Scythris 
empetrella) (Ryttäri ym. 2014). Uhanalaista rantakauraa 
(Ammophila arenaria) kasvaa harvinaisena vain eteläran-
nikolla. Linnuista silmälläpidettävä ristisorsa (Tadorna 
tadorna) viihtyy tämäntyyppisillä rannoilla.
Maantieteellinen vaihtelu: Edustavimmat ja laaja-alai-
simmat dyynisarjat esiintyvät Pohjanlahden rannikolla.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Dyynialuei-
den deflaatiovyöhykkeeseen kehittyy usein nummiksi 
luokiteltavaa kasvillisuutta, joka käsitellään tarkemmin 
perinnebiotooppien yhteydessä. Dyynialueiden ympä-
ristöään kosteammat painanteet luetaan soistuneisuu-

Vattaja, Kokkola. Kuva: Terhi Ryttäri 
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desta riippumatta dyynien kosteisiin painanteisiin. 
Dyynisukkessiosarjan vanhimmat vaiheet ovat kas-
villisuudeltaan samankaltaisia vastaavien metsäisten 
kasvillisuustyyppien kanssa.

!

!

!

!

Esiintyminen: Rannikon dyyniluonto-
tyyppeihin luetaan vain rannikon kat-
keamattoman dyynisukkession osana 
olevat alueet. Sisämaan fossiloituneet 
dyynit luokitellaan metsien luontotyyp-
peihin kuuluviksi. Laaja-alaisia dyyni-
sarjoja esiintyy kuudella ydinalueella: 
Oulun edustalla Hailuodossa, Siikajoen 
Tauvossa, Kalajoella hiekkasärkkien ym-

päristössä, Kokkolan Vattajanniemellä, Porin Yyterissä 
sekä Hangossa. Muualla rannikkoalueella luontotyyp-
piä esiintyy pääosin yksittäisinä, pienialaisina dyyneinä 
ilman varsinaista dyynisukkessiosarjaa. Luontotyyppi-
yhdistelmän pinta-ala on noin 5 500 ha, josta suurin osa 
(noin 80 %) on sukkessiosarjan loppuvaiheen metsäisiä 
dyynejä (Ympäristöhallinto 2013a; Teeriaho 2018). 
Avointen dyynien pinta-alan todettiin valtakunnallises-
ti arvokkaiden tuuli- ja rantakerrostumien inventoin-
nissa olevan alle 1 000 ha (Mäkinen ym. 2011).
Uhanalaistumisen syyt: Rakentaminen (R 3), Itämeren 
rehevöityminen (Vre 3), metsien uudistamis- ja hoito-
toimet (M 3), kuluminen (Ku 3), hiekanotto (Ks 1), re-
hevöittävä laskeuma (Rl 1), vieraslaji kurtturuusu (Rosa 
rugosa) (L 1).
Uhkatekijät: Itämeren rehevöityminen (Vre 3), kulu-
minen (Ku 3), metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 3), 
vieraslajit (L 2), rakentaminen (R 2), rehevöittävä laskeu-
ma (Rl 1), ilmastonmuutos (Im 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, jos dyynisarjojen esiintymät ovat hävinneet 
esimerkiksi rakentamisen, metsätalouden, maa-ainesten 
oton tai merenpinnan kohoamisen seurauksena. Luonto-
tyyppi katsotaan romahtaneeksi myös, jos dyynisarjaan 
kuuluvat avoimet dyynityypit ovat umpeenkasvun myö-
tä muuttuneet esimerkiksi ruovikoksi tai pensaikoksi.
Arvioinnin perusteet: Itämeren dyynisarjat arvioitiin 
erittäin uhanalaisiksi (EN) luontotyyppiyhdistelmän 
suppean esiintymisalueen (B2) ja kokonaislaadussa ta-
pahtuneiden muutosten vuoksi (CD1). 

Ehyitä dyynisarjoja sukkession alkuvaiheen avoimis-
ta dyynityypeistä aina puustoisiin dyyneihin asti on 
Suomen rannikolla jäljellä vain vähän. Niiden määrän 
arvioitiin vähentyneen 30–50 % menneen 50 vuoden 
aikana ja 50–70 % pidemmällä tarkastelujaksolla (A1 & 
A3: VU). Sukkessiosarjan osia on hävinnyt muun muas-
sa rantojen umpeenkasvusta ja rakentamisesta johtuen. 
Dyynien pinta-alan muutosta selvitettiin vertaamalla 
etenkin 1950–1960-lukujen merkittyjen, dyynialueilla 
sijaitsevien avointen hietikkojen määriä uuteen kartta-
materiaaliin (Maastotietokanta 2014; Vanhat painetut 
kartat 2017). Avoimen hietikon pinta-ala on vähentynyt 
50–60 vuoden aikana noin 60 %. Karttatarkastelun tu-
losta käytettiin apuna arvioinnissa, mutta sen ei katsot-
tu olevan suoraan verrannollinen dyynisarjojen määrän 
vähenemisen kanssa. Osa aiemmin avoimista dyyneistä 
on esimerkiksi kasvanut umpeen puustoisiksi dyyneik-
si. Tulevaisuudessa luontotyyppiyhdistelmän pinta-ala 

pienenee todennäköisesti edelleen. Ilmastonmuutos voi 
nopeuttaa umpeenkasvua ja sen aikaansaama meren-
pinnan nousu voi pitkällä aikavälillä hidastaa uusien 
dyynien syntyä. Tarkkaa määrän muutosta ei pystytty 
arvioimaan (A2a: DD). 

Katkeamattomia dyynisukkessiosarjoja esiintyy vain 
laajimpien dyynialueiden yhteydessä, alle 20 esiinty-
misruudulla, mikä vastaa B2-kriteerin luokkaa erittäin 
uhanalainen (EN). Ruutujen määrittelyssä käytettiin 
sekä luontodirektiivin raportoinnissa kerättyjä tietoja 
yksittäisistä dyynityypeistä että asiantuntija-arviota 
(Ympäristöhallinto 2013b). Luontotyyppiyhdistelmän 
taantuminen arvioitiin määrän ja laadun osalta jatku-
vaksi ja myös tulevaisuuteen ulottuvaksi (B2a(i,ii,iii)b). 
Levinneisyysalueen koon ja esiintymispaikkojen mää-
rän perusteella Itämeren dyynisarjat ovat säilyviä (B1 
& B3: LC).

Menneen 50 vuoden aikana dyynisarjojen bioottisen 
ja abioottisen laadun katsottiin asiantuntija-arviona 
heikenneen ja muutoksen vastaavan vakavuudeltaan 
uhanalaisuusluokkaa erittäin uhanalainen (CD1: EN, 
vaihteluväli VU–EN). Sarjojen laadullisia muutoksia 
tarkasteltiin siihen kuuluvien luontotyyppien kautta. 
Näiden luontotyyppien laatuarvioinnin tulokset vaihte-
levat luokasta silmälläpidettävä (NT, alkiovaiheen dyy-
nit) luokkaan äärimmäisen uhanalainen (CR, variksen-
marjadyynit). Historiallisen laatumuutoksen vakavuutta 
ei pystytty arviomaan (CD3: DD). Kaikki dyynityypit 
sisältäviä, luonnontilaisia dyynisukkessiosarjoja ei ole 
jäljellä enää lainkaan. Edustavimmilla alueilla, erityi-
sesti Vattajanniemellä ja Hailuodossa, tavataan kokonai-
sia alkiodyyneistä metsäisiin dyynivaiheisiin ulottuvia 
sukkessiosarjoja, jotka ovat kuitenkin luonnontilaltaan 
selvästi muuttuneita. Sukkessiosarjan viimeisimmät vai-
heet ovat tavallisesti metsänkäsittelyn ja rakentamisen 
voimakkaasti muokkaamia, nuoremmat dyynityypit 
ovat puolestaan altistuneet ihmisen aikaansaamalle 
kulutukselle. Sukkessiosarjan alkuvaiheet ovat luonnon-
tilaisina kuitenkin yleisempiä kuin puustoiset dyyni-
vaiheet. Kuluminenkaan ei ole yksiselitteisesti dyynejä 
tuhoava tekijä, sillä dyynikasvillisuus on luontaisesti 
sopeutunut epävakaaseen ympäristöön, jossa rantavoi-
mat ja tuuli liikuttelevat hiekkaa jatkuvasti. Vähäinen 
kulutus ja lievä rantalaidunnus hidastavat sekä luontais-
ta että rehevöitymisen aikaansaamaa umpeenkasvua. 

Metsätalous ja rakentaminen vaikuttavat metsäisiin 
dyyneihin myös tulevaisuudessa. Suojelu saattaa kat-
taa vain osan dyynisarjasta, usein esimerkiksi sukkes-
siosarjan alkuvaiheen avoimet dyynityypit. Vieraslaji 
kurtturuusu ja liiallinen kuluminen uhkaavat dyyni-
sarjoja myös suojelualueilla. Typpilaskeuma aiheuttaa 
rehevöitymistä kaikilla sarjan luontotyypeillä. Ruovi-
koiden levittäytyminen rantaviivan tuntumassa voi 
estää paikoin dyynisukkession alkamisen. Ilmaston-
muutoksen vaikutuksia luontotyyppiyhdistelmään on 
vaikea ennustaa, eikä tulevaisuuden laatumuutoksen 
vakavuutta pystytty arviomaan (CD2a: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Suojelualueiden ulkopuo-
lella metsänkäsittely ja rakentaminen pienentävät eri-
tyisesti puustoisten dyynien pinta-alaa ja heikentävät 
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niiden laatua. Kurtturuusu, rehevöittävä laskeuma ja 
kuluminen ovat uhkia myös suojelualueilla.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältää luonto-
direktiivin 7 dyynityyppiä: liikkuvat alkiovaiheen dyynit 
(2110), liikkuvat rantakauradyynit (2120), kiinteät ruohokasvil-
lisuuden peittämät dyynit (2130), variksenmarjadyynit (2140), 
metsäiset dyynit (2180), dyynien kosteat soistuneet painanteet 
(2190) ja (osittain) kuivat kanerva- ja variksenmarjadyynit 
(2320). Puuttomat ja vähäpuustoiset osat sisältyvät luon-
nonsuojelulain luontotyyppiin hiekkadyynit.

R8.02

Maankohoamisrannikon metsien 
kehityssarjat

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa EN A1, A3 –
Etelä-Suomi EN A1, A3 –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Maankohoamisrannikon metsien ke-
hityssarjojen luontotyyppeihin luetaan Pohjanlahden, 
Saaristomeren ja Ahvenanmaan rannikoilla ja saa-
ristossa olevat metsät ja pensastot, jotka ovat jääkau-
den jälkeisen maankohoamisilmiön vaikutuspiirissä. 
Luontotyyppiyhdistelmä sisältää primäärisukkession 
eli merestä paljastuvan maan luonnontilaiset ja luon-
nontilaisen kaltaiset kasvittumisen vaiheet rannan 
pensastoista erilaisten metsien sukkessiovaiheiden 

kautta kangasmetsäksi. Luontotyyppiyhdistelmänä eli 
useista luontotyypeistä muodostuvana kokonaisuutena 
rannikon metsien kehityssarjat ovat rinnasteisia EU:n 
luontodirektiivissä määritellyille primäärisukkessio-
metsille. Tässä tekstissä Maankohoamisrannikon met-
sien kehityssarjat -luontotyyppiyhdistelmää kutsutaan 
primäärisukkessiometsiksi. 

Primäärisukkessiometsien määrittelyssä olennaisen 
maankohoamisen pitää olla niin nopeaa, että rantapen-
saiden ja puiden kasvuolot muuttuvat merkittävästi jo 
paikalla olevien puuyksilöiden eliniän aikana. Suomen-
lahdella maankohoaminen on niin hidasta, että tällais-
ta muutosta ei merkittävässä määrin tapahdu. Tämän 
vuoksi Suomenlahdella voi esiintyä primäärisukkes-
siosarjan yksittäisiä osia, mutta ei varsinaisia primää-
risukkessiometsäsarjoja luontotyyppiyhdistelmänä. 
Primäärisukkessiosarjaan kuuluvat Rannikon ja saa-
riston pensaikot ja metsät -luvussa (R6.01–R6.19) kuvatut 
kivennäismaiden luontotyypit sekä saarnilehdot, jotka 
kuvataan metsien yhteydessä (luku 6). 

Primäärisukkessiometsien topologisen ylärajan 
määrittelyssä keskeisenä tekijänä on maaperän muutos 
maan kohoamisen myötä raakahumuksesta normaalik-
si kangasmetsien podsolimaannokseksi, mikä kestää yli 
1  000 vuotta. Primäärisukkessiometsien kasvillisuus-
tyyppien määritelmällinen korkeusraja riippuu alueen 
maankohoamisnopeudesta. Maankohoaminen on Suo-
messa suurinta Merenkurkussa Vaasan ympäristössä 
(7,5 mm/v) ja pienintä Suomenlahden itäosissa Hami-
nan ympäristössä (1,6 mm/v). Pohjanmaalla kaikkia alle 

Heik-Mattsören, Uusikaarlepyy. Kuva: Jaakko Haapamäki
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10 m merenpinnan yläpuolella olevia luonnontilaisia 
metsäalueita voitaisiin pitää primäärisukkessiometsi-
nä. Suomenlahdella vastaava korkeus olisi 2,5 m. Suun-
taa-antavat korkeusrajat primäärisukkessiometsien 
esiintymisalueella ovat: Turku 5,1 m, Pori 8 m, Vaasa 
9,6 m, Oulu 8,6 m ja Kemi 9,2 m. Saaristoissa mereinen 
ilmasto vaikuttaa kasvillisuuteen voimakkaammin 
kuin rannikolla, minkä johdosta rannikkoluontotyyp-
pien yläraja on korkeammalla, 15–20 m mpy. Primääri-
sukkessiometsien luontaisen kehityksen päätepisteenä 
pidetään boreaalista kangasmetsää. 

Primäärisukkessiometsien kasvillisuustyyppien 
vaihtelu voi olla hyvin laajaa. Perussarja sisältää meren 
vaikutuspiirissä olevia pensastoja sekä usein reheviä 
ja kosteita lehtipuuvaltaisia rantametsiä, jotka vähitel-
len maan kohoamisen myötä muuttuvat kuivemmiksi 
ja karummiksi, havupuuvaltaisiksi kasvillisuustyy-
peiksi. Meren suoran vaikutuksen ulkopuolella met-
sät yleensä vastaavat kasvillisuustyypeiltään tavallisia 
kangasmetsiä. Primäärisukkessiometsien tärkein toi-
minnallinen piirre on maankohoamisen aikaansaaman 
kasvillisuussukkession häiriöttömyys, mikä näkyy 
ihanteellisimmillaan laajoina, keskeytymättöminä eri 
kasvillisuustyyppien sukkessiosarjoina. Kasvillisuuden 
vyöhykkeisyys on seurausta maankohoamisen myötä 
tapahtuvasta pohjaveden pinnan laskusta ja maaperän 
ravinteiden huuhtoutumisesta. Primäärisukkessiomet-
sien vyöhykkeessä esiintyy myös muita kuin kivennäis-
maiden kasvillisuustyyppejä. Tällaisia ovat erityisesti 
pienialaiset fladat ja kluuvijärvet sekä soiden kasvil-
lisuustyypit, joista sukkessiorannan alavyöhykkeessä 
esiintyy erityisesti luhtia (avo-, pensas- ja metsäluhtia) 
ja ylempänä rannalla esimerkiksi erilaisia nevoja ja kor-
pia. Soiden kasvillisuustyypit esitellään suoluokittelus-
sa (luku 5) ja fladat sekä kluuvijärvet osana Itämeren 
luontotyyppejä (luku 2).

Merkittävä osa primäärisukkessiometsistä on ollut 
rantalaidunnuksen piirissä ennen 1900-luvun puolivä-
liä. Vuosikymmeniä tai jopa vuosisatoja pitkä laidun-
nushistoria näkyy rantametsissä edelleen paikoin ha-
kamaisena puustorakenteena sekä perinnebiotoopeille 
ominaisten kasvilajien esiintymisenä. Paikoin laidun-
nuksen vaikutus näkyy kasvilajistossa voimakkaam-
pana kuin maankohoamisen aikaansaama sukkessio-
muutos. Tämän seurauksena rannikon metsäiset kasvil-
lisuustyypit ovat usein vaikeasti luokiteltavissa olevia 
yhdistelmiä hakamaista, metsälaitumista ja laidunta-
mattomista metsistä. Hakamaat luokitellaan perinne-
biotoopeiksi. Metsälaitumet luetaan kuuluvaksi sekä 
perinnebiotooppeihin että primäärisukkessiometsiin, 
mikäli laiduntaminen ei estä vaan enintään hidastaa 
alueen luonnollista sukkessiokehitystä. Primäärisuk-
kessiometsävyöhykkeessä voi esiintyä lisäksi erilaisia 
pienialaisia niitty- ja nummityyppejä, jotka luetaan pää-
osin perinnebiotooppeihin. 

Primäärisukkessiometsiin ei sisällytetä harjumet-
siä eikä kallioiden ja dyynien metsäisiä kasvillisuus-
tyyppejä, koska näillä tyypeillä maaperä ja topografia 
vaikuttavat kasvillisuuteen maankohoamista voimak-
kaammin. Avohakkuun, pelloksi raivaamisen tai muun 
vastaavan toiminnan muokkaamia alueita, joilla pri-

määrisukkessio on keskeytynyt, ei niin ikään enää lue-
ta primäärisukkessiometsien kasvillisuustyyppeihin, 
vaikka ne sijaitsisivatkin maankohoamisen näkyvän 
vaikutuksen piirissä.
Maantieteellinen vaihtelu: Vyöhykkeet ovat selvempiä 
ja laajempia alavilla rannoilla Merenkurkusta pohjoi-
seen. Ulkosaaristoissa karummat metsätyypit ovat ylei-
sempiä kuin sisäsaaristossa ja mannerrannalla.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Perinnebio-
tooppeihin luettavat metsälaitumet voivat rannikolla 
sisältää kaikkia primäärisukkessiometsien kasvillisuus-
tyyppejä, lisäksi metsälaitumet rajautuvat usein perin-
nebiotooppeihin kuuluviin hakamaihin. Vastaavasti 
sukkession alun pensaikkovaiheet rajautuvat rantojen 
niittyihin ja kivikkorantoihin. Myöhäisemmät vaiheet 
ulkosaaristossa rajautuvat joskus myös nummiin. Suk-
kessiosarjan vanhimmat vaiheet ovat kasvillisuudel-
taan samanlaisia vastaavien metsäisten kasvillisuus-
tyyppien kanssa. Lisäksi primäärisukkessiometsiä voi 
esiintyä harjusaarilla. Primäärisukkessiometsät liitty-
vät läheisesti soiden kehityssarjoihin. Primäärisukkes-
siometsiin kuuluu soistumiskehitys tietyissä osissa ja ne 
ovatkin osin limittäisiä soiden kehityssarjojen kanssa.

!

!

!
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Esiintyminen: Esiintyminen painottuu 
hyvin voimakkaasti saaristoihin ja ranni-
kolla jokisuistoihin. Painopistealueina voi-
daan pitää Merenkurkkua ja Perämerta. 
Kaikkiaan primäärisukkessiometsiä arvi-
oidaan esiintyvän noin 18 000 ha:n alalla 
(Ympäristöhallinto 2013b). Pitkiä, ehjiä 
sukkessiosarjoja on kuitenkin jäljellä enää 
hyvin vähän, lähinnä vain suojelualueilla.

Uhanalaistumisen syyt: Metsien uudistamis- ja hoito-
toimet (M 3), rakentaminen (R 3), ojitus (Oj 2), pellonrai-
vaus (Pr 2), rehevöittävä laskeuma (Rl 1).
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 3), 
rakentaminen (R 2), ilmastonmuutos (Im 1), rehevöittävä 
laskeuma (Rl 1), pellonraivaus (Pr 1).
Romahtamisen kuvaus: Maankohoamisrannikon 
metsien kehityssarjat katsotaan romahtaneeksi, jos 
kehityssarjojen esiintymät ovat hävinneet esimerkiksi 
rakentamisen, metsänkäsittelyn, ojituksen tai muun 
maankäytön seurauksena. Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi myös, jos Itämeren rehevöityminen ja sen 
myötä lisääntyvä ruovikoituminen estävät sukkessio-
sarjan nuorimpien vaiheiden kehittymisen.
Arvioinnin perusteet: Maankohoamisrannikon met-
sien kehityssarjat arvioitiin erittäin uhanalaisiksi (EN) 
niiden 50 vuoden ajanjaksolla ja pidemmällä aikavälillä 
tapahtuneen määrän vähenemisen vuoksi (A1 & A3).

Luontotyyppiyhdistelmän pinta-ala on asiantunti-
ja-arvion mukaan vähentynyt 1960-luvulta yli 50 %  
(A1: EN). Metsänkäsittely, rakentaminen ja muu maan-
käyttö ovat tuhonneet suurimman osan sarjoista. Täy-
sin luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia pitkiä 
sukkessiosarjoja on jäljellä äärimmäisen vähän, ja val-
taosa niistä sijaitsee suojelualueilla. Arvion mukaan 
suojelualueiden ulkopuolisista metsistä merkittävä 
osa käsitellään tai rakennetaan tulevien 50 vuoden ai-
kana (A2a: VU). Historiallisessa tarkastelussa maan-
kohoamisrannikon metsien kehityssarjan pinta-alan 
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arvioitiin vähentyneen noin 80 % vuodesta 1750 (A3: 
EN). Mannerrannan primäärisukkessiometsiä on 
muun muassa raivattu pelloksi tai niityksi. Vähene-
misen tarkasteluun käytettiin paikkatietotyönä tehtyä 
laskelmaa primäärisukkessiometsien potentiaalisesta 
pinta-alasta rannikolla. Korkeusmallissa rannikon eri 
osat suhteutettiin maankohoamisnopeuteen, jolloin 
metsien esiintymisvyöhykkeeksi saatiin Suomenlah-
della 0–1 m, Saaristomerellä ja Ahvenanmaalla 0–3,5 
m sekä Pohjanlahdella 0–10 m mpy. Potentiaalisen 
pinta-alan arvioitiin olevan yhteensä noin 400  000 
ha. Tulokseen luettiin mukaan Corine 2012 -aineiston 
maanpeiteluokista kalliomaiden, kangasmaiden ja tur-
vemaiden metsät (Corine maanpeite 2012). Pinta-ala on 
suurempi, jos tulokseen sisällytetään myös maatalo-
usympäristöjä, rantakosteikoita ja rakennettua ympä-
ristöä. Vähenemisarviossa laskelmaa käytettiin vain 
suuntaa antavana, sillä esimerkiksi mukaan luetuissa 
maanpeiteluokissa on suurta epävarmuutta. 

Luontotyyppiyhdistelmän levinneisyys- ja esiinty-
misalueen koko sekä esiintymispaikkojen määrä ylit-
tävät B-kriteerin raja-arvot (B1–B3: LC).

Maankohoamisrannikon metsien kehityssarjojen ko-
konaislaadun muutosta käsiteltiin asiantuntija-arvio- 
na tarkastelemalla eri laatutekijöiden (rakenne, lajisto, 
toiminta) suhdetta luontotyyppiyhdistelmän tilaan eri 
ajanjaksoilla. Kehityssarjojen bioottisen ja abioottisen 
laadun arvioitiin heikentyneen menneen 50 vuoden 
aikana, ja muutoksen katsottiin vastaavan vakavuudel-
taan uhanalaisuusluokkaa silmälläpidettävä (CD1: NT, 
vaihteluväli NT–VU). Pidemmän aikavälin tarkastelus-
sa päädyttiin luokkaan vaarantunut (CD3: VU, vaihtelu-
väli VU–EN). Erityisesti sukkessiosarjan viimeisimmät 
vaiheet ovat metsänkäsittelyn, ojitusten ja rakentami-
sen johdosta voimakkaasti muuttuneita. Metsätalous 
on vaikuttanut havupuustoisiin sukkessiovaiheisiin jo 
pitkään. Sukkessiosarjan alkuvaiheet ovat luonnontilai-
sina selkeästi yleisempiä kuin luonnontilaiset seka- ja 
havumetsävaiheet. Sukkessiosarjan alkuvaiheita syntyy 
lisäksi verraten nopeasti suojelualueilla, jotka painot-
tuvat saaristoon ja jokisuistoihin. Toisaalta Itämeren 
rehevöityminen ja sen myötä lisääntyvä ruovikoitumi-
nen estävät sukkessiosarjan nuorimpien vaiheiden ke-
hittymistä. Rannikon metsät ovat olleet aiemmin myös 
laajalti laidunkäytössä, mikä näkyy edelleenkin niiden 
rakenteessa. Laidunnus on kuitenkin päättynyt suu-
relta osin jo vuosikymmeniä sitten ja sen vaikutukset 
ovat näiltä osin palautuvia. Tulevaisuudessa metsien 
kehityssarjan laatuun vaikuttavat ilmastonmuutoksen 
aiheuttama merenpinnan nousu ja maankohoamisen 
hidastuminen sekä metsien käsittely suojelualueiden 
ulkopuolella. Suojelualueilla luontotyyppiyhdistelmän 
tila kohenee vähitellen. Tulevan muutoksen suuruutta 
ei pystytty arvioimaan (CD2: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Menetelmän muutos.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Suojelualueiden ulkopuo-
lella metsänkäsittely vaikuttaa luontotyyppiyhdistelmän 
määrään ja laatuun. Itämeren rehevöityminen vaikuttaa 
sarjan nuorimpiin vaiheisiin myös suojelualueilla.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Vastaa luon-
todirektiivin luontotyyppiä maankohoamisrannikon pri-

määrisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät (9030). Voi 
esiintyä päällekkäin luontodirektiivin luontotyyppien 
lehdot (9050) ja harjusaaret (1610) kanssa.
Vastuuluontotyypit: Maankohoamisrannikon metsien ke-
hityssarjat on vastuuluontotyyppi.

R8.03

Maankohoamisrannikon karujen 
saarten kehityssarjat

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa NT CD2a –
Etelä-Suomi NT CD2a –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Maankohoamisrannikolla on run-
saasti verrattain nuoria, puuttomia tai lähes puutto-
mia moreeni- ja kivikkopohjaisia saaria. Näillä saarilla 
maaperän lisäksi primäärisukkessio ja ulkosaariston 
olosuhteet (aallot, tuuli, suolavesipärskeet, jää, ajoit-
tainen kuivuus ja paahteisuus) johtavat avoimien luon-
totyyppien kehityssarjaan. Tyypillinen ulkosaariston 
karun saaren kehityssarja koostuu erilaisista avoimista 
ja pensaikkoisista vyöhykkeistä. Rannan ja roiskevyö-
hykkeen yläpuolen kasvillisuus vaihtelee maaperän 
mukaan, mutta myös meren rantaan tuoma eloperäi-
nen materiaali vaikuttaa lajistoon. Haurun (Fucus spp.) 
ja ruo’on (Phragmites australis) kertyminen rantaviivaan 
luo multavaa maata ja sitä myötä korkeakasvustoista 
kasvillisuutta. Simpukoiden kasautuminen rannalle 
voi myös rikastuttaa kasvilajistoa. Sama vaikutus on 
emäksisellä kallioperällä tai moreenilla. Kasvillisuus 
niukentuu ja karuuntuu nopeasti rantavyöhykkeen 
yläpuolella. Avoimien ja pensaikkoisten vyöhykkei-
den sarja päättyy saaren lakiosassa usein katajikkoon, 
harvakasvuiseen männikköön tai katajikkoiseen niuk-
kalajiseen nummeen (heinänummet), jonka lomassa 
esiintyy vaihteleva määrä monilajisempia ketolaik-
kuja. Lakiosien kasvilajiston runsaus on riippuvaista 
maaperän hienojakoisuudesta ja lintujen lannoittavas-
ta vaikutuksesta.

Pienemmillä ja uloimmilla saarilla puustoa on vä-
hän tai ei ollenkaan. Suurikokoisilla ja suojaisemmilla 
saarilla avointen ja pensaikkoisten luontotyyppien sarja 
voi päättyä myös metsään tai metsiköihin. Näin käy 
myös ajan kuluessa kaikille merestä paljastuville saaril-
le niiden koon kasvaessa ja suojaisuuden lisääntyessä. 
Sarja alkaa kivikko-, somerikko- tai hiekkarannasta, jota 
seuraa tyrnin (Hippophaë rhamnoides), pihlajan (Sorbus 
aucuparia) ja leppien (Alnus spp.) muodostama harva-
puustoinen vyöhyke niittypohjalla tai avoin, usein kata-
jainen luontotyyppi. Metsiköitä esiintyy saarten suojan 
puoleisilla rannoilla ja painanteissa, joihin eloperäistä 
ainesta on kertynyt runsaasti. Näille voi muodostua jo-
pa pienialaisia lehtolaikkuja. Painanteisiin syntyy myös 
suolaikkuja (maankohoamisrannikon soiden kehitys-
sarjat). 

Tyyppilajeja kehityssarjoille ovat rannan niitty- ja 
kivikkorantakasvien lisäksi kataja (Juniperus communis), 
ketokasvit, jäkälät ja sammalet. Monilajista ja vaateliasta 
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Itäm
eren rannikko

kasvillisuutta syntyy etenkin rannan yläosiin ja epi-
litoraaliin, mutta myös hienojakoisen maan laikuille. 
Vaateliaista ketolajeista tavataan saarilla yleisen kelta-
mataran (Galium verum) ohella etenkin pohjan- (Botry-
chium boreale), keto- (B. lunaria), suikea- (B. lanceolatum) 
ja saunionoidanlukkoa (B. matricariifolium). Saaret ovat 
usein merkittäviä lintusaaria.

Maankohoamisrannikon karujen saarten kehityssar-
jan vyöhykkeisyys ja luontotyypit:
1. Itämeren kivikkorannat: Moreenisaarten kivikkoran-
nat ovat avomeren puolella kasvillisuudeltaan yleensä 
niukkoja, sillä ulkosaaristossa merenkäynti pitää ranta-
viivan jatkuvassa muutostilassa. Ylempänä rantaviivas-
ta sekä suojan puolella esiintyy kivikkorantojen lajistoa. 
2. Itämeren kivikkoiset niittyrannat ja Itämeren epilito-
raalikedot: Sekä kivikkorannan yläosa että sitä seuraa-
va hienojakoisempi eloperäissekoitteinen kivennäismaa 
voivat olla paikoin hyvinkin monimuotoisia. 
3. Eloperäiset rantavallit ja Itämeren suurruohostot: 
Rannoilla, joille levävalleja kertyy runsaasti, on tuoreen 
haurun ja ruokovallin kertymisvyöhykkeen sekä yksi-
vuotisia suurruohoja sisältävän vyöhykkeen yläpuolella 
suurruohoinen/korkeakasvuinen niitty maatuneen 
vallin synnyttämällä ravinteikkaalla maalla. Paikalla 
voi kasvaa myös yksittäisiä leppiä ja pihlajia. 
4. Tyrnipensaikot: Tyrnipensaikoita esiintyy karummil-
la kohdilla epilitoraalissa.
5. Ulkosaariston lehtipuumetsiköt: Rannan yläpuolelle 
painanteisiin voi kehittyä lehtipuumetsiköitä.

6. Merenrantakatajikot, maankohoamisrantakivikot ja 
nummet: Edellä mainittujen vyöhykkeiden jälkeen kas-
villisuus muuttuu avoimeksi ja karuuntuu. Katajapen-
saikot ja nummet ovat vallitsevia ja paljaita moreeni- ja 
kivikkolaikkuja esiintyy runsaasti. Kasvillisuustyyppi 
jatkuu saaren laelle saakka.
7. Metsiköitä, kuten karuja männiköitä, esiintyy pai-
koin painanteissa tai saarten itäpuolella vallitsevilta 
länsituulilta suojassa. Rannikon karukkokankaiden 
männiköitä voi olla myös ylimpänän tyyppinä saarten 
laella.

Vyöhykkeitä on runsaimmin hienojakoisella tai run-
saasti eloperäistä ainesta sisältävällä maalla. Karkeam-
malla maa-aineksella Itämeren luontaiset niittyrannat 
sekä lehtimetsiköt saattavat puuttua kokonaan.
Maantieteellinen vaihtelu: Kasvillisuus vaihtelee ran-
nikon eri osa-alueilla. Monilajisimpia karujen saarten 
kehityssarjat ovat Selkämerellä. Näillä merialueilla ran-
tojen profiilit ovat loivia, veden laatu on hyvä ja meri 
tuo rantaan runsaasti rakkohaurua (Fucus vesiculosus).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyppi-
yhdistelmä on rinnakkainen maankohoamisrannikon 
metsien kehityssarjan eli primäärisukkessiometsien ket-
jun kanssa, mutta se muodostuu karuille ulkosaariston 
saarille ja luodoille, joilla olosuhteet eivät ole otolliset met-
sien muodostumiselle. Saaria luonnehtivat laajat, pääosin 
luontaiset nummet ja merenrantakatajikot. Saarilla on 
Itämeren kivikkorantoihin ja luontaisiin niittyrantoihin 
kuuluvia luontotyyppejä, rannoille kerääntyy eloperäisiä 

Nörrstenskobban, Maalahti. Kuva: Jaakko Haapamäki
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rantavalleja, ja maankohoamisrannikolle tyypilliset pen-
sasvyöhykkeet ovat yleisiä. Myös pienialaisia metsiköitä 
esiintyy. Osa luontotyyppiyhdistelmän esiintymistä on 
saaristolinnustolle tärkeitä lintusaaria.

!

!

!

Esiintyminen: Luontotyyppiyhdistelmää 
esiintyy maankohoamisrannikolla Kus-
tavista pohjoiseen päin. Myös eteläisellä 
Saaristomerellä voi esiintyä yksittäisiä 
tämän tyypin kohteita aivan ulkosaaris-
tossa, jossa olosuhteet ylläpitävät luonto-
tyypin rakennetta, vaikka maanko-
hoamista ei enää tapahdu.
Uhanalaistumisen syyt: Rehevöittävä 

laskeuma (Rl 2), Itämeren rehevöityminen (Vre 1), avoi-
mien alueiden umpeenkasvu (Nu 1), vieraslajit (L 1).
Uhkatekijät: Rehevöittävä laskeuma (Rl 2), Itämeren rehe-
vöityminen (Vre 2), vieraslajit (L 2), ilmastonmuutos (Im 2).
Romahtamisen kuvaus: Maankohoamisrannikon ka-
rujen saarten kehityssarjat katsotaan romahtaneeksi, 
jos suurin osa kehityssarjojen esiintymistä on hävin-
nyt esimerkiksi rakentamisen, maa-aineksen oton tai 
muun maankäytön seurauksena. Luontotyyppi katso-
taan romahtaneeksi myös, jos rehevöityminen tai um-
peenkasvu on merkittävästi muuttanut kehityssarjaan 
kuuluvien vyöhykkeiden tyyppilajistoa.
Arvioinnin perusteet: Maankohoamisrannikon karu-
jen saarten kehityssarjat arvioitiin silmälläpidettäviksi 
(NT) luontotyyppiyhdistelmän ennustetun laadullisen 
taantumisen vuoksi (CD2a).

Maankohoamisrannikon karujen saarten kehitys-
sarjojen määrän ei katsota muuttuneen tai muuttuvan 
merkittävästi 50 vuoden ajanjaksolla tai pidemmäl-
lä aikavälillä (A1–A3: LC), eivätkä ne ole harvinaisia 
(B1–B3: LC).

Maankohoamisrannikon karujen saarten kehitys-
sarjojen bioottisia ja abioottisia laadullisia muutoksia 
tarkasteltiin siihen kuuluvien luontotyyppien kautta. 
Luontotyyppiyhdistelmä on asiantuntija-arvion mu-
kaan kokonaisuudessaan säilynyt laadullisesti varsin 
hyvässä kunnossa sekä 50 vuoden ajanjaksolla (CD1: 
LC, vaihteluväli LC–NT) että pidemmällä aikavälillä 
(CD3: LC). Osa karuilla saarilla esiintyvistä luontotyy-
peistä, kuten heinänummet ja epilitoraalikedot, on to-
sin taantunut. Lintusaarilla ongelmana ovat vieraslajit 
minkki (Neovison vison) ja supikoira (Nyctereutes procyo-
noides). Seuraavan 50 vuoden aikana kokonaismuutos-
ten suhteellisen vakavuuden arvioidaan ylittävän 20 
% (CD2a: NT) monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta. 
Heikkeneminen kohdistuu etenkin rannan luonto-
tyyppeihin, esimerkiksi kivikkoisiin niittyrantoihin, 
ja sitä kautta koko sarjaan. Ilmastonmuutoksen aiheut-
tama merenpinnan nousu kumoaa osittain maankoho-
amisen vaikutusta ja estää näin sarjan kehittymisen 
tai huonontaa sen laatua etenkin levinneisyysalueen 
eteläosassa. Ilmasta peräisin oleva typpilaskeuma 
rehevöittää saarten lakiosien karuja luontotyyppejä. 
Minkki ja supikoira vaikuttavat luontotyyppiyhdistel-
män lajistoon paitsi suoraan lintulajiston kautta, myös 
välillisesti lisäten etenkin pensaiston ja puuston peit-
tävyyttä (ks. Lintusaaret).
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.

Kehityssuunta: Heikkenevä. Osa karuilla saarilla esiin-
tyvistä luontotyypeistä, kuten heinänummet ja epili-
toraalikedot, taantuu edelleen sekä määrällisesti että 
laadullisesti muun muassa rehevöittävän laskeuman 
johdosta. Vieraspedot heikentävät lintusaariksi luokitel-
tavien kohteiden laatua. Myös ilmastonmuutos saattaa 
uhata saarten rantaluontotyyppejä.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin ulkosaariston luodot ja saaret 
(1620). Tyyppi voi sisältää luontodirektiivin luontotyyp-
pejä merenrantaniityt (1630), kivikkorannat (1220) ja kuivat 
nummet (4030).
Vastuuluontotyypit: Maankohoamisrannikon karujen 
saarten kehityssarjat on vastuuluontotyyppi.

R8.04

Ulkosaariston saaret ja luodot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC =
Etelä-Suomi LC =
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Ulkosaariston saariin ja luotoihin kuuluu 
tuulelle, aallokolle, suolavesipärskeille, jääeroosiolle ja 
voimakkaalle auringonpaisteelle alttiita kallioisia luo-
toja ja pieniä saaria merivyöhykkeessä, ulkosaaristossa 
ja joskus välisaaristossakin. Saaret ja luodot ovat muo-
dostuneet kalliosta, moreenista tai sedimentoitunees-
ta aineksesta. Maankohoamisen myötä uusia saaria ja 
luotoja syntyy erityisesti Merenkurkussa ja Perämerellä 
jatkuvasti lisää ja jo olemassa olevien koko kasvaa. Tyyp-
piin kuuluvien saarten erityispiirteenä on ulkosaariston 
olosuhteista johtuva puuttomuus pieniä metsiköitä ja yk-
sittäisiä puita lukuun ottamatta. Kooltaan ulkosaariston 
saaret ja luodot ovat yleensä alle 4 ha, mutta tyyppiin voi 
sisältyä myös suurempia puuttomia saaria. Kokonaisuu-
teen kuuluu myös saarten ja luotojen vedenalainen osa. 

Pienet luodot ovat yleensä matalia ja sen myötä syys- 
ja kevätmyrskyjen huuhtomia. Ne voivat jäädä tilapäi-
sesti veden alle myös kesäaikaisten vedenkorkeuden 
vaihteluiden seurauksena. Matalimmat luodot ovat 
hylkeiden suosimia oleskelu- ja lepopaikkoja. Niillä ei 
yleensä ole pesiviä lintuja. 

Kallioisten ulkosaariston saarten ja luotojen kasvilli-
suus on usein niukkaa ja jakautuu kallion ravinteisuuden 
mukaan eri kalliokasvillisuuden alatyyppeihin (karut 
merenrantakalliot, keskiravinteiset merenrantakalliot, 
merenrantakalkkikalliot, kalliokedot). Kallioisilla saaril-
la lakiosien silokallioiden rakoihin juurtuvat esimerkiksi 
keltamaksaruoho (Sedum acre), merisaunio (Tripleurosper-
mum maritimum) ja ruoholaukka (Allium schoenoprasum), 
jotka saavat ravinteensa lintujen lannasta. Kalliosaarille 
ovat tyypillisiä myös pienialaiset soistumat ja kausikos-
teikot, kalliolammikkoyhteisöt, katajikot, yksittäiset puut 
tai pienet metsiköt kalliopainanteissa sekä rantakivikot 
ja lahdelmien pienialaiset niittyrannat. 

Pienimmät moreeni- ja kivikkosaaret voivat koos-
tua kokonaan kivikkorannoista ja niittykasvillisuudesta 
(Itämeren kivikkorannat, Itämeren luontaiset niittyran-
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nat). Lintujen lannoituksen ja meren tuoman aineksen 
ansiosta kasvillisuus on sisämaan vastaavia kivikoita 
ja kallioita runsaampaa. Suuremmilla moreenisaarilla 
lakiosissa voi olla nummia ja katajikoita, mutta myös 
erilaisia kivikoita, ketoja sekä pienialaisia mänty-
metsiköitä. Rannoilla voi olla myös tyrnipensaikoita 
(Hippophaë rhamnoides), rantavalleja ja suurruohostoja. 
Moreenisaarten kasvillisuuden kirjo on yleisesti moni-
puolisempaa kuin kalliosaarten. 

Ulkosaariston avoimet saaret pienialaisine metsi-
köineen ovat monille muuttolinnuille tärkeitä muuton-
aikaisia ruokailu- ja levähdyspaikkoja (ulkosaariston 
lehtipuumetsiköt). Vaikka saaret eivät olisi varsinaisia 
lintusaaria, saattaa niiden lakiosissa pesiä esimerkiksi 
haahka (Somateria mollissima), merilokki (Larus marinus) 
ja tyypillisesti luotokirvinen (Anthus petrosus).
Maantieteellinen vaihtelu: Suomenlahden ja Saaristo-
meren luodot ja saaret ovat useimmiten kallioisia ja kor-
keita, Pohjanlahden puolella puolestaan matalat moree-
niluodot ovat tavallisia. Myös yhdistelmätyypin erillisillä 
luontotyypeillä esiintyy maantieteellistä vaihtelua.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Ulkosaariston 
saarilla ja luodoilla on yleisesti erilaisia kallioluon-
totyyppejä, kivikkorantoja ja kalliolammikoita sekä 
suojaisimmilla kohdilla yksittäisiä lehtipuumetsiköitä 
tai mäntyjä. Maankohoamisrannikon karuilla moree-
nisaarilla muodostuu usein avoimien luontotyyppien 
kehityssarja, joka on arvioitu omana luontotyyppiyh-
distelmänään (maankohoamisrannikon karujen saarten 
kehityssarjat). Saarten ja luotojen vedenalaisia osia, ku-

ten riuttoja, ei ole otettu arvioinnissa huomioon, vaikka 
niiden katsotaan kuuluvan luontotyyppiyhdistelmään. 
Saaristolintujen pääasialliset pesimäsaaret ja -luodot 
ovat usein ulkosaariston saaria ja luotoja. Ne katsottiin 
kuitenkin tässä työssä niin merkittäviksi ja tärkeiksi, 
että ne arvioitiin myös omana luontotyyppiyhdistel-
mänään (lintusaaret).

!

!

!

!

!

Esiintyminen: Ulkosaariston saaria ja 
luotoja esiintyy kaikkialla rannikollam-
me yhteensä kymmeniä tuhansia, ja nii-
den yhteispinta-ala on noin 7 000 ha (Ym-
päristöhallinto 2013b). Painopistealueina 
ovat Merenkurkku ja Saaristomeri.
Uhkatekijät: Öljyonnettomuudet (Kh 1), 
Itämeren rehevöityminen (Vre 1), minkki 
(Neovison vison) ja muut vieraslajit (L 1), tuu-

livoimapuistot ja muu rakentaminen (R 1).
Romahtamisen kuvaus: Ulkosaariston saaret ja luodot 
katsotaan romahtaneeksi, jos kaikki esiintymät ovat hä-
vinneet esimerkiksi rakentamisen, maa-aineksen oton 
tai muun maankäytön seurauksena tai ilmastonmuu-
toksen aiheuttaman merenpinnan nousun johdosta.
Arvioinnin perusteet: Ulkosaariston saaret ja luodot 
arvioitiin säilyväksi (LC) luontotyyppiyhdistelmäksi. 
Niiden määrän tai laadun ei katsota muuttuneen mer-
kittävästi eikä muuttuvan myöskään tulevan 50 vuoden 
ajanjaksolla (A1–A3, CD1–CD3: LC). Ulkosaariston saa-
ret ja luodot eivät ole harvinaisia (B1–B3: LC).

Mitkään tekijät eivät merkittävästi uhkaa saaristo-
vyöhykkeen uloimmissa osissa sijaitsevien ja kooltaan 

Länsitonttu, Helsinki. Kuva: Terhi Ryttäri 
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pienialaisten saarten ja luotojen säilymistä tai niiden 
abioottista ja bioottista laatua. Ulkosaariston saaret ja 
luodot ovat rakentamiseen usein liian pieniä sekä alt-
tiita rantavoimille ja myrskyille. Luontotyyppiyhdistel-
män eliölajistolle mahdollisia uhkia ovat muun muas-
sa vieraslajit, kuten minkki ja supikoira (Nyctereutes 
procyonoides), rehevöittävä laskeuma sekä öljy- ja muut 
kemikaalionnettomuudet. Vedenalaisten osien luon-
taista lajistokoostumusta on muuttanut etenkin meren 
rehevöityminen. Monilla kookkaimmilla ulkosaariston 
saarilla ja luodoilla on usein erilaisia merenkulkuun 
liittyviä rakenteita, kuten linjatauluja, loistoja ja maja-
koita. Yleensä pienikokoisina ja luontotyypin laajuuteen 
nähden pistemäisinä niillä ei kuitenkaan ole suurta mer-
kitystä luotojen eliölajistolle, toisin kuin laaja-alaisten 
tuulivoimapuistojen rakentamisella.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin ulkosaariston luodot ja saaret 
(1620).
Vastuuluontotyypit: Ulkosaariston saaret ja luodot on 
vastuuluontotyyppi.

R8.05

Lintusaaret
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa VU CD1 –
Etelä-Suomi VU CD1 –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Lintusaariin luetaan kuuluviksi luodot, 
pienet saaret sekä isompien saarten puuttomat niemen-
kärjet, jotka muodostavat saaristolintujen pääasiallisen 
pesimäympäristön. Alueet koostuvat useimmiten kal-
liosta, moreenista tai sedimentoituneesta aineksesta. 
Pohjanlahdella moreenipohjaiset, matalat niittyluodot 
ovat linnustolle tärkeitä ja poikkeavat selvästi kallio- ja 
louhikkoluodoista. Useimmat saaristolinnut, kuten tiirat 
(Sterna spp.), pesivät laakeilla alustoilla, kun taas esimer-
kiksi ruokki (Alca torda) ja merikihu (Stercorarius parasi-
ticus) suosivat korkeita ja jyrkkiä luotoja. Tähän luonto-
tyyppiyhdistelmään luetaan pääosin avoimet lintusaaret 
(puuston peittävyys alle 20 %), joilla lintujen määrä on 
merkittävä vuodesta toiseen. Paikan avoimuus on linnus-
ton kannalta keskeinen tekijä, ja esimerkiksi tiirat kartta-
vat puita. Pensaikkoja ja metsiköitä sisältävät pikkusaaret 
ovat puolestaan tärkeitä esimerkiksi merihanhelle (Anser 
anser) ja haahkalle (Somateria mollissima). Näille asettuu 
mielellään myös merimetso (Phalacrocorax carbo). 

Runsain ja monilajisin linnusto on usein puuttomilla 
luodoilla, joiden maasto vaihtelee pienipiirteisesti sisäl-
täen esimerkiksi ketolaikkuja silokallioilla, louhikkoa, 
lammikoita, soistumia, nummi-, niitty-, ja katajikkopai-
nanteita sekä rantaniittyjä kirjavana mosaiikkina. Kal-
liosaarilla esiintyy yleisesti suolavesi- ja makean veden 
lammikoita, joissa elää monimuotoinen vesieläin- ja 
kasvilajisto. Sisäsaaristossa avoluodot ovat yleensä pie-
nempiä ja ruovikon ympäröimiä. Maankohoamisranni-

kolla luotojen pinta-ala kasvaa hitaasti maankohoamisen 
myötä ja johtaa lopulta saarten metsittymiseen. Saman-
aikaisesti merestä kohoaa uusia linnuille sopivia luotoja.

Lintusaarten tyypillisiä lintulajeja ovat merihanhi, 
haahka, pilkkasiipi (Melanitta fusca), ruokki, riskilä (Cep-
phus grylle), karikukko (Arenaria interpres), meriharakka 
(Haematopus ostralegus), tylli (Charadrius hiaticula), puna-
jalkaviklo (Tringa totanus), merikihu, räyskä (Hydroprogne 
caspia), kalatiira (Sterna hirundo), lapintiira (S. paradisaea), 
luotokirvinen (Anthus petrosus), kivitasku (Oenanthe oe-
nanthe) ja pikkulokkia (Hydrocoloeus minutus) lukuun 
ottamatta kaikki lokit (Chroicocephalus ridibundus, Larus 
spp.). Myös tukkasotka (Aythya fuligula) ja lapasotka (A. 
marila) asettuvat mielellään lintusaarille. 

Putkilokasveista kallioisten lintusaarten runsaim-
pia lajeja ovat lannoituksesta hyötyvät merisaunio 
(Tripleurospermum maritimum), ruoholaukka (Allium 
schoenoprasum), keltamaksaruoho (Sedum acre), isomak-
saruoho (Hylotelephium telephium) ja meriketohanhikki 
(Argentina anserina subsp. groenlandica) sekä kivikoissa 
muun muassa maitohorsma (Chamaenerion angustifo-
lium), vadelma (Rubus idaeus), pietaryrtti (Tanacetum 
vulgare), virmajuuret (Valeriana spp.) ja meriväinön-
putki (Angelica archangelica subsp. litoralis). Eteläranni-
kolla lintuluodoilla levittäytyvät tahma-ailakki (Silene 
viscosa) ja tanskankuirimo (Cochlearia danica), joka kas-
vaa lähes ainoastaan Saaristomeren ja Suomenlahden 
ulkosaariston lintuluodoilla. Allikoiden reunamilla 
kasvavat muun muassa rantakukka (Lythrum salicaria) 
ja rantatädyke (Veronica longifolia). Moreenisaarilla kas-
vaa runsaasti ketojen kasvillisuutta, kuten keltama-
taraa (Galium verum), ahomansikkaa (Fragaria vesca), 
tädykkeitä (Veronica spp.) ja heiniä. Lokkiluodoilla ta-
vataan yleisesti myös niin sanottuja kaatopaikkalajeja, 
kuten tomaattia (Solanum lycopersicum), viljoja ja rypsiä 
(Brassica rapa subsp. oleifera). 

Kaikilla lintuluodoilla erityisesti varvut ja kataja (Ju-
niperus communis) kärsivät lintulannoituksesta. Toisaalta 
ulosteen ravinteet hyödyttävät monia ruohoja ja heiniä. 
Etenkin länsirannikon moreenipohjaisilla lintuluodoil-
la esiintyy runsaasti edustavia nummia, rantaniittyjä ja 
ketoja. Lintujen vaikutus näiden tyyppien kasvillisuu-
teen on todennäköisesti merkittävä, sillä lannoittamalla, 
tallaamalla ja pesätarpeita keräämällä linnut ylläpitävät 
kasvillisuuden mosaiikkimaisuutta. Laiduntavilla han-
hilla on luultavasti suuri vaikutus rannan niittykasvi-
lajiston monimuotoisuuteen ja avoimena pysymiseen. 

Poikkeuksellisen voimakasta lannoitus on merimet-
soluodoilla, joilla kasvillisuus kuolee tilapäisesti pesi-
mäyhdyskuntien alueilla. Merimetsoluodoilla puusto 
kärsii paitsi liiallisesta lannoituksesta myös oksien 
katkomisesta pesätarpeiksi. Merimetsojen siirtyessä 
muualle pesimään kasvillisuus elpyy hyvin nopeasti, 
yleensä jo yhdessä kasvukaudessa (Ryttäri 2011). 

Lintuluodoilla ja rantakallioilla kasvaa myös linnun-
lannasta hyötyviä eli ornitokoprofiilisiä jäkäliä ja sam-
malia. Tavallisia lintuluotojen jäkäliä ovat muun muassa 
kielirustojäkälä (Ramalina polymorpha), suolaripsijäkälä 
(Anaptychia ciliaris var. melanosticta) ja meriripsijäkälä 
(Anaptychia runcinata). Rupijäkälissä on useita lannoi-
tuksesta hyötyviä lajeja niin tyrskyvyöhykkeessä kuin 



177Suomen ympäristö  5 | 2018  Osa 2

Itäm
eren rannikko

ylempänä kalliolla. Näihin kuuluvat esimerkiksi lin-
nunmannajäkälä (Circinaria leprosescens), merikultajäkälä  
(Athallia scopularis) ja mustakultajäkälä (Caloplaca aractina). 
Tyypillisiä lintuluotojen sammalia puolestaan ovat ran-
nikkotakkusammal (Ulota phyllantha) ja lokinhiippasam-
mal (Orthotrichum pylaisii). Haahkan ulosteiden mukana 
kulkeutuva hienoksi jauhautunut simpukankuoriaines 
mahdollistaa kalkinsuosijoiden esiintymisen lintuluo-
doilla. 

Lintuluotojen kalliolammikoissakin näkyy lannoi-
tuksen vaikutus. Lähellä rantaviivaa olevissa, aaltojen 
usein huuhtelemissa murtovesilammikoissa valtala-
jeina ovat tavallisesti kirkkaanvihreät suolilevät (Ulva 
spp.). Ylempänä olevat lammikot, joissa vesi vaihtuu 
harvemmin, ovat usein täynnä viher- ja sinilevää. Ma-
kean veden lammikoiden pintaa peittää usein mat-
tomaisesti pikkulimaska (Lemna minor).
Maantieteellinen vaihtelu: Suomenlahdella ja Saaris-
tomerellä lintusaaret ovat yleensä kallioisia, Pohjanlah-
den puolella sitä vastoin moreenia, mikä näkyy jossain 
määrin niiden kasvillisuudessa. Linnustossa eroina 
ovat muun muassa lapinsirrin (Calidris temminckii) esiin-
tyminen Perämeren moreenisaarilla sekä pikkutiiran 
(Sternula albifrons) ja ristisorsan (Tadorna tadorna) esiin-
tyminen sellaisilla Pohjanlahden moreenisaarilla, joilla 
on myös hietikoita.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyppi-
yhdistelmä liittyy läheisesti useisiin kallioisiin ja kivik-
koisiin luontotyyppeihin, kuten moreeni-, kivikko- ja 

lohkarerantoihin, kalliorantojen pärskevyöhykkeisiin, 
rantakallioiden pienvesiin ja soistumiin sekä rantaval-
leihin. Moreenipohjaisilla saarilla etenkin edustavien 
avoimien luontotyyppien, kuten nummien, ketojen 
ja niittyjen, määrä on merkittävä. Luontotyyppiyh-
distelmät karujen saarten primäärisukkessiosarjat ja 
ulkosaariston saaret ja luodot voivat olla päällekkäi-
siä lintusaarten kanssa. Myös hiekkasaaret ovat usein 
merkittäviä lintusaaria, mutta ne luetaan arvioinnissa 
harjusaariin.

!

!

!

!

!

Esiintyminen: Lintusaaria esiintyy koko 
rannikolla. Suurin osa niistä sijaitsee ul-
kosaaristossa, mutta niitä on myös väli-
saaristossa ja harvemmin sisäsaaristossa, 
jossa luotojen ja pienten saarten merkitys 
linnuille on saarten vähälukuisuudesta 
johtuen kuitenkin korostunut. Kooltaan 
lintusaaret vaihtelevat muutaman aarin 
pikkukareista jopa neljän hehtaarin avoi-

miin saariin ja suurempien saarten avoimiin niemenkär-
kiin. Lintusaarten kokonaismäärä on useita tuhansia.
Uhanalaistumisen syyt: Minkki (Neovison vison) ja 
muut vieraslajit (L 3), ihmisen aiheuttama häirintä (X 
3), rehevöittävä laskeuma (Rl 2), vesiliikenne (Vl 1), avoi-
mien alueiden umpeenkasvu (Nu 1), Itämeren rehevöi-
tyminen (Vre 1).
Uhkatekijät: Ihmisen aiheuttama häirintä ja eri teki-
jöistä johtuva umpeenkasvu sekä roskaantuminen (X 3) 
minkki ja muut vieraslajit (L 3), vesiliikenteen aiheuttama 

Öster-Gadden, Kirkkonummi. Kuva: Terhi Ryttäri 
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häiriö (Vl 3), rehevöittävä laskeuma (Rl 2), Itämeren rehe-
vöityminen (Vre 1), mökkirakentaminen (R 1), ilmaston-
muutos (Im 1), avoimien alueiden umpeenkasvu (Nu 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppi katsotaan ro-
mahtaneeksi, kun lintusaarille tyypillinen linnusto on 
hävinnyt esimerkiksi vieraspetojen tai umpeenkasvun 
vuoksi eikä kasvillisuudessa enää esiinny lintusaarille 
tyypillisiä lajeja.
Arvioinnin perusteet: Lintusaaret arvioitiin vaarantu-
neiksi (VU) niiden 50 vuoden ajanjaksolla tapahtuneen 
laadun heikkenemisen vuoksi (CD1).

Luontotyyppiyhdistelmän määrä ei ole muuttunut 
tai tule muuttumaan merkittävästi 50 vuoden ajanjak-
solla (A1 & A2a: LC). Historiallista määrän muutosta ei 
arvioitu (A3: DD). Luontotyyppiyhdistelmää esiintyy 
koko rannikkoalueella (B1–B3: LC).

Lintusaarten laadun todettiin asiantuntija-arvion 
perusteella heikentyneen menneen 50 vuoden aika-
na, ja muutoksen arvioitiin vastaavan vakavuudeltaan 
uhanalaisuusluokkaa vaarantunut (CD1: VU). Yksi 
merkittävimmistä lintusaaria uhkaavista tekijöistä on 
kasvillisuuden umpeenkasvu. Ruovikoituminen, pen-
soittuminen ja puustottuminen ovat muuttaneet saa-
ria esimerkiksi kahlaajille ja tiiroille sopimattomiksi. 
Samaan suuntaan vaikuttavia ja umpeenkasvua kiih-
dyttäviä tekijöitä ovat myös rehevöittävä laskeuma ja 
Itämeren rehevöityminen. Avoimuutta lisänneiden 
laidunnuksen ja polttopuiden keruun päättyminen on 
yhdessä samanaikaisten ympäristönmuutosten kanssa 
kiihdyttänyt lintusaarten umpeenkasvua. Myös minkin 
vaikutus myyräkantoihin vaikuttaa epäsuorasti saarten 
kasvillisuuteen (Fey 2008; Nordström ym. 2017). Saaril-
la pesivien lintujen määrän vähentyessä edellä mainit-
tujen seikkojen vuoksi on myös linnuston avoimuutta 
ylläpitävä vaikutus vähentynyt (lannoitus, laidunnus, 
tallaus). Viime vuosikymmeninä etenkin katajan ja 
männyn (Pinus sylvestris) on lisäksi havaittu taimettu-
van ja kasvavan lintusaarilla yhä paremmin, mikä saat-
taa osittain olla ilmastonmuutoksen (ilman lisääntyvän 
hiilidioksidipitoisuuden) seurausta.

Häirinnästä ja vieraslajeista johtuva autioituminen 
on myös heikentänyt lintusaarten laatua. Pesimäaikaan 
lisääntynyt huviveneily, kalastus, mökkeily ja retkeily 
aiheuttavat häiriötä lintuluodoilla ja niiden ympäristös-
sä. Huviveneily altistaa etenkin lintupoikueita saalis-
tukselle. Pesimäaikainen huvikalastus luodoilta voi olla 
tuhoisaa esimerkiksi räyskälle ja merihanhelle. Minkki 
ja supikoira (Nyctereutes procyonoides) aiheuttavat suuria 
pesätappioita ja jopa täydellistä tuhoa rantautuessaan 
lintuluodoille (Kauhala 1996; Nordström 2003; Nord-
ström ym. 2017).

Lintusaarten laatua heikensivät useat tekijät jo 
1700-luvulla. Koska historiallisen laatutarkastelun uha-
nalaisuusluokkien kynnysarvot ovat lisäksi lyhyempää 
aikaväliä korkeammat, päädyttiin pidemmän aikavälin 
laatumuutoksen osalta luokkaan elinvoimainen (CD3: 
LC). Metsästys, vaino sekä untuvan ja munien keruu 
olivat aikoinaan merkittävimpiä lintuluotoihin vaikut-
taneita tekijöitä. Metsästys ja keräily olivat pääpiirteis-
sään myös kestäviä hyödyntämismuotoja, sillä niistä 
saatu toimeentulo riippui lintukantojen säilymisestä 

tulevaisuudessakin. Kuitenkin saarilla liikkuminen ja 
keväisin aikaisin aloitettu laidunnus ovat voineet ai-
heuttaa häiriötä linnustolle. Toisaalta ihmistoiminta on 
pitänyt saaret avoimina, eikä minkkiä ja kurtturuusua 
(Rosa rugosa) vielä ollut.

Kurtturuusun leviäminen, ruovikoituminen ja muu 
umpeenkasvu uhkaavat lintusaaria myös tulevaisuu-
dessa. Umpeenkasvu voi kiihtyä entisestään, jos vie-
raspedot karkottavat linnut saarilta. Ilmastonmuutos 
voi kiihdyttää umpeenkasvua, mutta toisaalta kuivien 
kausien lisääntyminen saattaa hillitä sitä. Tulevaisuu-
dessa ilmastonmuutos voi lisätä myös kesämyrskyjen 
taajuutta. Myrskyissä vedenkorkeus voi nousta no-
peasti, mikä voi matalilla saarilla aiheuttaa suuria pe-
sätappioita. Muita mahdollisia uhkia ovat öljy- ja muut 
kemikaalituhot sekä ympäristömyrkyt. Lintusaarten 
tulevan laatumuutoksen suuruutta ei pystytty arvioi-
maan (CD2a: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Tiedon kasvu, menetelmän 
muutos.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Lintusaarten umpeen-
kasvu jatkuu, eikä saariston vieraspetojen (minkki ja 
supikoira) kantoja saada lyhyellä aikavälillä hallintaan. 
Ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt uhkaavat lintusaa-
ria, esimerkiksi pesimäaikaan myrskyt voivat aiheuttaa 
pesätuhoja. Tuhojen riski kasvaa, jos linnut joutuvat pe-
simään lähempänä vesirajaa rannan yläosan umpeen-
kasvun vuoksi.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin ulkosaariston luodot ja saaret 
(1620).

R8.06

Itämeren harjusaaret
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa EN (VU–EN) CD1 –
Etelä-Suomi EN (VU–EN) CD1 –
Pohjois-Suomi

Jurmo, Parainen. Kuva: Panu Kunttu 
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Luonnehdinta: Itämeren harjusaaret ovat muodostu-
neet pääosin mannerjäätikön sulamisvesien kuljetta-
masta ja kasaamasta hiekasta ja sorasta. Harjusaariin 
luetaan kuuluviksi myös päätemoreenien (Salpausselät) 
muodostamat saaret. Sitä vastoin harjusaariin ei lueta 
De Geer- tai vastaavia moreenimuodostumia (Ympäris-
töhallinto 2013a). Harjusaarella voi olla näkyvissä kal-
lioperää tai kookkaita lohkareita. Paikoin harjusaarten 
rantojen maa-aines on rantavoimien sekoittamaa. 

Harjusaarten kasvillisuuteen vaikuttavat maaperän 
lisäksi murtovesi ja maankohoaminen. Harjusaarten 
luontotyyppiyhdistelmä koostuu useista luontotyy-
peistä, kuten hiekka-, sora-, moreeni- ja kallioran-
noista, dyyneistä, kangasmetsistä, jopa lehdoista ja 
pienialaisista soistumista, nummista, kedoista sekä 
ruoko- ja hauruvalleista. Harjusaarten hiekka- ja so-
rariutat jatkuvat vedenalaisina särkkinä. Matalimmat 
ja siten nuorimmat harjusaaret ovat täysin puuttomia, 
suurimmilla taas on asutusta ja niillä harjoitetaan met-
sätaloutta. Metsät ovat useimmiten karuja kanerva- ja 
puolukkatyypin mäntykankaita, mutta myös mustik-
katyypin kangasmetsiä tavataan. Harjumetsien va-
lorinteillä voi esiintyä paahteiseen elinympäristöön 
erikoistunutta lajistoa. 

Korkeimmilla harjusaarilla esiintyy harjualueille 
tyypillisiä muinaisrantoja ja useimmille harjusaarille 
ovat tyypillisiä rantavoimien kasaamat rantamuodostu-
mat ja -vallit. Harjuselänteet ovat usein ainakin avoimil-
la rannikkoalueilla rantavoimien matalaksi ja laakeaksi 
muotoilemia. Suojaisessa sisäsaaristossa ne voivat olla 
paremmin säilyneitä.
Maantieteellinen vaihtelu: Harjusaarten kasvillisuu-
dessa esiintyy vähäistä vaihtelua lajien levinneisyysero-
jen vuoksi. Myös ihmisvaikutus aiheuttaa jonkin verran 
vaihtelua, sillä esimerkiksi laidunnukseen tai puolus-
tusvoimien toimintaan käytetyt harjusaaret voivat olla 
lajistoltaan luonnontilaisia saaria monipuolisempia.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Harjusaaret 
on luontotyyppiyhdistelmä, joka koostuu lukuisista 
erilaisista luontotyypeistä ja näiden pienpiirteisestä 
mosaiikista. Harjusaarilla esiintyy tyypillisesti hiekka- 
ja kivikkorantoja, rantavalleja ja nummia sekä erilaisia 
metsien, kallioiden ja perinnebiotooppien luontotyyp-
pejä. Luontotyyppiyhdistelmään kuuluu myös veden-
alaisia osia, kuten hiekkasärkkiä.

!

!

!

!

!

Esiintyminen: Harjusaaria esiintyy lä-
hinnä Saaristomerellä Salpausselän reu-
namuodostumien yhteydessä. Muualla 
ne liittyvät pääosin harju- ja deltamuo-
dostumiin. Esiintymien painopiste on 
Suomenlahdella ja Saaristomerellä (Ym-
päristöhallinto 2013b). Luontotyyppiin 
luetaan myös Perämerellä sijaitseva Hai-
luoto, joka on luontotyypin suurin esiin-

tymä. Esiintymien koko vaihtelee alle hehtaarista usei-
siin neliökilometreihin, Hailuodossa jopa 2 400 ha:iin.
Uhanalaistumisen syyt: Rakentaminen (R 3), metsien 
uudistamis- ja hoitotoimet (M 3), Itämeren rehevöity-
minen (Vre 2), hiekanotto (Ks 1), kuluminen (Ku 1), re-
hevöittävä laskeuma (Rl 1), vieraslaji kurtturuusu (Rosa 
rugosa) (L 1).

Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 3), 
rakentaminen (R 3), Itämeren rehevöityminen (Vre 3), 
vieraslaji kurtturuusu (L 2), rehevöittävä laskeuma (Rl 
1), hiekanotto (Ks 1), kuluminen (Ku 1).
Romahtamisen kuvaus: Luontotyyppiyhdistelmä 
katsotaan hävinneeksi, jos suurin osa harjusaarten 
maapinta-alasta on voimakkaasti muuttunut rakenta-
misen, maa-aineksen oton, peltoviljelyn, avohakkuun, 
maanmuokkauksen tai muun maankäytön takia. Hä-
viämiseen voi johtaa myös umpeenkasvu, rantoja mer-
kittävästi muokkaava ja kuluttava virkistyskäyttö sekä 
Itämeren rehevöityminen ja vesirakentaminen, jotka 
muuttavat ja tuhoavat saaren vedenalaisia osia.
Arvioinnin perusteet: Harjusaaret arvioitiin erittäin 
uhanalaiseksi (EN) luontotyyppiyhdistelmäksi men-
neen 50 vuoden aikana tapahtuneen abioottisen ja bioot-
tisen laadun heikkenemisen vuoksi (CD1). 

Harjusaaret ovat laajoja luontotyyppiyhdistelmiä, 
joiden määrä ei ole merkittävästi muuttunut 50 vuoden 
aikana tai pidemmällä ajanjaksolla (A1 & A3: LC). Mää-
rän ei katsota muuttuvan myöskään tulevaisuudessa 
(A2a: LC). 

Harjusaaria esiintyy lähes koko rannikon alueella, 
ja luontotyyppiyhdistelmän levinneisyys- ja esiintymi-
salueen koko sekä esiintymispaikkojen määrä ylittävät 
B-kriteerin raja-arvot (B1–B3: LC).

Vaikka harjusaarten määrä on säilynyt lähes ennal-
laan, on ihmistoiminta vaikuttanut niiden rakenteeseen 
ja lajistoon sitäkin laajemmin. Suurimmilla harjusaa-
rilla metsätalous on merkittävästi muuttanut metsien 
luonnontilaa (esimerkiksi Pyhtään Kaunissaari, Hailuo-
to). Saaret, joilla on hyviä hiekkarantoja, ovat suosittuja 
virkistyskäyttökohteita, mikä näkyy monin paikoin 
sekä rantojen että metsien voimakkaana kulumisena ja 
roskaantumisena. Rakentaminen on puolestaan ollut 
runsasta asutuksen läheisyydessä (esimerkiksi Kemin 
Ajos). Itse harjumuodostumiin ovat vaikuttaneet sekä 
ammattimainen soranotto että asutuilla saarilla yleinen 
kotitarvesoranotto. Joissain tapauksissa soraa on nostet-
tu myös harjusaarten vedenalaisista osista; tällaisen me-
risoranoton vaikutukset voivat ulottua saaren rannoille 
saakka. Lisäksi merenpohjan ruoppaus saattaa muuttaa 
paikallisia virtauksia, jotka kuluttavat saarten rantoja 
ja voivat jopa huuhtoa pienempiä saaria olemattomiin. 
Harjusaarten vedenalaisia osia ei kuitenkaan huomioitu 
luontotyyppiyhdistelmän määrä- tai laatuarviossa. 

Veden ja ilman kautta tapahtuva rehevöityminen sekä 
rehevöitymisen ja laidunnuksen päättymisen aiheutta-
ma umpeenkasvu ovat vaikuttaneet haitallisesti harju-
saarille luonteenomaiseen paahdelajistoon. Maltillinen 
kulutus sekä esimerkiksi puolustusvoimien aiempi toi-
minta joillakin harjusaarilla ovat sitä vastoin ylläpitäneet 
avoimuutta ja rikastuttaneet harjusaarten lajistoa.

Harjusaarten maankäyttöä ja maanpeitemuutoksia 
selvitettiin kartta-aineistoista ja ilmakuvatarkasteluna. 
Saarta pidettiin huomattavasti muuttuneena, jos sillä 
oli useita rakennuksia, tiestöä tai satamia. Yleensä ra-
kennettujen saarten metsäpeitteessä oli myös merkkejä 
metsätaloudesta, minkä lisäksi saarilla oli usein pelto-
ja. Pääosa vain hieman tai ei ollenkaan muuttuneista 
harjusaarista on pieniä (0–2 ha), kun taas suuremmat 
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saaret ovat lähes poikkeuksetta huomattavasti muuttu-
neita. Luontotyyppiyhdistelmän maapinta-alasta noin 
90 % sijaitsee tämän tarkastelun mukaan huomattavasti 
muuttuneilla saarilla. Ilmakuvatarkasteluun perustu-
vassa luokittelussa ei tosin huomioitu sitä, että valtaosin 
muuttuneissa saarissa saattoi kuitenkin olla laadultaan 
hyvinä säilyneitä osia (esimerkiksi Pyhtään Kaunissaa-
ren hiekkarannat). Tarkastelussa ei myöskään kyetty 
huomioimaan harjusaarten rantojen mahdollista um-
peenkasvua tai vedenalaisten osien muutoksia. 

Maankäytön ja harjusaarten ekologisen tilan kehi-
tystä tarkasteltiin asiantuntija-arviona. Harjusaarilla 
esiintyvien luontotyyppien, esimerkiksi hiekkaranto-
jen, dyynien, nummien ja ketojen lajiston sekä muiden 
ominaispiirteiden oletettiin olleen 1750-luvulla valta-
osin erinomaisessa tilassa. Harjusaarten metsiä tosin 
saatettiin tuolloin käyttää paikallisesti varsin intensii-
visesti. Asutusta oli lähinnä suurilla saarilla, joita myös 
laidunnettiin. 1960-luvulle tultaessa saarten laidunnus 
oli vähentynyt tai lakannut ja alueita oli paikoin istu-
tettu männylle (Pinus sylvestris). Metsien käyttö ja esi-
merkiksi hiekanotto olivat edelleen kuitenkin varsin 
pienimuotoista toimintaa. Kesämökkirakentaminen 
alkoi suuressa mittakaavassa 1970-luvulla esimerkiksi 
Saaristomerellä (Lindgren ja Stjernberg 1986).

1960-luvulla harjusaarten arvioitiin olleen ominais-
piirteiltään keskimäärin lievästi heikentyneessä tilassa 
ja tällä hetkellä keskimäärin selvästi heikentyneessä 
tilassa. Ominaispiirteiltään selvästi heikentyneiden 
harjusaariesiintymien pinta-alaosuuden arvioitiin kol-
minkertaistuneen 1960-luvulta nykyhetkeen. Tämän 

harjusaarten laadussa lähimmän 50 vuoden aikana 
tapahtuneen muutoksen katsottiin vastaavan vaka-
vuudeltaan uhanalaisuusluokkaa erittäin uhanalainen 
(CD1: EN, vaihteluväli VU–EN). Pidemmän aikavälin 
tarkastelussa päädyttiin luokkaan vaarantunut (CD3: 
VU, vaihteluväli VU–EN) CD3-kriteerin korkeampien 
kynnysarvojen vuoksi.

Harjusaarten ominaispiirteiden oletetaan jatkavan 
heikkenemistään myös tulevaisuudessa, mutta muu-
toksen suuruutta ei pystytä arvioimaan (CD2a: DD). 
Ilmastonmuutoksen aiheuttama merenpinnan nousu 
ja rehevöityminen uhkaavat harjusaarten rantaluonto-
tyyppejä. Myös rehevöittävä laskeuma ja umpeenkasvu 
jatkuvat, mikä vaikuttaa muun muassa paahdelajistoon 
haitallisesti. Osa kohteista on suojeltu harjujensuoje-
luohjelman kautta (Ympäristöministeriö 1984). Lisäksi 
maa-aineslain kolmas pykälä turvaa maisemallisten 
arvojen sekä luonnonmuodostuman säilymistä. Suoje-
lualueiden ulkopuolisilla alueilla uhkana ovat edelleen 
rakentaminen ja metsänkäsittely.
Luokkamuutoksen syyt: Tiedon kasvu, menetelmän 
muutos.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Suojelualueiden ulko-
puolisia harjusaaria uhkaavat rakentaminen ja met-
sänkäsittely. Rehevöittävä laskeuma ja umpeenkasvu 
vaikuttavat myös jatkossa haitallisesti muun muassa 
paahdelajistoon.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Vastaa luonto-
direktiivin luontotyyppiä harjusaaret (1610).
Vastuuluontotyypit: Itämeren harjusaaret on vastuu-
luontotyyppi.
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