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Mitä meillä on, ja mitä meiltä puuttuu?

Tarkka tieto elinympäristöistä ja lajeista, 
hyvä tieto uhanalaisuudesta, siis hyvä tieto 
Suomen luonnon tilasta 2010

Analyysit ja mallit, joilla voitaisiin tuottaa 
ennusteita monimuotoisuuden kehityksestä 

erilaisissa skenaarioissa

+

-



Sukupuuttonopeus ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Source: ccc.maweb.org

Extinctions per species per million years



Extinctions per species per million years

Lajien häviämisnopeus

Ennen: 0,001 % sadassa vuodessa



Extinctions per species per million years

Lajien häviämisnopeus

Ennen: 0,001 % sadassa vuodessa

Nyt: 1 % sadassa vuodessa

• Englannissa hävinnyt 492 lajia 200 vuodessa, 

kaikkiaan lajeja 55,000

• Suomessa hävinnyt 186 lajia, arvioitu 18,743 lajia



Extinctions per species per million years

Lajien häviämisnopeus

Ennen: 0,001 % sadassa vuodessa

Nyt: 1 % sadassa vuodessa

2050: yli 10 % sadassa vuodessa



Monimuotoisuuden häviämisen syyt

 Elinympäristöjen häviäminen ja 
pirstoutuminen

 Vaino ja liikasaalistus

 Tulokaslajit

 Ilmastonmuutos



Suomen ja Venäjän 

välinen raja

Oulangan 

kansallispuisto





mustikka

Mustikan peittävyyden muutos



SUOMEN LUONNON TILA VUONNA 2010

Heikki Toivonen & Ari-Pekka Auvinen

Suomen ympäristökeskus

www.luonnontila.fi

http://www.luonnontila.fi/


Metsät Suot Itämeri Sisä-

vedet

Maatalous-

ympäristöt

Tunturit Rakennetut 

ympäristöt

Rannat Kalliot ja 

harjut

Ilmaston-

muutos

Paineet 5 4 4 5 5 3 1 (1) 1 (1) 2 (1) 1 (1)

Tila 5 (2) 4 (1) 6 2 (3) 5 1 (3) 1 (2) (2) (5)

Vaikutus 4 4 4 4 4 4 1 4 2 (1) (5)

Toimenpiteet 4 3 (1) 1 (1) 1 (2) 3 2 (1) 1 (1) 1 (1) (2) (2)

Yhteensä 18 (2) 15 (2) 15 (1) 12 (5) 17 10 (4) 4 (2) 6 (4) 4 (6) 1 (13)

LUONNONTILAN INDIKAATTORIT
(PUUTTUVAT INDIKAATTORIT SULUISSA)



Biodiversiteetin tilaa voidaan arvioida mm. 52 
raportissa esitetyn tila- ja vaikutusindikaattorin 
perusteella

+++ ++ + 0 - -- ---

1990

2 0 1 5 7 20 17

1990 0 3 5 9 19 14 2

• Verrattuna pitkäaikaiseen kehitykseen useiden indikaattorien
heikentyminen oli hidastunut 

• Biodiversiteetin heikentyminen jatkunut, mutta hidastunut 

BIODIVERSITEETIN TILA 2010



Monimuotoisuutta uhkaava maankäyttö 

tai muu tekijä, esim. metsätalous

Keinot joilla monimuotoisuuden 

väheneminen pyritään estämään

Arvioitu vaikutus 

monimuotoisuuden 

tilaan

Tätä ei ole tehty, 

tästä puuttuvat

analyysit ja mallit



Poliittinen haaste - pelkkä seuranta ja 
tutkimus ei monimuotoisuuden 

hupenemista pysäytä

 Määrälliset tavoitteet monimuotoisuuden suojelulle 
(esim. KMO)

 Jäljellä olevat luonnontilaiset metsät ja suot säästettävä

 Metsänkäsittelymenetelmät ja metsänomistajien 
neuvontapalvelut nykyistä monipuolisemmiksi 

 Uusin (ja iso) haaste: ”risupaketti”

 Miten tuetaan perinnebiotooppien lajiston säilymistä?





Piha Itä-Helsingissä, 1500 m
2

kahdessa viikossa löytyi 373 lajia,

mm. kaksi silmälläpidettävää lajia


