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Metsien luontotyyppiluokittelu
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Metsien luontotyypit
kattavat yli puolet
Suomen maapinta-alasta



IUCN-kriteerien mukaan tarkastellaan muutosta kolmen 
ajanjakson kuluessa:

Metsäluontotyyppien määrän ja laadun
arviointijaksot (E-Suomi, P-Suomi, koko maa)

● 50 viimeksi kuluneen vuoden aikana
• VMI 5 ja VMI 11

● 50 tulevan vuoden aikana
• Luke:n MELA-simulaattori ja ns. politiikkaskenaarion 

mukainen metsien käyttö
● vuoden 1750 jälkeen (pitkäaikainen muutos)

• Käytön historia, luonnonmetsätutkimukset, metsien 
luontainen rakenne ja dynamiikka 3



Metsäluontotyyppien laadun arviointi

Kangasmetsissä laatu kuvataan kolmen puustomuuttujan avulla:
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Kuollut puu
(m3/ha)

Järeät puut
(kpl/ha)

Lehtipuiden osuus
(% elävästä puustosta)

Lehdoissa laatu arvioitiin lehtojen rakenteen ja lajiston avulla ja 
perustuen johdonmukaisesti sovellettuun pisteytykseen



Metsäluontotyyppien uhanalaisuus
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76 %
uhanalaisia

(VU-CR)

Uhanalaiset



Kangasmetsien luontotyyppien uhanalaisuus
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Etelä-Suomi

Pohjois-Suomi



Toimenpide-ehdotuksia: lähtökohdat
● Suomesta ei ole hävinnyt yhtään metsäluontotyyppiä,

mutta useimmat metsien luontotyypit ovat uhanalaisia
● Ekologista heikentymistä helpompi korjata, koska 

luontotyyppi ei ole kokonaan hävinnyt 
● Viimeaikaisiin heikentymisiin erityishuomio
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76 %

41 %

1750-l. 50 v. sitten

Uhanalaisten metsäluontotyyppien osuus (metsien kaikki luontotyypit):



Toimenpide-ehdotuksia
● Säästetään ekologisesti hyvälaatuiset metsäluontotyyppien esiintymät

• Erityisesti vanhat metsät sekä luonnonhäiriön jälkeen syntyneet nuoret metsät
● Säästetään metsäluontotyyppien ekologisesti tärkeimmät rakennepiirteet

• Vanhimmat puuyksilöt (säästöpuina), kuolleet puut 
● Säästetään harvinaisimpien ja eniten taantuneiden metsäluontotyyppien esiintymät, vaikka 

niiden laatu olisi heikentynyt.
• Erityisesti jalopuustoiset ja rehevimmät lehtotyypit

● Vältetään metsäluontotyyppien ekologista laatua heikentäviä toimenpiteitä
• Järeän puun korjuuta energiaksi vältettävä, metsänhoidon ja metsänkasvatusmenetelmien 

monipuolistaminen
● Ylläpidetään ja parannetaan metsäluontotyyppien ekologista laatua luonnonhoidon avulla

• Harjumetsien valoisuuden säilyttäminen, eräiden luontotyyppien kuusikoitumisen estäminen
● Palautetaan metsiin niiden luontaisia piirteitä ennallistamisen keinoin

• Kulotus talousmetsissä  ja ennallistamispoltot avainasemassa
● Lisätään huonosti tunnettujen metsäluontotyyppien kartoituksia ja niiden tilan seurantaa
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Metsien luontotyyppien arvioinnin
asiantuntijaryhmä
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