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Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006 

Tuoksualvejuuri
Dryopteris fragrans (L.) Schott

• Luonnonsuojeluasetus: rauhoitettu
• Luontodirektiivi: liitteiden II ja IV laji
• Uhanalaisuusluokka vuonna 2000: NT, silmälläpidettävä; Suomen vastuulaji
• Suojelutason kokonaisarvio vuonna 2006: suotuisa
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Kuva 1. Tuoksualvejuuren levinneisyys.

Suomessa 
yhteensä

Boreaalisella 
alueella

Alpiinisella 
alueella

Tuppaita 2 700 – 2 700
Lehtiä 55 000 – 55 000
Havaintopaikkoja 36 – 36
1x1 km -ruutuja 14 – 14

Taulukko 1. Tuoksualvejuuren populaatiokoko.

Levinneisyysalue ja esiintyminen

Tuoksualvejuuren levinneisyysalueen pinta-ala on 800 
km². Pinta-ala on määritetty lajin olemassa olevien, 
toisistaan korkeintaan 50 km:n etäisyydellä sijaitsevien 
10x10 km:n esiintymisruutujen muodostamina alueina. 
Lajia esiintyy Utsjoella, pääosin Kevon kanjonissa viidel-
lä toisiinsa kytkeytyvällä 10x10 km-ruudulla (kuva 1). 
Kevon kanjonin ulkopuolella lajia esiintyy Jesnalvaaralla 
Kevojärven luoteisrannalla sekä Kenesjärvellä Utsjokivar-
ressa. Tuoksualvejuuren esiintymät Utsjoella ovat ainoat 
Suomessa ja koko Euroopan unionin alueella. Lajin Suo-
men esiintymää pidetään myöhäisjääkautisena jäänteenä, 
sillä lähimmät tunnetut esiintymät ovat lännessä Grön-
lannin itärannikolla ja idässä Uralvuoristossa.

Lajin levinneisyysalueen kehityssuunta on arvioitu va-
kaaksi tarkastelujaksolla 1980–2006. Ennen vuotta 1950 
tiedossa oli vain yksi, Kalliolan vuonna 1935 löytämä 
esiintymä Kevon kanjonista. Tämän jälkeen lähistöltä on 
löytynyt lukuisia uusia tuoksualvejuuren kasvupaikkoja.

Tuoksualvejuuren levinneisyysalue tunnetaan hyvin. 
Utsjoella ja Inarissa on tehty kattavaa putkilokasvikar-
toitusta vuodesta 1954 lähtien. Lajin esiintymistä Kevon 
kanjonissa on selvitetty erikseen 1999 ja 2000-luvulla. 
Lajin uusien kasvupaikkojen löytyminen nykyisen levin-
neisyysalueen ulkopuolelta Utsjoella lienee melko epäto-
dennäköistä, vaikkakin mahdollista.

Lajin levinneisyysalueen tilan on arvioitu olevan suo-
tuisa. 

Populaatiokoko
Tuoksualvejuuren tuppaiden määrää on selvitetty vuo-
sina 1999–2005 kaikilta olemassa oleviksi tulkituilta 36 
havaintopaikalta. Tuppaita on laskettu yhteensä 2 743 
(pyöristetty arvio 2 700, taulukko 1). Esiintymistä sel-
västi suurin on Linkkapahta, jossa on yhteensä 1 145 tu-
pasta (42 % kaikista). Muilla esiintymillä on keskimäärin 
46 tupasta. Vuonna 1999 laskettiin tuppaat tai mättäät 
ja jaettiin ne tuoreitten lehtien lukumäärän perusteella 
kuuteen luokkaan (1 = 1–10, 2 = 11–20, 3 = 21–30, 4 = 
31–50, 5 = 51–70, ja 6 = yli 70 lehteä). Tuppaalla tarkoi-
tetaan tässä selvästi yhdeksi yksilöksi eroteltavissa olevaa 
tuoksualvejuurta, jossa on yleensä 1–30 (–50) tuoretta 
lehteä. Mättäällä tarkoitetaan useista tuppaista muodos-

tunutta tiivistä ja ”yhteenkasvanutta” mätästä, josta ei 
saa eroteltua ja laskettua eri tuppaita kajoamatta mättää-
seen. Vuoden 1999 mittauksissa tällaisessa mättäässä oli 
useimmiten yli 50 tai jopa yli 70 lehteä. Keskimääräiseksi 
tuppaan tai mättään lehtimääräksi saatiin noin 20 lehteä 
(keskiarvo 20, mediaani 19, ensimmäinen neljännes 16 
ja kolmas neljännes 25). Tämän perusteella lehtien luku-
määräksi arvioitiin 55 000 lehteä (2 743 tupasta/mätäs-
tä x 20 lehteä). Lajilla on 36 olemassa olevaa (viimeisin 
positiivinen havainto vuoden 1980 jälkeen) havainto-
paikkaa yhteensä 14:llä 1x1 km-ruudulla. Epävarmoja 
havaintopaikkoja on seitsemän ja hävinneitä yksi.

Lajin populaation kehityssuunta on arvioitu vakaaksi 
tarkastelujaksolla 1995–2006, eli luontodirektiivin voi-

alpiinisen ja boreaalisen
alueen raja
esiintymisruutu

levinneisyysalue
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massaoloaikana Suomessa. Lajin populaatioiden kehitys-
tä ei ole seurattu pidemmällä aikavälillä, mutta olosuh-
teet tuoksualvejuuren kasvupaikoilla ovat vakaat, joten 
kehityssuunnan voidaan olettaa olevan vakaa. Mikäli 
esiintymiä on hävinnyt, syyt ovat luontaisia. Vain yksi 
havaintopaikka (Jesnalvaara E) on todettu hävinneeksi.

Tuoksualvejuuren populaation tila tunnetaan hyvin. 
Lajin populaatioita on tutkittu laajemmin ensimmäisen 
kerran Metsähallituksen toimesta vuonna 1999, jolloin 
tutkittiin Kevon kanjoni ja Kenesjärven esiintymä. Mit-
tauksia on jatkettu 2000-luvulla, jolloin perustettiin 
myös tarkempia seurantoja (Vuomajoki 2004). Kevon 
alueelta nykyisten kasvupaikkojen lähistöltä voi kuiten-
kin vielä löytyä joitakin uusia kasvupaikkoja.

 Lajin populaation tila on arvioitu suotuisaksi. Po-
pulaatioissa ei ole havaittu tai arvioitavissa taantumista. 
Lajilla on runsaasti elinvoimaisia yksilöitä, useassa pai-
kassa ja kohtuullisen laajalla alueella. Osaa vanhoista ha-
vainnoista ei ole pystytty löytämään uudelleen hankalan 
maaston vuoksi. Nämä lienevät kuitenkin edelleen ole-
massa. Populaatiodynamiikassa ei ole arvioitavissa poik-
keavuuksia normaalista.

Lajin elinympäristöt
Tuoksualvejuuri kasvaa syvissä jokilaaksoissa pahtojen 
alustojen lohkareikoissa, joskus pahdan alaosassa seinä-
millä ja ulokkeilla yksittäin tai ryhmissä. Kenesjärvellä 
se kasvaa järven läheisen tunturinrinteen lohkareikoissa. 
Jesnalvaaran esiintymä on muista esiintymistä poiketen 
kauempana vesistöstä, pienessä kurussa ylhäällä tun-
turin rinteessä. Tuoksualvejuurta ei esiinny paikoilla, 
joissa on äskettäin tapahtunut lohkarevyöry, vaan se 
esiintyy lohkareikoissa, jotka ovat paksusta yhtenäisestä 
jäkäläpeitteestä päätellen olleet pitkään niillä sijoillaan. 
Tuoksu alvejuuri kasvaa jäkälä- (ja sammal-)peitteisten 
lohkareiden päällä, sivuilla ja raoissa sekä lohkareiden 
välisissä koloissa ja onkaloissa, joihin pääsee riittävästi va-
loa. Paikoin lajia voi kasvaa myös peitteellisemmillä pai-
koilla pahdanalustan lohkareikon katajapuskien juurilla 
ja heinätuppaiden seassa.

Lajin suurimman kasvuston (Linkkapahta) pinta-alan 
on kerätyn paikkatiedon (kootut GPS-pisteet) perusteel-
la arvioitu olevan 6,83 ha. Kahdelta havaintopaikalta on 
käytettävissä karttapiirrokset (noin 1,17 ha). Lisäksi 14 
havaintopaikalta on olemassa useampia GPS-pisteitä, 
joiden avulla voitiin digitoida kasvustojen ympärille alue. 
Näiden pinta-alaksi saatiin 0,68 ha (keskiarvo 0,048 ha). 
Kaikkien näiden 17 havaintopaikan kasvustojen yhteen-
laskettu pinta-ala on noin 8,68 ha. Muiden olemassa ole-
vien havaintopaikkojen (19 havaintopaikkaa, joista 10 

paikalla yli 10 tupasta) pinta-alan enimmäisarvio on 0,48 
ha. Näiden lukujen summaksi saadaan yhteensä 9,16 ha.

Tuoksualvejuuren elinympäristön tila on arvioitu va-
kaaksi tarkastelujaksolla 1980–2006. Lajin kasvupaikat 
ovat luonnontilaisia ja suojeltuja eikä alueen olosuhteissa 
ole tapahtunut lajin elinympäristöön vaikuttavia muu-
toksia. 

Lajin elinympäristön tila tunnetaan hyvin. Suurim-
milta havaintopaikoilta on kerätty mittaustietoa elinym-
päristön pinta-alasta, pienillä ei ole merkitystä kokonais-
pinta-alaan.

 Lajin elinympäristön tila on arvioitu suotuisaksi. 
Lajin asuttamat elinympäristöt ovat laajoja ja luonnon-
tilaisia, ja vastaavanlaisia elinympäristöjä on runsaasti 
nykyistenkin esiintymien läheisyydessä.

Lajiin vaikuttaneet ja vaikuttavat tekijät 
sekä tulevaisuuden ennuste
Historiallisia, tuoksualvejuuren esiintymiin vaikuttaneita 
tekijöitä ei tunneta. Kasvienkeruu on saattanut verottaa 
aiemmin lukumäärää joillakin pienillä esiintymillä, ei 
kuitenkaan kokonaisuuden kannalta merkittävässä mää-
rin.

Lajin suojelutason tulevaisuuden ennuste on suotui-
sa. Olosuhteet levinneisyysalueella pysyvät lähitulevai-
suudessa vakaina. Lajin levinneisyysalueen ydin, Kevon 
kanjoni, on tiukasti suojellussa luonnonpuistossa ja sitä 
ympäröivät alueet ovat erämaa-aluetta. Muutoksia maan-
käytössä ei ole odotettavissa, varsinkaan lajin suosimissa 
louhikoissa ja pahdanalustoissa. Luontaisia muutoksia ta-
pahtuu pahtojen rapautuessa, mistä aiheutuu sora- ja loh-
karevyöryjä. Tämä ilmiö pitää yllä lohkareikkoja pitkällä 
aikavälillä, eikä sen voida katsoa heikentävän merkittä-
västi elinympäristöjen laatua. Kevon tyyppisiä kanjoneita 
ei ole Suomessa muita. Pitkällä aikavälillä ilmastonmuu-
tos voi olla uhkana lajin esiintymille.

Suojelutilanne ja hoitotoimet
Tunnetuista havaintopaikoista 92 % sijaitsee Kevon 
luonnonpuistossa ja Natura-alueella (taulukko 2).

Lajin kasvupaikoilla ei ole tehty hoitotoimia.

Suojelu-, hoito- ja tiedonkeruutarve 
Tuoksualvejuuren lisäsuojeluun ei ole tarvetta. Nykyiset 
esiintymät ovat hyvin suojeltuja. Kenesjärven esiintymää-
kään ei maankäytöllisesti todennäköisesti uhkaa mikään. 
Mahdolliset uudet esiintymäalueet tulevat todennäköi-
sesti säilymään luonnontilaisina.

Lajin kasvupaikoilla ei ole hoitotarvetta.
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Omistaja Natura Luonnon-
suojelualue

Luonnon- 
suojeluohjelma

Naturan  
tuoma lisäys

Suojelu  
yhteensä

Ei  
suojeltu

Kaikki  
yhteensä

Mh 33 33 – – – 3 36
muu – – – – – – –
Yhteensä 33 33 – – – 3 36

Tuoksualvejuuren vanhat, viime aikoina havaitsemat-
ta jääneet esiintymät olisi saatava paikannettua. Myös 
uusia kasvupaikkoja on syytä etsiä, etenkin levinneisyys-
alueen reunoilla ja ulkopuolella.

Lajille riittänee seuranta esimerkiksi 10–15 vuoden 
välein. 

Lajin suhtautumista ilmastonmuutokseen tulisi selvit-
tää.
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