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Kirje YM016:04/2007:Lausuntopyyntö 16.12.2010 
 
LAUSUNTO UHANALAISTEN LUONTOTYYPPIEN (LUTU) TOIMINTASUUNNITELMAEHDO-
TUKSESTA 

 
Ympäristöministeriö on pyytänyt alueellisilta metsäkeskuksilta lausuntoa Uhanalais-
ten luontotyyppien (LuTU) toimintasuunnitelmaehdotuksesta. Pohjois-Karjalan met-
säkeskus kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää seuraavaa. 
 
 
Yleistä 
 
LuTU- toimintasuunnitelmatyöryhmä on linjannut hyvin perusteellisesti luontotyyppien 
turvaamista. Toimintasuunnitelman päätavoitteena on, että luontotyyppien uhanalais-
tuminen pysähtyy vuoteen 2020 mennessä ja uhanalaisten luontotyyppien tila para-
nee tehokkaiden toimenpiteiden ansiosta. Toisaalta työryhmä toteaa, että toiminta-
suunnitelman toimeenpanoon tarvittavien rahoitus- ja henkilöresurssien puute asettaa 
haasteita tai rajoitteita kehittämismahdollisuuksille ainakin lyhyellä aikavälillä. Samoin 
kuin osaan ehdotetuista toimenpiteistä olisi tarpeen löytää täysin uutta rahoitusta tai 
muita varoja. 
 
Lausunto: Toimenpide-ehdotukset ovat laajoja ja aikataulultaan tiukkoja. Pohjois-
Karjalan metsäkeskuksen mukaan toimenpiteiden priorisointi tulisi olla selkeämpi eikä 
METSO- kaudella tule laatia uusia suojeluohjelmia, jotka voivat vaarantaa METSO -
ohjelman toteutuksen ja resursoinnin. METSO- toimenpideohjelmakaudella on en-
siarvoisen tärkeää, että valtiontaloudessa sitoudutaan haasteellisten METSO- tavoit-
teiden saavuttamisen siten, että rahoitus on METSO- toimenpideohjelman tavoitteita 
vastaava ja uusia, rahoitusta vaativia kehittämishankkeita käynnistetään harkiten. 
 
 
Yksityiskohtaiset kommentit  
 
Toimenpide (3): Metsälainsäädännön tarkistamisen yhteydessä tarkastellaan mahdol-
lisuuksia monipuolistaa lakiin sisältyvien erityisen tärkeiden elinympäristöjen valikoi-
maa… 
 
Lausunto: Metsälainsäädännön luontotyyppivalikoima on nykyisellään edustava. Vali-
koimaa ei tulisi laajentaa METSO- kaudella. Lain tulkinnan yhtenäistämisessä, luonto-
tyyppien tunnistamisessa, ominaispiirteiden huomioon ottamisessa ja rajaamisessa 
on edelleen kehitettävää. Uusien luontotyyppien sisällyttäminen metsälainsäädäntöön 
heikentää siinä jo mukana olevien luontotyyppien suojelun käytännön toteutusta. 
 
Toimenpide(12): Soidensuojeluverkoston toimivuutta ja edustavuutta vahvistetaan 
laatimalla soidensuojelun täydennysohjelma … suotuisan suojelutason turvaamiseksi. 
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Lausunto: Uusia suojeluohjelmia ei tule perustaa, vaan suojelun tulee perustua MET-
SO- kaudella vapaaehtoisuuteen. 

 
Toimenpide: (29): Kehitetään metsätalouden asiantuntija- ja edistämisorganisaatiois-
sa edelleen metsänhoitoa, talousmetsien luonnonhoitoa…  
Toimenpide (30): Lisätään metsänhoidon ohjeistusta monimuotoisen metsäluonnon 
ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi talousmetsissä…  
Toimenpide (31): Suunnataan metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen tarkoi-
tettujen KEMERA- tukien myöntämisen painopistettä luonnonhoitohankkeisiin… 

 
Lausunto: Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen mukaan yhtenä tärkeänä painopistealu-
eena on maanomistajia lähellä olevien toimijoiden tiedon tason nostaminen. Nykyiset 
metsälakikohteet, METSO- valintaperusteet täyttävät kohteet ja luonnonhoitokohteet 
sisältävät suuren joukon luontotyyppejä, joiden tunnistaminen ja vapaaehtoiseen suo-
jeluun ohjaaminen vaatii paljon resursseja. Uusia luontotyyppejä tulee lisätä valikoi-
maan erittäin harkitusti. 
 

 
Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen mahdollisuudet vaikuttaa suunnitelman to-
teuttamiseen 

 
Pohjois-Karjalan metsäkeskuksella on mahdollisuuksia vaikuttaa LuTU- toiminta-
suunnitelmaehdotuksen toteutumiseen jatkamalla metsänomistajien ja metsätoimi-
henkilöiden koulutusta ja neuvontaa vapaaehtoisen METSO- suojelun mahdollisuuk-
sista ja keinoista, osallistumalla METSO- yhteistoimintaverkostoihin, avustamalla 
metsänomistajia metsätalouden ympäristötukihakemusten ja -sopimusten laadinnas-
sa sekä suunnittelemalla ja toteuttamalla METSO- elinympäristöjen luonnonhoito- ja 
vesiensuojeluhankkeita. 
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