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Kirje YM016:04/2007: Lausuntopyyntö 16.12.2010 

 

Lausunto uhanalaisten luontotyyppien (LuTU) toimintasuunnitelmaehdotuksesta  

 

Yleistä 

Ensimmäisen luontotyyppien uhanalaisarvioinnin tulokset, arvioinnissa 

työryhmien esittämät toimenpiteet ja ympäristöministeriön tekemät 

alustavat jatkoehdotukset sekä toimintasuunnitelmatyöryhmän työ 

muodostavat toimintasuunnitelmaehdotuksen rungon. Toimintasuunni-

telmaehdotus linjaa tulevaa kehittämistoimintaa luontotyyppien tur-

vaamiseen liittyen.  

 

Joulukuussa julkistettiin neljäs arvio Suomen lajien uhanalaisuudesta. 

Lajien turvaamisen osalta vastaava ”toimintasuunnitelmaehdotus” -työ 

on vasta alussa ja asetetun työryhmän tavoitteena on laatia lajien tur-

vaamisen ehdotus. 

 

Uhanalaisten luontotyyppien ja lajien turvaamiseen liittyvät toimenpi-

teet ja yleinen kehittäminen pitää pyrkiä sovittamaan yhteen mahdolli-

semman hyvin. Yhteistyötä pitää pyrkiä tiivistämään mahdollisesti myös 

arvioinneissa tulevaisuudessa.  

 

Ne luontotyypit ja lajien elinympäristöt, jotka molemmissa arvioinneissa 

ovat nousseet esille, ovat erityisen merkittäviä uhanalaisten luonto-

tyyppien ja uhanalaisten lajien turvaamisen kannalta, ja niihin tulee 

jatkossa kiinnittää erityistä huomiota.  

 

Huomioita suunnitelmaehdotuksen tavoitelinjauksista 

 

Toimintasuunnitelman päätavoitteena on, että luontotyyppien uhan-

alaistuminen pysähtyy vuoteen 2020 mennessä ja uhanalaisten luonto-

tyyppien tila paranee tehokkaiden toimenpiteiden ansiosta.  

 

Toimintasuunnitelmaehdotuksen tavoitelinjaukset ovat haasteelliset ja 

kannatettavat.  

 

 

Edellytyksiä edistää toimenpide-ehdotusten toteuttamista  

 

Toimintasuunnitelmaehdotuksessa on kuvattu metsätalouden aktiivi-

suutta monimuotoisuuden turvaamisessa ja mahdollisuuksien mukaan 

jopa talousmetsien monimuotoisuuden lisäämisessä. Nämä ovat olleet 
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metsänhoitosuositusten ja metsätalouden luonnonhoidon rahoituksen 

käytön periaatteina. 

 

Vapaaehtoista metsien suojelua tulee jatkossakin tukea osallistumalla 

aktiivisesti METSO-ohjelman toteutukseen, edistämällä KEMERAn luon-

nonhoitoa ja ympäristötukea sekä neuvomalla ja edistämällä metsän-

omistajille myös luonnonsuojelulain mukaisia METSO-keinoja. 

 

Merkittävin haaste luontotyyppien turvaamisessakin on taloudellisten 

resurssien niukkuus ja niiden tarkoituksenmukainen kohdentaminen. 

METSO-ohjelman myötä talousmetsien luonnonhoidon rahoitustilanne 

on merkittävästi kohentunut joten tuloksiakin alkaa syntyä.   

 

Metsien ja puustoisten luontotyyppien osalta käynnissä olevat prosessit 

ja menetelmät riittänevät valtaosin luontotyyppien turvaamiseen, jos 

toiminnalle turvataan riittävä rahoitus. Toki haasteita ja kehittämistar-

vetta on esimerkiksi lehtojen, rehevien puustoisten soiden, pienvesien 

lähiympäristöjen, karujen kasvupaikkojen, harjujen paahdeympäristö-

jen sekä lahopuun turvaamisessa ja sen määrän lisäämisessä talous-

metsissä. Haasteena on erityisesti yksityisten metsänomistajien innos-

taminen talousmetsissä tehtävään KEMERA-rahoitteiseen luonnonhoi-

toon ja ennallistamiseen. 

 

METSO-ohjelman vapaaehtoisuudella ja laajalla yhteistyöllä on saavu-

tettu luonnonsuojelulle ja monimuotoisuuden turvaamiselle hyvin 

myönteinen julkikuva. Tapio korostaa, että luontotyyppien turvaamises-

ta johtuvat mahdolliset lainsäädännön muutokset ja muut esitetyt toi-

menpiteet tulee toteuttaa ilman, että vaarannetaan METSO-ohjelman 

myönteinen toteutus. 

 

Tapio edistää toimenpide-ehdotusten huomioon ottamista yhteistyöpro-

jekteissa ja –hankkeissa METSO-ohjelman mukaisin periaattein.  

 

 

TAPIO 
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