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Viite:  YM lausuntopyyntö 12.3.2012 Dnro YM016:00/2007 
ASIA: WWF:n lausunto Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän 

käytön strategian 2012–2020 luonnoksesta (9.3.2012) 
 
 
 
WWF kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. 

 
 

Yleistä 
 
Suomen edellisen kansallisen biodiversiteettistrategian (2006–2016) tavoitteena, kuten 
EU:nkin, oli pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2010 mennessä. 
Tavoitteeseen ei päästy, vaan luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen jatkuu edelleen. 
Kuten luonnoksessa todetaan, tarvetta tehokkaampiin toimiin on myös Suomessa. 
 
Toimenpiteiden tehostamisen puuttuminen on se huoli, joka WWF:llä nyt lausunnolla 
olevasta luonnoksesta syntyy, erityisesti sen arviosta strategian vaikutuksista (s. 27).  
Taloudellisten vaikutusten osalta todetaan tylysti, että taloudellinen tilanne asettaa 
rajoitukset tehokkaampien toimenpiteiden toteuttamiselle. Oleellista tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta olisi kuitenkin linjata strategiassa, joka ulottuu vuoteen 2020 
saakka, että luonnon monimuotoisuuden suojelun kannalta tarvitaan tuntuvasti nykyistä 
tasoa suurempi resurssi lainsäädännön antamien erilaisten keinojen käyttöön (esim. 
luontotyyppien ja erityisesti suojeltavien lajien suojelu). Ilman oleellisesti nykyistä 
suurempien resurssien varaamista luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen 
pysäyttämiseksi asetettuihin tavoitteisiin ei päästä. 
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Taloudelliset reunaehdot ohjaavat luonnoksen tekstiä kauttaaltaan. Tekstissä lähdetään 
oletuksesta, että toteutetaan pääsääntöisesti vain jo aiemmin sovittuja asioita. Tämä on 
pahasti ristiriidassa sen tosiasian kanssa, että luonnon monimuotoisuuden tilan 
parantaminen vaatii tehokkaita uusia toimenpiteitä. 

Päämäärät ja tavoitteet 

Strategian päämäärät ja tavoitteet ovat sinällään kunnianhimoisia ja oikeansuuntaisia. 
Edellä mainittujen syiden takia tavoitteiden ja todellisuuden välinen ero uhkaa kuitenkin 
jäädä suureksi, ja strategian mission mukaisten tavoitteiden saavuttaminen tulee olemaan 
vaikeaa ellei mahdotonta. Kaikesta huolimatta on hyvä, että tavoitteet asetetaan riittävän 
korkealle, jolloin esimerkiksi taloustilanteen parantuessa on mahdollisuus esittää uusia 
tehokkaita toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi 

Muutamia tarkennusehdotuksia tavoitteisiin: 

Tavoite 2.  
Luonnon monimuotoisuuden arvojen lisäksi olisi hyvä nostaa sanana 
ekosysteemipalveluiden arvot vielä erikseen esille.  

Tavoite 5.  
Kaikkien luontaisten elinympäristöjen väheneminen on pysäytettävä. Muuten tämä on 
ristiriidassa koko strategian vision kanssa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä uhanalaisiin 
luontotyyppeihin. 

Tavoite 6. 
Tavoitteeseen tulisi lisätä se, että (ainakin erittäin ja äärimmäisen) uhanalaiset kalalajit 
suojellaan luonnonsuojelulailla.  

Tavoite 11. 
Tekstissä tulisi ilmetä se, että suojelualueiden verkoston (tavoite 17% maa-alueista ja 10% 
rannikko-  ja merialueista) tulee olla alueellisesti kattava ja edustava 
(kasvillisuusvyöhykkeittäin ja elinympäristöittäin). Nykyinen suojelualueiden painottuminen 
Pohjois-Suomeen ei poista tarvetta lisätä merkittävästi suojelupinta-alaa Eteläisessä 
Suomessa. 

Tavoite 12. 
Kaikki uhanalaiset lajit tulisi rauhoittaa luonnonsuojelulailla. Kuten arviossa todetaan, 
tavoitteeseen ei päästä niillä toimenpiteillä, joita tähän asti on käytetty. Jatkossa on myös 
rohkeasti laajennettava keinovalikoimaa, josta positiivisena esimerkkinä on jo käyttöön 
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otettu saimaannorpan kuuttien suojaamiseksi säädetty verkkokalastuksen kieltävä asetus. 
Jatkossa esimerkiksi suurpedoille tulisi antaa mahdollisuus elää ja lisääntyä 
poronhoitoalueellakin ainakin suurissa kansallis- ja luonnonpuistoissa, ja poronomistajille 
tulisi maksaa korvaus petovahingoista alueella elävien suurpetojen määrän ja pentueiden 
mukaan. 

Tavoite 17. 
Väliarviointi tulisi tehdä vuonna 2014, jolloin on EU:n strategian tarkistus ja tarkentaa 
tarvittaessa tavoitteita vuodesta 2015 eteenpäin. 

Tavoite 18. 
Poronhoito ei ole pelkästään saamelaiskysymys, mutta sillä on niin merkittävät vaikutukset 
tunturiluontoon, että tähän tavoitteeseen voitaisiin kirjata, että: ”Poronhoitolakia, sen 
toimeenpanoa sekä poronhoidon tukimuotoja uudistetaan siten, että voidaan parantaa 
uhanalaisten tunturiluontotyyppien ja -lajien tilaa”. 
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