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WWF Suomen esitys Saaristomeren kansallispuiston ja Saaristomerellä sijaitsevien 

Natura-alueiden suojelun kehittämiseksi 

Saaristomeren alue on luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimpia alueita Suomessa. Sekä 

lajistollinen että luontotyyppien monimuotoisuus on maapinta-alaan nähden poikkeuksellisen suurta. 

Vuoteen 2004 mennessä Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueelta oli löydetty 368 

valtakunnallisesti uhanalaista ja silmälläpidettävää eliölajia. Tämän jälkeen alueelta on löytynyt useita 

tieteelle kuvaamattomia ja Suomelle uusia lajeja. Lajirunsautta kuvaa hyvin se, että alueelta on löytynyt 

monesta eliölajiryhmästä yli puolet koko Suomen lajimäärästä (esim. linnut, sammalet, kääväkkäät, 

suorasiipiset, putkilokasvit, perhoset ja luteet). Saaristomeren Natura-alueelta on määritetty 43 Natura-

luontotyyppiä, kun koko Suomessa niitä on 69. Saariston lehdot, perinnebiotoopit ja vanhat metsät ovat 

luonnon monimuotoisuuden kannalta Suomen oloissa korvaamattoman arvokkaita.   

Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueella sijaitsee valtioneuvoston periaatepäätöksessä 

vuonna 1995 määritelty Saaristomeren kulttuurimaisemat -niminen valtakunnallisesti arvokas maisema-

alue. Kansainvälisesti Saaristomeren ainutlaatuiset luontoarvot ovat saaneet useita tunnustuksia. Vuonna 

1994 sinne perustettiin UNESCOn biosfäärialue ja vuonna 2007 se hyväksyttiin osaksi Euroopan erämaisten 

kansallispuistojen Pan Parks-verkostoa. 

Saaristomeren maa-alueiden suojelu on tästä tunnetusta monimuotoisuudesta huolimatta laiminlyöty. 

Suojelun tärkeyttä on tuotu julkisesti esiin jo 1940-luvun alusta lähtien, mutta vuonna 1983 perustettu 

Saaristomeren kansallispuiston tai yhdeksän Saaristomeren alueella sijaitsevan Natura-alueen1 

toteuttaminen nykyisenlaisina eivät ole täyttäneet niitä suojelun tarpeita, joita tällä maamme lajistollisesti 

ja luontotyyppien kannalta monimuotoisimmalla alueella on.  

Saaristomeren kansallispuisto on nyt 29 vuotta perustamisensa jälkeen saavuttanut vain reilut puolet siitä 

tieteellisesti arvokkaasta ja suojelun kannalta tärkeästä 6000 maahehtaarin tavoitteesta, joka Suomen 

Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa vuonna 1976 määriteltiin. Vuonna 1986 

ympäristöministeriön asettama Saaristomeren kansallispuiston suunnitteluryhmä toisti tämän 

hehtaaritavoitteen. Työryhmä ehdotti myös silloin kansallispuiston kehittämiseksi maanhankinnan 

tehostamista, vaihtomaajärjestelmän kehittämistä ja ostomäärärahojen lisäämistä. Merkittävää edistystä ei 

tämän jälkeen ole kuitenkaan tapahtunut. Saaristomeren kansallispuiston suunnittelutyöryhmän 

mietinnössä vuodelta 1987 todetaan, että 3000 maahehtaarin suuruinen puisto on osoittautunut aivan liian 

pieneksi ja loma-asutus pirstoo yhtenäisiä puistoon alun perin suunniteltu kokonaisuuksia. 

Vuonna 1986 julkaistussa Saaristomeren kansallispuisto -kirjassa seudun parhaimmat luontoarvojen 

asiantuntijat esittelevät alueen saarten maisemallisen kapasiteetin, jossa määritellään alueet, jotka eivät 

kestä rakentamista maisemansuojelullisista syistä. Siinä ehdotetaan myös, että mahdollinen rakentaminen 

tulisi suunnitella niin, että rakennus ei näy merelle edes puiden lehdettömänä jaksona. Rakennusten 

sopivaksi etäisyydeksi rannasta määritellään 100 metriä. Näitä perusteltuja ehdotuksia ei kuitenkaan ole 

noudatettu. 



Saaristomeren kansallispuiston perustamisen taustalla on jo 1960-luvulla esitetty huoli saariston 

autioitumisen jälkeisestä tilojen pirstoutumisesta, maakeinottelusta ja loma-asuntojen nopeasta 

lisääntymisestä. Vuonna 1974 yhteistoiminta-alueella sijaitsi 227 loma-asuntoa, mutta alueen kuntien 

loma-asuntojen määrä on nelinkertaistunut 2000-luvulle tultaessa. Myös loma-asuntojen pinta-alat ja niihin 

liittyvien muiden rakennelmien määrä on kasvanut selvästi.  

Saaristomeren Natura-alueesta on vielä vuonna 2011 toteuttamatta noin 1000 ha. Tämä on pinta-alaltaan 

suurin ja luonnon monimuotoisuudeltaan tärkein keskeneräinen Natura-alue Lounais-Suomessa. Muista 

Saaristomerellä sijaitsevista Natura-alueista toteuttamatta on noin 270 ha. 

Ympäristöministeriö on tiettävästi harkitsemassa Saaristomeren Natura-alueiden toteutuksesta 

säästämistä. Tämän taustalla on alueen kuntien laatimien kaavojen ylikorkea mitoitus, jonka 

ympäristöministeriö on hyväksynyt. Saariston vaiheseutukaavoja ja osayleiskaavoja laadittaessa 1990-

luvulla osoitettiin erittäin korkea rantarakentamisen mitoitus, jonka seurauksena korvattavaa 

rakennusoikeutta on kaavoissa myös arvokkailla suojelualueilla. Alueen kunnat toivovat kansallispuiston 

toteuttamista alkuperäisen laajuisena ja elinvoimaisena. Kunnat haluavat saada kansallispuistosta sen 

hyödyn, joka on mahdollista saada kestävällä luontomatkailulla. Luontomatkailulla on alueella merkittävät 

markkinat. Kunnat ovat merkinneet kaavoihin suojelualueiksi tärkeät alueet. 

Ympäristöministeriö ja Varsinais-Suomen ELY-keskus ovat linjanneet, että Natura-alueista jätettäisiin osia 

toteuttamatta, eli osasta Natura-alueita ei muodostettaisi luonnonsuojelualueita. Tämä siitä huolimatta 

että suojelun toteuttamisen keinoksi on päätetty luonnonsuojelulaki, ja monet niistä on kaavassa merkitty 

perustettaviksi luonnonsuojelualueiksi. Vuodelta 2009 peräisin olevassa suunnitelmassa näillä Natura-

alueilla sallittaisiin 115 uuden loma-asunnon rakentaminen. Kaikki nämä sijoittuvat kaavojen SL-alueille. 

Ympäristöviranomaiset eivät ole katsoneet tarkoituksenmukaiseksi korvata rakennuspaikan arvoa 

maanomistajalle. Suurin osa näistä eli 82 uutta loma-asuntoa olisi tulossa Saaristomeren Natura-alueelle. 

On myös katsottu, ettei näissä tapauksissa tarvita Natura-arviota. Metsähallituksen mukaan Naturan 

toteuttamisen kannalta ongelmallisia rakennuspaikkoja on 88. Yhden rakennuspaikan arvo on 70 000 – 

100 000 €. 

WWF Suomi esittää, että ympäristöministeriö 

● korvaa kaikki Natura-alueille ja kaavojen suojelualueille sijoitetut rakennuspaikat 

● Saaristomeren Natura-alueiden toteuttamiskustannusten säästöistä luovutaan ja ELY-keskusta 

ohjeistetaan hankkimaan kaikki se maa, joka on vielä ostamatta Natura-kohteiden sisältä 

● kuntien yleiskaavojen suojelualueilla olevat ns. korvattavat rakennuspaikat siirretään ensisijaisesti 

toisaalle saman maanomistajan maalle tai korvataan maanoston yhteydessä 

● vauhdittaa jo vuosia ympäristöministeriössä odottaneiden suojeluohjelmien toteuttamiseen tähtäävien 

ELY-keskuksen lunastusesitysten käsittelyä 

● jouduttaa METSO-varojen käyttöä maanhankintaan saaristossa, joilla voidaan korvata rakennuspaikkoja 

● hankkii matalia (alle 10 m) merialueita valtiolle kansallispuistoon liitettäviksi. Erityisen arvokkaita ovat 

hiekka- ja sorapohjat, joita uhkaavat soranotto, kalankasvatus, laivaväylät, tuulivoiman rakentaminen. Näitä 

erityisen arvokkaita merenpohjia sijaitsee Salpausselän ja saarien Fårö – Bödö ympärillä. 



● selvittää tapauskohtaisesti mahdollisuudet ostaa myyntiin tulevia loma-asuntoja, jotka rajoittuvat 

kansallispuistoon tai muihin saariston suojelualueisiin tai sijaitsevat näiden sisällä 

● asettaa laadittavaksi uudet, ajantasaiset kartat suojelemattomista arvokohteista, joiden hankkimista 

maanostojen yhteydessä priorisoitava 

● pyrkii määrätietoisesti ja nopeasti saavuttamaan 6000 hehtaaria kansallispuiston maapinta-alaksi 

yhtenäisten aluekokonaisuuksien luomiseksi 

 
Helsingissä 26.3.2012 
 
WWF Suomi 
 
 
 
Jari Luukkonen  Panu Kunttu 
Suojelujohtaja   Metsäasiantuntija    
 
 
Lisätietoja: metsäasiantuntija Panu Kunttu, 050 305 5086, panu.kunttu@wwf.fi 
 

1 Varsinais-Suomen saariston Natura-alueet ovat: Houtskarin lehdot, Iniön saaret, Lövskärsfjärden, Nauvon 

kluuvijärvet, Saaristomeri Houtskarin pohjoiset saaret, Paraisten harjusaaret ja Lohm-Kulm-Ängsö 

JAKELU 

Ympäristöministeriö 
 
ympäristöministeri Ville Niinistö 
ylijohtaja Timo Tanninen 
luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen 
ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander 
ylimetsänhoitaja Pirkko Isoviita 
 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 
johtaja Risto Timonen 
yksikön päällikkö Esko Gustafsson 
yksikön päällikkö Anna-Leena Seppälä 
yksikön päällikkö Outi Engström 
 
Metsähallitus, luontopalvelut 
 
luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen 
aluejohtaja Stig Johansson 
aluepäällikkö Panu Kuokkanen 
aluepäällikkö Seppo Manninen 
erikoissuunnittelija Jouko Högmander 
puistonjohtaja Hanna Ylitalo 
 


