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Viite: Lausuntopyyntönne 16.10.2015 (Dnr YM012:00/2015) 

ASIA: WWF:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulain 

muuttamisesta 

 

WWF Suomi kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. 

 

Lausunnolla olevia muutoksia luonnonsuojelulakiin perustellaan tavoitteella sopeuttaa ELY-

keskusten tehtäviä käytettävissä oleviin (vähentyneisiin) voimavaroihin. Sopeutustarve on 

ymmärrettävä, mutta toisaalta on huomioitava, että koko ympäristöhallinnon osuus valtion 

budjetista on alle 0.5 % ja sen resursseja on jatkuvasti pienennetty niin, että hallinnon kyky 

suoriutua lakisääteisistä velvoitteista on heikentynyt merkittävästi. On myös muistettava, että 

Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja lajien 

uhanalaistumiskehityksen vuoteen 2020 mennessä.  

 

Luonnonsuojelualueen rajojen merkitseminen 

 

Kuten esityksen taustamuistiossa todetaan, luonnonsuojelualueiden rajojen 

maastomerkinnöistä luopuminen valtion muiden luonnonsuojelualueiden ja yksityisten 

luonnonsuojelualueiden osalta voi jossain tapauksissa lisätä riskiä alueen suojeluarvojen 

heikentymiseen. Vaikkakin on totta, että riski olisi useimmissa tapauksissa melko vähäinen, 

koska suurin osa suojelualueella kielletyistä toimenpiteistä vaatii maanomistajan luvan, tulisi 

21§ uudessa muotoilussa ottaa huomioon asetettuja kulkurajoituksia ja virkistyskäyttöä 

yleisemmin muutkin mahdolliset luonnonsuojelualueen rajojen maastomerkinnän 

puuttumisesta aiheutuvat uhat, kuten esimerkiksi lähellä suojelualueen rajaa olevan hyvin 

uhanalaisen lajin esiintymän vaarantuminen. 

 

Yksityisen luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksistä poikkeaminen 

 

Tämän osalta WWF:llä ei ole lausuttavaa; kyseessä on tehtävän siirto toiselle viranomaiselle. 

 

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen rajausmenettelystä luopuminen 

 

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on 

luontodirektiivin ja luonnonsuojelulain nojalla kielletty. Kielto on voimassa riippumatta 

esiintymän rajauspäätöksestä, eikä nyt lausunnolla oleva esitys kumota LsL 72a§ tätä kieltoa 

tulisi muuttamaan.  

 

Esityksen kokonaisvaikutuksia liito-oravan suojeluun on erittäin vaikea arvioida tilanteessa, 

jossa uusittavana oleva viranomaisohje lisääntymis- ja levähdyspaikkojen määrittämisestä ja 
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turvaamisesta metsän käsittelyssä ei ole samaan aikaan lausunnolla. Lisäksi esityksen 

ympäristövaikutusten arviointi (taustamuistion kappale 4.3) on suppea, spekulatiivinen ja 

ylimalkainen. Liito-oravan elinpaikkojen suojelulla on suuri merkitys myös uhanalaisen 

metsälajiston suojelussa yleisesti, sillä liito-orava on niin kutsuttu sateenvarjolaji1, jonka 

asuttamat alueet toimivat elinympäristöinä myös monille muille lajeille.  

 

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian päätavoite on pysäyttää 

luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja lajien uhanalaistumiskehitys Suomessa vuoteen 

2020 mennessä. Strategiassa todetaan, että metsien lajiston uhanalaistumiskehitys on 

tehdyistä toimenpiteistä huolimatta edelleen jatkunut. Strategian tavoitteeseen pääsemiseksi 

tehokkailla toimenpiteillä on kiire. Strategiassa on määritelty, että luonnon monimuotoisuutta 

koskevan päätöksenteon tulee perustua parhaaseen käytettävissä olevaan tieteelliseen tietoon 

ja varovaisuusperiaatteen noudattamiseen.  

Useissa tutkimuksissa2,3,4 on osoitettu, että nykyisen liito-oravan lisääntymis- ja 

levähdyspaikkoja koskevan viranomaismenettelyn vaikuttavuus on ollut heikko ja nykyiset 

toimet ovat olleet riittämättömiä turvaamaan liito-oravan elinympäristövaatimukset. Erityisesti 

alle 150 metrin etäisyydellä lisääntymis- ja levähdyspaikkojen keskipisteestä tehdyt avohakkuut 

heikentävät merkittävästi paikan ekologista toiminnallisuutta. Tarve tehostaa liito-oravan 

lisääntymis- ja levähdyspaikkojen suojelua on selvä. 

Lausunnolla olevan esityksen mukaan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen nykyisestä 

rajausmenettelystä luovuttaisiin ja niiden heikentäminen estettäisiin osana metsänhoidon 

suunnittelua. Hyvää esityksessä on se, että päävastuu lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 

heikentämisen kiellon noudattamisesta siirtyisi maanomistajille ja metsäalan toimijoille. Se, 

millaiseksi esitetty uusi käytäntö liito-oravan suojelun kannalta muodostuisi, on kuitenkin 

täysin riippuvainen siitä, millainen viranomaisohjeesta lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 

määrittämisestä ja turvaamisesta tulee olemaan. 

Esityksen ja sen taustamuistion puute on, että siinä ei määritellä, miten lakisääteisen 

heikentämiskiellon noudattamista tultaisi valvomaan. Epäselväksi jää mm. miten lisääntymis- 

tai levähdyspaikan säilyminen, heikkeneminen tai häviäminen todettaisiin. Metsälain 10§ 

kohteiden käsittelystä saatujen kokemusten perusteella on syytä olettaa, että liito-oravan 

lisääntymis- ja levähdyspaikkojen tunnistaminen ja ekologisesti tarkoituksenmukainen 

rajaaminen maastossa tulisi tuottamaan metsäalan toimijoille vaikeuksia. 

                                                 
1 Hurme, E., Mönkkönen, M., Sippola, A.L., Ylinen & H., Pentinsaari, M. 2008. Role of the Siberian flying squirrel as an umbrella 

species for biodiversity in northern boreal forests. Ecol. Ind. 8, 246–255. 
2 Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkarajausten vaikuttavuus lajin suojelukeinona. Suomen ympäristö 33/2012.  

   https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38778/SY_33_2012_Liito-orava.pdf?sequence=1  
3 Santangeli, A., Hanski, I. K. & Mäkelä, H. 2013: Integrating multi-source forest inventory and animal survey data to assess 

nationwide distribution and habitat correlates of the Siberian flying squirrel. – Biol. Conserv. 157: 31-38.  
4 Jokinen, M., Mäkeläinen, S. & Ovaskainen, O. 2014: ‘Strict’, yet ineffective: legal protection of breeding sites and resting 

places fails with the Siberian flying squirrel. Animal Conservation. DOI: 10.1111/acv.12157 
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Esityksen tavoitteena on keventää rajauspäätösmenettelystä johtuvaa hallinnollista taakkaa. 

On kuitenkin hyvin mahdollista, että rajauspäätösmenettelystä luopuminen tulisi lisäämään 

luonnonsuojelurikoksia (lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentämis- ja hävittämistapauksia), 

ja siten ELY-keskuksiin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa siirtyisi jälkikäteen tapahtuvaan 

valvontaan sekä luonnonsuojelurikosten tutkintaan ja käsittelyyn. Jos taas valvontaan ei 

panosteta riittävästi, on vaarana että muodostuu käytäntö, jossa heikentämiskiellosta ei 

välitetä.  

 

WWF:n esitykset 

• LsL 72a§ kumoamisen osalta WWF esittää, että asia lykätään tehtäväksi esimerkiksi 

luonnonsuojelulain kokonaisuudistuksen yhteydessä tai muuten niin, että muutosta 

tehtäessä on tiedossa ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön 

uudistettavana olevan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen määrittäminen 

ja turvaaminen metsien käytössä –ohjeen sisältö. Ilman uudistettua ohjetta 

esitykseen on käytännössä mahdotonta ottaa kantaa. 

• Luonnonsuojelualueen rajojen merkitsemisen osalta LsL 21§ muotoilussa tulee ottaa 

huomioon virkistyskäyttöä yleisemmin muut mahdolliset luonnonsuojelualueen 

rajojen maastomerkinnän puuttumisesta luonnolle aiheutuvat uhat esimerkiksi niin, 

että alueeseen kohdistuvan liikkumis- tai maihinnousurajoituksen ja 

virkistyskäyttöpaineen lisäksi muu tapauskohtaisesti harkittava (esimerkiksi hyvin 

uhanalaisen lajin esiintymä) voisi velvoittaa rajojen maastomerkintään. 

Maailman luonnon säätiö (WWF) Suomen rahasto 
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