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Viite: Kuuleminen ympäristöministeriön ehdotuksesta valtioneuvoston päätökseksi eräistä 
Natura 2000-verkoston Suomen ehdotukseen ja ilmoitukseen liitettävistä alueista. 
 
Asia: WWF Suomen lausunto 
 
WWF kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa: 

 
1. Yleisiä huomioita Natura 2000-verkoston laajentamisesta  

 
WWF pitää kaikkia ympäristöministeriön esityksiä Natura 2000-verkoston laajentamisesta hyvin 
perusteltuina ja kannatettavina. Merkittävää uutta tietoa lajeista ja luontotyypeistä on saatu viime 
aikoina lisää erityisesti merialueilla, ja tätä tietoa on otettu huomioon nyt lausunnolla olevassa 
esityksessä. Esityksestä kuitenkin puuttuu edelleen kansainvälisesti merkittäviä lintualueita eli ns. 
IBA-alueita1, jotka kaikki tulisi WWF:n mielestä sisällyttää Natura 2000 -verkostoon.  
 
Yleisenä huomiona WWF haluaa myös nostaa esille, että ehdotetut laajennukset merialueilla eivät 
vielä riittävän kattavasti suojele vedenalaista luontoa, joten verkoston täydennyksille on edelleen 
tarvetta. Tällä hetkellä alle 1 % Suomen talousvyöhykkeestä on suojelun piirissä, joten verkostoa tulisi 
vielä täydentää erityisesti avomerialueilla. On myös huomioimisen arvoista että koko Itämeren kattava 
suojelualueverkosto ei ole ekologisesti yhteneväinen2 - muun muassa verkoston edustavuudessa on 
todettu olevan puutteita esimerkiksi Perämellä ja Selkämerellä. Vaikka Suomen kokonaismerenpinta-
alasta jo lähes 10 % on suojelun piirissä, suositusten mukaan3 vähintään 30 % jokaisesta merellisestä 
habitaatista tulisi sisällyttää suojelualueverkostoon. Siihen tavoitteeseen on vielä pitkä matka. 
 
Alla on esitetty yksityiskohtaisempia alueellisia huomioita ehdotetuista laajennuksista.  
 

1.2 Saaristomeri FI0200090 
 
Saaristomerellä Natura 2000 -alueeseen tulisi sisällyttää myös tärkeä haahkan levähdys- ja 
sulkasatoalueen takia tehty IBA-alueen laajennus Korppoon – Nauvon eteläisessä saaristossa (Utön alue, 
Jurmo – Vidskär – Gloskär -alue ja alue Jurmosta kaakkoon).  
 
Vuoden 2014 tilanteen mukaan, Saaristomeren Natura 2000 -alueesta on yhä toteuttamatta noin 1000 
ha, jotka tulisi pikaisesti toteuttaa. Lisäksi muista seudulla sijaitsevista Natura 2000 -alueista on 
toteuttamatta noin 270 ha. Nämä tulee toteuttaa luonnonsuojelulailla. Näille Natura-alueille sijoitetut 
rakennuspaikat on korvattava, eikä rakentamista luonnonsuojelulailla toteutettavalla Natura-alueella 
tule sallia.  

 

                                                 
1 http://www.birdlife.fi/finiba/index.html 
2 HELCOM 2016. Ecological coherence assessment of the Marine Protected Area network in the Baltic. Balt. Sea Environ. Proc. 

No. 148 

3 IUCN World Parks Congress 2014 Promise of Sydney, http://worldparkscongress.org/downloads/approaches/ThemeM.pdf 
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Vedenalaisen luonnon suojelun osalta WWF on tyytyväinen siihen että merellisiä Natura-alueita  
täydennetään. Täydennysesityksessä on mukana vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden osalta 
tärkeitä kohteita, kuten vedenalaisia hiekkasärkkiä ja riuttoja. WWF on aikaisemmin Saaristomme on 
suojeltava -raportissa (https://wwf.fi/mediabank/6184.pdf ) nostanut esille osittain näitä samoja alueita 
tärkeinä vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden vaalijoina. Saaristomeren laajennukseen tulisi 
kuitenkin lisätä myös Salpausselkien jatke välillä Dragsfjärd – Utö, sillä suuri osa alueen arvokkaista 
pohja-alueista on jäänyt sekä nykyisen Natura-verkoston että kansallispuiston ulkopuolelle.  
 
Erityisesti Salpausselkien harjusaarten ja näiden vedenalaisten jatkeiden suojelu olisi tärkeää. 
Arvokkaita ovat alle 10 metrin syvyydessä sijaitsevat hiekka- ja sorapohjat, joita uhkaavat soranotto, 
kalankasvatus, laivaväylät ja tuulivoiman rakentaminen. Näitä arvokkaita merenpohjia sijaitsee 
Salpausselän kärjessä. Jurmon ympäristössä on havaittu laajoja meriajokasesiintymiä, ja arvokkaita 
merenpohja-alueita esiintyy myös erityisesti Fårön ja Bodön sekä Nötön saarten ympärillä. Myös 
Jurmon itäpuolella sijaitsevalla Kummelskärin alueella on havaintoja runsaista meriajokasesiintymistä. 
Hiekkapohjia ja meriajokasesiintymiä on Jurmo – Dragsfjärd-alueen itäisessä päädyssä Sandön ja 
Högsåran alueella.  
 
Katsomme myös, että luontotyyppien rannikon laguunit (1150) ja laajat matalat lahdet (1160) 
esiintymiset Rosalan eteläpuolella (alue Örön ja Bodöarna ympärillä) tulisi ottaa  laajennuksessa 
paremmin huomioon.   
 
WWF esittää, että nyt esitetyt Saaristomeren Natura 2000 -alueen laajennukset toteutetaan 
luonnonsuojelulailla. Jatkossa Saaristomerellä, Hangon-Tammisaaren saaristossa sekä itäisellä 
Suomenlahdella tulee kansallispuistojen ja Natura 2000 -alueiden täydennyksissä huomioida WWF:n 
Saaristomme on suojeltava -raportissa esitettyjä esityksiä luonnoltaan arvokkaiksi todetuista, mutta 
suojelemattomista maa- ja vesialueista.  

 

1.3. Uusimaa  
 
IBA-alueeksi hiljattain lisätty, uhanalaiselle allille tärkeät Espoon-Helsingin matalikot tulisi sisällyttää 
Natura 2000 -verkostoon, kuten myös Hangon Tulliniemen linnustonsuojelualueen osalta Hangon 
läntisen saariston IBA-alueen laajennukset Russaröstä ja Gunnarstrandista.  
 
 

2. Olemassa olevien Natura 2000 -alueiden tietojen päivittäminen 
 
WWF pitää ympäristöministeriön esityksiä jo olemassa olevien Natura 2000 -alueiden perustelajien ja -
luontotyyppien suhteen hyvin perusteltuina ja kannatettavina. Vedenalaisen luonnon osalta 
täydennykset luontotyyppitietoihin ovat suurelta osin kiitettäviä ja näyttävät perustuvan VELMU-
kartoitusten tuottamaan dataan. Vedenalaisten lajien suojelu on kuitenkin lähtökohtaisesti heikkoa 
habitaatti- ja lintudirektiivien alla. Direktiivien liitelajien osalta merellisten lajien edustus on erittäin 
heikkoa, lukuun ottamatta hylkeitä ja kalalajeja, joiden osalta Suomella on myös merkittäviä poikkeuksia 
(esimerkiksi rantanuolaisen ja lohen osalta). Tästä syystä Itämeren lajit tulisi mielestämme nostaa muilla 
tavoin esille. Tämä olisi mahdollista esimerkiksi lisäämällä tärkeät vedenalaiset lajit Natura-aluiden 
tietolomakkeiden kohtaan 3.3. Muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit.  
  
Alla on esitetty lisäyksiä päivityksiin alueittain.   
 

https://wwf.fi/mediabank/6184.pdf
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2.1. Puruveden Natura 2000 -alue (Etelä-Savon ELY) 
 
Saimaannorpan suojelua ohjaa ympäristöministeriön vuonna 2011 julkaisema saimaannorpan suojelun 
strategia ja toimenpidesuunnitelma4. Suojelustrategian mukaisena välitavoitteena on, että vuoteen 
2025 mennessä Saimaalla elää vähintään 400 norppaa. Tämän tavoitteen saavuttaminen ei vielä 
tarkoita, että saimaannorpan suotuisan suojelun taso olisi saavutettu.  Ilmastonmuutoksen tuoman 
uhan lisäksi saimaannorpan genetiikasta on saatu tutkimustieto osoittaa, että kanta on saatava nopeasti 
kasvuun myös kannan geneettisen kapeuden muodostaman uhan takia. Saimaannorpan suotuisan 
suojelun tason tavoitteeseen pääsemiseksi kannan pitää kasvaa ja sen pitää pystyä palaamaan myös 
entisille esiintymisalueilleen, muun muassa Puruvedelle.  
 
Yhtenä saimaannorpan suojelun strategian ja toimenpidesuunnitelman tavoitteena on nimenomaisesti 
kirjattu (taulukko 9.7 Luonnonsuojelulain toteutuskeinojen kohdentaminen, s. 68), että 
”saimaannorppa sisältyy Puruveden Natura 2000 -alueen valinnan perusteena olevien lajien 
luetteloon.” Tämä toimenpide on määritelty vuonna 2011 julkaistussa strategiassa toteutettavaksi 
”lähivuosina”. Strategiassa ei ole mainintaa siitä, että toteuttamisen ehtona olisi saimaannorpan 
poikaspesien löytyminen alueelta. 
 
Norpan makuupesiä on löydetty Puruvedeltä säännöllisesti vuodesta 2007 lähtien, ja niiden määrä on 
ollut kasvava. Norppa myös elää Puruvedellä ympäri vuoden: touko-kesäkuussa 2016 tehdyissä Itä-
Suomen yliopiston tutkimuksissa Puruvedeltä tavattiin ainakin viisi eri norppayksilöä. Se, että 
Puruvedeltä ei vielä ole löydetty norpan poikaspesää ei ole hyväksyttävä peruste olla lisäämättä 
saimaannorppaa nyt Puruveden Natura-alueen suojelun perusteisiin toimenpidesuunnitelman 
mukaisesti, koska on vain ajan kysymys, milloin Puruvedeltä saadaan poikaspesähavainto, ja toisaalta 
muun muassa Luonterin Natura 2000 -alueen perusteissa saimaannorppa on ollut kauan ennen kuin 
sieltä löydettiin poikaspesiä. 
 
WWF katsoo, että ympäristöministeriön vuonna 2011 julkaiseman saimaannorpan suojelun strategian 
ja toimenpidesuunnitelman mukaisesti saimaannorppa tulee ehdottomasti lisätä Puruveden Natura 
2000 -alueen perusteena olevien lajien luetteloon nyt. 
 
        2.2. Kaakkois-Suomen Natura-alueet 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimialueeseen kuuluvilla Natura-alueilla esiintyy tai saattaa esiintyä 
näkinpartiasleviä (uhanalaista kalvassilopartaa Kirkon-Vilkkilänturan (FI0426001)  ja Salminlahden 
(FI0408004) Natura-alueilla, ja tähtimukulapartaa Salminahdella. Näitä tulisi harkita lisättäviksi alueiden 
tietolomakkeisiin kohtaan 3.3. Muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit. Tähtimukulaparta on esimerkiksi 
Tammisaaren ja Hangon saariston ja Pohjanpitäjänlahden merensuojelualueella mainittu lajilistan tässä 
kohdassa.  
 
        2.3. Uudenmaan Natura-alueet 
 
Pernajanlahtien ja Pernajan saariston merensuojelualueella (FI0100078) esiintyy tähtimukulapartaa, 
joka tulisi lisätä aluee tietolomakkeen kohtaan 3.3. Samoin tulisi menetellä Kallahden harju- niitty- ja 
vesialueella (FI0100063), Kirkkonummen saaristossa (FI0100105) ja Tammisaaren ja Hangon saariston ja 

                                                 
4 http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BCD1D818B-2D42-4A67-A4C4-9947DA9A6666%7D/57346 
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Pohjanpitäjänlahden merensuojelualueella (FI0100005) sekä Tulliniemen linnustonsuojelualueella 
(FI0100006) esiintyvän meriajokkaan suhteen. Meriajokas on Suomen lajien punaisella listalla (2010) 
luokiteltu silmälläpidettäväksi. 
 
        2.4.Varsinais-Suomen Natura-alueet   
 
Ölmos – Purunpää (FI0200062) 
Natura-alueen luontodirektiivin mukaisista luontotyypeistä puuttuu boreaaliset luonnonmetsät (9010), 
jota alueella esiintyy. Se tulee lisätä tämän alueen Natura-tietolomakkeen luontotyyppilistaan. 
Natura-alueelta on löytynyt seuraavat harvinaiset tai taantuneet eliölajit, jotka tulisi lisätä 
tietolomakkeen kohtaan 3.3 Muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit. 
Sienilajit: kaarnakääpä (Diplomitoporus flavescens, NT), kuuorvakka (Chaetoderma luna, RT), 
viherkarhikka (Kavinia alboviridis, RT), kelokurokka (Sistotremastrum suecicum, RT), ruostekääpä 
(Phellinus ferrugineofuscus, RT), korokääpä (Oligoporus sericeomollis), viinikääpä (Meruliopsis taxicola), 
männynkääpä (Phellinus pini), karhunkääpä (Phaeolus schweinitzii) ja Hamatocanthoscypha uncipila. 
Näistä seitsemän on luokiteltu vanhan metsän indikaattorilajeiksi Suomessa.  
Jäkälälajit: ruskopiilojäkälä (Arthonia spadicea, VU). 
Pesimäaikaan tavatut lintulajit sisältäen lintudirektiivin I-liitteen lajit (DIR): harmaapäätikka (Picus canus, 
DIR), sääksi (Pandion haliaetus, DIR), kangaskiuru (Lullula arborea, DIR), metso (Tetrao urogallus, DIR, 
RT), teeri (Lyrurus tetrix, DIR), pyy (Tetrastes bonasia, DIR), palokärki (Dryocopus martius, DIR), kehrääjä 
(Caprimulgus europaeus, DIR), pikkulepinkäinen (Lanius collurio, DIR), mustakurkku-uikku (Podiceps 
auritus, EN), tukkasotka (Aythya fuligula, EN), haahka (Somateria mollissima, VU), isokoskelo (Mergus 
merganser, VU), merikotka (Haliaeetus albicilla, VU), viherpeippo (Carduelis chloris, VU), töyhtötiainen 
(Lophophanes cristatus, VU), hömötiainen (Poecile montanus, VU), silkkiuikku (Podiceps cristatus, NT), 
kivitasku (Oenanthe oenanthe, NT), pikkusieppo (Ficedula parva, RT), sekä muita huomionarvoisia 

lintulajeja pesimäaikaan alueella ovat: käki (Cuculus canorus), käenpiika (Jynx torquilla) ja pikkutikka 

(Dryobates minor). 
Sammakkoeläimet: viitasammakko (Rana arvalis), joka on luontodirektiivin IV-liitteen mukainen laji, on 
tavattu Natura-alueeseen kuuluvassa Träskdalenissa. 
 
Saaristomeren Natura 2000-alue (FI0200090, FI0200164)  
Saaristomeren Natura-alueen luontotyyppilistalta ehdotetaan poistettavaksi kaksi luontodirektiivin 
luontotyyppiä - Itämeren boreaaliset kapeat murtovesilahdet (1650) ja kuivat Calluna ja Empetrum 
nigrum -nummet/dyynit (2320), mutta kuulemisasiakirjoissa perusteita poistolle ei ole annettu. Tässä 
yhteydessä on huomioitava, että kanerva-variksenmarjanummia tällä Natura-alueella yhä monin paikoin 
esiintyy. Alueella esiintyy runsaana meirajokasta (Zostera marina), joka tulisi lisätä tietolomakkeen 
kohtaan 3.3. Muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit, kuten myös seuraavat uhanalaiset, silmälläpidettävät tai 
hyvin harvinaiset kääväkäslajit:  kellokääpä (Postia ceriflua, VU), pähkinänkääpä (Dichomitus campestris, 
NT), häränkieli (Fistulina hepatica, NT), karstakääpä (Gelatoporia subvermispora, NT), huopakääpä 
(Onnia tomentosa, NT), pistenyhäkkä (Peniophorella guttulifera, NT), tippakääpä (Postia guttulata, NT), 
rustikka (Protomerulius caryae, NT), mehikääpä (Spongipellis fissilis, NT), mahlakääpä (Postia immitis, 
DD), Botryobasidium aureum, Brevicellicium exile, Colacogloea peniophorae, Luellia recondita, Oliveonia 
fibrillosa, Peniophorella echinocystis, Phlebia cremeoalutacea, Repetobasidium vile, Resinicium pinicola, 
Sidera vulgaris, Steccherinum bourdotii,  Tomentella albomarginata, Tomentella coerulea, Tomentella 
terrestris, Tomentellopsis zygodesmoides, Trechispora araneosa, Trechispora invisitata, Trechispora 
laevis, Tubulicium vermiferum ja Tulasnella danica. 
 
 



 

5 

 

 

Örön saari (FI0200193) ja Uudenkaupungin saaristo (FI0200072)  
Tietolomakkeen kohtaan 3.3. Muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit tulee lisätä alueella esiintyvät meriajokas, 
sekä seuraavat harvinaiset kääväkäslajit: rusovanukka (Amylocorticium subincarnatum, VU), 
kaarnakääpä (Diplomitoporus flavescens, NT), hentokääpä (Postia lateritia, NT), huopakääpä (Onnia 
tomentosa, NT), harsokurokka (Sistotrema dennisii (DD), Crustomyces subabruptus, Oligoporus romellii, 
Paullicorticium pearsonii, Resinicium pinicola, Stypella vermiformis, Trechispora elongata ja Trechispora 
silvae-ryae. 
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