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ASIA: WWF:n lausunto LuTU-toimintasuunnitelman luonnoksesta (18.6.2010) 
 
WWF kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnin 
(LuTU) toimintasuunnitelmasta 18.6.2010 päivätyn luonnosversion pohjalta. Kuten jo 
aikaisemmassa lausunnossa (15.1.2009) korostimme, WWF:n mielestä tehty 
luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi on erittäin arvokas ja ansiokas työ. Lajien 
uhanalaisuus on usein vahvasti seurausta luontotyyppien tilan heikkenemisestä, joten 
valmistunut selvitys antaa paremmat eväät myös lajien suojeluun. 

Keskeisintä on varmistaa toimintasuunnitelman ehdotusten toimeenpano 
 
LuTU-toimintasuunnitelma antaa erinomaiset lähtökohdat suojelutoimien toimeenpanoon, ja 
siihen on ryhdyttävä viivytyksettä. WWF korostaa ennen kaikkea sitä, että toimenpide-
ehdotusten toteuttaminen ja uhanalaisten luontotyyppien säilymisen turvaaminen vaatii 
ehdottomasti huomattavia lisäresursseja nykyiseen verrattuna. Merkittäviä lisäresursseja 
tarvitaan mm. kohteiden rauhoituksiin, hoito- ja käyttösuunnitelmien tekemiseen, niiden 
toimeenpanoon ja vaikutusten seurantaan, selvityksiin uhanalaisten luontotyyppien 
esiintymisestä, koulutukseen jne.. Suunnitelman strategiset tavoitteet ovat hyviä, mutta 
tarvittavan rahoituksen turvaaminen suunnitelman toteutuksen varmistamiseksi olisi 
nostettava paremmin esille toimenpide-ehdotusten tasolla. Samalla on tärkeää turvata 
uhanalaisten luontotyyppien suojelu nykyistä paremmin lainsäädännön keinoin. 

Alueiden kestävän käytön edistäminen 
 
Uusi erityinen ja kasvava haaste alueiden kestävän käytön suunnittelussa on 
tuulivoimarakentaminen niin maalla kuin merellä.  Aihetta sivutaan useammassakin 
toimenpide-ehdotuksessa, mutta se ansaitsisi vielä enemmän huomiota. WWF:n mielestä 
teollisen tuulivoiman sijoittamista olisi ohjattava aina kaavoilla, ja kaikessa 
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tuulivoimarakentamisessa tulisi taustalla olla riittäviin luontoselvityksiin perustuva 
maakuntatason suunnitelma alueista, jotka soveltuvat tuulivoimatuotantoon vaarantamatta 
merkittäviä luonnonarvoja. Yleiskaavalla tuulivoimarakentamista ohjattaessa on myös 
huolehdittava siitä, että kuntien välinen koordinaatio suunnittelussa toimii, jotta esim. 
kahden naapurikunnan tuulivoimaratkaisut yhdessä eivät aiheuta haitallista yhteisvaikutusta 
luontoarvoille. Merenalaisten luontotyyppien osalta tämä edellyttää (liittyen toimenpide-
ehdotuksiin 13, 16 ja 25) luontotyyppien kartoituksen ja uhanalaisuuden arvioinnin 
kiirehtimistä. Itämeren 60 eri pohjatyypin osalta suojelutavoitteeksi tulisi kirjata 20% 
kattavuus BALANCE-projektin suositusten mukaisesti. Toimenpide-ehdotus 14 YVA-
ohjeistuksen yhtenäistämisestä on hyvin tärkeä, ja siihen tulisi lisätä, että olisi nykyistä 
selkeämmin myös linjattava, millaisilta hankkeilta YVA vaaditaan. 
 
Rantarakentamisen osalta kaavoituksen kestävyyden parantamiseksi tulisi määritellä 
vesistökohtaisesti kriteerit rakentamismäärälle.   

Itämeri ja rannikko 
 
Suunnitelma ehdottaa Itämeren vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi 
useita toimenpiteitä, joita WWF tukee voimakkaasti. Itämeren rehevöitymistä pitää vähentää 
ja torjua kaikin mahdollisin keinoin ja öljyonnettomuuksia tulee ehkäistä.  
 
Merialueiden suunnittelussa tulee ottaa vahvemmin huomioon eri hankkeiden ja 
sektoreiden yhteisvaikutukset sekä tehdä kansallisesti ja kansainvälisesti yhteistyötä 
suunnitelmien laatimisessa (eikä pelkästään tehdä alueellista suunnittelua kuntatasolla). 
Myös talousvyöhykkeelle ulottuvaa merialueiden käytön suunnittelulle on tarvetta myös 
Suomessa. Vedenalaisten luontotyyppien kartoituksia tulee jatkaa myös Natura-alueiden 
ulkopuolelle, kuten toimenpideohjelmassa mainitaan. Suunnitelmassa tulisi myös tuoda 
paremmin esille tarve arvioida ilmastonmuutoksen vaikutukset merenalaisiin 
luontotyyppeihin. 
 
Toimenpide-ehdotukseen 40 (painolastivesisopimus) toivomme lisättävän selvän takarajan 
ratifioinnille. 

Metsät ja suot 
 
WWF:n mielestä metsä- ja suoelinympäristöjä koskeva arviointi on hyvin kattava ja tuo 
hyvin esille metsäluontoa uhkaavia tekijöitä mutta myös toimenpiteitä, joilla metsäluonnon 
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tilaa pyritään parantamaan. Seuraavassa muutamia kohtia, joihin WWF Suomi kuitenkin 
toivoo täydennyksiä.  

Aluetarkastelu 
WWF toivoo, että arvioinnissa tuotaisiin paremmin esille, missä uhanalaiset metsä- ja 
suoluontotyypit sijaitsevat (talousmetsät vs. suojelualueet, yksityiset maat vs. valtion alueet 
sekä maantieteellinen jakauma), millä alueilla niitä tulisi ensisijaisesti suojella tai 
ennallistaa, millä konkreettisilla tavoilla näihin tuloksiin päästään, ja mikä taho siitä on 
ensisijaisesti vastuussa. Tämä auttaisi ohjaamaan alue-ekologista suunnittelua.  

Uhanalaisten luontotyyppien huomioiminen erilaisissa ohjelmissa ja asetuksissa 
WWF katsoo, että metsäisten luontotyyppien uhanalaisarvioinnissa esiin tulleet huomiot 
tulisi sisällyttää meneillä olevaan kansallisen metsäohjelman päivitykseen ja siinä 
esitettävien toimenpiteiden tulisi tukea uhanalaisten luontotyyppien suojelua ja 
ennallistamista. Myös metsälain tulevassa uudistuksessa on huomioitava uhanalaiset 
luontotyypit. Maa- ja metsätalousministeriön asettaman metsänkäsittelymenetelmiä 
pohtivan työryhmän tulee korostaa pehmeämmän ja luontoa jäljittelevän metsänkäsittelyn 
roolia uhanalaisten metsätyyppien suojelussa. Yhä kiihtyvän metsäbioenergian korjuun ja 
erityisesti kantojen noston vaikutusta uhanalaisiin luontotyyppeihin ja niiden ympäristön 
muutokseen sekä vesistöihin tulisi selvittää tarkemmin.  

Ilmastonmuutos ja kytkeytyneisyys 
WWF:n mielestä arvioinnissa ei ole riittävästi tuotu esille ilmastonmuutoksen seurauksia 
uhanalaisille luontotyypeille. Arvioinnissa tulisi korostaa erityisesti pohjois-eteläsuuntaisten 
sekä itä-länsisuuntaisten, toisiinsa hyvin kytkeytyneiden suojelualueiden merkitystä 
ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Ilmaston muuttuessa lajien liikkuminen tulee 
mahdollistaa riittävä laajoilla ja hyvin toisiinsa kytkeytyneillä suojelualueilla. 
Kytkeytyneisyyttä ja riittävän laajaa suojelualueiden verkostoa tulisi korostaa myös METSO-
ohjelman yhteydessä.  
 
Metsäisten luontotyyppien uhanalaisarviointi korostaa edelleen tarvetta suojelun 
kohdentamiselle nykyisten suojelualueiden ja muiden lajistokeskittymien tuntumaan 
kytkeytyneisyyden parantamiseksi. WWF katsoo, että valtion talousmetsiksi luokitelluilta 
alueilta nykyisten suojelualueiden tuntumasta löytyy metsäkohteita, jotka täyttävät METSO-
ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet. Näiden kohteiden suojelun avulla voitaisiin 
merkittävästi parantaa pienten ja rajauksiltaan epätyydyttävien suojelualueiden tilannetta. 
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Uhanalaisten luontotyyppien huomioiminen metsätaloudessa 
Metsätalous on tärkeä uhanalaisuuden syy monille metsien, soiden ja pienvesistöjen 
luontotyypeille sekä lajeille. Onkin tarvetta arvioida, miten metsälaki ja -asetus, KEMERA-
tuki sekä metsätalouden suunnittelujärjestelmät voisivat nykyistä tehokkaammin turvata ko. 
elinympäristöjä talousmetsäalueilla.  
 
Talousmetsien vapaaehtoisuuteen perustuvat sertifiointijärjestelmät voivat osaltaan edistää 
LuTU-toimia talousmetsäalueilla. WWF katsoo, että valmistelussa oleva kansallisen FSC-
standardin uusi luonnos pitää varsin hyvin sisällään LuTU-toimenpiteitä. Myös PEFC-
standardin tarkastamisessa tulisi ottaa entistä paremmin huomioon LUTU-toimet ja 
varmistaa, että sertifioinnin avulla todella suojellaan ja parannetaan uhanalaisten 
luontotyyppien tilaa (mm. vesistöjen ympäristöt, riittävät suojavyöhykkeet jne.). Sama pätee 
myös Metsähallituksen metsätalouden ympäristöoppaaseen ja Tapion Hyvän metsänhoidon 
ohjeisiin. Erityisesti, toimenpide-ehdotukseen 32 (lahopuun turvaaminen) tulisi lisätä, että 
lahopuun määrälle hehtaarilla tulee asettaa biologisin perustein määritelty 
vähimmäistavoitetaso. 
 
Sertifioinnin ja metsänhoitosuositusten lisäksi tulisi arvioida, pystyttäisiinkö eri-
ikäisrakenteisuutta painottavalla sekä pienaukko- ja poimintahakkuilla parantamaan 
uhanalaisten luontotyyppien tilaa. Näistä vaihtoehdoista tulisi myös ohjeistaa 
metsätoimijoita sekä metsänomistajia, joiden metsissä esiintyy uhanalaisia luontotyyppejä.  

METSO-ohjelma 
Kuten suunnitelmassa mainitaan, METSO-ohjelma tarvitsee huomattavasti lisää rahoitusta, 
jotta sen tavoite saavutettaisiin. WWF katsoo, että METSO-ohjelman rahoitustarpeet 
vuosille 2008–2016 ovat METSO-työryhmän esittämien ylärajojen mukaisia. Tämän 
tasoisen rahoituksen varmistaminen tulee nostaa esiin toimenpide-ehdotuksissa 27 ja 28. 
 
Yksityismetsien suojelun onnistumisessa on ratkaisevaa, että metsien suojeluarvoista ja -
mahdollisuuksista viestitään tasapainoisesti ja samanaikaisesti kansallisen metsäohjelman 
päivityksen myötä tehostuvan, hakkuita painottavan ja bioenergian korjuuseen kannustavan 
metsäneuvonnan yhteydessä. Metsänomistajan tulee aina saada riittävästi tietoa kaikista 
mahdollisuuksista oman metsänsä suhteen, myös suojelumahdollisuuksista. WWF katsoo, 
että METSO-ohjelmaa tulee markkinoida yksityismetsänomistajille yhä näkyvämmin, ja 
riittävää neuvontaa ja koulutusta tulee olla saatavilla erityisesti YK:n metsävuoden 2011 
aikana.  
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Perinnebiotoopit 
 
WWF:n mielestä suunnitelmassa tulisi tuoda selkeämmin tavoitetasolla esiin, että 
maatalouden ympäristötukia on kehitettävä selvästi nykyistä paremmin perinneympäristöjä 
hyödyttäviksi. 
Mahdollisuuksia Ruotsin kaltaiseen ”luonnon laidunliha” –konseptiin voitaisiin myös kehittää 
Suomessa. 

Tunturiluonto 
 
Toimenpide-ehdotuksiin 22 ja/tai 23 tulisi WWF:n mielestä sisältyä myös selväsanainen 
vaatimus siitä, että suurimpia sallittuja poromääriä ei ylitetä, ja että ylityksiin puututaan. 
 
 
WWF Suomi 
10.9.2010 
 

     
Jari Luukkonen     Petteri Tolvanen 
suojelujohtaja     ohjelmapäällikkö 
 
 
Lisätietoja myös: 
 
Maija Kaukonen, maija.kaukonen@wwf.fi  
metsäasiantuntija 
 
Sampsa Vilhunen, sampsa.vilhunen@wwf.fi  
meriohjelman päällikkö 
 
Vanessa Klötzer, vanessa.klotzer@wwf.fi  
meriasiantuntija 
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