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Taustaa - lajien ja luontotyyppien uhanalaisuus

• Suomen lajien viides uhanalaisuusarviointi 2019
• Arvioidusta yli 22 000 lajista 11,9 % on uhanalaisia
• Suurin uhka on elinympäristöjen väheneminen ja laadun 

heikkeneminen, ilmastonmuutos syynä erityisesti tunturialueilla.
• Ensisijaisesti metsissä uhanalaisista lajeista elää 31,2 %.
• Uhanalaisten osuus arvioiduista metsälajeista 9 %.

• Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvio 2018
• Arvio lähes 400 luontotyypistä
• Luontotyypeistä on uhanalaisia koko maassa 48 %, Etelä-Suomessa 

vielä tätä enemmän.
• Tulosten perusteella Suomi ei tule saavuttamaan tavoitetta 

luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisestä 
vuoteen 2020 mennessä.
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Taustaa – vesien ja Itämeren tila (alustava 2019)

• Järviemme pinta-alasta 87 % ja 
jokivesiemme pituudesta 68 % 
hyvässä tai erinomaisessa tilassa.

• Rehevöityminen suurin ongelma. 

• Sisävesien tila ei ole muuttunut 
merkittävästi vuodesta 2013.

• Suomenlahden tila on parantunut, 
mutta rannikkovesien tila ei ole 
pääosin saavuttanut hyvää tilaa.

• Pohjavesien riskit eivät ole 
lisääntyneet. 

Ari Niiranen 31.10.2019



Taustaa – metsätalous vesistöjen kuormittajana

• Metsätalouden osuus ihmisen aiheuttamasta 
kokonaiskuormituksesta arviolta 
• Fosfori noin 6 % 
• Typpi noin 5 % 
• Ojitusiän vaikutusta vesistökuormitukseen selvitetään 

(MetsäVesi-hanke)
• Ominaiskuormituslukujen tarkistamistarve.

• Kiintoainetta, mm. humusta.

• Ilmastonmuutos lisää valumia ja kuormitusta maan 
roudattomuuden ja lisääntyneiden vesisateiden seurauksena.
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Pääministeri Antti Rinteen hallituksen 
ohjelma 6.6.2019 OSALLISTAVA JA OSAAVA 

SUOMI – sosiaalisesti, taloudellisesti ja 
ekologisesti kestävä yhteiskunta
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Johdanto

”Ekologisesti kestävä Suomi näyttää tietä 
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja luonnon 
monimuotoisuuden turvaamisessa.”

”Suomi voi toimia kokoaan suurempana 
maailmalla, kun teemme osaltamme töitä 
sääntöperusteisen kansainvälisen yhteistyön 
vahvistamiseksi.”
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3 Strategiset kokonaisuudet

3.1 Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden 
turvaava Suomi
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Tavoite 3. Hiilinieluja ja -varastoja vahvistetaan 
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä (1/3)

Keinot (osa, luonnon monimuotoisuuteen liittyviä)

• Edistetään monipuolisia metsien kasvatus- ja käsittelytapoja, 
mukaan lukien jatkuvapeitteinen kasvatus, ilmastotavoitteet ja 
taloudelliset näkökulmat huomioon ottaen.

• Metsänhoidon suosituksia arvioidaan ja tarvittaessa päivitetään 
tutkimus- ja seurantatiedon sekä käytännön kokemusten 
perusteella.
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Tavoite 3. Hiilinieluja ja -varastoja vahvistetaan 
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä (2/3)

Keinot (osa, monimuotoisuuteen liittyviä)

• Metsähallituksen omistajapoliittiset linjaukset päivitetään siten, 
että yhteensovitetaan paremmin kestävä metsätalous, puun 
saatavuus, luonnon monimuotoisuus, virkistyskäyttö, 
ilmastopoliittiset tavoitteet ja maankäytön eri muodot.

• Metsähallituksen vuotuisessa tuloutusvaatimuksessa otetaan 
nykyistä vahvemmin huomioon vaikutukset hiilinieluun ja luonnon 
monimuotoisuuteen metsätalouden ja teollisuuden puuntarpeen 
rinnalla. Asetetaan Metsähallitukselle nielutavoite.
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Tavoite 3. Hiilinieluja ja -varastoja vahvistetaan 
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä (3/3)

Keinot (osa, monimuotoisuuteen liittyviä)

• Metsälain toimivuus arvioidaan.

• Kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä uudistetaan 
painottaen aktiivista ja oikea-aikaista metsien hoitoa ja 
luonnonhoitotoimia sekä ottaen huomioon hiilensidonnan 
kasvattaminen ja luonnon monimuotoisuuden parantaminen. 
Järjestelmään sisältyy metsätieverkon ylläpito.
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Tavoite 5. Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden 
heikkeneminen Suomessa (1/7)

Suomi saavuttaa YK:n biodiversiteettisopimuksen tavoitteet.

Keinot (osa, luonnon monimuotoisuuteen ja vesiensuojeluun liittyviä)

• Kasvatetaan luonnonsuojelun rahoitusta kokonaisuudessaan 
100 miljoonalla eurolla vuositasolla.

Päätösperusteiset menolisäykset 46 milj. €/v x 4 v = 184 milj. €
Kertaluontoiset tulevaisuusinvestoinnit  72 milj. €/v x 3 v  =216 milj. €        
Yhteensä 400 milj. €/4 v

→      100 milj. €/v
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Tavoite 5. Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden 
heikkeneminen Suomessa (2/7)

• Toteutetaan heikentyneiden elinympäristöjen tilan 
parantamisen toimintaohjelma.

• METSO-ohjelmaa jatketaan ja uudistetaan sekä korotetaan sen 
rahoitusta. Ohjelman laajentamista uusille elinympäristöille, 
kuten soihin, arvioidaan osana uudistusta. Jatketaan 
soidensuojelun täydennysohjelman toteuttamista.
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Helmi-elinympäristöohjelma ja muu 

luonnonsuojelun lisämäärärahan käyttö



Ratkaisuja luonnon köyhtymiseen

• Helmi-ohjelmassa ryhdytään toimiin, joita Suomen luonnon 
monimuotoisuus tarvitsee kiireellisimmin.

• Ohjelmassa kunnostetaan, hoidetaan ja suojellaan luonnon 
monimuotoisuudelle arvokkaimpia elinympäristöjä. 

• 42 miljoonan euron rahoitus vuodelle 2020.
• Ohjelmaa on tarkoitus jatkaa 

vuoteen 2030 saakka.
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Vaikuttavia tekoja

Ranta- ja 
vesiluonnon 
kunnostus
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Soiden
suojelu ja 
ennallistaminen

Perinne-
biotooppien 
hoito

Metsäisten 
elinympäristöjen 
hoito

Lintuvesien 
ja kosteikkojen 
kunnostus



Tavoitteena ennallistaa hallituskauden aikana
noin 12 000 hehtaaria soita
• Metsähallitus aloittaa ennallistamisen luonnonsuojelualueilta, 

joilla on vielä 25 000 hehtaaria ojitettuja soita. 
• Suojelusoita kuivattavien reuna-alueiden vaikutukset 

minimoidaan vesienpalautuksella tai ennallistamisella 
yhteistyössä maanomistajien kanssa.

• Soiden, joita ei ole suojeltu, ennallistamisesta 
neuvotellaan maanomistajien kanssa.

• Kohteiden valinnassa tärkeää vaikutukset 
luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon 
ja vesien suojeluun.
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Metsäisten elinympäristöjen hoito ja suojelu

• Hoitotarpeita etenkin Natura-alueilla, 
erityisesti suojeltavien lajien ja 
luontotyyppien rajauskohteilla. 

• Mm. lehtojen, paahdealueiden 
ja kalkkikallioiden hoitoa.

• Metsien suojelu- ja hoitotarpeet 
arvioidaan METSO-ohjelman 
päättymisvuoden 2025 jälkeiselle ajalle, 
kun Helmi-ohjelmasta valmistellaan 
valtioneuvoston periaatepäätös.
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Kunnostetaan ja suojellaan luontomme 
monimuotoisuuden helmet!

ym.fi/helmi
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Luonnonsuojelun lisämäärärahat n. 100 milj. €

• Jakaantuvat ympäristöministeriön (88,8 milj. €) ja maa- ja 
metsätalousministeriön ( 12,8 milj. €) kesken

• MMM:n momentit: 

Esittäjän nimi alatunnisteeseen 19

Momentti Milj. euroa

30.44.22 Vieraslajitehtävät 0,8 

30.40.45 Metsäluonnon hoidon edistäminen (METSO-ohjelma) 2,0

30.40.50 Riistatalouden edistäminen, kosteikkohankkeet 3,0

30.64.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät 1,0

6,030.40.31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen

Yhteensä 12,8 milj. €



Ympäristöministeriön osuus 88,8 milj. €

Momentti Milj. euroa

35.01.01 YM:n toimintamenot (mm. tutkimusohjelma, tietojärjestelmät, palkkaukset YM)
7,4

35.10.21 Eräät luonnonsuojelun menot (mm. Helmin osuus, METSOn edistäminen, 
seurannat, luontopaneeli) 27,7

35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (mm. Helmi, korjausvelka, 
perusrahoituksen nosto, tietojärjestelmät) 26,7

35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (mm. METSO, soidensuojelu 
(Helmi), kansallispuistojen laajennukset) 27,0

Yhteensä 88,8 milj. €

Esittäjän nimi alatunnisteeseen 20



Tavoite 5. Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden 
heikkeneminen Suomessa (3/7)

• Metsähallituksen luontokohteiden korjausvelkaa vähennetään 
suunnitelmallisesti vaalikauden mittaisella ohjelmalla ja 
korotetaan luontopalveluiden perusrahoitusta. Parannetaan 
luontomatkailun harjoittamisen edellytyksiä eri puolella 
Suomea.

• Laajennetaan kansallispuistoverkostoa.
• Jatketaan Luontolahja Suomelle -kampanjan periaatetta, että 

yksityisen omistajan siirtäessä suojeluun omistamansa 
arvokkaan luontoalueen, Metsähallituksen luontoarvoiltaan 
arvokkaimmista alueista siirretään suojeluun 
vastaavankokoinen alue.

• Turvataan Life-rahoituksen omarahoitusosuus.
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Tavoite 5. Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden 
heikkeneminen Suomessa (4/7)

• Selvitetään uusien innovatiivisten rahoituskeinojen 
mahdollisuuksia luonnonsuojelun rahoittamisessa.

• Vapautetaan luonnonsuojelulain nojalla suojellut alueet 
kiinteistöverosta.

• Jatketaan laji- ja luontotyyppien inventointia.

• Luonnonsuojelulainsäädäntöä uudistetaan arvioinnin 
pohjalta.

• Varmistetaan Luontopaneelin toimintaedellytykset.
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Tavoite 5. Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden 
heikkeneminen Suomessa (5/7)

• Pilotoidaan ekologisen kompensaation käyttöä esimerkiksi 
isoissa infrastruktuurihankkeissa ja saatujen kokemusten 
perusteella arvioidaan lainsäädännön uudistustarpeita. 

Ekologisella kompensaatiolla tarkoitetaan periaatetta, jonka 
mukaan luonnon monimuotoisuutta vaurioittavan toiminnan 
haittoja hyvitetään parantamalla heikentyneitä elinympäristöjä 
ja luomalla uusia toisaalla kuitenkin niin, että kompensaatio on
viimesijainen vaihtoehto luontohaittojen vähentämisen jälkeen. 
Ennen kompensaatiomahdollisuuden käyttöä tulee kuitenkin 
minimoida alkuperäisen hankkeen ympäristöhaitat.
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Tavoite 5. Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden 
heikkeneminen Suomessa (6/7)

• Edistetään talousmetsien luonnonhoitoa, kuten lahopuun ja 
kantojen jättöä, kulotusta, tekopökkelöitä, riistatiheikköjä, 
suojavyöhykkeitä ja vesistövaikutuksen pienentämiseen 
tähtääviä toimia. Myös Metsähallituksen mailla edistetään 
jatkuvan kasvatuksen menetelmiä.

• Tehostetaan vieraslajien torjuntaa sekä lainsäädännöllä että 
torjuntatoimenpiteiden rahoitusta lisäämällä.

• Kestävä vapaa-ajankalastus, metsästys sekä luonnontuotteiden 
keräily ja jokamiehenoikeudet turvataan.
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Tavoite 5. Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden 
heikkeneminen Suomessa (7/7)
Itämeren suojelu (osa) 

• Jatketaan tehostettua Itämeren ja vesiensuojelun ohjelmaa 
vähintään sen nykyisessä laajuudessaan vaalikauden ajan 
vesien hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi.

• Laajennetaan peltojen kipsi-, rakennekalkki- ja 
ravinnekuitukäsittelyä joko osana maatalouden 
ympäristötukiohjelmaa tai erillistoimin.
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Tule mukaan – nyt on veden vuoro!



Ohjelman teemat ja rahoitus

25 M€  

Maatalouden 
innovatiiviset 
menetelmät 

20 M€  

Vesistökunnostushankkeet 
ja asiantuntijaverkostojen 
vahvistaminen

9 M€  

Kaupunkivesien 
hallinta ja haitallisten 
aineiden vähentäminen

4 M€  

Itämeren hylkyihin liittyvien 
riskin vähentäminen

2 M€  

Itämeren ja vesien tilan 
selvitykset ja tutkimus

9 M€

Vesitalouden hallinta 
maa- ja 
metsätaloudessa



Vesien hallinta maa- ja metsätaloudessa
Vesitalouden hallinnan avulla tehostetaan vesiensuojelua ja 
ilmastomuutokseen sopeutumista. Luontopohjaiset 
vesienhallinnan ratkaisut tarjoavat vesiensuojeluhyötyjen lisäksi 
ekosysteemipalveluja, jotka ovat hyödyksi riista- ja kalataloudelle 
sekä luontomatkailulle.  

Kehitetään luontopohjaisia ratkaisuja kuten vedenkulkua 
hidastavat kosteikot, sedimenttiä keräävien pohjakynnysten 
rakentaminen, kaksitasoisten poikkileikkausten käyttöönotto 
uomissa sekä uomien pituuden kasvattaminen niiden mutkaisuutta 
lisäämällä.

Valmistellaan yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön 
kanssa. Käynnistyy 2020 alkaen.



Ministerin sidosryhmätilaisuus 4.11.2019 

Aika: 4.11.2019 klo 12 - 16.30
Paikka: Sofia Future Farmin Bistro, Aleksanterinkatu 28, 
Helsinki

Kerromme muun muassa uudesta maa- ja metsätalouden 
vesienhallinnan teemasta, kipsinlevityshankkeen etenemisestä 
ja rahoitushauista sekä keskustelemme koko valuma-alueen 
kattavan yhteistyön edellytyksistä. 

Ilmoittautuminen  
https://www.lyyti.fi/reg/Vesiensuojelun_tehostamisohjelma__
Ministeri_Mikkosen_sidosryhmatilaisuus_6927
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Tavoite 6. Vahvistetaan Suomen roolia kiertotalouden 
edistäjänä

Keinot (osa)

Kiertotaloudesta uuden talouden perusta

• Kiertotalouden lisäämisen avulla hillitään luonnonvarojen 
ylikulutusta ja ilmastonmuutosta, suojellaan luonnon 
monimuotoisuutta, luodaan uudenlaista työtä ja vahvistetaan 
talouden kilpailukykyä.
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3.1.1 Asuntopolitiikka/Tavoite 1 Rakennetaan 
hiilineutraalia yhteiskuntaa ja parannetaan 
rakentamisen laatua

Keinot (osa)

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus

• Uudistuksen päätavoitteita ovat hiilineutraali yhteiskunta, luonnon 
monimuotoisuuden vahvistaminen sekä rakentamisen laadun 
parantaminen ja digitalisaation edistäminen.

• Vaalitaan kulttuuriympäristöjä ja vahvistetaan luonnon 
monimuotoisuutta myös kaupunkiympäristössä.
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Yhteenveto luonnon monimuotoisuudesta ja 
vesiensuojelusta pääministeri Antti Rinteen 
hallitusohjelmassa 

• Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden 
väheneminen Suomessa omana tavoitteenaan.

• Luonnonsuojelun rahoituksen merkittävä 
kasvattaminen.

• Luonnon monimuotoisuus valtavirtaistettu eri 
strategisiin kokonaisuuksiin, tavoitteisiin ja keinoihin –
myös metsätalouteen.

• Vesiensuojelun tehostamistoimet jatkuvat.
Ari Niiranen 31.10.2019



Ari Niiranen 31.10.2019

Kiitos!


