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Tervetuloa kuulemaan EU:n 
biodiversiteettistrategian
vaikutuksista Suomessa

Ohjelma alkaa klo 12.00

Pidättehän kameranne ja mikrofoninne poissa päältä, ellei teillä ole puheenvuoroa.
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Webinaariohjelma
Osa 1: Puheenjohtajana osastopäällikkö Tuula Packalen, 
maa- ja metsätalousministeriö

12.00–12.10 Tilaisuuden avaus, Tuula Packalen

12.10–12.35 Luonnonsuojelun päätavoitteet 1-3:
• Lähtötilanne (yleisesti ja metsät): Kari T. Korhonen, Luke
• Vaikutusten arviointi (metsät): Minna Räty, Luke
• Lähtötilanne ja vaikutusten arviointi (maatalous): Heikki Lehtonen, 

Luke

12.35–13.15 Ennallistamisen päätavoitteet 1-5:
• Ennallistaminen: Inka Keränen, SYKE
• Pölyttäjät, kemiallisten torjunta-aineiden käytön vähentäminen, 

maatalousmaan monimuotoiset maisemapiirteet, luomu: Terho 
Hyvönen, Luke

13.15–13.25 Keskustelua

13.25–13.35 Tauko

Osa 2: Puheenjohtajana osastopäällikkö Tarja Haaranen, 
ympäristöministeriö

13.35–14.40 Ennallistamisen päätavoitteet 6-14:
• Puiden istutus: Antti Wall, Luke
• Pilaantuneet maa-alueet: Outi Pyy, SYKE
• Vapaasti virtaavat joet: Saija Koljonen, SYKE
• Punaiselle listalla olevat lajit, joita vieraslajit uhkaavat: Terhi Ryttäri, SYKE
• Lannoitteiden käytön vähentäminen: Sari Luostarinen, Luke
• Kaupunkien viherryttämissuunnitelma: Leena Kopperoinen, SYKE
• Kemiallisten torjunta-aineiden käytön kieltäminen kaupunkien 

viheralueilla: Pentti Ruuttunen, Luke
• Kalastuksen ja kaivostoiminnan kielteiset vaikutukset sekä lajien 

sivusaaliiksi päätyminen: Mikko Olin, Luke

14.30–14.40 Yhteenveto, Leena Kärkkäinen, Luke ja Saija 
Koljonen, SYKE
14.40–14.50 Keskustelua
14.50–15.00 Johtopäätökset tilaisuudesta. Tarja Haaranen



EU:n BD-strategian tavoitteet
Luonnonsuojelun päätavoitteet, joihin pyritään vuoteen 2030 
mennessä: 
1. Oikeudellisen suojelun piirissä on vähintään 30 prosenttia EU:n maa-

alueista ja 30 prosenttia EU:n merialueista, ja ekologiset käytävät on 
integroitu osaksi Euroopan laajuista luontoverkostoa. 

2. Tiukan suojelun piirissä on vähintään kolmannes [10 %] EU:n
suojelualueista, mukaan lukien kaikki jäljellä olevat EU:n iki- ja 
aarniometsät (primary and old growth). 

3. Suojelualueita hoidetaan tehokkaasti ja käytössä on selkeästi määritellyt 
suojelutavoitteet ja -toimenpiteet, joiden toteutumista seurataan 
asianmukaisesti. 

3



EU:n BD-strategian tavoitteet
EU:n luonnon ennallistamista koskeva suunnitelma -
tärkeä sitoutuminen (key commitment) vuoteen 2030 mennessä: 
1. Luonnon ennallistamista koskevat sitovat EU:n tavoitteet, jotka on vaikutustenarvioinnin 

perusteella määrä esittää vuonna 2021, saavutetaan. Vuoteen 2030 mennessä palautetaan 
ennalleen ekosysteemit, joiden tila on huonontunut tai jotka sisältävät runsaasti hiiltä, 
luontotyyppien ja lajien osalta ei ole havaittavissa suojelun kehityssuuntausten ja suojelun tilan 
heikkenemistä ja vähintään 30 prosenttia niistä saavuttaa suotuisan suojelun tason tai 
niiden suojelun suuntaus kääntyy nousuun. 

2. Pölyttäjien väheneminen saadaan pysäytetyksi. 
3. Kemiallisten torjunta-aineiden käyttö ja niiden aiheuttamat riskit vähenevät 50 prosenttia, ja 

tavanomaista haitallisempien torjunta-aineiden käyttö vähenee 50 prosenttia. 
4. Vähintään 10 prosentilla maatalousmaata on hyvin monimuotoisia maisemapiirteitä. 
5. Vähintään 25 prosenttia maatalousmaasta kuuluu luonnonmukaisen maatalouden piiriin, ja 

agroekologisten käytäntöjen käyttö on lisääntynyt huomattavasti. 
6. EU:hun istutetaan kolme miljardia uutta puuta täysin ekologisten periaatteiden mukaisesti. 
7. Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamisessa on edistytty merkittävästi. 
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EU:n BD-strategian tavoitteet
8. Ennallistetaan vähintään 25 000 kilometriä jokia vapaasti virtaaviksi. 
9. Niiden punaisella listalla olevien lajien määrä, joita haitalliset vieraslajit

uhkaavat, on vähentynyt 50 prosenttia. 
10. Ravinnehävikki pienenee 50 prosenttia, jolloin myös lannoitteiden käyttö 

pienenee vähintään 20 prosenttia. 
11.Kaupungeilla, joissa on vähintään 20 000 asukasta, on kunnianhimoinen 

kaupunkien viherryttämissuunnitelma. 
12.Kemiallisia torjunta-aineita ei käytetä EU:n kaupunkien viheralueilla ja muilla 

herkillä alueilla. 
13.Kalastuksen ja muun meren luonnonvarojen käytön kielteisiä vaikutuksia 

herkkiin lajeihin ja luontotyyppeihin, myös merenpohjaan, vähennetään 
merkittävästi ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi. 

14.Lajien sivusaaliiksi päätyminen on estettävä tai sitä on vähennettävä tasolle, 
joka mahdollistaa lajien elpymisen ja säilymisen. 
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