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Ei käännettä parempaan
10 vuodessa 
• Arvioinnit 2008 ja 2018 n. 400:lle 

luontotyypille
• Kehityssuunta arvioitiin heikkene-

väksi 57 %:lla ja paranevaksi vain
5 %:lla

• Tilanne paranee lähinnä rehevöity-
misestä ja ilmastonmuutoksesta
hyötyvillä luontotyypeillä

• Arviointi perustui luontotyyppien
määrän ja laadun muutoksiin ja 
harvinaisuuteen

Toimintaympäristö 2020:
Suomen luontotyypeistä uhanalaisia 48 % 
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Uhanalaisiksi luetaan luokat VU (vaarantunut), EN (erittäin uhanalainen) ja CR (äärimmäisen uhanalainen)
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Lajien uhanalaistumiskehitystä 
ei ole pysäytetty
• Arviointi 2019 n. 22 000 lajille: 

uhanalaisuus lisääntynyt
10 vuodessa 10,5 % → 11,9 %

• Lähes 1/3 selkärankaisista lajeista 
uhanalaisia – etenkin linnuilla 
kehitys huolestuttava: 
esim. hömötiaisen kanta vähentynyt
yli puolella n. 10 vuodessa
(erittäin uhanalainen)

• Suurin syy lajien uhanalaistumiseen 
on niiden elinympäristöjen 
väheneminen ja laadullinen 
heikkeneminen

Toimintaympäristö 2020: 
Suomen eliölajeista uhanalaisia 12 %
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Lähde: Ympäristöministeriö, SYKE, Metsähallitus & LUOMUS 2019: 

Suomen lajisto jatkaa uhanalaistumista -esite

4



Uhanalaistumisen syyt Suomessa

Luontotyypit
1. Metsien uudistamis-

ja hoitotoimet
2. Ojitus
3. Pellonraivaus
4. Rakentaminen
5. Vesien rehevöityminen

Kuva: Anne Raunio

Eliölajit
1. Metsäympäristöön liittyvät 

muutokset 
2. Avoimien alueiden 

sulkeutuminen
3. Rakentaminen
4. Pieni kannan koko
5. Kemialliset haittavaikutukset

-

Ilmastonmuutos kasvava uhka
- Laaja-alainen vaikutus etenkin pohjoisimpaan luontoon
- Voi voimistaa muista syistä johtuvia uhkia: rehevöityminen kiihtyy
- Haitalliset vieraslajit , puiden tuholaiset ja taudit leviävät
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Kansainvälisen Luontopaneelin (IPBES) globaali raportti 2019
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Luonnon köyhtyminen on globaali megatrendi
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Tavoitetta 

luonnon moni-

muotoisuuden 

heikkenemisen 

pysäyttämisestä 

vuoteen 2020 mennessä 

ei saavutettu

Kansainvälinen 

biodiversiteetti-

sopimus (CBD)

EU:n bio-

diversiteetti-

strategia

Suomen luonnon 

monimuotoisuuden 

suojelun ja kestävän 

käytön strategia ja 

toimintaohjelma

Megatrendi 2020 nro 1:

Ekologisella jälleen-

rakennuksella on kiire

− ympäristön muutos  

haastaa kulttuurin 

muutokseen (Sitra)
https://media.sitra.fi/2019/12/

01114605/megatrendit-

2020selvitys1.pdf

Toimintaympäristö 2020: 
Monimuotoisuustavoitteita ei saavutettu
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Muita
toimintaympäristön
muutoksia

• Perustuslain merkitys kasvanut

• Muun lainsäädännön muutokset

mm. MRL, YSL,ML,VL

• Luonnonsuojeluhallinto

• Vapaaehtoiset suojelutoimet

• Ilmastonmuutoksen korostuminen

• ”Suojelualueverkosto muuttuvassa
ilmastossa (SUMI)” hankkeen
loppuraportti julkaistaan 10.2.

• Tietojärjestelmät
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Alustavia päätelmiä:
luonnonsuojelulainsäädäntö (+ muut ohjauskeinot)

• Useimmat luonnonsuojelulainsäädännön arvioinnin (2010)  kehittämis-
ehdotukset ovat edelleen ajankohtaisia ja perusteltuja
• Ajurina luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa ja globaalisti
• Ilmastonmuutos vaatii lisähuomiota

• Kehitettävää mm.
• Uhanalaisten luontotyyppien ja lajien turvaaminen
• Välineet ”tavallisen” luonnon ja ekosysteemipalvelujen turvaamiseen
• Laajat kokonaisuudet ja kytkeytyneisyys
• Tasapaino luontoa heikentävien ja turvaavien toimien kesken

(ekologinen kompensaatio)
• Ennallistamisen ja luonnonhoidon kasvavaan tarpeeseen vastaaminen
• Vapaaehtoisen suojelun muodot ja tukeminen

• Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen edellyttää useiden lakien ja 
ohjauskeinojen toimivaa kokonaisuutta

9



Alustavia päätelmiä: ekologinen kompensaatio

Ekologisessa kompensaatiossa luonnolle aiheutettu paikallinen haitta hyvitetään 
parantamalla luonnon monimuotoisuutta toisaalla

• Lievennyshierarkia: ensisijaisesti vältetään haitan aiheuttamista ja minimoi-
daan haittaa sen syntypaikalla. Jäljelle jäänyt haitta kompensoidaan toisaalla

• Lainsäädännöllä kannattaa luoda kompensaatiolle pelisäännöt, joissa 
määritellään luontoheikennyksen aiheuttajan ja hyvityksen tuottajan 
oikeudet ja vastuut. Toiminnan tulee olla läpinäkyvää

• Lisäisyysperiaate: kompensaatiolla ei korvata jo olemassa olevia luonnon 
monimuotoisuuden turvaamisen ohjauskeinoja tai hyviä käytäntöjä

• Kompensaatio voi olla merkittävä uusi keino turvata luonnon monimuotoi-
suutta, mikäli sitä ei kohdisteta vain uhanalaisimpiin luontoarvoihin, vaan 
kompensaatio otetaan käyttöön laajasti
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Alustavia päätelmiä: 
rauhoitettujen lajien aiheuttamien 
vahinkojen korvaaminen 

• Erityisesti lintujen aiheuttamat 
vahingot lisääntyneet 2010-luvulla, 
arvioitu edelleen kasvavan

• Korvauksen edellytyksenä kohtuulliset 
ennalta ehkäisevät toimet

• Tavoitteena lajisuojelun ja 
luonnonsuojelun hyväksyttävyyden 
lisääminen

• Poikkeamislupa lintujen häirintään ja 
tappamiseen ei edellytys korvaukselle

• Jatkotyönä selvitettävä avustus ennalta 
ehkäiseviin toimiin

• Säädettävä lailla
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Kuva: Anne RaunioPolicy Brief: Luontopääoma hupenee ─ suunnanmuutokseen on keinoja

Kiitos mielenkiinnosta!

12

https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/syke-pb_uhanlaisuus_03-2019_150

