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I
hmiskuntana hyvinvointimme on täysin riippuvaista luonnon 
monimuotoisuudesta – lukemattomista muista lajeista ja niiden 
elinympäristöistä. Elämän yhteenkietoutuneisuus ja sen arvo 
itsessään vaatii meiltä kohtuullisuutta luonnonvarojen hyödyn-
tämisessä. Perimmäinen syy niin monimuotoisuuden ehtymiselle 
kuin ilmastonmuutokselle on elämäntapamme, joka kannustaa 
kasvavaan kulutukseen, jota globaalisti kasvava väestö edelleen 
ruokkii 1.

Suomi on sitoutunut tavoitteeseen pysäyttää monimuotoisuu-
den köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä. On selvää, että tämä 

tavoite karkaa käsistämme, aivan kuten se teki vuonna 2010. Suomessa 
elinympäristöjen tila on heikentynyt keskimäärin 60 prosenttia verrattuna 
luonnontilaan2, lähes puolet Suomen luontotyypeistä on uhanalaisia3 ja 
Suomen lajien uhanalaisuus on viimeisen kymmenen vuoden aikana lisään-
tynyt entisestään4. 

Uhanalaisuuden syyt täytyy ymmärtää, jotta voimme tehdä tarpeelliset 
poliittiset päätökset monimuotoisuuskadon pysäyttämiseksi. Suurimmat 
uhanalaistumista aiheuttavat toiminnat niin Suomessa kuin muuallakin 
maailmassa tyydyttävät kasvavaa kulutustamme ja liittyvät pääsääntöisesti 
metsä- ja maatalouden harjoittamiseen sekä infrastruktuurien rakentami-
seen 1, 3, 4, 5.

Elonkirjon ehtyminen ja ilmastonmuutos ovat läheisessä vuorovaiku-
tuksessa keskenään; monet päätökset voivat auttaa sekä monimuotoisuutta 
että ilmastonmuutoksen torjuntaa ja siihen sopeutumista. Monimuotoisuu-
den suojeleminen vaatii kuitenkin myös erillisiä toimenpiteitä.

Suuret ihmiskunnan tulevaisuuteen vaikuttavat päätökset tarvitsevat 
tuekseen monialaista yhteistyötä eri alojen tutkijoiden ja sidosryhmien 
edustajien välillä, mutta erityisesti tarvitaan parlamentaarisesti sovittuja, 
pitkäkestoisia päätöksiä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. 

Tässä julkaisussa riippumattomat tutkijat ja asiantuntijat tarjoavat suo-
situksia päätöksistä jotka auttavat jos luonnon monimuotoisuuden taantu-
mista halutaan hillitä.
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Elinympäristöt ovat lajien elinehto. Suojelemalla 
elinympäristöjä estämme lajien taantumisen 
ja häviämisen. Ennallistamalla voimme lisätä 
monimuotoisuutta siellä, missä luontoarvoja 
on heikennetty. Tukemalla monimuotoisuutta 
paremmin huomioivaa metsänhoitoa, voimme 
rajoittaa hakkuiden väistämättömiä haitallisia 
vaikutuksia. 

Metsälajien uhanalaisuus on jonkin verran li-
sääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana4. 
Ilman metsätalouden jo toteuttamia monimuo-
toisuustoimia uhanalaisuus olisi todennäköisesti 
lisääntynyt enemmän. Vaikka METSO-ohjelman 
nykyiset tavoitteet saavutettaisiin, ne eivät riitä 
turvaamaan metsäluonnon monimuotoisuutta. 
METSO-ohjelma perustuu vapaaehtoisuuteen ja 
se nauttii laajaa kannatusta niin maanomistajien, 
metsäteollisuuden kuin luonnonsuojelujärjestö-
jenkin piirissä. METSO-ohjelman laajan hyväk-
syttävyyden vuoksi on kannatettavaa keskittää 
luonnonsuojelun kehittämistä METSO-sateen-
varjon alle.

›› Laajennetaan METSO-ohjelma koskemaan 
kaikkia elinympäristöjä. Monimuotoisuuden 
turvaaminen vaatii entistä laajempia ja toi-

siinsa paremmin kytkeytyneitä suojelualueita. 
Vielä luonnontilaisena säilyneet elinympäris-
töt ja etenkin vanhat metsät ovat ensisijai-
sen suojelun tarpeessa. Lisäksi suojelua vailla 
on monia muita luontotyyppejä 3. 

›› Tehdään METSO-ohjelmasta pysyvä ja 
moninkertaistetaan ohjelman rahoitus, 
kunnes Suomi on saavuttanut kaikki bio-
logista monimuotoisuutta koskevan yleis-
sopimuksen luonnon monimuotoisuuden 
turvaamistoimenpiteiden tavoitteet. Jotta 
myös Etelä-Suomessa päästään kohti 
kansainvälisesti sovittua suojelupinta-alaa, 
METSO-ohjelman resurssit tulee metsien 
osalta moninkertaistaa. 

›› Priorisoidaan suojelu- ja ennallistamis-
toimet. Laajennetun METSO-ohjelman varo-
ja tulee ohjata metsien lisäksi ensimmäisenä 
soiden, lintukosteikkojen ja perinnebiotoop-
pien suojeluun.

›› Tehdään METSO-suojelusta entistä kan-
nustavampaa. Selvitetään mahdollisuus 
lisätä METSO-korvausta pysyvään suojeluun 

Lisätään luonnonsuojelualueita, 
ennallistetaan elinympäristöjä ja 
tuetaan monimuotoisuutta  
paremmin huomioivaa metsätaloutta1
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asetettavien kohteiden osalta luontoarvoi-
hin ja tulevaan hiilensidontaan perustuen. 

›› Toteutetaan soidensuojelun täydennys-
ohjelma alkuperäisen suunnitelman mukai-
sesti.

›› Ennallistetaan enemmän elinympäristöjä. 
Elinympäristöjen laatua voidaan parantaa 
ennallistamalla eli palauttamalla heikenty-
neitä elinympäristöjä kohti luonnontilaa. 
Suomessa on laadittu kattava mietintö 
elinympäristöjen tilan edistämisen priori-
teeteistä ja kustannuksista 2. Mietintö antaa 
hyvät lähtökohdat toimien toteuttamiselle.

›› Tuetaan Metsähallituksen menestyksekäs-
tä EU LIFE -hanketoimintaa kattamalla uu-
sien hankkeiden omarahoitusosuus valtion 
varoista tarkoitukseen varatulla erillisrahoi-
tuksella. 

›› Siirrytään monimuotoisuutta entistä 
paremmin huomioivaan metsätalouteen. 
Kehitetään keinoja, joilla voidaan säilyt-
tää talousmetsien ekologisesti tärkeimpiä 

rakennepiirteitä. Kiireellisimmin tarvitaan 
kuolleen puun, vanhojen puuyksilöiden sekä 
kasvupaikalle luontaisten lehtipuiden säilyt-
tämistä ja lisäämistä.
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Vesielinympäristöjen monimuotoisuuden uhan-
alaisuuden syynä on yleisesti elinympäristöjen 
katoaminen ja heikentyminen vesirakentamisen, 
valuma-aluetoimenpiteiden (maa- ja metsä-
talous) sekä yhdyskuntarakentamisen päästöjen 
vuoksi 4. Yksikään Suomen avomeri- tai rannik-
kovesialueista ei ole hyvässä tilassa; heikoin tila 
on Suomenlahdella ja Saaristomerellä. 

Vaelluskalojen heikko tilanne johtuu ensisi-
jaisesti vesirakentamisesta, vesivoiman tuotta-
misesta ja muista vaellusesteistä. Kalojen lisäksi 
myös pohjaeläimet ja muut virtavesien eliöt 
kärsivät vaellusesteistä.

›› Sitoudutaan meren- ja vesienhoidon  
toimenpideohjelmien toteuttamiseen 
vesien rehevöitymisen vähentämiseksi. 
Ohjataan viljelijöitä ravinnekuormituksen 
pienentämiseen, ravinteiden kierrätykseen 
ja ravinteiden poistoon. Estetään haitallis-
ten aineiden pääsy vesistöihin, pysäytetään 
roskaantuminen ja torjutaan haitallisten 
vieraslajien leviämistä.

›› Puretaan sähköntuotannollisesti merkityk-
settömät vaellusesteenä toimivat padot ja 

rakenteet ja palautetaan virtavesiä luontai-
siksi. Suomen 221 vesivoimalaitoksesta 65 % 
on pieniä ja ne tuottavat yhteensä vain 5 % 
vesivoimasähkön kokonaistehosta 6. Pienten 
voimalaitosten energiatuotannon hyödyt ja 
monimuotoisuudelle aiheutuvat haitat pitää 
arvioida kokonaisvaltaisesti.

›› Toteutetaan kalatieratkaisut kaikille 
eliöille läpikulkukelpoisilla luonnonmukai-
silla ohitusuomilla kaiken vesirakentamisen 
yhteydessä ja huolehditaan korvaavista 
lisääntymisalueista. Kalateiden yhteyteen 
tehdään myös korvaavia lisääntymisalueita.

›› Laajennetaan vapaaehtoisen suojelun mah-
dollisuus myös vesistöihin. 

Tehostetaan merensuojelua, 
kunnostetaan virtavesiä ja  
poistetaan tarpeettomat vaellusesteet 2
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Siirrytään kiertotalouteen ja 
minimoidaan luonnonvarojen käyttö3
Luonnon monimuotoisuuden suojelu vaatii 
muutoksia tuotanto- ja kulutustottumuksiimme. 
Päätöksenteon on tuettava toimia, joilla siirry-
tään suljettuihin materiaali- ja ravinnekiertoi-
hin sekä neitseellisten luonnonvarojen käytön 
minimointiin 7.

›› Laaditaan kiertotalousohjelma. Hallitus 
laatii ympäristöministeriön johdolla ja 
yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa 
monivuotisen valtioneuvoston strategisen 
ohjelman kiertotalouteen siirtymisestä ja 
varaa sen valmisteluun ja toimeenpanoon 
riittävät voimavarat.

›› Lisätään haittaveroja. Haittoihin perustuvaa 
verotusta lisätään ja verotuksen painopistettä 
siirretään luonnonvaraintensiivisen ja ympä-
ristöä kuormittavan toiminnan verottamiseen.

›› Yritystuet ohjataan kiertotaloutta edistä-
viin ratkaisuihin. Ympäristölle haitallisia tukia 
tulee samalla karsia.

›› Vähennetään lihan kulutusta. Ohjataan vies-
tinnän, verotuksellisten kannusteiden sekä 
julkisten hankintojen avulla kuluttajien ruoka-
tottumuksia kasvispainotteiseen ruokavalioon 
ja pysäytetään ruokahävikki.
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Ilmastonmuutos ja biodiversiteettikriisi 
ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa. Ilmaston 
lämpeneminen voi kiihdyttää luonnon mo-
nimuotoisuuden heikkenemistä ja toisaalta 
monimuotoisuuden häviäminen voi voimistaa 
ilmastonmuutosta8. Esimerkiksi metsäkato ja 
tehomaatalous sekä heikentävät biodiversiteettiä 
että pienentävät metsien ja maaperän hiilinieluja 
voimistaen ilmastonmuutosta. Kansainvälinen 
luontopaneeli IPBES on arvioinut, että elinym-
päristöjen heikentymisestä johtuvat hiilidiok-
sidipäästöt ovat globaalisti 3,6–4,4 milj. tonnia 
vuodessa 1. 

Suomessa lisääntyvä puunkorjuu johtaa paitsi 
metsien monimuotoisuuden vähenemiseen myös 
hiilinielujen pienenemiseen verrattuna tilantee-
seen, jossa hakkuita ei lisättäisi.. 

›› Ohjataan metsänhoitoa pidempiin kierto-
aikoihin ja monimuotoisempaan metsien 
käsittelyyn, mukaan lukien jatkuva kas-
vatus. Selvitetään mahdollisuus metsän-
omistajien korvausjärjestelmään, joka tukisi 
metsien pidempiä kiertoaikoja ja kasvattaisi 
hiilivarastoja. Muistetaan samalla, että 
pidennetty kiertoaika muistuttaa määräai-

kaista suojelua, mutta monimuotoisuuden 
turvaaminen vaatii ensisijaisesti pysyviä 
suojelualueita. 

›› Kannustetaan maatalousyrittäjiä moni-
muotoisuutta lisääviin ja kasvihuonepääs-
töjä vähentäviin viljelymenetelmiin, kuten 
hiiliviljelyyn.

›› Asetetaan Metsähallituksen tulostavoit-
teeksi korkea hiilinielu, jonka puitteissa 
Metsähallituksen taloudellinen toiminta 
järjestetään.

›› Tutkitaan energiantuotannon vaihtoehtoja 
kokonaisvaltaisesti, jotta monimuotoisuu-
den turvaaminen ei jää ilmaston kannalta 
vähäpäästöisten energiavaihtoehtojen ke-
hittämisen jalkoihin. Erityisesti vesivoiman 
hyötyjen ja haittojen arviointi on tärkeää.

›› Vahvistetaan ympäristön tilan tieto-
varantoa. Myös kuntien tuottama tieto 
tulee saada valtakunnallisiin järjestelmiin ja 
valtionhallinnon luontotiedot kaikkien viran-
omaisten ja tutkijoiden käyttöön.

Ratkaistaan biodiversiteettikriisi  
ja ilmastonmuutos yhdessä4
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Otetaan ekologinen kompensaatio 
käyttöön5
Ekologisella kompensaatiolla tarkoitetaan sitä, 
että ihmisen toiminnasta luonnon monimuotoi-
suudelle aiheutunut haitta hyvitetään lisäämällä 
luonnon monimuotoisuutta toisaalla 9. Ekologi-
nen kompensaatio on keino hidastaa luonnon 
monimuotoisuuden häviämistä – kun sille ase-
tetaan tarpeeksi tiukat velvoitteet ja toteutusta 
valvotaan 10. 

›› Sisällytetään hallitusohjelmaan ekologisen 
kompensaation edistäminen ja kokeiluhank-
keiden käynnistäminen, esimerkiksi julkisin 
varoin tuetuissa hankkeissa.

›› Kehitetään ekologisen kompensaation 
järjestelmää luonnontieteelliseen tietoon 
pohjaten. Tutkimustiedon pohjalta pääte-
tään ne luontotyypit, joita ei saa heikentää. 
Varmistetaan, että kompensaatioissa toteu-
tuu ns. kokonaisheikentymättömyyden peri-
aate (no net loss), eli että kaikki aiheutetut 
haitat hyvitetään täysimääräisesti luonnolle.

›› Viedään ekologinen kompensaatio lain-
säädäntöön vaiheittain, kokeilujen kautta. 
Kompensaation edistäminen vaatii lainsää-

dännöllistä tukea. Ekologisen kompensaa-
tion velvoittaminen kaikelta elinympäristöjä 
heikentävältä toiminnalta on edellytys sille, 
että voimme saavuttaa kestävän kehityksen 
tavoitteen pysäyttää elinympäristöjen hei-
kentyminen vuoteen 2030 mennessä. 
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Luontopaneelin tehtävänä on koostaa ja eritellä 
tieteellistä tietoa luonnon monimuotoisuuden 
häviämisen syistä sekä esittää toimenpide-eh-
dotuksia monimuotoisuuden edistämiseksi 11. 
Luontopaneeli toimii tutkijoiden ja tiedon hyö-
dyntäjien yhteistyöfoorumina. Luontopaneeli voi 
suorittaa myös muita luonnonsuojelun tietopoh-
jaa ja sitä koskevaa päätöksentekoa vahvistavia 
tehtäviä.

›› Kirjataan Luontopaneeli Luonnonsuojelu-
lakiin. Ilmastopaneeli on kirjattu ilmasto-
lakiin, mikä on varmistanut paneelin 
toimintaedellytykset. Vastaava kirjaus 
Luontopaneelista tulee tehdä luonnon-
suojelulakiin.

Varmistetaan Luontopaneelin 
toimintaedellytykset6
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