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NATNET LIFE+ 

 EU:n komission LIFE Luonto -rahaston rahoittama 

 Hankkeen vetäjä 

 Lapin ELY-keskus/luonnonsuojeluyksikkö 

 Kumppanit 

 Suomen Metsäkeskus 

 Metsähallitus 

 Lapin Luontopalvelut 

 Metsätalous 

 Metsäntutkimuslaitos 

 5 110 246 €, n. 40 htv 

 5-6 vuotta 

 2012-2016 (2017) 



• 560 000 ha 

• 37 Natura 

2000 aluetta 

•Lapin kolmio 

PROJEKTIALUE 



ELINYMPÄRISTÖJEN PIRSTALOITUMINEN – 

EKOSYSTEEMIPALVELUIDEN VAARANTUMINEN 

 Lisääntyneet maankäytön paineet ja 

luonnonvarojen hyödyntäminen 

 Uhka useille eri lajeille ja elinympäristöille 

  lajeilla ei mahdollisuuksia sopeutua nopeisiin 

muutoksiin, tai siirtyä uusille elinalueille 

 Olemassa olevien suojelualueiden eristäytyminen 

 ympäröivän luonnon yksipuolistuminen 

 

Tarve ekologisille yhteyksille! 
 

 

 



EKOLOGISET YHTEYDET 

 Lajien sopeutuminen ympäristön- ja ilmastonmuutokseen 

 Ekosysteemipalvelujen laaja-alainen turvaaminen 

 Zonation sovellus 

 Toimenpiteiden kohdistaminen järkevästi  yhteydet 
monimuotoisten aluekokonaisuuksien kautta 

 

 



ILMASTONMUUTOS 

 Hiilen ja metaanin sidonta: 

 Metsät ja erityisesti 

luonnontilaiset suot (turve) 

 Vanhat metsät (puiden 

biomassa ja maaperä) 

 Suojelualueverkostot 

 Elinympäristöjen väliset 

yhteydet ja monimuotoisuus 

prioriteettina – ei yksittäiset 

lajit 

 Yhteydet Pohjois-Etelä ja 

Itä-Länsi suunnassa 

 

 



Tavoite 2 800 ha 

Toteutuskeino; 

METSO -ohjelma 

Tarjottu 25 000 ha 

Toteutettu 1 153 ha 

Työn alla 1 000 ha 

Korvaukset 

hankkeen alusta; 

lähes 2 milj. € 
 

PYSYVÄT SUOJELUSOPIMUKSET 



PYSYVÄT SUOJELUSOPIMUKSET 

 Kohdennettu suojelu 

 Maanomistajalähtöisyys 

 Vapaaehtoisuus 

 Yksityiset maanomistajat, seurakunnat, yhteismetsät, 
metsäyhtiöt, kunnat… 

 Vanhat metsät; puiden biomassa ja maaperä 

 Luonnontilaiset tai sen kaltaiset suot; soiden turve  

Hiilen sitominen 

 Harjualueet  

Pohjaveden puhdistuminen 

 

 



 Tavoite 770 ha 

 Yksityis- ja valtion maat 

 Suot, joilla turvetta 

muodostuu enemmän kuin 

hajoaa (luonnontilaiset tai sen 

kalt.)  CO2:n ja CH4:n 

sitominen 

 Luonnontuotteet (marjat, 

riista, sienet…) 

 Lisääntyneet / säilyvät 

maisema- ja virkistysarvot 

 Hyvinvointivaikutukset 

 

SOIDEN JA METSIEN ENNALLISTAMISET 



SOIDEN ENNALLISTAMISET 

 Vähentävät vesistöjen kuormitusta 

 Maatalous, haja-asutus, metsätalous, 

turvetuotanto 

 Kunnostusojitusten aiheuttama 

kiintoainekuormitus merkittävin haitta 

metsätalouden osalta 

 



MUUT LUONNONHOITOTYÖT JA -

SUUNNITELMAT 

 Kulotukset150 ha 

 Lahopuun tuotto 200 ha 

 Luonnonhoitosuunnitelmat 5000 ha 



MAANOMISTAJAN VALINTA 

 Maanomistajien muuttuneet arvot  

 luonnon monimuotoisuus- ja virkistysarvojen 
säilyttäminen omalla tilalla entistä tärkeämpää 

 Luonnosta saatavat ekosysteemipalvelut merkittävän 
tärkeitä; puut, kasvit, marjat, riista… 

 Luonnon toiminta; pohjaveden puhdistuminen ja 
varastoituminen, puhtaan ilman ja veden tuottaminen, 
hiilen ja metaanin sidonta 



 Aloite maanomistajalta 

 Tunneperäiset syyt 

 Virkistysarvojen merkitys 
suuri 

 Huoli ympäristön ja 
monimuotoisuuden 
säilymisestä 

 

 Vapaaehtoisuus 

 Korvaus puustosta 
verovapaa  METSO-
ohjelma osaksi kannattavaa 
metsätaloutta  
taloudellinen kannattavuus 

MAAOMISTAJAN VALINTA 

HANKKEESSA 





KIITOS! 

Lisätiedot: 

Noora.raasakka@ely-keskus.fi 

www.natnet.fi 


