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NATNET Life+ turvaa ja lisää ekosysteemipalveluita  
 

Natnet Life+ (”Increasing the ecological connections and connectivity between existing Natura 2000 areas in South-
West Lapland”) on EU:n komission Life Luonto -rahaston rahoittama hanke (2012–2016), jota toteutetaan Lounais-
Lapin ravinnerikkaalla kalkkikivialueella. Yli 5 miljoonan euron hanke toteutetaan yhteistyössä metsäalan 
toimijoiden kesken. Toimijoina ovat Suomen Metsäkeskuksen Lapin alueyksikkö, Lapin Luontopalvelut, 
Metsähallituksen metsätalous ja Metsäntutkimuslaitos, hankkeen vetovastuu on Lapin ELY-keskuksen 
luonnonsuojeluyksiköllä. Asiantuntijapalveluita ostetaan muun muassa hankealueen metsänhoitoyhdistyksiltä.  
 
Metsien ja soiden merkitys nähdään usein luonnonvarojen, kuten puun ja turpeen taloudellisen hyödyntämisen 
kautta. Noin 23 % hankealueen turvemaista on ojitettu edistämään puuntuotantoa, ja 17 % hankealueen 
kokonaispinta-alasta (541 000 ha) on suojeltu. Talouskäytön seurauksena esimerkiksi suoluonnon monimuotoisuus 
on heikentynyt, alueelliset vesistöongelmat lisääntyneet, ja kasvihuonekaasujen päästöt kasvaneet (Chapman et al. 
2003).  
 
Ekosysteemipalvelut eli kaikki ihmisen luonnosta saamat aineelliset ja aineettomat hyödyt ylläpitävät 
yhteiskuntaamme. Luonnosta saatavien puiden, kasvien ja lääkeaineiden lisäksi ekosysteemipalveluihin kuuluu myös 
muu luonnon toiminta kuten esimerkiksi pohjaveden puhdistuminen ja varastoituminen, puhtaan ilman 
tuottaminen sekä hiilen sidonta. Monimuotoinen luonto virkistyskäyttöarvoineen tuottaa kansantaloudellisesti 
merkittäviä määriä hyvinvointivaikutuksia kansalaisille. Yleisimpiä hankealueen virkistyskäyttömuotoja ovat 
luonnonantimien (riista, marjat, sienet, puhdas vesi) hyödyntämiseen ja retkeilyyn/ulkoiluun liittyvät toiminnot. 
Luonnontilaisten soiden merkitys hankealueella on myös poronhoidolle suuri. Monipuolista ravintoa tarjoavat 
rehevät, vetiset suot ja suojaa tarjoavat suuret aavat ovat porojen tärkeimpiä kesälaidunnusalueita.  
 
Luonto tarvitsee monimuotoisuutta toimiakseen tuottavasti. Yksipuolistuneen luonnon kyky tuottaa 
ekosysteemipalveluita ja toipua häiriöistä heikkenee. Luonnon tarjoamia palveluja ei tule käyttää yli kestokyvyn. 
Natnet Life+ hanke tavoittelee lisäsuojelua ja ekologisia yhteyksiä olemassa olevien suojelualueiden välille 
vapaaehtoisin suojelusopimuksin. Pysyvät suojelusopimukset (tavoite 2 800 ha) toteutetaan METSO-ohjelmalla. 
Kohdennetulla ja hyvin suunnitellulla suojelulla pyritään saavuttamaan parhaat hyödyt ekosysteemipalveluiden 
turvaamiseksi. Metsät ja suot toimivat hiilinieluina ja tärkeinä hiilen varastoijina. Metsät sekä erityisesti 
luonnontilaiset suot, joilla turvetta muodostuu enemmän kuin hajoaa, sitovat ilmakehän hiilidioksidia. Soiden 
turpeeseen, vanhojen metsien puiden biomassaan ja maaperään on varastoitunut hiiltä, joka vapautuessaan 
kiihdyttäisi ilmastonmuutosta. Metsä toimii puhdistuslaitoksena, sitoen myös taajamien pölyä ja melua sekä 
puhdistaen ja raikastaen ilmaa.  
 
Suurin osa ekosysteemipalveluista on ilmaiseksi hyödynnettävissä, eikä niitä huomioida taloudellisissa laskelmissa. 
Luontoa köyhdyttävästä toiminnasta ei laskuteta osana tuotteiden hintoja tai maankäyttösuunnitelmissa. Jos 
ekosysteemipalveluille määriteltäisiin hinta, voitaisiin arvioida, milloin on halvempaa säilyttää ja käyttää luonnon 
palveluita kuin tuottaa niitä keinotekoisesti. Esimerkiksi vedenpuhdistus, tulvantorjunta ja ilmastonmuutoksen 
hillitseminen kannattaisi toteuttaa säilyttämällä näitä palveluja tuottava luonto. Taloudellista kannattavuutta 
tarkasteltaessa voi verratta esimerkiksi suolla kasvaneen puun todellista taloudellista arvoa luonnontilaisen suon 
tuottamien ekosysteemipalveluiden arvoon; kannattavuus on moninkertaista suon toimiessa ekosysteemipalvelujen 
tuottajana. Natnet Life+ -hankkeessa maaomistajille tarjotaan veloituksetta luonnonhoitosuunnittelua, jolla 
tähdätään laajojen pinta-alojen monimuotoisuusarvot huomioivaan kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja luontaisesti 
arvokkaiden monimuotoisuuskohteiden säilymisen turvaamiseen. Suunnittelulla pyritään kartoittamaan myös 
kohteet, jotka vaativat ennallistamistoimenpiteitä palautuakseen tehokkaasti ekosysteemipalveluita tuottaviksi 
alueiksi.  
 
Suot ja metsämaa suodattavat vedestä kiintoainesta ja ravinteita ja tasaavat jokien virtaamia sateiden jälkeen. 
Ojitettujen soiden ja metsien ennallistamisella voidaan luonnonmukaisin menetelmin vähentää tulvahaittoja. 
Hankealueella on lukuisia pohjavesialueita ja harjualueet toimivat tehokkaina vedenpuhdistuslaitoksina 
muodostaessaan sadevedestä pohjavettä. Keinotekoisen vedenpuhdistamisen kulut ovat moninkertaiset verrattuna 
luonnonmukaiseen puhdistumiseen. Natnet Life+ -hankkeessa toteutettavilla luonnonhoitotöillä (soiden ja metsien 
ennallistamiset, kulotukset) pyritään edellisten lisäksi palauttamaan suojelualueiden kytkeytyvyyttä lisäävien 
kohteiden luonnontilaisuutta. Samalla turvataan lajeille paremmat leviämismahdollisuudet alueelta toiselle 
monimuotoisen elinympäristöjatkumon kautta.  


