
Tutkijoiden uusimmat arviot kertovat, että 
Suomen luonto köyhtyy edelleen: eliölajeista 12 % 

ja luontotyypeistä 48 % on uhanalaisia.1, 2 Moni-
muotoisuuskato on maailmanlaajuinen ilmiö, kuten 

ilmastonmuutos. Edetessään se horjuttaa taloutta ja 
vaarantaa maapallon elämän. Luontoa on kuitenkin 

mahdollista hyödyntää kestävästi ja siten turvata 
ihmisen hyvinvointi. Ratkaisut on suunniteltava niin, 

että ne tukevat sekä monimuotoisuuskadon 
että ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Luonto köyhtyy nopeasti ja samalla sen toimintakyky 
heikkenee. Maailman luonnon monimuotoisuudesta 
on ihmisen toiminnan vuoksi menetetty jo 34 % ja 
heikkeneminen jatkuu edelleen.3 
Monimuotoisuuskadon pysäyttämiseen tarvitaan nopeita 
ja kattavia toimia. Niiden on läpäistävä kaikki tahot 
valtiosta ja kunnista yrityksiin, maanomistajiin sekä 
yksityisiin kansalaisiin.
On otettava käyttöön uusin tieto ja tehokkaimmat 
menetelmät ja ratkaisut. Luonnonvaratalouden 
tulee perustua kestävään käyttöön 
ja materiaalien kiertoon.
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Elinvoimainen luonto on hyvinvoinnin ja talouden perusta. 
Monimuotoisuus takaa myös, että luonto sopeutuu muutoksiin ja kestää häiriöitä.
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Maapallon luonnonhistoriassa on menossa kuudes sukupuuttoaalto. Selkä-
rankaisia eläinlajeja häviää maapallolta jopa sata kertaa nopeammin kuin 
luontaisesti.4 Niiden kannat ovat pienentyneet 1970-luvulta lähtien keski-
määrin 60 prosenttia.5 Sama suuntaus näkyy hyönteiskannoissa.
 Suomen luontoon vaikuttavat selvimmin luonnonvarojen hyödyntämi-
nen sekä maankäyttö ja sen muutokset. Lisäksi ilmastonmuutos kiihdyttää 
lajikatoa, sillä se muuttaa lajien elinoloja nopeammin kuin mihin lajit pysty-
vät sopeutumaan.
 Kansainvälinen biodiversiteettisopimus edellyttää, että vuodesta 2020 
alkaen toteutetaan uusia, aiempaa vaikuttavampia toimia torjumaan moni-
muotoisuuskatoa. Kun Suomen luonnon elinvoimaisuus turvataan, huoleh-
ditaan myös suomalaisten ja erityisesti tulevien sukupolvien hyvinvoinnista. 
Suomen on myös kannettava vastuunsa siitä, ettei kulutuksemme heikennä 
luonnon toimintakykyä muuallakaan maapallolla.

Luonnon tilaa ja muutoksia pystytään mittaamaan en-
tistä paremmin. Kaukokartoituksesta, paikkatietojen yh-
distämisestä ja mallinnuksista saadaan uutta ymmärrys-
tä siitä, miten eri toiminnot vaikuttavat ekosysteemien 
kuntoon ja mihin suuntaan kehitys on menossa.
 Kansantalouden tilinpitoa voidaan täydentää eko-
systeemitilinpidolla. Siinä tarkastellaan luonnonvarojen 
riittävyyttä tai verrataan taloudellisen toiminnan hyöty-
jä sen aiheuttamiin luontohaittoihin. Näin on mahdollis-
ta arvioida muun muassa biotalouden kestävyyttä. 

 Parempi tietopohja avaa ovet uusille ja tehokkaam-
mille ratkaisuille. Kun ekologisesti arvokkaat maa- ja ve-
sialueet on selvitetty, ne voidaan ottaa huomioon aluei-
den käyttöä suunniteltaessa. Suomessa on jo laadittu hy-
vään tilaan tähtäävät hoitosuunnitelmat 6 000 suurim-
malle vesistökohteelle.
 Yhteisratkaisuilla ongelmat voidaan parhaimmillaan 
kääntää voitoiksi. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen tuo-
mia tulvahaittoja voidaan lieventää kosteikkojärjestelyil-
lä, jotka samalla lisäävät monimuotoisuutta.

 Hävinnyt

 Äärimmäisen uhanalainen
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 Silmälläpidettävä

 Puutteellisesti tunnettu 

 Säilyvä/Elinvoimainen

Uusimmat uhanalaisuusarviot 
osoittavat, ettei Suomen luonnon tila 
ole kohentunut. Varsinkin lintujen, 
sammalien, jäkälien, putkilokasvien, 
perhosten ja pistiäisten tilanne 
on edelleen huonontunut. 
Lähteet: Kontula & Raunio (2018)1; 
Hyvärinen ym. (2019)2
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Monimuotoisuuskadon torjunta edellyttää samankaltaista laajaa muutosta 
yhteiskunnan toimintatavoissa kuin ilmastonmuutoksen hillitseminen. Sen 
pitää näkyä kaikessa päätöksenteossa. Erityisesti maa- ja metsätaloudessa 
ja rakentamisessa tarvitaan kunnianhimoista loikkaa kohti kestävämpiä toi-
mintatapoja.
 Parhaisiin kokonaisratkaisuihin päästään, kun toimet sovitetaan yhteen 
ilmastonmuutoksen hillinnän kanssa. Soiden ennallistaminen tai hakkuiden 
pitäminen maltillisina tukee sekä luonnon monimuotoisuutta että vahvistaa 
hiilinieluja ja -varastoja. Tärkeää on tunnistaa ja poistaa luonto- ja ilmasto-
tavoitteiden vastaiset tuet, kuten energiaturpeen verotuki.
 Monimuotoisuuden vuotuinen saldo on käännettävä positiiviseksi. 
Hankkeet on suunniteltava niin, että luontohaitat vältetään tai niitä lievenne-
tään ja kompensoidaan. Jos luonto köyhtyy yhtäällä, haitta hyvitetään ennal-
listamalla tai suojelemalla korvaavia luontoalueita toisaalla.

Hyönteiskato 
vaarantaa kasvien 

pölytyksen ja lintujen 
ravinnonsaannin. Maatalouden 

ympäristökorvauksen tulee 
edistää monimuotoisuutta 

suosivia tuotanto- ja 
luonnonhoito-
menetelmiä.

Suomen suojelualueet painottuvat pohjoisen puuttomille ja vähäpuustoisille 
maille. Metsämaasta on suojeltu 6,6 prosenttia, Etelä-Suomessa vähemmän. 
Tämä jää kauas Suomea sitovasta kansainvälisestä tavoitteesta suojella 17 % 
pinta-alasta ja ennallistaa 15 % heikentyneistä elinympäristöistä.6

 Tilanne korjataan kannustamalla maanomistajia luontoalueiden suoje-
luun. Suositun Metso-ohjelman rahoitusta tulee lisätä ja ulottaa ohjelma met-
sistä myös muihin ympäristöihin, erityisesti soihin.
 Ilmastonmuutos tuo lisää vaatimuksia suojelualueille. Lajien on voitava 
siirtyä alueelta toiselle elinolojen muuttuessa. Tämä edellyttää, että suojelu-
alueet kytkeytyvät toisiinsa ja luonto säilyy elinvoimaisena myös suojelu-
alueiden välisillä maa- ja metsätalousalueilla.
 Tutkimus osoittaa, että suojelun hyödyt voivat moninkertaistua, kun se 
kohdennetaan tehokkaasti nykyistä suojelualueverkostoa parhaiten täyden-
täville alueille. 

Pysäytetään luonnon heikkeneminen

Suomen alkuperäisestä suoalasta on ojitettu 60 %. Samalla on menetetty soiden 
eliölajistoa. Perhosista ovat kärsineet etenkin avoimilla nevoilla elävät lajit. 
Suoperhosten ja soiden luontotyyppien taantuminen on jatkunut, vaikka 
uudisojituksista on luovuttu. Lähteet: Kontula & Raunio (2018)1; Luonnontila.fi
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Suomessa on hyvät edellytykset parantaa luonnon tilaa. 
Yksikään luontotyyppi ei ole vielä hävinnyt maastamme, ja luonnonarvoja voidaan palauttaa. 
Luonnolle on edelleen tilaa, ja suomalaisilla on tietotaitoa. Monet yritykset etsivät luontoa 

vähemmän kuormittavia ratkaisuja, ja kuluttajat ovat valmiita ottamaan niitä vastaan. 
Käänne parempaan on saavutettavissa.
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Suomen luonto säilyy elinvoimaisena ja monimuotoisena, jos toimeen tartutaan. 
Kuvaan on koottu tärkeimpiä toimenpiteitä ja keinoja. Kaiken perusta on kestävä elämäntapa, 
jossa vältetään tarpeetonta kulutusta ja vahvistetaan vastuullista tuotantoa ja kiertotaloutta. 

Kestävät talous-, luonto- ja ilmastoratkaisut tukevat toisiaan. 
Työn tuloksista hyötyvät kaikki suomalaiset.

Suojelualueverkosto 
edustava ja kytkeytynyt

• Metsien suojelua lisätään 
 Etelä-Suomessa
• Metso-ohjelmaa laajennetaan soille
• Merialueille uusia 
 täsmäsuojelualueita

Vaurioituneiden 
ekosysteemien 
toimintakyky palautettu

• Soiden ennallistamista lisätään
• Virtavesiä ennallistetaan 
 Etelä-Suomessa
• Metsien ennallistamispolttoa 
 lisätään
• Tulvasuojelu luonnonmukaiseksi

Hoitoa tarvitsevat 
elinympäristöt säilyvät

• Perinnebiotooppien 
 hoitoala kaksinkertaistetaan
• Rehevöityneitä rantoja hoidetaan
• Lintukosteikkoja kunnostetaan
• Haitallisia vieraslajeja torjutaan

Itämeren ja 
sisävesien tila 
kohentunut

• Hajakuormitusta hillitään 
• Ravinteet kiertoon
• Vesiensuojelun suunnittelu 
 valuma-aluetasolle
• Pienvedet ja rannat mukaan 
 vesienhoitoon
• Kalojen vaellusesteet poistetaan

Monimuotoisuus 
elpynyt talouskäytössä
olevilla alueilla

• Luontotiedot tehokäyttöön 
 aluesuunnittelussa 
• Metsiin lisää lahopuuta ja 
 vanhoja puita (säästöpuut)
• Kulotusta karuille metsätyypeille
• Jatkuvapeitteinen kasvatus 
 turvemaiden metsissä
• Porojen laidunkiertoa kehitetään
• Pölyttäjille ravintokasveja  
 maatalousalueille
• Viheralueet luonnon-
 mukaisempaan hoitoon

Luonnon 
moni-

muotoisuus 
elpyy
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