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Lintuvesien kunnostuksen tavoitteet ja 
Elinympäristö –hankkeen pilotointi



• Taustalla Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja 
kestävän käytön strategia (2012–2020) ja toimintaohjelma (2013–
2020) 

• Kansallinen Ramsar –kosteikkotoimintaohjelma

1. Kosteikkojen luontotyyppien ja lajien uhanalaistuminen on pysäytetty vuoteen 2020 
mennessä

2. Kosteikkoihin vaikuttavaa suunnittelua tehdään kokonaisvaltaisesti (valuma-alueet, 
ekosysteemipalvelut)

3. Kosteikkojen tilasta, hyödyistä ja kestävästä käytöstä on riittävästi tietoa, jonka avulla 
kehitetään uusia keinoja kosteikkojen hyväksi.

4. Kosteikkojen merkitys on oivallettu laajasti (viestintä, koulutus)
5. Suomi toimii kansainvälisessä yhteistyössä aktiivisesti kosteikkojen suojelun ja 

kestävän käytön edistämiseksi.
6. Kosteikkojen suojelu ja kestävä käyttö toteutuu yhteisten tavoitteiden mukaisesti.

Tavoitteet



• YM lintuvesien suojeluohjelman mukaan 
lintuvesiä ja kosteikkoja noin 300

• Kohteiden yhteenlaskettu ala 750 km²

Tonga

Pielinen

Heinä-Suvanto, Viitasaari (350 ha = 3,5 km²)

Lintuvesien merkitys



Elinympäristöjen tilan parantaminen

• Luonnon monimuotoisuuden kadon pysäyttäminen edellyttää elinympäristöjen tilan olennaista 
parantamista suojelualueilla ja niiden ulkopuolella. 

• METSO-toimintamallin laajentaminen muihin elinympäristöihin 

• Toimijajoukon ja rahoituspohjan laajentaminen, synergioiden löytäminen  

• Laaja yhteistyö ja vuorovaikutus: ympäristö-, metsä- ja riistasektorit, alue- ja paikallishallinto, 
järjestöt, tutkijat ja muut halukkaat toimijat 

• Määritellään kansalliset tavoitteet elinympäristöjen suojelulle ja
tilan parantamiselle vuosille 2030 ja 2050



• Käynnistetään elinympäristötyypeittäin ja alueittain kohdennettuja pilotteja, jotka luovat 
pohjaa laajemmalle toimintaohjelmalle

• Kiireellisimpiä kohteita: SSTE-suokohteet, soiden ennallistaminen mm. vesiä palauttamalla, 
lintuvedet ja kosteikot, uhanalaisimmat luontotyypit ja lajit 

• Tavoitteena kehittää uusia toimintatapoja suojelun toteutukseen, soiden ennallistamiseen 
sekä lintuvesien hoitoon ja kunnostukseen 

• Hankkeen vetovastuu ja ohjaus: YM/LUMO sekä perustettava ohjausryhmä  

• Viestintä hallinnolle ja sidosryhmille käynnistynyt, jatkuu mm. seminaarein 

• Pilottien alueellinen painotus on Etelä-Suomi, mutta varsinainen toimintaohjelma 
suunnitellaan koko maan kattavaksi 

Elinympäristöjen tilan parantaminen
Pilotit



Elinympäristöjen tilan parantaminen

1. Soiden suojelun täydentäminen
2. Soiden ennallistaminen ja vesien palauttaminen 
3. Lintuvesien ja muiden kosteikkojen kunnostaminen ja hoito   

 Pilotit ja selvitykset tukevat koko maata ja laajemmin heikentyneiden 
elinympäristöjen parantamista koskevaa toimintaohjelmaa 2021 - 2030

Pilotoinnin teemat



Toimintaohjelman teemat

 

1. Soiden suojelun täydentäminen
2. Soiden ennallistaminen ja vesien palauttaminen 
3. Lintuvesien ja muiden kosteikkojen kunnostaminen ja hoito
4. Perinneympäristöjen kunnostaminen ja hoito  
5. Vesiluonnon kunnostaminen ja hoito
6. Selvitykset, seuranta ja tutkimus 
7. Viestintä ja yhteistyö sidosryhmien kanssa 

Kiitos!


