Taustaa suojeluperusteista ja vaikutuksista hankesuunnitteluun

16WWE0672
Liite 3.1

suojelustatus

lainsäädännöllinen perusta

vaikutukset

Valtakunnallisesti uhanalainen laji

Luonnonsuojelulaki (1996/1096),
luku 6, § 46 - lajeja, joiden
luontainen säilyminen Suomessa
vaarantunut. Lajit lueteltu
luonnonsuojeluasetuksen
(1997/160, luku 5, § 21) liitteessä
4.

Esiintymien säilyminen pyrittävä
varmistamaan maankäytön suunnittelussa.

Kansainvälinen IUCN-luokitus:
- CR (Critically Endangered l. äärimmäisen
uhanalainen): lajiin kohdistuu äärimmäisen suuri
välitön uhka hävitä luonnosta
- EN (Endangered l. erittäin uhanalainen): lajiin
kohdistuu erittäin suuri uhka lähitulevaisuudessa
hävitä luonnosta
- VU (Vulnerable l. vaarantunut): lajiin kohdistuu
suuri uhka keskipitkällä aikavälillä hävitä
luonnosta

Luonnonsuojelulaissa ei esitetty
suojeluvaateita.

Ei lainsäädännöllistä perustaa.

Esiintymien säilyminen pyrittävä
varmistamaan maankäytön suunnittelussa.

Alueellisesti uhanalainen laji

Ei lainsäädännöllistä perustaa.

Esiintymien säilyminen pyrittävä
varmistamaan maankäytön suunnittelussa.

Kansainvälinen IUCN-luokitus:
- RT (Regionally Threatened)

Listaukset lajeista:
Rassi ym. 2001

Silmälläpidettävä laji
Kansainvälinen IUCN-luokitus:
- NT (Near Threatened l. silmälläpidettävä):
taantuneita tai harvinaisia lajeja, jotka eivät
aivan täytä uhanalaisen kriteerejä. Voivat olla
myös huonosti tunnettuja lajeja.

Osa-aluejako:
Mielmukkavaaran hankealue sijoittuu osaalueiden 4b (Pohjoisboreaalinen, Perä-Pohjola)
ja 4c (Pohjoisboreaalinen, Metsä-Lappi)
vaihettumisvyöhykkeelle.
Rauhoitettu laji

Luonnonsuojelulaki (1996/1096),
luku 6, § 42

Rauhoitus koko maassa/jossakin osassa maata.
Lajeja, joiden olemassaolo on käynyt uhatuksi
tai rauhoittaminen on muusta syystä
osoittautunut tarpeelliseksi.
Erityisesti suojeltava laji

Lajit lueteltu
luonnonsuojeluasetuksen
(1997/160, luku 5, § 20) liitteissä
3a-3c.

Rauhoitetun kasvin tai sen osan
poimiminen, kerääminen, irtileikkaaminen,
juurineen ottaminen tai hävittäminen on
kielletty. Sama koskee soveltuvin osin
rauhoitetun kasvilajin siemeniä.
Poikkeusta voi hakea.

Luonnonsuojelulaki (1996/1096),
luku 6, § 47

Lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan
hävittäminen tai heikentäminen on kielletty.

Lajit lueteltu
luonnonsuojeluasetuksen
(1997/160, luku 5, § 22) liitteessä
4.

Kielto tulee voimaan, kun alueellinen
ympäristökeskus on rajannut esiintymän ja
antanut päätöksen tiedoksi alueen
omistajille ja haltijoille.

Suomessa vähintään 15-20 %
Euroopan kannasta.

Osalle lajeista laadittu suojeluohjelma
(Ympäristöministeriö)
Esiintymien säilyminen pyrittävä
varmistamaan maankäytön suunnittelussa.

Lajeja, joiden häviämisuhka on ilmeinen.

Suomen kansainvälinen vastuulaji
Lajeja, joiden säilymisessä Suomella voidaan
katsoa olevan merkittävä kansainvälinen vastuu.
Luontodirektiivin liitteen II laji

Luontodirektiivin liitteen IV laji

Ei lainsäädännöllistä perustaa.
Luontodirektiivi (92/43/ETY). EU:n
tärkeinä pitämiä kasvi- ja
eläinlajeja.

Lajien suojelemiseksi osoitettava erityisten
suojelutoimien alueita l. Natura 2000 –
alueita.

Lajit lueteltu luontodirektiivin
liitteessä II

Direktiivit edellyttävät sekä lajien että
niiden elinympäristöjen suojelua.

Luontodirektiivi (92/43/ETY). EU:n
tärkeinä pitämiä lajeja.

Lajit edellyttävät tiukkaa suojelua. Lajien
tahallinen tappaminen, pyydystäminen,
häiritseminen pesinnän aikana sekä
kaupallinen käyttö on kielletty. Lisäksi
lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen
hävittäminen ja heikentäminen on
kiellettyä.

Lajit lueteltu luontodirektiivin
liitteessä IV.

Direktiivit edellyttävät sekä lajien että
niiden elinympäristöjen suojelua.
Kiellosta voi hakea poikkeusta.
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Liite 3.2

suojelustatus

lainsäädännöllinen perusta

vaikutukset

Luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit:

Luonnonsuojelulaki (1996/1096),
luku 4, § 29

Luontotyyppeihin kuuluvia luonnontilaisia
tai luonnontilaiseen verrattavia alueita ei
saa muuttaa niin, että luontotyypin
ominaispiirteiden säilyminen kyseisellä
alueella vaarantuu. Ominaispiirteitä ovat
kullekkin luontotyypille ominainen kallio- ja
maaperä, vesi- ja ravinnetalous sekä
näihin olosuhteisiin luontaisesti
sopeutuneet kasvi- ja eläinlajit sekä niiden
muodostamat eliöyhteisöt.

- luontaisesti syntyneet jalolehtipuumetsiköt
- pähkinäpensaslehdot
- tervaleppäkorvet
- luonnontilaiset hiekkarannat
- merenrantaniityt
- puuttomat tai vähäpuustoiset hiekkadyynit
- katajakedot
- lehdesniityt
- avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset
puut/puuryhmät

Luonnonsuojeluasetus (1997/160)
luku 4, § 10
Alueellinen ympäristökeskus
määrittää suojeltuun
luontotyyppiin kuuluvan alueen
rajat ja antaa päätöksen tiedoksi
alueen omistajille ja haltijoille.

Metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta
tärkeät elinympäristöt:

Metsälaki (1996/1093), luku 3, §
10

- lähteiden, purojen, norojen ja pienten lampien
välittömät lähiympäristöt
- ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet, Lapin
läänin eteläpuoliset letot
- rehevät lehtolaikut
- pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla
soilla
- rotkot ja kurut
- jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät
- karukkokankaita puuntuotannollisesti
vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot,
louhikot, vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat
Vesilain mukaiset vesiluonnon suojelutyypit

Metsälaki säätelee metsätaloutta,
mutta metsälakikohteita käytetään
yleisesti osoittamaan luonnon
monimuotoisuuden kannalta
arvokkaita kohteita.

- enintään 10 ha suuruiset fladat tai kluuvijärvet
- enintään 1 ha suuruiset lammet ja järvet Lapin
läänin ulkopuolella
- pienet purot Lapin läänin ulkopuolella
- luonnontilaiset lähteet
Uhanalaiset luontotyypit
Luontotyyppien esittely ja luokitus:
Raunio ym. 2008
Kansainvälinen IUCN-luokitus:
- RE (Regionally Extinct l. hävinnyt):
luontotyypin kaikki esiintymät ovat hävinneet
tarkastelualueelta
- CR (Critically Endangered l. äärimmäisen
uhanalainen): luontotyyppiin kohdistuu
äärimmäisen suuri välitön uhka hävitä
tarkastelualueelta
- EN (Endangered l. erittäin uhanalainen):
luontotyyppiin kohdistuu erittäin suuri uhka
lähitulevaisuudessa hävitä tarkastelualueelta
- VU (Vulnerable l. vaarantunut): luontotyyppiin
kohdistuu suuri uhka keskipitkällä aikavälillä
hävitä tarkastelualueelta
- NT (Near Threatened l. silmälläpidettävä):
luontotyypin esiintymät ovat taantuneet
- LC (Least Concern l. säilyvä): luontotyyppi ei
kuulu edellä esiteltyihin luokkiin

Luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia
arvokkaita elinympäristöjä, jotka ovat
pienialaisia (muutamasta aarista
hehtaariin), tavallisesta metsäluonnosta
poikkeavia ja selvästi ympäristöstään
erottuvia.
Maankäytön suunnittelussa huomioitavia
kohteita.

Vesilaki (1961/264) 15 a ja 17 a §

Kohteiden muuttaminen luvanvaraista.

Ei lainsäädännöllistä perustaa.

Kukin uhanalaisuusarvioinnin
asiantuntijaryhmä on laatinut toimenpideehdotuksia, joilla uhanalaistuneiden
luontotyyppien tilaa voidaan parantaa ja
ehkäistä uusien luontotyyppien
uhanalaistumista.
Maankäytön suunnittelussa huomioitavia
kohteita.

