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Tässä esityksessä 
 

 

• Perinnebiotoopit suojelualueilla 

• Metsähallituksen rooli 

• Uusi kohde suojelualueen kohde hoitoon 

• Kohdetietoa saatavilla 

 

 

 



Perinnebiotoopit suojelualueilla 



Suojelualueiden kohteet tärkeä 

osa valtakunnallista pebi- 

verkostoa 

• Tunnetusta pebi-alasta yli 40 % sijaitsee 

sl-alueilla 

 

• Pebi-hoitoalasta noin 40 % sijaitsee sl-

alueilla 

 

• Arvokkaimpia kohteita, harvinaisimpia 

luontotyyppejä, paljon uhanalaista 

lajistoa, paljon kulttuuriperintöarvoja, 

esimerkkejä vanhoista työtavoista 



• Moma-sopimukset 29 213 ha (tilanne alkuvuosi 2017) 

• Tästä suojelualueilla noin 40 % (arvio tilanne 2016) 

• YSA noin 6 500 ha 

• MH noin 4 400 ha 

 

Ympäristösopimus sl-alueiden 

tärkein hoitomuoto 

Noin 98 % suojelualueiden hoidetusta pebi-

alasta ympäristösopimuksissa 



Metsähallituksen rooli 



Metsähallitus ja perinnebiotoopit  

Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin kuuluu 

vastuu Suomen luonnonsuojelualueverkoston 

hoidosta ja käytöstä Metsähallituksen hallinnassa 

olevilla valtion alueilla sekä yksityisillä 

luonnonsuojelualueilla yhteistyössä niiden 

omistajien ja ELY-keskusten kanssa. 
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-Valtion suojelualueet ja kansallispuistot 

-Valtion suojelutarkoituksiin hankitut alueet 

-Yksityiset suojelualueet 



Metsähallitus ja perinnebiotoopit 

VALTION MAAT 

• Inventoidaan 

• Suunnitellaan  

• Kunnostetaan 

• Vuokrataan jatkohoitoon 

ympäristösopimuksella 

•  Rajattu maanvuokrasopimus 

• Ohjataan hoitoa 

• Seurataan 

 

 

 

YKSITYISET SUOJELUALUEET (YSA-ALUEET) 

• Yhteistyössä ELY-keskusten ja 

maanomistajien kanssa 

• Inventoidaan 

• Suunnitellaan 

• Kunnostetaan  

• Tarvittaessa ”välikätenä” jatkohoitajan 

löytämisessä ja sopimuksissa 

• Osallistutaan hoidon ohjaukseen ja 

seurantaan 

 

 

RAPORTOINTI 

• Ympäristöministeriöön 

• EU:lle 

 MH:lla noin 200 laidunvuokralaista 

 Suojelualueilla (MH + YSA) 

laiduntaa yhteensä noin 20 000 

eläintä 



Kansainväliset ja kansalliset 

velvoitteet ohjaavat toimintaa 
• Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus (SopS 78/1994) 

• EU BD-strategia (Kom 244/2011) 

• 15 % ennallistamistavoite heikentyneille ekosysteemeille  

• Natura 2000 luonto- ja lintudirektiivit 

• Lajit, luontotyypit, Natura-alueet 

• Kansallinen BD-strategia ”Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi” 

• Luonnonsuojelulaki 

• Rauhoitusmääräykset 

• Metsähallituslaki 

• Muu lainsäädäntö 

• Kansalliset luonnonsuojeluohjelmat 

• Lintuvesien, rantojen, soiden, harjujen ja vanhojen metsien suojeluohjelmat  

• Lajien uhanalaisuus (LAUHA) 

• Luontotyyppien uhanalaisuus (LuTU) 
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Uudella hoitokohteella 



- Näin asiat yleensä etenevät 

Sopimus-

käsittelijä 

Sopimus-

käsittelijä 

Vastaavuus  

Sopimus

valvoja 

Sopimus

valvoja 



PERUSKUNNOSTUSRAIVAUKSET 

1) Metsähallitus 

• Hankkeet 

• Paikallisten urakoitsijoiden käyttö 

• Talkoot 

• Mm. WWF ja SLL 

2) Laiduntaja ETI-tuella 

------------------------------------------------------------  

AITAAMINEN  

1) Viljelijä  

- ETI 

- Ympäristösopimus 

2) Joissakin tapauksissa MH-hankkeilla 

 

LAIDUNNUS /NIITTO 

1) Viljelijä ympäristösopimuksella 

2) (Yhdistys ympäristösopimuksella tai ilman) 

3) (MH oma työ, talkoot tmv.) 

---------------------------------------------------------------  

YLLÄPITORAIVAUS  

1) Pääasiassa viljelijä ympäristösopimuksella 

2) Erityistapauksessa (esim. erityisen vaativat 

lajikohteet) täydentävää hoitoa 

 

HOIDON ALOITUS JATKOHOITO 

Alkamassa iso Rannikko-LIFE-hanke, jossa 

kunnostetaan pebi-kohteita suojelualueilla. 

Jatkohoitona laidunnus ympäristösopimuksella 

Pusikosta takaisin niityksi  
Vuokrasopimuksessa erittely toimenpiteistä ja 

toteutusvastuista 



Mitä ohjetta noudattaa? 

 

 

• Metsähallituksen vuokrasopimus 

• Vuokrasopimuksen ehdot, mahdollisia suojelualueeseen tai 

uhanalaisiin lajeihin liittyviä erityisehtoja 

• Metsähallituksen suunnittelija 

• Ohjaus paikan päällä ja vuosittainen yhteydenpito 

• Viljelijän käyttämä maisemanhoidon asiantuntija / neuvoja 

• Neuvo 2020 

• Ympäristösopimuksen hoitosuunnitelma 

• Viljelijän käyttämä urakoitsija 

• Urakoitsijan omat käytännöt, urakointisopimus 

• Sopimuskäsittelijä 

• Korvauspäätös ja mahdolliset ehdot 

• Sopimusvalvoja 

• Valvontapöytäkirja ja mahdolliset puutteet 

 

 

VILJELIJÄ 
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? 



Metsähallitus ohjeistaa 

suojelualueiden hoitoa 

 

• Suojelualueilla noudatetaan ensisijaisesti Metsähallituksen (tai ELY-keskuksen) 

laatimaa tai muutoin hyväksymää erillistä suojelualueen hoitosuunnitelmaa  

• Metsähallituksen (tai ELY-keskuksen) suojelualueista vastaavat henkilöt 

ohjaavat toimenpiteitä alueella 

• Metsähallitus (tai ELY-keskus) pitää huolen siitä, ettei se ohjeillaan toimi 

ympäristösopimuksen tai luonnonsuojelulain vastaisesti. Suunnitelmaa varten 

on pyydetty tarvittavat lausunnot ja hyväksynnät. 

 

 

Jos luonnonsuojeluhallinnon tekemä tai hyväksymä hoitosuunnitelma 

puuttuu, noudatetaan Metsähallituksen (tai ELY-keskuksen) kohdevastaavan 

ohjeistusta. Näin varmistetaan luonnonsuojelulain toteutuminen. 

• Suojelualueen hoitoa ohjaavat ja rajoittavat 

suojelualueen säännöt  

• Luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta on 

säädetty suojelualueen perustamispäätöksessä tai 

kansallispuiston perustamislaissa  

• Säännöt perustuvat luonnonsuojelulakiin 



Neuvoja – yhteys Metsähallitukseen jo 

sl-kohteen suunnittelun alkaessa 
 

 

 

• Hoidon tavoitteet eri osapuolten kannalta 

• Tiedon vaihto 

• Luontotyypit inventoitu, lajisto- ja kulttuuriperintötietoa, 

perinnebiotooppikohdetiedot tietokannassa  

• Kohteella voi olla jo toimenpidesuunnitelma tai HKS  

• Suojelu- ja/tai Natura-alueen tavoitteet ja rajoitteet 

• Tavoitteiden, toimenpiteiden ja aikataulun synkronointi  

• V ja M-kohteiden ja uhanalaisten lajien erityisvaatimukset 

• Vuokrasopimusehtojen synkronointi ympäristösopimuksen ja 

tavoitteiden kanssa 

• Viljelijälle selväksi mihin sitoutuu, mitä tekee ja kuka ohjaa 

• Lähialueen muut sl-kohteet tai muu toiminta voivat vaikuttaa hoidon 

suunnitteluun (esim. virkistyskäyttö, metsästyssopimukset, 

kulttuuriperintökohteet, ym.) 

 

 



Sopimuskäsittelijä – yhteys 

Metsähallitukseen 

• LISÄTIETOA kohteesta tarvittaessa 

 

• PÄÄTÖS LIITTEINEEN tiedoksi Metsähallitukseen 

• MH:ssa pysytään selvillä mitä ympäristösopimuksessa on luvattu tehdä 

ja milloin  

• Ei tule ristiriitaista ohjeistusta ja toimintaa  

• Viljelijälle ei tule turhia, ilmoituksen vaativia muutoksia 

ympäristösopimuskaudella 

• Saadaan tietää mitä mahdollisia ehtoja sopimukselle on ELYstä asetettu. Voivat 

vaikuttaa myös MH:n rooliin. 

• Kokonaisvastuu sl-alueen pebi-kohteesta MH:lla 

 

• Mielellään myös valvontojen havainnoista tietoa  

 

 

Alueelliset yhteistyötapaamiset suositeltavia 

(ELY-E, ELY-Y, MH) 



Lisää vaikuttavuutta 



Hoitoa laadukkaasti 

Ympäristösopimuksilla olisi potentiaalia saavuttaa parempi hoitotulos  

->  Oikeat toimet laadukkaasti 

-> Toimijoiden välinen yhteistyö 

• Tiedon vaihto 

• Yhteiset käytännöt, ohjeistus ja valvonta 

-> Tietämyksen lisääminen  

• Ympäristösopimuksen hakijoilla riittävä tietämys ja selkeä 

ohjeistus 

• Laadukas ympäristösopimushakemus (suunnitelmassa riittävät 

tiedot, yhteneväinen sl-alueen tavoitteiden ja vuokrasopimuksen 

kanssa) 

• Osataan arvioida hakuvaiheessa kohteen potentiaali ja tarvittavat 

hoitotoimet 

• Edellytetään moma-toimia etenkin V- ja M-kohteilta 

• Osataan katsoa ja puuttua oikeisiin asioihin valvonnoissa 

• Valvonnassa esiin nostetuista asioista tietoa myös MH:lle 
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EKOLOGINEN VAIKUTTAVUUS jää liian 

usein liian alhaiseksi 



Hoidon laadukkaasti 

 

• RESURSSIEN TEHOKKAAMPI KÄYTTÖ 

-> Ympäristösopimuksista parempi hyöty luonnon ja maiseman 

 monimuotoisuudelle 

 

• Etenkin korkeamman tukitason V- ja M-kohteet 

 

 

 

 

 

• Huomiota myös tuntemattomammille eliöryhmille 
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Hoidolta pitäisi vaatia enemmän 

vaikuttavuutta ja tuloksia 
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ULJAS paikkatiedon lähteenä 



ULJAS 
 

ASTA x 

LAJIGIS x PAVE x SAKTI x 

SASS x 

OMAISUUSGIS x SATJ x 

Natura 2000 -alueet Valtion suojelualueet Yksityiset suojelualueet Kiinteistöt Maankäyttökohteet 

Y le i ssuunni t te lu  

Natura 2000 –tietolomake 

(SDF) 
Natura-alueen tilan 

arviointi 

Hoidon ja käytön 

suunnittelu 

Luontotyypit Perinnebiotoopit 

To imenpidesuunni t te lu  

Reitit, rakenteet ja 

rakennukset Arkeologiset kohteet 

To imenpidesuunni t te lu  Lajiseurannat 

Lajistokartoitukset 

Käyntimäärät 

Kävijätutkimukset Ympäristöhallinnon 

paikkatietokokonaisuus 



Perinnemaisemakohteet 

• Valtakunnallisessa tietokannassa > 8300 

pebi-kohdetta 

• Pebi-inventointien tiedot 

Kohdetietoa SAKTI:ssa 



Kiitos! 

Katja Raatikainen 
katja.raatikainen@metsa.fi 
Puh. 040 3540 512 
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Metsähallituksen pebi-yhteyshenkilöt: 
http://www.metsa.fi/perinneymparistojen-hoito 
 
 
SAKTI-yhteyshenkilöt ELYissä löytävät Taimin ULJAS-työtilasta 
SAKTI-järjestelmän vastuuhenkilöt MH:ssa: Sanna Jantunen, Kasper Koskela (pebi) 
 

mailto:katja.raatikainen@metsa.fi
http://www.metsa.fi/perinneymparistojen-hoito
http://www.metsa.fi/perinneymparistojen-hoito
http://www.metsa.fi/perinneymparistojen-hoito


www.facebook.com/metsahallitus 
www.twitter.com/metsahallitus 
 

www.metsa.fi 

www.luontoon.fi 

www.facebook.com/suomenkansallispuistot 

www.twitter.com/Luontopalvelut 

https://www.instagram.com/luontoon.fi/ 

 


