
  

 

 

Ympäristöministeriölle     30.8.2019 

 

Lausunto jätetty lausuntopalvelussa: 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=717a3d71-34d3-4d26-8fba-

8c6d7eb6b3af 

 

Asia: Lausunto Etelä-Karjalan luonnonsuojelualueita koskevaan 

asetusvalmisteluun (VN/3498/2019) 
 

BirdLife Suomi ja Etelä-Karjalan Lintutieteellinen yhdistys kiittävät lausuntopyynnöstä ja toteavat asiasta 

seuraavaa: 

On tärkeää, että vanhat suojelupäätökset toteutetaan ja kannatamme esitettyjen alueiden suojelun 

toteuttamista. Haluamme kuitenkin nostaa esiin luonnonsuojelun lisätarpeen. Asetuksilla esitetyn 

lisäsuojelun jälkeen Etelä-Karjalan alueen luonnonsuojelutilanne on edelleen huono.  

Etelä-Karjala on yksi luonnoltaan monipuolisimmasta ja lajistoltaan rikkaimmista maakunnista. Samalla 

kuitenkin Etelä-Karjalassa on selvästi vähiten suojelualueita pinta-alaan suhteutettuna, vain reilun prosentin 

luokkaa. YK:n biodiversiteettisopimuksessa esitetään, että vuoteen 2020 mennessä vähintään 17 % maa-

alueista ja sisävesistä on suojeltu tehokkaasti ja yhdenvertaisesti hoidetun, ekologisesti edustavan ja hyvin 

kytkeytyneen suojelualueverkoston ja muiden alueisiin perustuvien suojelumenetelmien avulla. Porvoon 

kaupunki teki juuri päätöksen 17%:n tavoitteen saavuttamisesta omilla maillaan vuoteen 2030 mennessä ja 

sen tulisi olla minimitavoite myös Etelä-Karjalassa.  

Ympäristöministeriön tulee asetuksen edelleen valmistelussa tarkastella mahdollisuuksia esitettyjen 

suojelualueiden laajentamiseen ja käynnistää välittömästi erillinen prosessi Etelä-Karjalan 

suojelualueverkoston vahvistamiseksi. Esimerkiksi kansalaisjärjestöjen Kansallisomaisuus turvaan -  

esitykseen (kts. http://www.metsakartat.fi/) sisältyy lukuisia arvokkaita kohteita, joista valtionmailla 

sijaitsevat Imatran Venänmäki (13 ha) sekä Ruokolahden Eräjärven alueella Pieni-Tevanin – 

Kirslammensuon (327 ha) ja Hanhisuon – Vääräjärven (336 ha). Useita muita kohteita on 

yksityisomistuksessa. 

Etelä-Karjalassa on pieni, mutta eteläisen Suomen elinvoimaisin kuukkelikanta. Laajoja yhtenäisiä 

metsäalueita ja peitteisyyttä vaativana lajina kuukkeli on erinomainen indikaattori- ja sateenvarjolaji, jota 

voidaan käyttää metsien suojelun kohdentamisen apuna. Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys avustaa 

mielellään ministeriötä kuukkelin kautta tapahtuvassa metsien suojelutilanteen parantamisesta maakunnassa. 

Ministeriön tulisi lisäksi varata erityisrahoitus METSO-ohjelman edistämiselle maakunnassa. 

Suojelutilanteen nopeaksi parantamiseksi alueelle tulisi laatia myös omat kriteerit, joiden avulla pystyttäisiin 

suojelemaan myös laajahkoja metsäkokonaisuuksia pienialaisten kohteiden sijaan.  

http://www.metsakartat.fi/


Etelä-Karjalan alue sijoittuu Euroopan tärkeimmälle vesilintujen muuttoreitille. Alueella ei ole kuitenkaan 

juuri lainkaan metsästyshäirinnältä rauhoitettuja lintuvesiä. Pyydämme ministeriötä kehittämään jo voimassa 

olevia luonnonsuojeluasetuksia ja lausunnolla olevaa asetusta edelleen siten, että niiden avulla voidaan 

parantaa kosteikkolintujen syyslevähdysmahdollisuuksia Etelä-Karjalassa. 

 

Konnunsuon alue 

Konnunsuon alue on yksi Suomen tärkeimmistä hanhien levähdysalueista ja sen linnustolliset arvot täyttävät 

kiistatta kansainvälisesti tärkeän lintualueen IBA-kriteerit. Alue on Suomen tärkeimpiä äärimmäisen 

uhanalaisen heinäkurpan esiintymisalueista ja tärkeä myös useille muille uhanalaisille lintulajeille.  

Lähes kaikki tiedossa olevat uhanalaisten lintulajien esiintymät ovat ympäristöministeriön esittämän 

aluerajauksen ulkopuolella. Uhanalaisten lintujen suojelutilanne paranisi merkittävästi esimerkiksi siten, että 

Hyvättilänsuon länsipuoliset maataloustuotannossa käytännössä arvottomat ja veden vaivaamat (valtion 

Konnunsuon vankilan toiminnan lopettamisen jälkeen myymät) turvepeltoalueet (n. 5 neliökilometriä) 

suojellaan. Suojelupäätös ja kyseisten turvepohjaisten alueiden hoidon parantaminen olisi tärkeää myös 

ilmastosyistä.  

Konnunsuon alueelle ehdotetaan sallittavaksi useiden nisäkäs- ja lintulajien (kanalinnut, sinisorsa ja tavi) 

metsästys. Konnunsuon alue on syksyllä metsästysaikaan poikkeuksellisen merkittävä lintujen, erityisesti 

rauhoitettujen hanhilajien kerääntymisalue. On selvää, että erityisesti sinisorsan ja tavin metsästyksestä 

aiheutuva häirintä vaikuttaa myös edellä mainittuihin kansainvälisesti erityisiin linnustollisiin arvoihin. 

Esitetyn suojelualuerajauksen sisällä käytännössä ainoa paikka, jossa voisi ajatella em. vesilintuja 

aktiivisemmin metsästettävän, on Höytiönlampi. Höytiönlammella yöpyy ja lepäilee pienellä alueella 

enimmillään jopa kymmeniä tuhansia rauhoitettuja hanhia, joihin metsästyshäirinnällä olisi erittäin haitalliset 

seuraukset. Pidämme välttämättömänä, että ministeriö muuttaa asetusta siten, että suojeltavaksi esitetyllä 

Höytiönlammen palstalla kielletään lintujen metsästys.  

Suojelun ulkopuolelle jää lisäksi osa Höytiönlammesta sekä sen kaakkoispuolinen Höytiönsuon 

luonnontilaisin osa. Kyseisen alueen palstat tulee liittää suojelualueeseen. Erityisesti on kiirehdittävä 

Höytiönjärven osapalstan (405-876-29-1) suojelua esitetyn suojelualueen ulkopuolisen metsästyshäirinnän 

minimoimiseksi. 

BirdLife Suomen puolesta 30.8.2019 

 

Aki Arkiomaa, toiminnanjohtaja 

 

Etelä-Karjalan Lintutieteellisen yhdistyksen puolesta 30.8.2019 

 

Juha Juuti, varapuheenjohtaja 


