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Ympäristöministeriölle 

Asia: lausunto Keski-Pohjanmaan maakuntaan perustettavia 
luonnonsuojelualueita koskevista valtioneuvoston ja ympäristöministeriön 
asetuksista (Diaarinumero: VN/1967/2018) 
[https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a5276734-ff82-4404-995d-
970cf96b21e6&respondentId=d1967954-f6b8-4ca1-94d5-ecb56907eedc] 
 
BirdLife Suomi ry kiittää ympäristöministeriötä lausuntopyynnöstä ja lausuu asetuksista seuraavaa. 

Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa ja ne on varattu jo aiemmin 
luonnonsuojelutarkoituksiin. Suojelun toimeenpano täydentää erityisesti Keski-Pohjanmaan harvaa 
suojeltujen luonnontilaisten soiden verkostoa. Kannatamme kaikkia esitettyjä suojelualueita. 
Luonnonsuojelualueiden määrä ja pinta-ala jäävät täydennyksestä huolimatta alueella edelleen liian 
alhaisiksi luontokadon pysäyttämiseksi ja kehotamme ministeriötä jatkamaan alueen 
luonnonsuojelualueverkoston kehittämistyötä. 

Kannatamme ympäristöministeriön asetusluonnosta uusista luonnonsuojelualueista. Valtioneuvoston 
asetusluonnosta kannatamme alla yksilöidyin muutosesityksin. 

Alueiden rajaukset 
Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi maakunnan alueelta tulisi suojella huomattavasti lisää alueita, 
erityisesti arvokkaita metsäalueita ja soita. Suojeluun kannattaisi rajata mahdollisimman laajoja, yhtenäisiä 
alueita, mikä onnistuisi monin paikoin laajentamalla nyt perustettavia suojelualueita. Olisi perusteltua 
yhdistää erillisiä, pienempiä suojelualueita laajemmiksi kokonaisuuksiksi: tämä turvaisi monimuotoisuuden 
säilymisen lisäksi myös ekologisten yhteyksien säilymistä.  

Monet uusista suojelualueista sijoittuvat kokonaan tai osittain maakunnallisesti tärkeiksi lintualueiksi 
(MAALI-alueet) todetuille alueille. Ne ovat siis pesimä- tai levähdysalueina erittäin tärkeitä linnustolle. 
Suojelualueiden laajentaminen MAALI-alueiden rajauksia vastaaviksi toisi niille merkittävää lisäarvoa 
linnuston ja sitä kautta koko luonnon suojeluun.  

Laajentaminen olisi erityisen perusteltua alla mainituilla kohteilla, mutta edellytyksiä on runsaasti myös 
muilla alueilla. 

Hötölamminnevan uusi suojelualue sijoittuu kokonaan MAALI-alueelle (710157, Pohjoisneva-
Ahvenlamminneva-Hötölamminneva-Haarukkalamminneva), jolla on kokonaisuutena erittäin suuri merkitys 
alueen suolinnuston säilymisessä. Jo monin osin suojellun avosoiden ketjun suojeleminen kokonaan MAALI-



rajauksen mukaisesti turvaisi arvokkaan luontokokonaisuuden. Aluetta olisi perusteltua laajentaa myös 
soiden välisiin metsäisiin osiin. Esitämme suojelualueen laajentamista nykyisestä kattamaan 
Savilamminnevan, Savilammen, Pännärinnevan, Haarukkalamminnevan ja kaikki metsäiset välialueet 
Valkeisnevalta Patanajärvenkankaalle asti.  

Hanhilahden osalta esitämme alueen laajentamista vastamaan alueen (Hanhilahti-Vareslahti) MAALI-
rajausta. Vareslahden suojelu lisäisi merkittävästi tämän edustavan vesilintukohteen luonnonsuojelullista 
arvoa. 

Rauhoitusmääräykset 
Pidämme esitetyistä metsästyksen sallivista poikkeuksista vieraslajien pyyntiä perusteltuna. Vieraslajeilla 
voi olla merkittäviä haitallisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle. 

Luonnonsuojelualueiden ensisijainen tehtävä on luonnonsuojelu. Metsästysharrastus on lähtökohtaisesti 
ristiriidassa luonnonsuojelualueen ensisijaisen tehtävän kanssa. Metsästyksen rajoittaminen 
luonnonsuojelualueilla on todennäköisesti myös metsästysharrastuksen etu, kun asiaa tarkastellaan kutakin 
yksittäistä luonnonsuojelualuetta laajemmalla mittakaavalla. Luonnonsuojelualueiden populaatiot, joita ei 
metsästetä, ovat elinvoimaisempia ja toimivat lähdepopulaatioina niitä ympäröiville alueille.  

Päätöksessä on mukana useita EU:n lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita (SPA-alue). SPA-alueilla 
ja muilla linnustollisesti poikkeuksellisen tärkeillä alueilla ei lähtökohtaisesti tule sallia lintujen 
metsästämistä. 

Erityisen tärkeänä pidämme alla yksilöityjen alueiden metsästyksen sallivien poikkeusten muuttamista: 

Asetusluonnos mahdollistaisi teeren ja metson pyynnin myös Ritaneva-Vipusalonneva-Märsynevan alueella 
(SPA-alue). Tämä laaja aapasuoalue on myös MAALI-alue (740090). Alueen arvoa lisäävät sen välittömässä 
läheisyydessä sijaitsevat kaksi muuta MAALI-kohdetta (Höyläsalonneva ja Kopsaneva). Esitämme 
metsästyksen sallivien poikkeusten kiristämistä poistamalla teeren ja metson metsästyksen salliminen.  

Asetusluonnos mahdollistaisi sinisorsan, telkän ja tavin metsästämisen Vattajanniemen alueella. 
Vesilintujen metsästys aiheuttaa häiriötä myös muille kuin tavoitelluille lajeille, kuten kahlaajille. 
Vattajanniemen alue on todettu MAALI-alueeksi etenkin muutonaikaisen ja pesivän kahlaajalinnuston 
vuoksi. Armeijan intensiivisten käyttöjaksojen ulkopuolella huomattavan rauhallisena matalana 
merialueena Vattajanniemessä on potentiaalia nousta merkittäväksi vesilintujen syyslevähdysalueeksi. 
Vaikka Keski-Pohjanmaan rannikko on tärkeän muuttoreitin varrella, ei alueella ole juurikaan 
häirintävapaita syyslevähdysalueita. Esitämme Vattajanniemen osalta metsästyksen sallivan poikkeuksen 
kiristämistä siten, että kaikkien vesilintujen metsästys on kielletty.  

 

Pyydämme ympäristöministeriötä ottamaan asian jatkovalmistelussa huomioon edellä esittämämme. 

 

BirdLife Suomen puolesta 

Helsingissä 

26.2.2021 

Aki Arkiomaa, toiminnanjohtaja 


