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▪ METSO

▪ Muu luonnonsuojelu

▪ Lajien suojelu

▪ Rahoitus



METSO – Etelä-Suomen metsien 

monimuotoisuusohjelma
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▪ Metsäisten luontotyyppien ja lajien suojelua

▪ Suojeltavat elinympäristöt määritelty

– Lehdot

– Kangasmetsät

– Suot

– Vesistöjen lähimetsät

– Tulvametsät ja metsäluhdat

– Metsäiset kalliot, jyrkänteet, louhikot

– Harjujen paahdeympäristöt

– Puustoiset perinnebiotoopit



METSO
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▪ METSO -ohjelman toteutuksessa painotetaan 

kohteiden vaikuttavuutta, keskinäistä 

kytkeytyvyyttä ja yhteyttä Fennoskandian 

vihreään vyöhykkeeseen.

▪ Painopisteinä rehevät metsät ja puustoiset suot

▪ Pysyvät suojelualueet: rauhoitus tai kauppa

▪ Määräaikaiset suojelualueet

▪ Tavoite 6800 ha vuoteen 2025 mennessä

▪ Toteutunut 2005-2018 3609 ha

▪ Maksettu korvaus keskimäärin 5800 €/ha



METSO-toteutus vuosittain (ha),

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
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Muu luonnonsuojelu
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▪ Natura 2000 –verkosto ja siihen liittyvät 

vaikutusarvioinnit

▪ Valtakunnalliset suojeluohjelmat: lähes toteutettu

▪ Luonnonsuojelulain luontotyyppisuojelu

▪ Kaavojen luonnonsuojelualueet

▪ Kaavoitus ja muu alueidenkäytön suunnittelu: 

riittävät selvitykset ja niiden huomioiminen

▪ Kytkeytyneisyys ja ekologiset yhteydet



Lajien suojelu
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▪ Luonnonsuojelualueet riittämättömiä

▪ Huomioiminen kaavoissa ja muussa 

alueidenkäytössä

▪ Erityisesti suojeltavien lajien rajauspäätökset

▪ Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit

▪ Laji- ja lajistokartoitukset; projektihenkilöt ja 

konsultit

▪ Esiintymien ja elinympäristöjen hoito sekä 

luonnonsuojelualueilla että muualla



Lajien suojelu
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▪ Korvaavat paahdeympäristöt, erityisesti suuret 

väylähankkeet: E18 Hamina-Vaalimaa, VT6, 

Luumäki-Imatra ratahanke

▪ Myös linnoitusalueet (Hamina, Kotka, 

Lappeenranta) ja lentokentät (Lappeenranta, 

Immola, Utti, Selänpää, Kymi) lajistollisesti 

tärkeitä

▪ Lajiston huomioon ottaminen tien pientareiden ja 

sähkölinjojen hoidossa; purtojuurella elävä lajisto

▪ Vieraslajien torjunta, erityisesti jättiputki



Rahoitus
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▪ Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahasto (maaseuturahasto)

▪ Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

▪ Rahoituskaudella 2014 – 2020 tavoitteena mm.

– Ilmastomuutoksen hillintä ja sopeutuminen 

ilmastomuutokseen tehostuvat

– Luonnon monimuotoisuus lisääntyy, 

vesistöjen tila ja maatalouskäytössä olevan 

maaperän tila paranevat

– Maaseudun yritystoiminta monipuolistuu



Rahoitus
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▪ ELY-keskukset ja paikalliset Leader-ryhmät 

myöntävät

▪ Useita luontoon, kulttuuriin, virkistykseen ja 

matkailuun liittyviä hankkeita


