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§ 19
Lausuntopyyntö Suomen suojelualueiden luokittelemiseksi IUCN:n 
suojelualueluokituksen mukaan

HEL 2013-005837 T 11 01 04

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon Suomen 
suojelualueiden luokittelemiseksi IUCN:n suojelualueluokituksen 
mukaan:

Metsähallituksen luontopalvelut on laatinut luonnoksen periaatteista 
valtionmaiden ja alustavasti myös yksityismaiden suojelualueiden 
luokittelemiseksi Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n vuoden 
2008 ohjeistukseen ja asiantuntijakeskusteluihin perustuen. 

Syksyllä 2012 IUCN:n 5. maailman luonnonsuojelukongressissa Etelä-
Koreassa IUCN julkisti Protected Planet 2012 -raportin. Se kuvaa, 
miten on edistytty maailmanlaajuisissa vuoteen 2020 ulottuvissa ns. 
Aichi-biodiversiteettitavoitteissa, jotka asetettiin 
biodiversiteettisopimuksen (CBD) 10. osapuolikokouksessa Japanissa 
vuonna 2010. Suomi on laatinut oman luonnon monimuotoisuuden 
suojelun ja kestävän käytön strategian ja toimintaohjelman vuosiksi 
2012–2020, Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi, jonka tavoitteet ovat 
pitkälti yhtenevät CBD:n strategisen suunnitelman kanssa. 
Valtioneuvosto teki joulukuussa 2012 strategiasta periaatepäätöksen ja 
kansallinen seurantatyöryhmä hyväksyi toimintaohjelman päivityksen 
maaliskuussa 2013.

Asiakirjassa esitetään ehdotus suojelualueiden kansallisesta 
luokitusprosessista sekä suojelualueen ja suojelualueluokkien 
määritelmien uudet suomennokset. Lisäksi esitellään nykyinen 
suojelualuejärjestelmä määritelmien valossa ja ehdotus valtionmaille 
perustettujen suojelualueiden tyyppikohtaiseksi luokitukseksi ja 
ehdotuksen perustelut. Varsinainen aluekohtainen luokitus tehdään 
vasta hyväksyttyjen luokitusperiaatteiden pohjalta. Ensin luokitellaan 
perustetut suojelualueet, aloittaen valtionmaista. Ympäristöministeriö 
hyväksyy lopullisen luokituksen.

Korkeasaaren eläintarha pitää asiakirjan linjauksia onnistuneina ja 
kansallisten ja kansainvälisten tavoitteiden mukaisina. Toteutuessaan 
asiakirjan mukainen luokittelu auttaa asettamaan Suomen kansallisen 
suojelualueverkoston vertailukelpoiseen asemaan muiden maiden 
luokittelujen kanssa. Korkeasaaren eläintarhalla ei ole huomautettavaa 
asiakirjan sisällöstä.

Esittelijä
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Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee antaa seuraavan lausunnon Suomen 
suojelualueiden luokittelemiseksi IUCN:n suojelualueluokituksen 
mukaan:

Metsähallituksen luontopalvelut on laatinut luonnoksen periaatteista 
valtionmaiden ja alustavasti myös yksityismaiden suojelualueiden 
luokittelemiseksi Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n vuoden 
2008 ohjeistukseen ja asiantuntijakeskusteluihin perustuen. 

Syksyllä 2012 IUCN:n 5. maailman luonnonsuojelukongressissa Etelä-
Koreassa IUCN julkisti Protected Planet 2012 -raportin. Se kuvaa, 
miten on edistytty maailmanlaajuisissa vuoteen 2020 ulottuvissa ns. 
Aichi-biodiversiteettitavoitteissa, jotka asetettiin 
biodiversiteettisopimuksen (CBD) 10. osapuolikokouksessa Japanissa 
vuonna 2010. Suomi on laatinut oman luonnon monimuotoisuuden 
suojelun ja kestävän käytön strategian ja toimintaohjelman vuosiksi 
2012–2020, Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi, jonka tavoitteet ovat 
pitkälti yhtenevät CBD:n strategisen suunnitelman kanssa. 
Valtioneuvosto teki joulukuussa 2012 strategiasta periaatepäätöksen ja 
kansallinen seurantatyöryhmä hyväksyi toimintaohjelman päivityksen 
maaliskuussa 2013.

Asiakirjassa esitetään ehdotus suojelualueiden kansallisesta 
luokitusprosessista sekä suojelualueen ja suojelualueluokkien 
määritelmien uudet suomennokset. Lisäksi esitellään nykyinen 
suojelualuejärjestelmä määritelmien valossa ja ehdotus valtionmaille 
perustettujen suojelualueiden tyyppikohtaiseksi luokitukseksi ja 
ehdotuksen perustelut. Varsinainen aluekohtainen luokitus tehdään 
vasta hyväksyttyjen luokitusperiaatteiden pohjalta. Ensin luokitellaan 
perustetut suojelualueet, aloittaen valtionmaista. Ympäristöministeriö 
hyväksyy lopullisen luokituksen.
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Korkeasaaren eläintarha pitää asiakirjan linjauksia onnistuneina ja 
kansallisten ja kansainvälisten tavoitteiden mukaisina. Toteutuessaan 
asiakirjan mukainen luokittelu auttaa asettamaan Suomen kansallisen 
suojelualueverkoston vertailukelpoiseen asemaan muiden maiden 
luokittelujen kanssa. Korkeasaaren eläintarhalla ei ole huomautettavaa 
asiakirjan sisällöstä.
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