
Luontoa turvataan 
yhteistyössä yli rajan  

Suomen, Venäjän ja Norjan 
rajojen läheisyydessä sijaitsee 
luonnoltaan monimuotoisia 
vanhoja metsiä, soita sekä 
vesistöjä, joista osa on säilyt-
tänyt luonnontilaisuutensa 
jäätyään syrjäisen sijaintinsa 
vuoksi aktiivisen käytön ulko-
puolelle. Monet arvokkaista 
luontoalueista ovat nykyään 
suojeltuja rajan eri puolilla. 
Arvokkaita elinympäristöjä on 
jäljellä myös suojelualueiden 
ulkopuolella.

Luonto tarvitsee turvaa

Maankäytön muutokset sekä 
muu ihmistoiminta heikentä- 
vät lajien elinympäristöjä. 
Itä-Fennoskandian alueella 
sijaitsee uhanalaisiksi arvioi-
tuja luontotyyppejä ja esiin-
tyy uhanalaisiksi arvioituja 
lajeja. Myös luonnon kyky 

tuottaa ihmisille monipuoli-
sia hyötyjä uhkaa heikentyä. 
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Venäjän luonnon 
monimuotoisuudella 

on suuri merkitys 
Suomen luonnolle. 

Luonnon 
monimuotoisuuden katoa 
on verrattu vaikutuksiltaan 
ilmastonmuutosta 
vastaavaksi ilmiöksi.

Ympäristö yhdistää 

Rajaseudulla luonnon moni-
muotoisuuden turvaaminen 
kohtaa useamman maan arvot 
ja odotukset luonnolle ja luon-
nonvarojen käytölle. Myös hal-
linnon prioriteetit, resurssit 
ja toimintatavat eroavat mai-
den välillä. Monimuotoisuu-
den turvaamisen tavoitteet ja 
keinot on sovitettava yhteen 
rajojen molemmin puolin 
sekä yhteisessä dialogissa.

Ympäristöyhteistyö toimii 
usein kanavana, jossa kulttuu- 
riltaan erilaisetkin rajanaa-
purit voivat toimia yhdessä ja 
saavuttaa yhteisiä tavoitteita. 
Suomen ja Venäjän välinen 
ympäristöyhteistyö on jat-
kunut huolimatta yleisestä 
poliittisesta tilanteesta EU:n 
ja Venäjän välillä.

Ekologiset käytävät 
elintärkeitä

Monet rajan läheisistä luonto-
alueista toimivat osana ekolo-
gisia käytäviä rajan yli, ja ne
kytkeytyvät Venäjän puolella
laajoihin metsämantereisiin.
Rajan yli leviävät niin nisäk-
käätkuin lahopuiden pieneliöt 
ja käävät.  

Suomen luonto hyötyy merkit-
tävästi rajantakaisten luonto-
alueiden lajirikkaudesta sekä  
elinvoimaisuudesta.

Luonto jatkuu yli rajojen. Lajien luontaiset elinympäristöt voivat 
olla yhtäaikaisesti useamman maan alueella rajojen halkoessa 
ekosysteemejä. Lajit myös liikkuvat maiden välisten rajojen poikki 
etsiessään elinkelpoisia elinalueita muuttuvassa ilmastossa.
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Fennoskandian  
vihreä vyöhyke   

Fennoskandian vihreä vyöhyke 
on nykyisten ja suunniteltujen 
luonnonsuojelualueiden ketju 
Suomen, Norjan ja Venäjän raja- 
seuduilla. Maat tekevät yhteis-
työtä suojelualueiden välisen 
kytkeytyvyyden kehittämiseksi.

Yhteistyö perustuu maiden 
edustajien allekirjoittamaan 
yhteisymmärryspöytäkirjaan ja 
on osa YK:n biologista moni-
muotoisuutta koskevan yleis-
sopimuksen toimeenpanoa.

Yhteistyön tavoitteena on  
luoda vihreästä vyöhykkeestä 
rajat ylittävän luonnonsuojelu- 
yhteistyön malli sekä lisätä 
alueen tunnettavuutta kan-
sallisesti ja kansainvälisesti. 
Fennoskandian vihreä vyöhyke 
on Euroopan vihreän vyöhyk-
keen pohjoisin osa. 

www.ym.fi/vihreavyohyke
www.europeangreenbelt.org
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Ilmastonmuutoksesta tutkimustarpeita 

Muuttuva ilmasto luo haasteita myös suojelualueverkos-
tolle, jonka toimivuuden turvaamiseksi tarvitaan lisää 
tietoa mm. seuraavista aiheista:

Suomen, Venäjän ja Norjan 
rajaa myötäilevän vihreän 
vyöhykkeen ytimen muo-
dostavat olemassa olevien ja 
suunniteltujen suojelualuei-
den verkosto. Verkoston poh-
joinen sijainti tekee siitä ja 
sen lajistosta haavoittuvaisen 
ilmastonmuutoksen edetessä. 

Suojelualueverkostoa ja sen 
toimivuutta tuleekin uudel-
leentarkastella ja kehittää 
ilmastonmuutokseen sopeu-
tumiseksi. On todennäköistä, 
että verkostoa kehittämällä 
voidaan myös lieventää ilmas-
tonmuutoksen kielteisiä vai-
kutuksia Suomen luontoon.

Huomio ekologisiin 
yhteyksiin

Kansainväliset sopimukset 
kuten YK:n biodiversiteetti-
sopimus velvoittavat moni- 

puolisten ja kattavien suoje-
lualueverkostojen muodos-
tamiseen. Suomessa suoje-
lualueverkostoa on viime 
vuosina kehitetty vapaaehtoi-
sen metsiensuojelun kautta 
(METSO-ohjelma). Myös valtio 
on perustanut omille mailleen 
suojelualueita.

Suojelualueet ovat usein pinta- 
alaltaan pieniä. Lajien elinym-
päristöjen turvaamiseksi on 
kiinnitettävä huomiota myös 
suojelualueiden ulkopuolisiin 
alueisiin, ja kehittää suoje-
lualueiden välisiä ekologisia 
yhteyksiä.

Moninainen 
keinovalikoima 

Ruotsin, Suomen ja Luoteis-
Venäjän alueen metsistä ja 
suojelualueista kootun tiedon 
perusteella asiantuntijat ovat 

Rajat ylittävän luonnon turvaaminen  
muuttuvassa ilmastossa 
Ilmastonmuutos aiheuttaa suojelualueverkostolle riskejä, mutta samanaikaisesti 
suojelualueet tarjoavat sopeutumismahdollisuuksia. Luonnon monimuotoisuuden 
turvaamisessa myös luonnonvarojen käytön kestävyydelllä on tärkeä rooli.

laatineet suositukset jäljellä 
olevien luonnonsuojelullisesti 
arvokkaiden metsien turvaa-

Luonnonsuojelullisesti arvokkaat 
metsät (HCVFs) Ruotsin ja Suomen 
pohjoisosissa sekä  Luoteis-
Venäjän alueella voivat toimia 
osana ekologisia käytäviä rajan yli.  
Lähde: Kuhmonen, A. ym. 2017.

miseksi. Tärkeimmät metsä-
alueet suositellaan sisällytet-
tävän suojelualueisiin.

Suojelualueiden ulkopuo-
lella voidaan ylläpitää tai 
parantaa eri eliöryhmien 
elinoloja metsätaloustoimen-
piteiden paremmalla suunnit-
telulla. Esimerkiksi jäljitte-
lemällä metsäpaloja voidaan 
saada aikaan tietyille lajeille 
suotuisia elinympäristöjä.

Lajit ovat kuitenkin erilaisia.
Kestävien ratkaisujen aikaan-
saamiseksi tarvitaan paljon 
enemmän tietoa eri eliöryh-
mien elinympäristövaatimuk- 
sista sekä esimerkiksi ekolo-
gisten, rajoja ylittävien käy-
tävien merkityksestä. Tutki-
musyhteistyö venäläisten ja 
suomalaisten välillä on tärke-
ää, ja molemmissa maissa on 
runsaasti vielä hyödyntämä-
töntä tutkimusaineistoa. 

• Kuinka hyvin valtion rajat 
ylittävät ekologiset käytävät 
toimivat eri lajiryhmien liik-
kumis- ja leviämiskanavina 
muuttuvassa ilmastossa?

• Miten hyvin kytkeytynei-
tä ekologiset käytävät 
oikeastaan ovat, ja mille 
lajiryhmille?

• Missä ovat mahdolliset lajien 
leviämisen pullonkaulat?

• Kuinka hyvin valtakunnan 
rajat ylittävät ekologiset  
 

yhteydet toimivat suoje-
lullisesti tärkeiden van-
hojen metsien lajiston 
turvaamisessa?

• Missä Fennoskandian 
vihreällä vyöhykkeellä 
kannattaa priorisoida uusien 
suojelualueiden perus-
tamista, ennallistamista, 
sekä tuoda tietoa maan-
käytön suunnitteluun, mm. 
maakuntakaavoitukseen?

Lähde: Aapala, K. ym. 2017.
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Monimuotoinen luonto on 
tärkeää ihmisten terveydelle ja 

hyvinvoinnille sekä alueelliselle 
elinvoimalle. 

Vihreän vyöhykkeen luontoalueiden aluetaloudelliset vaikutukset Suomessa 2017

Kokonaistulo-vaikutus (milj. €)  Käyntimäärä 

Hiidenportin kansallispuisto 0,6 12 300

Hossan kansallispuisto 5,6 124 000

Itäisen Suomenlahden kansallispuisto 0,7 16 400

Kolin kansallispuisto 21,5 203 400

Linnansaaren kansallispuisto 2,6 33 000

Oulangan kansallispuisto 18,8 199 000

Patvinsuon kansallispuisto 0,3 14 200

Petkeljärven kansallispuisto 0,8 16 200

Pyhä–Luoston kansallispuisto 13,3 149 100

Repoveden kansallispuisto 4,2 172 000

Riisitunturin kansallispuisto 4,9 33 000

Urho Kekkosen kansallispuisto 36,6 334 700

Valkmusan kansallispuisto 0,1 169 00

Yhteensä 110,0 1 324 200

Vihreän vyöhykkeen kansallispuistojen paikallistaloudelliset vaikutukset ja käyntimäärät vuonna 2017 (Metsähallitus 2018).

Vihreää vyöhykettä
kehitetään   

Strategia Fennoskandian vihre-
än vyöhykkeen kehittämiseksi 
vuoteen 2020 mennessä mää-
rittelee yhteiset tavoitteet Suo-
men, Norjan ja Venäjän yhteis-
työlle vihreän vyöhykkeen 
kehittämiseksi sekä sitä koske-
van yhteisymmärryspöytäkir-
jan toimeenpanemiseksi. 

1. Suojelualueiden verkos-
toa sekä ekologisen kyt-
keytyneisyyttä on kehitetty 
kolmen maan vyöhykkeellä 
luonnon monimuotoisuu-
den sekä lajien liikkumiselle 
riittävän pohjois-etelä- ja 
itä-länsi-suuntaisen kytkey-
tyneisyyden turvaamiseksi. 

2. Kolmikantainen tutki-
musyhteistyö vihreän 
vyöhykkeen luonnon moni-
muotoisuuden, ilmaston-
muutoksen, kulttuurin sekä 
sosiaalisen hyvinvoinnin 
tutkimiseksi on tiivistynyt. 

3. Taloudellista ja alueel-
lista kehittämistä, joka 
perustuu ihmisten voimava-
rojen sekä ekosysteemipal-
veluiden hyödyntämiseen 
vihreällä vyöhykkeellä, 
on vahvistettu ja se on 
kestävää.  

4. Vihreän vyöhykkeen 
luontoon sekä kulttuuripe-
rintöön perustuvia elinkei-
noja on vahvistettu.  

5. Rajat ylittävää yhteistyötä 
on tehostettu vihreän vyö-
hykkeen verkostossa.  

6. Korkea tietoisuuden taso 
kaikkien toimijoiden keskuu-
dessa vihreän vyöhykkeen 
ainutlaatuisesta luonnosta 
sekä geologisesta moni-
muotoisuudesta ja näiden 
suojelusta. 

Luonnon rauha, hienot maisemat, monipuoliset retkeilymahdolli-
suudet sekä marja- ja sienimetsät, kalapaikat ja metsästysmaastot 
houkuttelevat rajaseudun vihreälle vyöhykkeelle matkailijoita sekä 
kotimaasta että ulkomailta.  Myös rajaseutujen kulttuuriperintö 
kytkeytyy vahvasti alueen luontoon. 

Luontoon perustuvat elinkeinot työllistävät ja 
tarjoavat liiketoimintamahdollisuuksia paikal-
lisille. Suomessa valtion suojelualueilla luonto-
matkailun kestävyyttä turvataan aktiivisesti. 

Monimuotoinen luonto tukee 
kestävää kehitystä ja hyvinvointia

Strategia 
sisältää 
kuusi 
päämäärää
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Muut lähteet: 
Aapala K. ym. (2017) Suojelualueverkosto muuttuvassa 
ilmastossa – esiselvitys. Suomen ympäristökeskus.
Kuhmonen A. ym. (toim.) 2017 Protected areas and high 
conservation value forests in the Barents Euro-Arctic Region 
– Sweden, Finland and Russia. Suomen ympäristökeskus. 
Metsähallitus (2018) Kansallispuistojen, valtion retkeilyalueiden 
ja eräiden muiden suojelu- ja virkistysalueiden kävijöiden 
rahankäytön paikallistaloudelliset vaikutukset vuonna 2017.

• Luottamuksellisten suhteiden rakentumis-
ta rajan yli on tuettava ja vaalittava. 

• Paikallisten organisaatioiden sitouttami-
seksi on kehitettävä ja sovellettava osallis-
tavia käytäntöjä kuten työpajatoimintaa. 

• Vihreän vyöhykkeen toiminnalle on 
turvattava kolmikantainen koordinaatio ja 
tuettava toimijoiden verkostoitumista. 

• Luonnonvarojen kestävän käytön edis-
tämiseksi vihreällä vyöhykkeellä tulee 
kehittää tutkimuksen, liike-elämän ja 
viranomaisten yhteyhteistoimintaa.

• Olemassa olevien luonnon monimuotoi-
suuden turvaamisen keinojen käyttöä 
tulee tehostaa tunnistettujen rajat ylittävi-
en ekologisten käytävien läheisyydessä.

• Luontoon liittyvää tietopohjaa tulee 
vahvistaa sekä tutkimustuloksista viestiä, 
kartoitusmenetelmiä ja dataa pyrkiä yhte-
näistämään sekä luontoon liittyviin seu-
rantoihin ja arviointeihin ohjata rahoitusta. 

• Rajat ylittävän luonnonsuojeluyhteistyön 
tavoitteet tulee tunnistaa ja niiden toi-
meenpanoa tukea päätöksenteossa sekä 
rahoituksen kohdentamisessa.

• Vihreän vyöhykkeen erilaisia ja jaettuja 
arvoja ja kestävän hyödyntämisen mah-
dollisuuksia tulee tunnistaa ja tehdä näitä 
tunnetuksi erilaisille yleisöille.

Suositukset on tuotettu  
Luonto rajalla -työpajassa, 11.12.2017.

Lisätietoa:

ym.fi/vihreavyohyke
europeangreenbelt.org 
facebook.com/fennoscandiangreenbelt 

Julkaisu on koostettu Suomen ympäristökeskuksen, ympäristöministe-
riön ja Metsähallituksen 11.12.2017 järjestämän Luonto rajalla -semi-
naarin ja työpajan pohjalta. Tilaisuudessa puheenvuoroja esittivät 
Bo Storrank sekä Eeva Primmer (SYKE), Otso Ovaskainen (Helsingin 
yliopisto), Joel Erkkonen (Metsähallitus), Juha Rainne (ulkoministeriö), 
Petri Haapalainen (työ- ja elinkeinoministeriö), Tapio Hakaste (maa- ja 
metsätalousministeriö), Ville Brummer (CMI), Päivi Lundvall (Suomen 
luonnonsuojeluliitto) ja Alexander Kryshen (Karelian Research Centre). 
Julkaisun on koonnut Aino Rekola (SYKE).
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Suositukset luonnon 
monimuotoisuuden 
turvaamisen valtavir-
taistamiseksi vihreällä 
vyöhykkeellä


