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Tasks and problems of a senior officer

Ylitarkastaja Tupuna Kovanen

− esittelijä ryhmän toimialaan kuuluvissa asioissa

− toimii ryhmäpäällikön 2. sijaisena

− toimii laji- ja luontotyyppitiimin vetäjänä

− ratkaisee esittelystä

o luonnonsuojelulain mukaiset, lajeja koskevat poikkeamisluvat niiltä osin, kun ne eivät

ole Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vastuulla

o julkisuuslain mukaiset päätökset salassa pidettävien lajitietojen luovuttamisesta

o yksityismaiden luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksistä myönnettävät poikkeamiset

pois lukien tutkimusluvat

o kestävän metsätalouden rahoituslain mukaiset ja muut metsätaloutta koskevat lausunnot

luonnon monimuotoisuutta ja maisemanhoitoa koskevilta osin

− vastaa Natura-verkoston suunnittelun ja raportoinnin tehtävistä (mm. NATA-arvioinnit)

− vastaa Natura-verkoston täydentämiseen ja Natura-tietokantaan liittyvistä tehtävistä

− vastaa luonto- ja lintudirektiivin raportoinnista

− vastaa luonnonsuojelulain luontotyyppien rajaamispäätöksistä

− vastaa lajisuojeluasioista pois lukien linnut

− vastaa erityisesti suojeltavien lajien tärkeiden esiintymispaikkojen rajaamis- ja poikkeamispäätöksistä

− vastaa luonnonsuojelusuunnittelun, lajien ja luontotyyppien suojelun, luontokohteiden käytön

sidosryhmäyhteistyöstä

− vastaa metsäluonnon suojelun asiantuntijatehtävistä

− vastaa meri- ja sisävesiluonnon tehtävistä luonnonsuojelun osalta

− vastaa rauhoitettujen harvinaisten eläinten aiheuttamien vahinkojen korvausavustuksiin liittyvistä asiantuntijatehtävistä

− vastaa valtion tie- ja ratahankkeisiin liittyvistä luonnonsuojelun asiantuntijatehtävistä

− vastaa metsänhakkuista ja metsäteiden rakentamisesta annettavista lausunnoista ja kannanotoista seuraavissa kunnissa: 
Alavieska, Ylivieska, Sievi, Nivala, Haapajärvi ja Reisjärvi

− vastaa luonnonsuojelulain 65c §:n menettelystä em. kunnissa

− vastaa ympäristönmuutoshankkeisiin liittyvistä asiantuntijatehtävistä em. kunnissa pois

lukien turve-, maa-aines- ja tuulivoimahankkeet

− vastaa hoito- ja käyttösuunnitelmien sekä toimenpidesuunnitelmien hyväksymisestä

vesiluonnon pl. lintuvedet osalta

− vastaa luonnonsuojeluohjelmien toteuttamiseen liittyvistä ekologisista asiantuntijatehtävistä

− vastaa kansainvälisistä luonnonsuojeluasioista

− vastaa tiedoksi tulleiden lajeja ja suojelukohteita koskevien päätösten seurannasta

− toimii CITES-asioiden yhdyshenkilönä

− toimii luontovahinkoasioiden yhdyshenkilönä

Challenges

Too much work – too
few experts

An officer shoud be a 
polymath

Insufficient guidance, 
limited expert help

No database, 
supervision or

monitoring of the
cases

Deadlines (e.g. 
loggings 10 days)

Scale of cases vary a 
lot: small cases big 

volumes
Multifaceted cases

Using multiple data 
sources

simoultaneously is 
challenging

How  to use and 
interpret all the data 

available

Little user-friendly
applied data available

Data quality: 
administrative work
demands exactness

and sufficient
certainty

Understanding what
is missing – we do not

have all the
knowledge in data 

systems



Data sources • ArcView 

• Datasets in GEO plug-in

• Ely’s and self-made shapes

• Laji.fi (FinBIF)

• Uljas (SASS, Sakti, LajiGIS, SATJ, PAVE)

• Karpalo/Hertta (e.g. VESTY)

• Liiteri (land use plans)

• Itameri.fi

• Datasets of Forest Centre

• Datasets of Natural Resources Institute

• Datasets of municipalities 

• Datasets of Regional Counsils

• Datasets of Finnish Food Authority

• NGO’s and researchers

• Literature and reports

• Files and archives, silent knowledge, colleagues, internet

• Excels…



Checking a case: how to react?

And
Risks? Precautionary principle
Mitigation?
Compensation?

?
Quality of a case: application, statement, 
announcement => Mandate to react?

Considering the legal tresholds of 
approval

• ”significant”

• ”of not minor importance”

• ”favourable conservation status”

• ”declined substantially”

• “not seriously jeopardise the 
conservation objectives of the 
natural habitat type” 

• “will not adversely affect the 
integrity of the site”

Direct effects
Combined effects
Edge effects
Cumulative effects
Connectivity

Data needs:

• Nature values: species and 
habitats (including waters)

• Protected areas
+

• Geology

• Geography

• Hydrology

• Harmful substances

• Climate change

• Cultural values

• Previous and present land use



Some questions:

• Cumulative effects of minor land use projects like
loggings, ditchings and dredgings

• Prioritizing in land use planning: what must be saved, 
what can be lost?

• Where to carry out  management actions?

• How to reach favourable conservation status?

• Integrating species protection into land use planning –
how to defining suitable/potential areas to protect, 
ensuring connectivity?

• Natura 2000 as a working network for species – how to 
ensure?

• Trade-offs in protection areas?

• Evaluating status of species in status assesments for N 
2000 areas: threats, measures needed?

• Suitable replacement habitats for species?

• How to mitigate harmful effects?

• How and where to compensate?

Some wishes

Pre-interpreted data needed:

• Definition of buffer zones for threatened
species using enviromental data

• Defining enviromental limits for species

• Connectivity, fragmentation, edge effects
analysis

• Interactions between threatened species and 
environment: ”where to search Violet copper, 
what does it really need to survive?”

• Data systems in one portal ”portal of 
portals?” 

• User-friendliness

Some questions and wishes



Species: pearl

mussel +

brown trout: 

Water quality

Catchment areas

Nutrient load

Erosion risk

Solid matter load

Status of the river

Status of the

catchment area

=> How much

can pearl mussel

take? 

Kuva: Pirkkko-Liisa Luhta

Eroded ditch flowing into the pearl

mussel river, Pudasjärvi

Forest machine drove across the

freshwater pearl mussel river, 

Taivalkoski 
Forest ploughing in the catchment area of 

a pearl mussel river, KuusamoPhoto: Pirkko-Liisa Luhta
Photo: Pirkko-Liisa Luhta



Clear cutting in Siiponjoki Natura 2000 

area: Fragmentation of the area? 

Integrity of the area?

Consequence of a land use plan: breeding ground of the flying squirrel: 

Connectivity? Effects on the population level?

Searching temporary ecohotels for Gentianella amarella, 

road renovation project

Is a a cow pasture harmul to water quality

and protected species?

Whre to find Puccinellia

phryganodes?
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Thank you!


