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Viite: Lausuntopyyntönne 187129; 15.1.2015; dnro: 44/442/2015 
ASIA:  WWF:n lausunto – Suunnitelma metsien suojelu- ja METSO tilastoinnin kehittämiseksi 
 
 
Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt WWF Suomelta lausuntoa suunnitelmasta metsien 
suojelu- ja METSO tilastoinnin kehittämiseksi. WWF Suomi kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja 
toteaa seuraavaa: 
 
Nykyisessä esityksessä on vakavia virheitä, jotka tulee ehdottomasti korjata. 
 
Metsiensuojelutilastot ovat keskeistä pohjatietoa metsiä koskevassa keskustelussa ja 
päätöksenteossa. Hyvän tilastoinnin periaatteiden mukaan oleellista on, että kunkin luokan nimi 
kuvaa luokkaa mahdollisimman hyvin. Tilastointi on myös käsitteiden määrittelyä.  
 
WWF katsoo, että suojelualueeksi on syytä määritellä ainoastaan sellaiset kohteet, jotka ovat 
pysyvästi, julkisesti ja selkeästi määritelty metsätaloustoiminnan ulkopuolelle. Tämän periaatteen 
mukaan suunnitelmassa esitettyjen luokkien nimiä ja niiden sisältöjä on täsmennettävä. 
 
WWF esittää, että tilastointi nimetään ’Metsien suojelun ja luontoarvojen turvaamisen tilastoinniksi’. 
Luokat 1, 2 ja 3 on perustellusti määritelty erillisiksi luokiksi, joiden suojelustatus poikkeaa oleellisesti 
toisistaan. Kuitenkin suunnitelmassa on esitetty ylätason kategoria Suojellut metsät ja se käsittää 
luokat 1 ja 2. Luokan 2 nimittäminen suojelluksi on kyseenalaista, sillä nimensä mukaisesti nämä ovat 
talousmetsiä, eivät suojelualueita. WWF esittää, että ylätason otsikko poistetaan. Näin kolme luokkaa 
pysyvät selkeästi erillisinä.  
 
Luokka 1 Lakisääteiset suojelukohteet on selkeästi määritelty metsätaloustoiminnan ulkopuolelle.  
Alaluokkaan 1B Muut lakisääteiset suojelualueet on sisällytetty kaikki Natura 2000 verkostoon 
kuuluvat alueet. WWF huomauttaa, että metsiensuojelutilastossa suojelualueeksi ei voi laskea 
sellaisia kohteita, joiden metsiä ei ole suojeltu. Esimerkiksi rantojensuojeluohjelma suojelee rannat 
rakentamiselta ja harjujensuojeluohjelma soranotolta mutta näiden alueiden metsät ovat 
lähtökohtaisesti metsätalouskäytössä. Alaluokan 1C Määräaikaisesti rauhoitetut suojelualueet 
kohdalla pysyvyyden kriteeri ei täyty. Tämä näkyy kuitenkin selvästi alaluokan nimessä. 
 
 



 

 

Luokan 2 Talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteilla on mahdollista tehdä hakkuita, jotka 
eivät vaaranna kohteen suojeluarvoja. Tämän luokan alueita ei siis ole määritelty 
metsätaloustoiminnan ulkopuolelle, joten näiden nimittäminen metsien suojeluksi ei ole perusteltua. 
Esimerkiksi omistajan tai omistajaorganisaation omalla päätöksellä suojeltujen kohteiden suojelu 
voidaan myös purkaa omistajan päätöksellä. Lisäksi, kun ”metsissä sallitaan hakkuita, jotka eivät 
vaaranna luontoarvoja”, jää hakkuun suunnittelijan käsityksen varaan millaisilla hakkuilla on 
vaikutusta luontoarvoihin. WWF esittää, että luokan nimi muutetaan 'Talousmetsien 
monimuotoisuuskohteiksi’.  
 
Luokka 3 pitää sisällään hyvin erilaisia alueita ja jää epäselväksi, mikä näitä alueita yhdistää, niin että 
nämä voitaisi laskea samaan kategoriaan. Mukana on virkistysalueita (virkistysmetsiä, retkeilyalueita, 
ulkoiluarvoja sisältäviä kohteita), erityisiä ympäristö- ja monimuotoisuusarvoja sisältäviä metsiä, 
erämaa- ja porolaidunarvoja sisältäviä metsiä sekä tutkimusmetsiä. Vaikka on hyvin mahdollista, että 
ne tukevat luontoarvoja, Luontoarvojen suojelua tukevat erityisalueet ei ole validi termi kyseiselle 
luokalle, sillä jo määritelmällisesti näiden metsien ensisijainen tavoite on muu kuin luontoarvojen 
turvaaminen. WWF esittää, että luokasta joko luovutaan tässä yhteydessä, tai luokkaa kutsutaan 
’muiksi erityisalueiksi’, tällöin se tulee jaotella esimerkiksi virkistys-, monimuotoisuus-, porolaidun- ja 
tutkimusmetsiksi. 
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