
 
WWF  
Lintulahdenkatu 10 
00500  HELSINKI 

 Puh: (09) 7740 100 
info@wwf.fi 
wwf.fi • panda.org  
 

 

   
 

 

 

 
 

Y-tunnus  0215186-5 

Jari Leppä, maa- ja metsätalousministeri  
Krista Mikkonen, ympäristöministeri  
 
Tiedoksi 
Juha S Niemelä, pääjohtaja, Metsähallitus 
Jussi Kumpula, toimitusjohtaja, Metsähallitus Metsätalous Oy   
 
Metsähallituksen hallitus:  
Timo Laitinen, hallituksen puheenjohtaja, pääjohtaja, Valtiokonttori  
Sanna Paanukoski, hallituksen varapuheenjohtaja, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö  
Pekka Hautala, jäsen, Metsähallituksen henkilöstön edustaja, luontovalvoja, Metsähallitus, JHL:n 
pääluottamusmies  
Johanna Ikäheimo, jäsen, hallituksen puheenjohtaja, Lappset Group Oy, Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia, 
hallituksen jäsen FEPI – Federation of European Play Industry, puheenjohtaja, Lapin korkeakoulukonsernin 
neuvottelukunta, puheenjohtaja  
Heli Lehtonen, sihteeri, talousjohtaja, Metsähallitus  
Simo Rundgren, jäsen, alueiden edustaja, Kolari, kirkkoherra  
Jussi Saukkonen, jäsen, talous-, kehitys-, IT- ja HR-johtaja, Isku-Yhtymä Oy Metsähallituksen 
tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja  
Ismo Tiainen, jäsen, hallinto- ja kansainvälisten asioiden johtaja, ympäristöministeriö  
NEFCOn (Nordic Environment Finance Corporation), hallituksen jäsen  
Liisa Tyrväinen, jäsen, tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus, WWF:n hallintoneuvoston jäsen  
 
   

10.8.2021   
   
Arvoisat maa- ja metsätalousministeri ja ympäristöministeri,   
   
Me WWF Suomella olemme hyvin huolissamme valtion suhtautumisesta Suomessa jäljellä olevien 
luonnonmetsien turvaamiseen. Vetoamme hallitukseen valtion maiden luonnonmetsien säästämiseksi 
hakkuilta. Tällä hetkellä käynnissä olevat hakkuut valtion omistamissa luonnonmetsissä on lopetettava 
välittömästi, eikä uusia hakkuita valtion omistamissa luonnonmetsissä tule aloittaa.   
  
Noin kymmenen vuotta sitten Suomen metsistä noin 4 % oli luonnonmetsiä. Tänä päivänä lukema on enää 
noin 2 % ja pienenee edelleen, jos näiden metsien hakkuita jatketaan. Kaikkien jäljellä olevien 
luonnonmetsien turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Valtion mailla kaikki luonnonmetsät tulee suojella 
lailla pysyvästi. Luonnonmetsällä tarkoitetaan tässä luonnontilaisia ja luonnontilaisen kaltaisia metsiä 
(primary and old growth forest), joiden tiukkaa suojelua edellytetään myös Suomen hyväksymässä 
EU:n biodiversiteettistrategiassa.  
  
Suomi on sitoutunut YK:n biodiversiteettisopimuksessa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja tämä 
on vahvistettu myös hallitusohjelmassa. Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen kuuluu Metsähallituksen 
lakisääteisiin tehtäviin (Laki Metsähallituksesta 6§: ”Luonnonvarojen kestävän hoidon ja käytön olennaisena 
osana Metsähallituksen on riittävästi otettava huomioon biologisen monimuotoisuuden suojelu ja 



 

 

tarkoituksenmukainen lisääminen metsien, meren ja muiden luonnonvarojen hoidolle, käytölle ja suojelulle 
asetettujen muiden tavoitteiden kanssa.”). 
  
EU:n biodiversiteettistrategiassa yhtenä monimuotoisuuden turvaamisen tavoitteena on suojella kaikki 
jäljellä olevat luonnonmetsät. Suomi onkin jo ottanut askeleen tämän toimeenpanemisen suuntaan: 
Valtioneuvoston periaatepäätöksessä Helmi-ohjelmasta on tavoitteena selvittää valtionmaiden 
metsiensuojelun tehostamistarpeet ja mahdollisuudet mukaan lukien EU:n biodiversiteettistrategian 
monimuotoisuustavoitteiden vaatimukset valtion maiden osalta. Helmi-ohjelmassa kirjatun selvityksen 
teon ajaksi on biodiversiteettistrategian ja hallitusohjelman hengen mukaista pidättäytyä hakkuista 
potentiaalisilla kohteilla.   
  
Nyt näyttää kuitenkin siltä, että valtioneuvosto ja Metsähallituksen johto katsovat passiivisina vierestä, kun 
viimeisiä luonnontilassa olevia metsiä tuhotaan ennen kuin Helmi-ohjelmassa tarkoitettua selvitystä on 
tehty. Tiedossamme on esimerkiksi metsä, jossa on hakattu jopa 300-vuotiasta puustoa. Kyseessä ei ole 
mikään yksittäistapaus, vaan arvokkaita luonnonmetsiä hakataan toistuvasti.  
  
Tiedossamme on myös muun muassa hakkuita, joissa puustoa poistetaan myrskytuhokohteilta lajistollisesti 
arvokkaiksi todetuista luonnonmetsistä. Useassa tällaisessa kohteessa on aloitettu korjuut, vaikka vieressä 
on useita valtion maiden nuoren metsän myrskytuhokohteita korjattavaksi. Luonnonmetsistä ei tule korjata 
myrskyn kaatamia puita, vaan metsät tulee säästää toimenpiteiltä. Luonnonmetsät pitää 
kiireisellä metsätuholain muutoksella rajata selkeästi korjuiden ulkopuolelle.  
  
Toivomme rakentavaa ja tuloksekasta yhteistyötä maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön 
välillä. Metsien monimuotoisuuden suojeluun ja erityisesti luonnonmetsien suojeluun on tartuttava samalla 
kun luonnonsuojelulakia uudistetaan. Luonnonmetsiä on Suomessa suojelematta myös yksityisten 
metsänomistajien mailla. Ratkaisemalla valtionmaiden luonnonmetsäkysymyksen mallikkaasti, 
toimii valtio esimerkillisesti yksityisten metsänomistajien suuntaan.   
   
Osallistumme mielellämme työhön luonnonmetsien turvaamiseksi.  
  
 
Kunnioittavasti,   
   
WWF Suomi  
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