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Viite: MMM:n lausuntopyyntö 
 
Asia: WWF:n lausunto esityksestä Valtioneuvoston asetukseksi metsien kestävästä 
hoidosta ja käytöstä sekä maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsänkäyttö- ja 
taimikon perustamisilmoituksesta.  
 
 
WWF kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto koskien Valtioneuvoston asetusta metsien 
kestävästä hoidosta ja käytöstä sekä maa- ja metsätalousministeriön asetusta metsänkäyttö- ja 
taimikon perustamisilmoituksesta.  
 
WWF pitää tärkeänä, että nykyistä metsälakia sekä sitä täydentäviä asetuksia päivitetään 
vastaamaan metsänhoidon sekä metsätalouden nykytilaa. WWF ei kuitenkaan näe järkevänä, että 
tässä vaiheessa metsälakiin ja sitä täydentäviin asetuksiin tehdään pienimuotoisia muutoksia ja 
selvennyksiä ilman metsälain perinpohjaista päivitystä. WWF toivoo, että metsälain 
uudistamiseksi aloitettaisiin kokonaisvaltainen ja kaikki sidosryhmät osallistava valmistelutyö, 
jonka lopputuloksena metsälakia voitaisiin päivittää vastaamaan paremmin nykypäivän 
metsänhoidollista sekä metsätaloudellista tilannetta. Erityisesti WWF toivoo, että metsälakiin 
tullaan sisällyttämään muita, esimerkiksi jatkuvaan kasvatukseen perustuvia 
metsänhoitomenetelmiä perinteisten kasvatushakkuu- ja uudistushakkuumallien rinnalle. Tällä 
hetkellä metsälaki ja sitä täydentävät asetukset eivät missään muodossa kannusta metsän 
jatkuvaan kasvatukseen ja luontaiseen uudistamiseen. WWF pitää tärkeänä, että perinteisten 
tasaikäisrakenteeseen, yhden puulajin kasvattamiseen sekä avohakkuisiin perustuvat 
metsänkasvatusmallit saisivat rinnalleen tasavertaiseksi myös muita, monimuotoisempaa 
metsärakennetta tukevia, kasvatusmalleja. Tämä tulee olemaan tulevaisuudessakin yhä 
tärkeämpää mm. ilmastonmuutoksen aiheuttamien säiden ääri-ilmiöiden sekä hyönteistuhojen 
yleistyessä.  
 
WWF pitää erittäin harmillisena että metsälaissa ei yhä edelleenkään säädetä mahdollisuutta 
metsän eri-ikäisrakenteiseen jatkuvaan kasvatukseen vaikka metsälaissa mahdollistetaan mm. 
alimittaisen metsän hakkuut esimerkiksi energiapuumetsiköissä. 
 



 

 

Asetuksen voimaantulon ajankohdasta on myös pyydetty ehdotusta. WWF ehdottaa, että asetus 
tulisi voimaan aikaisintaan 1.1.2011, sillä kuten yllä on jo mainittu, WWF näkee järkevänä koko 
metsälain kokonaisvaltaisen uudistamisen kerralla, minkä vuoksi osittaismuutoksen voimaantulo 
ennen koko lain päivitystä ei ole mielekästä.  
 
Seuraavassa kommenttimme yksittäisiin kohtiin esitykseen Valtioneuvoston asetukseksi metsien 
kestävästä hoidosta ja käytöstä:  
 
1 §  
Määritelmät 
Määritelmät ovat liian suppeat ja ne sopivat lähinnä kasvatushakkuisiin ja uudistushakkuisiin 
perustuvaan kasvatusmalliin. Jatkuvan kasvatuksen mallin mukaan kasvatettaessa puusto on eri-
ikäistä, minkä vuoksi keski-arvoihin perustuvat määritelmät eivät kuvaa riittävän hyvin metsän 
todellista tilaa.    
 
2 § 
Alueellinen metsäohjelma 
Kohta 4): Alueellisessa metsäohjelmassa tulisi biologisen monimuotoisuuden yleiskuvauksen 
sekä säilyttämisen lisäksi kirjata tarpeet ja tavoitteet biologisen monimuotoisuuden lisäämiseksi 
sekä monimuotoisuudeltaan arvokkaiden alueiden yhtenäisyyden parantamiseksi.  
Alueen keskeisinä tahoina tulisi erikseen mainita myös metsänomistajat. Näin metsäohjelmaa 
tehtäessä saataisiin alustavaa tietoa metsänomistajien omista näkemyksistä ja toiveista.  
 
3 § 
Metsäsuunnitelma 
Metsäsuunnitelmassa tulee selvittää mahdolliset METSO II kohteet ja niiden suojelusta 
mahdollisesti saatava rahoitus. Metsäsuunnitelman laadinnassa tulee ottaa huomioon 
metsänomistajan toiveet. Metsäsuunnitelmia tulee tehdä myös jatkuvan kasvatuksen mallin 
mukaan kasvatettavalle metsälle.  
 
2 luku  
Kasvatushakkuu 
 
4 § Kasvamaan jätettävä puusto 
5 § Jätettävän puuston vähimmäismäärän alittaminen 
”Kaksijaksoinen tai muuten tasaikäisestä poikkeavan metsikön kasvattaminen” luokitellaan tässä 
pykälässä erikoistapaukseksi jolle tulee esittää ”erityisen perusteltu syy”. Jatkuvan kasvatuksen 
mallin mukainen metsänhoito tulisi hyväksyä kasvatushakkuiden ja uudistushakkuiden mallien 
rinnalle omaksi kasvatusmallikseen, johon ei tarvitse ”erityisen perusteltuja syitä”.  
 



 

 

6 § Vaurioituneet ja sairaat puut 
7 § Velvollisuus uuden puuston aikaansaamiseksi 
Liitteen 1 taulukon mukaiset kasvatuskelpoisen puuston vähimmäismäärät ovat liian suuret jos 
metsää halutaan kasvattaa jatkuvalla kasvatuksella jossa eri-ikäisiä puita – niin taimia kuin 
varttuneempiakin puita – esiintyy metsän kasvuvaiheesta riippuen erisuuruisia määriä. Metsän 
eri-ikäisrakenteesta huolimatta metsän kasvu ja uudistuminen eivät ole uhattuna.  
 
3 luku 
Uudistushakkuu 
 
8 § Puuston järeys- ja ikävaatimukset 
9 § Puuston järeys- ja ikävaatimuksista poikkeaminen 
Uudistushakkuun (eli avohakkuun) vaatimusten vuoksi metsää voidaan hakata vain jos se täyttää 
tietyt läpimitta- tai ikäkriteerit. Tämä ei anna lainkaan mahdollisuutta esimerkiksi metsän 
jatkuvaan kasvatukseen, jossa jäljelle jäävän puuston kasvattaminen sekä uuden puuston aikaansaamisen 
edistäminen tapahtuvat samassa hakkuussa. 
 
10 § Luontaisen uudistamisen edellytykset 
Edellytyksissä oletetaan metsän uudistamisen tapahtuvan uudistushakkuun jälkeen. Tämän 
vuoksi kriteerit luontaiselle uudistamiselle ovat hyvin tiukat. Jatkuvassa kasvatuksessa luontaista 
taimiainesta syntyy koko ajan ja puusto on eri-ikäistä. Jatkuvassa kasvatuksessa luontainen 
uudistaminen onnistuu helposti ilman voimakkaita rahallisia panostuksia tai voimallisia 
toimenpiteitä.  Tämä tulisi huomioida tässä asetuksessa selkeämmin.  
 
11 § Toimenpiteet uuden puuston aikaansaamiseksi 
Pykälässä velvoitetaan voimakkaaseen puiden ja pensaiden raivaamiseen sekä maanpinnan 
käsittelyyn. Tällainen ei kuitenkaan ole välttämätöntä jatkuvan kasvatuksen mallissa, jossa 
luontaista taimiainesta syntyy riittävästi ilman voimakkaita toimenpiteitäkin. Luontaisen 
uudistamisen idea on nimenomaan metsän luontaista kasvumallia jäljittelevä kasvatus. Tähän ei 
kuulu vesitalouden järjestely eikä maanpinnan käsittely.  
 
12 § Luontainen uudistaminen 
Vaatimus ”muualla maassa kahdessa vuodessa uudistushakkuun jälkeen 1400 tainta hehtaarilla” 
ei sovi jatkuvan kasvatuksen malliin jossa taimia tietyllä hetkellä voi olla vähemmän, mutta 
taimia syntyy kuitenkin koko ajan ja puusto on eri-ikäistä.  
  
13 § Metsänviljely 
14 § Eri puulajien käyttäminen 
15 § Taloudellisesti kasvatuskelpoisen taimikon arviointiperusteet 
Arviointiperusteet pohjautuvat vain tasaikäisrakenteiseen metsänkasvatusmalliin, jossa taimikko 
on istutuksen tai kylvön jälkeen tasaikäinen sekä tasaisesti kuviolle levittäytynyt. Tämä ei taas 



 

 

sovi jatkuvan kasvatuksen malliin, jossa taimia voi olla vähemmän kuin 1000 kpl hehtaarilla ja 
taimet saattavat olla epätasaisesti levittäytyneinä metsässä. Tämä johtuu siitä, että jatkuvassa 
kasvatuksessa metsässä on eri-ikäisiä puita, ei ainoastaan taimia. Taloudellisesti 
kasvatuskelpoisen taimikon arviointiperusteissa tulisi ottaa huomioon myös eri-ikäisrakenteinen 
metsänkasvatusmalli ja siihen paremmin soveltuvat taimien kasvatuskelpoisuuden mittarit.  
 
16 § Edellytykset puuston aikaansaamista koskevan velvoitteen raukeamiselle 
Asetuksessa tulisi ottaa huomioon kasvatus- ja uudistushakkuumallista poikkeavien 
metsänhoitomallien (esim. eri-ikäiskasvatus) erityispiirteet ja näissä uuden puuston 
aikaansaamiseen tähtäävät toimenpiteet kuten luontainen uudistaminen. Jos metsänomistaja 
kasvattaa metsäänsä eri-ikäisrakenteisena, ja metsä uudistuu kasvatusmallin mukaan hyvin, ei 
häntä tule rankaista tässä asetuksessa pykälissä 10 – 14 mainittujen toimenpiteiden (mm. 
maanmuokkaus) tekemättä jättämisestä. Jatkuvassa kasvatuksessa ”kasvatuskelpoisen taimikon” 
määritelmää tulee arvioida metsää kokonaisvaltaisesti arvioiden. Nykyisen metsälain alla 
jatkuvan kasvatuksen mallia noudattava metsänomistaja joutuu liian voimakkaiden pakotteiden 
alle jos hänen metsänsä taimikko ei täytä nykyisen metsälain sisältämiä kriteereitä.  
 
4 luku 
Erityisen tärkeät elinympäristöt 
 
17 § Erityisen tärkeiden elinympäristöjen määrittely 
18 § Erityisen tärkeiden elinympäristöjen luonnontilaisuus 
19 § Erityisen tärkeiden elinympäristöjen käsittely 
Pykälä on liian löyhä. Jos erityisen tärkeitä elinympäristöjä joudutaan käsittelemään, tulee 
tarvittavat toimenpiteet suunnitella huolella ja tapauskohtaisesti ja erityistä varovaisuutta 
painottaen. Erityisen tärkeiden elinympäristöjen läheisyyteen tulee jättää riittävän suuri 
suojavyöhyke, jotta toimenpiteet eivät vahingoita alueen erityispiirteitä.  
 
5 luku 
Erinäiset säännökset 
 
20 § Pienkokoisen puuston hakkuu 
21 § Voimaantulo 
 
 
Seuraavassa kommenttimme koskien maa- ja metsätalousministeriön asetusehdotusta 
metsänkäyttö- ja taimikonperustamisilmoituksesta.  
 
1§ Metsänkäyttöilmoitus 
2§ Taimikon perustamisilmoitus 



 

 

Asetus taimikonperustamisilmoituksesta on ongelmallinen, sillä jatkuvassa kasvatuksessa 
taimikkoa ei erikseen perusteta, vaan luontainen taimiaines syntyy itsestään. Taimikon 
perustamisilmoituksen pakollisuuden vuoksi jatkuvan kasvatuksen mallin mukaisesti metsäänsä 
hoitavat joutuvat ongelmatilanteeseen.  
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