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Puhe: Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen -työryhmän loppuraportin luovutustilaisuus 19.1.2011 

Liisa Rohweder 

Metsälain uudistaminen tulee toteuttaa 

 

Me WWF:ssä juhlistamme tänä vuonna monin toimenpitein ja tapahtumin YK:n kansainvälistä Metsävuotta ja 

olemme ilahtuneita saadessamme aloittaa vuoden Suomen metsiä koskevalla positiivisella asialla.  

Haluan kiittää ministeri Sirkka-Liisa Anttilaa työryhmän perustamisesta, selkeiden tavoitteiden asettamisesta 

sekä kattavan asiantuntijajoukon kutsumisesta työryhmän jäseniksi. Lisäksi haluan kiittää työryhmän 

puheenjohtajaa, Juha Ojalaa ja työryhmän sihteerinä toiminutta Eija Valliusta kannustavasta ja ahkerasta työstä 

sekä työryhmän jäseniä rakentavasta, lämminhenkisestä sekä innostavasta yhteistyöstä. Kiitos myös kaikille 

asiantuntijoille, jotka toivat arvokkaan asiantuntemuksensa työryhmän avuksi.  

Valtaosalla Suomen metsistä harjoitetaan metsätaloutta ja hakataan puuta. Suojelualueet ovat painottuneet 

Pohjois-Suomeen ja Etelä-Suomen metsistä vain 2 % on suojeltu. Tämä tarkoittaa, että 98 % Etelä-Suomen 

metsistä on metsätalouden piirissä tavalla tai toisella.  Suuresta metsäpinta-alasta ja korkeasta puuston 

tilavuudesta huolimatta metsäluontomme voi huonosti.  

Vuonna 1997 asetettuun metsälakiin on sisällytetty arvokkaiden metsäelinympäristöjen sekä uhanalaisten lajien 

suojeluun tähtääviä rajoituksia. Tästä huolimatta sekä metsäisten lajien että metsäisten luontotyyppien 

uhanalaistuminen on pysynyt hälyttävänä. Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnin 2010 mukaan suurin osa 

uhanalaisista lajeista, yli 36 %, elää ensisijaisesti metsissä. Tämän lisäksi vuonna 2008 valmistuneen Suomen 

luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin mukaan metsien 76 luontotyypistä kaksi kolmasosaa on uhanalaisia 

joko määrän tai laadun muutoksen perusteella.  

Uhanalaistumisen syinä pidetään metsiemme pitkää ja voimakasta käyttöhistoriaa, jonka seurauksena 

metsistämme ovat kadonneet luonnontilaisten metsien rakennepiirteet. Eri-ikäinen puusto, korkea 

lahopuumäärä, monipuolinen puulajisto sekä pienhäiriöiden muodostama metsän rakenteiden vaihtelevuus ovat 

talousmetsissämme tuntemattomia. Metsiemme yksipuolistuminen on johtanut monien lajien häviämiseen 

erityisesti Etelä-Suomessa.   

Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu suojelualueilla ei riitä pysäyttämään arvokkaiden elinympäristöjen 

sekä lajien häviämistä. Meidän on parannettava talousmetsiemme metsänhoitoa niin, että uhanalaiset lajimme 

pystyvät selviytymään ja lisääntymään myös suojelualueiden ulkopuolella. Tämän tavoitteen toteutumiseksi 

tulee talousmetsiemme käsittelyyn saada mukaan enemmän luonnonmetsien rakennepiirteitä jäljitteleviä 

metsänhoitomenetelmiä. Tutkimusten mukaan hyvin suunniteltu ja toteutettu peitteellinen metsänkasvatus 

näyttäisi lisäävän metsien rakenteellista ja ekologista monimuotoisuutta. Peitteinen metsänkasvatuskaan ei 

kuitenkaan automaattisesti ylläpidä runsaampaa metsänluonnon monimuotoisuutta, minkä vuoksi kaikessa 

metsänkasvatuksessa on aktiivisesti ylläpidettävä lajien esiintymiselle tärkeitä rakenteita ja elinympäristöjä, 

kuten lahopuuta ja järeitä vanhoja puuyksilöitä.  

Lisäksi varautuaksemme ilmastonmuutokseen, tulee meidän ylläpitää geeniperimältään sekä ekologiselta 

rakenteeltaan mahdollisimman monimuotoisia metsävaroja. Metsiemme merkitys myös hiilen sitojina sekä 

varastoina kasvaa entisestään tulevaisuudessa.  
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WWF haluaa korostaa jokamiehenoikeuksia sekä metsiemme merkitystä myös virkistyskäytön kannalta sekä 

hyvinvoinnin lähteenä. Vähemmän voimakkaalla metsänkäsittelyllä voidaan parantaa metsien 

virkistyskäyttömahdollisuuksia ja mahdollistaa luontoelämyksiä.  

Tutkimusten mukaan suurimman metsänomistajaryhmän muodostavat nykyään niin kutsutut monitavoitteiset 

metsänomistajat. He asettavat metsän kasvatukselle taloudellisen tavoitteen, mutta korostavat sen ohella myös 

metsän muita arvoja, kuten esim. virkistyskäyttö-, maisema- ja hyvinvointiarvoja sekä luonnon 

monimuotoisuutta. Samasta asiasta kertoo WWF:n jo vuonna 2008 yksityismetsänomistajille tekemä kysely, 

jonka mukaan metsänomistajista lähes kolmannes on kiinnostunut painottamaan metsänkasvatuksessaan 

luonto-, ja maisema-arvoja tai metsän monikäyttöä laajemmin kuin puuntuotantoa. Avohakkuiden sijaan useat 

metsänomistajat toivovat metsänhakkuun vaihtoehdoiksi myös metsien peitteellisyyttä paremmin säilyttäviä 

pienaukko- ja poimintahakkuita. 

Työryhmämme on linjannut, että nykyisen lain uudistamisen tavoitteena on vapauttaa tiukkaa sääntelyä, jonka 

nähdään rajoittavan vapaata metsiin perustuvaa elinkeinon harjoittamista.  Työryhmä uskookin, että on aika 

luottaa aikaisempaa enemmän metsäomistajien omaan harkintaan, tavoitteiden asettamiskykyyn, 

päätöksentekoon sekä vastuuseen omien metsävarojensa hoidosta ja arvon säilyttämisestä. Samanaikaisesti 

metsänomistajia tukemiseksi heille tarjottavaa neuvontaa ja palvelua tulee parantaa. WWF pitää tärkeänä, että 

nyt tehtävän metsälain uudistamisen myötä myös ne metsänomistajat, jotka haluavat painottaa luonto-, 

virkistys- tai vaikkapa riista-arvoja tavallista enemmän, saavat neuvontaa ja palvelua samanarvoisesti kuin mitä 

he saisivat tavoitellessaan maksimaalista taloudellista voittoa metsistään.  

Metsälain osittaisesta vapauttamisesta huolimatta WWF haluaa korostaa, että metsälainsäädännön tulee 

jatkossakin turvata erityisesti metsiin kohdistuvat yhteiskunnalliset tavoitteet sekä kansainväliset velvoitteet. 

Näitä ovat mm. metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu arvokkaiden elinympäristöjen turvaamisen kautta, 

runsaiden metsävarojen säilyminen, ilmasto- ja energiatavoitteet sekä metsänomistajan oikeusturva. Lisäksi 

WWF pitää tärkeänä, että metsälain uudistamisessa tullaan tarkastelemaan ja monipuolistamaan myös 

metsälain 10 §:n kuuluvia arvokkaiden elinympäristöjen listaa uusimpien uhanalaisarviointien 

perusteella.  

Edellisen metsälain voimaan tulon jälkeen monta muutosta on tapahtunut. Metsänomistajakunta on nykyään 

monitavoitteisempi, metsistä saatavat tuotteet ja palvelut ovat monipuolisemmat, metsäenergiaa korjataan 

kiihtyvällä vauhdilla, ilmastonmuutos luo epävarmuutta tulevasta ja luonnon monimuotoisuuden häviämistä ei 

ole saatu pysäytettyä. Jotta pysyisimme mukana muutoksessa, tulisi myös metsälaki sekä 

metsänkasvatusmenetelmät saattaa ajan tasalle. 

WWF toivoo, että ministeriö tulee etenemään työryhmän loppuraportin toimenpide-ehdotusten kehittämiseksi 

sekä toimeenpanemiseksi mahdollisimman nopeasti.  

Hyvää Metsävuotta 2011! 


