Suomen metsät
FAKTA

Haluamme säilyttää upeat metsämme, joiden monimuotoisuutta
voimaperäinen metsätalous uhkaa. Metsäluonnon kirjo voidaan
turvata suojelemalla Suomen metsäpinta-alasta riittävä osuus ja
harjoittamalla ekologisesti kestävää metsätaloutta. Tällöin myös
ihmiset voivat nauttia ja hyötyä metsistämme eniten.
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”Luontoarvojen säilyttäminen ja
metsien virkistyskäyttö on meille
suomalaisille todella tärkeää.”
Päivi Soltin
WWF-yleiskummi

Uhat

800

Suomen metsissä
elää yli 800 uhanalaista lajia

Suomessa metsiä on pidetty liki ehtymättömänä luonnonvarana. Metsätalous ja soiden ojitus
ovat vaikuttaneet kuitenkin voimakkaasti metsiimme: Suomen metsäluontotyypeistä kaksi
kolmasosaa on uhanalaisia. Etelä-Suomen talousmetsissä ainakin 5 000 lajille elintärkeää
lahopuuta on vain neljä kuutiota hehtaarilla, kun luonnonmetsissä sitä voi olla yli sata kuutiota. Metsämme ovat myös nuortuneet ja niiden puusto on yksipuolistunut. Luonnontilassa
puusto on eri-ikäistä ja monilajista. Samalla vanhat puujätit ovat miltei hävinneet.
Metsien suojelu on tärkeää myös uhanalaisten eliölajiemme kannalta, sillä metsät ovat
niiden tärkein elinympäristö. Kaikkiaan Suomen metsissä elää yli 800 uhanalaista lajia.
Lisäksi toiset lähes 800 lajia on uhanalaisuuden kynnyksellä.

Ratkaisumme
Tavoitteenamme on, että vuoteen 2025
mennessä Suomen metsäluonnon monimuotoisuus on turvattu suojelemalla Suo
men metsäpinta-alasta vähintään 17 prosenttia ja harjoittamalla talousmetsissä
ekologisesti kestävää metsätaloutta.
Metsiemme monimuotoisuuden turvaamiseksi suojelualueiden tulee olla riittävän
laajoja ja niiden verkoston alueellisesti
kattava ja luontotyyppien osalta edustava.
On myös tärkeää, että heikentyneitä elinympäristöjä ennallistetaan, jotta ne voisivat
palautua nopeammin luonnontilaisiksi.

Talousmetsiä voidaan käyttää ekologisesti
kestävämmin jättämällä metsiin enemmän
kuollutta puuta ja suosimalla usean puulajin
metsiköitä.
Metsän jatkuvasti peitteisenä säilyttävä
metsänhoito, niin sanottu jatkuva kasvatus,
on pääsääntöisesti avohakkuisiin perustuvaa metsätaloutta parempi vaihtoehto luonnon monimuotoisuuden, ilmaston, maiseman ja vesiensuojelun kannalta. Myös FSCsertifioinnin mukainen metsienkäsittely
turvaa luonto-arvojen paremman säilymisen talousmetsissä.

Suomen
metsäpinta-alasta
tulee suojella
alueittain
kattavasti
vähintään
17 prosenttia

• Toimimme ainoana ympäristöjärjestönä maa- ja
metsätalousministeriön asettamassa metsäneuvostossa, joka valmistelee kansallisen metsäpolitiikan linjaukset. Olemme mukana metsiä
koskevia lakeja valmistelevissa työryhmissä.
• Työskentelemme uusien suojelualueiden puolesta.
• Vaikutamme metsien käytön ilmastovaikutusten
hallitsemiseksi Suomessa sekä kansainvälisesti.
• Vaadimme valtion maaomaisuudesta vastaavan
Metsähallituksen tulostavoitteen leikkaamista.
Tällä hetkellä liian suuri tulostavoite pakottaa
Metsähallituksen hakkaamaan suojelun arvoisia
metsiä.
• Toimimme Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) rahoituksen
ja resurssien turvaamisen puolesta.
• Lisäämme päättäjien ja metsänomistajien tietoa
monimuotoisten metsien hyödyistä ihmisille.

• FAKTA 2019 • Suomen metsät

17%

© panu kunttu /WWF

Vaikutamme
poliittiseen päätöksentekoon

Tuotamme tietoa
• Keväällä 2018 julkaisimme laajan raportin, joka tarjoaa tutkimukseen perustuvia ratkaisuja
metsänhoidon ympäristövastuullisuuden kehittämiseksi.
• Teetimme keväällä 2017 tutkimuksen metsänomistajien saaman metsäneuvonnan sisällöstä.
• Julkaisimme keväällä 2016 Metsänhoito-oppaan luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta
kiinnostuneille metsänomistajille.
• Julkaisimme 2015 WWF Suomen Metsävision, jossa esitimme omat metsiä koskevat tavoitteemme vuodelle 2025.
• Olemme julkaisseet yhdessä muiden luonnonsuojelujärjestöjen kanssa valtion metsiä ja soita
koskevan suojeluesityksen, johon sisältyy noin 500 aluetta.
• Osallistumme aktiivisesti julkiseen keskusteluun.

Otamme ihmiset mukaan
• Viestimme METSO-ohjelman mahdollisuuksista ja neuvomme suojelusta ja ekologisesta metsänhoidosta kiinnostuneita metsänomistajia.
• Perintömetsä-ohjelmamme tarjoaa helpon mahdollisuuden oman metsän vapaaehtoiseen
suojeluun.
• Tarjoamme kuluttajille luotettavaa tietoa puutuotteiden alkuperästä FSC-sertifioinnin avulla.
• Lisäämme tietoisuutta jatkuvapeitteisen metsänhoidon ympäristöhyödyistä ja menetelmän
mahdollisuuksista metsänomistajan kannalta.
• Edistämme yksityisten metsänomistajien, metsäammattilaisten ja metsäalan opiskelijoiden
tietoisuutta tietoisuutta ekologisesti kestävästä metsänhoidosta.

Teemme yhteistyötä yritysten kanssa
• Käymme vuoropuhelua metsäyritysten kanssa ekologisesti kestävän metsänhoidon kysymyksistä.
• Parannamme metsätalouden kestävyyttä muun muassa edistämällä FSC-sertifiointia ja metsän
jatkuvan kasvatuksen menetelmää.
• Edistämme uhanalaisten lajien ja metsätyyppien turvaamista metsätalousalueilla.
• Useat yritykset tukevat työtämme metsäluonnon suojelemiseksi.

together possible
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Tykkää, seuraa, jaa ja vaikuta.
facebook.com/wwfsuomi

@WWFSuomi
@LiisaRohweder

instagram.com/wwfsuomi

wwf.fi/uutiskirje

wwf.fi/alueet/suomi
wwf.fi/kummiksi
wwf.fi/yritykset

WWF.FI

Suojelemme luontoa ja ratkaisemme
ympäristöongelmia – luonnon
ja ihmisten hyväksi.

