
WWF Suomi   wwf.fi   

Lintulahdenkatu 10  info@wwf.fi 

00500 HELSINKI  puh. 09 7740 100 

 

 

WWF Suomen näkemyksiä päivitystarpeiksi valtioneuvoston periaatepäätökseen 

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO 2008–2016 

 

Yleistä 

Tässä yhteydessä WWF ei ota kantaa siihen minkälaisia vaikutuksia METSOn pinta-alatavoitteisiin tulee 

biodiversiteettikokouksen Nagoyan COP 10 päätöksestä 17 % suojelupinta-alasta. Tähän sitoumukseen 

Suomen tulisi pystyä vastaamaan vuoteen 2020 mennessä. 

Ohjelman rahoituksesta tulisi päättää periaatepäätöksen päivityksen yhteydessä. Ympäristöministeriön osalta 

METSOa on toteuttamatta 82 618 ha. Jotta tämä hehtaarimäärä saataisiin täyteen 2020 mennessä, niin rahaa 

tarvitaan vuositasolla 45 milj. euroa. Nyt tänä vuonna rahaa on käytössä 32 milj. euroa. Selvä vuotuinen 

lisäys määrärahoihin siis tarvitaan. 

Periaatepäätöksessä tulisi selkeämmin ilmaista, että ympäristöviranomaiset saavat olla aktiivisesti yhteydessä 

maanomistajiin suojeluarvoltaan merkittävien kohteiden mukaan saamiseksi METSOon. Zonation-ohjelman 

käyttöä tulisi tehostaa sopivien, laadultaan korkeiden METSO-kohteiden löytämiseksi. 

Otsikointi ja otsikoinnin numerointi vastaa tässä METSOn periaatepäätöksen kohtia. 

 

1. Luonnontieteelliset valintaperusteet 

Tarvitaan kohdennettua viestintää ja yhteydenottoja etenkin harvinaisten ja laadultaan merkittävien 

METSOn elinympäristötyyppien saamiseksi ohjelmaan mukaan. 

3. Suojelualueverkon kehittäminen 

Periaatepäätöksessä tulisi tarkemmin määritellä mitkä suojeluhehtaarin lasketaan mukaan METSOn saldoon. 

Nyt mukaan on laskettu kokeiluvaiheen hehtaarit ja ilmeisesti myös jotain muita luonnonsuojelulain 

mukaisia suojelupäätöksiä. METSOn tavoite on metsäluonnon turvaaminen, eikä siksi ole 

tarkoituksenmukaista yrittää saada sen hehtaaritavoitetta täyteen mahdollisimman helposti erilaisilla 

”rajatapauksilla”. 

Hallitusohjelmassa oleva 20 000 ha valtion ja julkisyhteisöjen suojelutavoite tulee selkiyttää 

periaatepäätöksessä siten, että ilmaisusta käy selväksi mikä on valtion osuus ja mikä muiden julkisyhteisöjen. 

Nyt se on liian epätäsmällisesti ilmaistu ja suojeluvastuu epäselvä. WWF katsoo, että valtion vastuu olisi tuo 

20 000 ha ja muiden julkisyhteisöjen suojeluvelvoite tulisi tämän hehtaarimäärän päälle. 

 

 



4. Monimuotoisuuden turvaaminen yksityismetsissä 

Luonnonhoidon rooli ja vastuu siitä tulisi määritellä tarkemmin uudessa Suomen metsäkeskuksen 

organisaatiossa. Riskinä on, että luonnonhoito jää metsäkeskuksen toiminnassa resursoinniltaan vähäiseen 

asemaan, metsäkeskuksen muiden toimintojen alle. 

Nykyinen kirjaus ”                                            -                               

                                     400–800  p                        ” on liian epäselvä, 

suuruusluokkaero on suuri. Lähdemme siitä, että päivitetyssä periaatepäätöksessä tähdätään annettujen 

haarukoiden ylempiin arvoihin. 

Maa- ja metsätalousministeriön tulisi tarkistaa ympäristötukikohteiden korvausperusteet yhdenmukaisiksi 

pysyvien METSO-kohteiden kanssa. Nyt on ilmennyt, että ympäristötukikohteille maksetaan suhteessa 

selvästi korkeampaa hintaa. 

Periaatepäätöksessä mainittu metsätuholain selkiyttäminen suhteessa luonnonhoidon osana tuotettuun 

lahopuuhun suojelemattomilla alueilla: metsätuholain tuore luonnos kiristää kynnysarvoja. Metsätuholaki 

tulisi valmistella uudestaan, kun kuolleen puuston määrän poistovelvoitteen kiristämiseen ei ole biologisia 

perusteita. Lakiluonnos uhkaa vähentää lahopuun määrää metsistä entisestään. 

7. Luonnonhoitotoimet valtion talousmetsissä 

Metsähallitus on suojellut METSOn yhteydessä 1000 ha korpia, mutta tehdyn selvityksen mukaan 

suojelemattomia korpia METSO-alueella on Metsähallituksen hallinnassa 100 000 ha. Metsähallituksen tulisi 

selvittää näiden 100 000 ha ennallistamis- ja suojelutarpeet, sekä toteuttaa toimenpiteet selvityksen 

perusteella kaikkein arvokkaimmilla kohteilla. 

8. Monimuotoisuuden turvaaminen kuntien virkistysmetsissä ja valtion retkeilyalueilla 

KuntaMETSOn jatkamista tulee arvioida saatujen kokemusten perusteella. Kunnille ja seurakunnille 

osoitettu korvaus METSO-kohteista tulee säilyttää vähintään 50 % suuruisena. 

Valtion retkeilyalueilla laadittujen METSO-inventointien perusteella tulisi retkeilyalueiden hoito- ja 

käyttösuunnitelmat laatia uudestaan yhteistyössä laajan sidosryhmäjoukon kanssa. Tulosten perusteella tulisi 

metsätaloustoimista luopua kokonaan kaikilla METSO-kelpoisilla retkeilyalueiden kohteilla. 

9. Metsänomistajien neuvonta ja metsäammattilaisten koulutus 

METSO-ohjelman suojelumahdollisuudet tulee saada kiinteäksi osaksi metsänomistajille suunnattua uutta 

www.metsaan.fi -palvelua. Palvelussa tulisi mainostaa METSOn tarjoamia mahdollisuuksia ja siihen 

haettavia elinympäristötyyppejä.  

11. Tietopohjan parantaminen 

METSO-ohjelman osana tehtävässä tutkimustoiminnassa tulee painottaa METSO-kohteiden ekologisen 

laadun ja kytkeytyneisyyden (muihin metsäisiin suojelualueisiin) arviointia. Nyt ohjelmaan liittyvää 

ekologista tutkimusta tehdään vain yhdessä tutkimushankkeessa, mutta sosiaalista ja taloudellista tehdään 

useissa. METSOn tavoite on turvata uhanalainen metsäluonto, ja myös ohjelmaan liittyvän 

tutkimustoiminnan tulisi tukea ja edistää tätä tavoitetta. Ylipäänsä METSO-tutkimusten tuloksia tulisi 

hyödyntää ohjelman loppukauden tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisessa. 
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