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Kirje maa- ja metsätalousministeriön metsäosastolle 

 

WWF Suomen esitys metsälain uudistamisessa sivuun jääneistä teemoista 

 
WWF Suomen lähtökohtana metsälain uudistamiseen on, että metsäluonnon monimuotoisuutta 

turvaavat keinot ovat vahvasti asialistalla mukana. Tässä vaiheessa lain uudistamisprosessia 

haluamme ilmaista huolemme näiden teemojen vähäisyydestä lakityöryhmässä ja nostaa esille eräitä 

monimuotoisuutta tukevia toimenpiteitä, jotka metsälain tulisi sisältää.  

Metsälajiston ja metsäluontotyyppien tila on erittäin huolestuttava. Metsissä eläviä uhanalaisia 

lajeja on 814, joista suurimman osan uhanalaisuuden syy on metsien hoito- ja uudistamistoimet eli 

metsätalous. Näiden lisäksi uhanalaisuuden kynnyksellä, silmälläpidettävinä, on 776 metsälajia. Yli 

100 lajia on metsistämme jo hävinnyt. Metsäluontotyypeistä kaksi kolmasosaa on luokiteltu 

uhanalaisiksi joko määrän tai laadun muutosten perusteella. Näiden tulosten valossa on selvää, ettei 

nykyinen metsien käyttö ole ekologisesti kestävällä pohjalla, eikä säilytä biologista 

monimuotoisuutta riittävästi. 

Metsälain 1 § mukaan lain tarkoituksena on edistää metsien ekologista kestävyyttä ja niiden 

biologinen monimuotoisuus säilytetään. Metsälaki asettaa metsien hoidolle ja käytölle 

vähimmäisvaatimukset, joiden perusteella metsätaloutta säädellään vuosiksi eteenpäin. Suomi on 

sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen vuoteen 2020 mennessä eli 

sellaisella aikahorisontilla, johon uudistettava metsälakikin vaikuttaa.  

WWF esittää, että metsälain uudistamisen yhteydessä käsiteltäisiin ainakin vielä seuraavia 

metsäluonnon monimuotoisuuden ylläpitoon liittyviä toimenpiteitä, joita nykyinen metsälaki ei 

sisällä. 

1) Hakkuissa säästettävä elävä puusto ja lahopuu 

Uudistushakkuiden yhteydessä tulisi jättää vähimmäismäärä tietynkokoisia eläviä 

säästöpuita. Kaikissa hakkuissa tulisi säästää pysty- ja maalahopuuta tietty vähimmäismäärä, 

sekä monimuotoisuuden kannalta tärkeitä puita, kuten järeitä lehtipuita, kolopuita, 

petolintujen pesäpuita, hyvin suuria havupuita ja palokoromäntyjä.  

2) Uhanalaisten lajien huomioiminen 

Uhanalaisista lajeista ei ole metsälaissa lainkaan mainintaa, vaikka pääosin metsätalouden 

aiheuttamat metsäelinympäristön muutokset ovat 693 metsälajien uhanalaisuuden syy. 

Metsälaissa tulisi olla kirjaus uhanalaisten lajien tunnettujen elinpaikkojen turvaamisesta. 



3) Energiapuun korjuu 

Energiapuun korjuulle tulisi asettaa rajat korjuualalle jätettävien kantojen ja 

hakkuutähteiden osuudesta, sekä korjuulle sallituista kasvupaikoista. 

4) Vesistöjen suojavyöhykkeet 

Vesistöjen rantametsien leveydelle tulisi asettaa metrimäärät, joissa metsätaloustoimet 

olisivat rajoitettuja. Vesistöjen rantametsät ovat paitsi monimuotoisuuden, niin myös 

kiintoaine- ja ravinnekuormituksen sitomisen kannalta tärkeitä. 

5) Kesähakkuiden rajoittaminen 

 

Hakkuita tulisi rajoittaa linnustollisesti arvokkailla kohteilla lintujen pesimäaikana. 
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