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Metsälain uudistaminen on nyt erittäin ajankohtaista ja tärkeää metsänomistajien arvojen 

muuttumisen, metsätalouden rakennemuutoksen ja erityisesti metsäluonnon monimuotoisuuden 

tilan takia.  

 

Vapaaehtoiset keinot metsäluonnon tilan parantamiseksi ovat jatkuvasti lisääntyneet ja ne ovat 

jonkin verran myös metsien tilaa parantaneet. Vapaaehtoiset keinot ovatkin erinomainen lisä 

täydentämään lakisääteisiä vähimmäisvaatimuksia metsäluonnon monimuotoisuuden 

turvaamiseksi.  

 

Metsälaki on kuitenkin väline, jonka avulla on varmistettava se, että luonnon monimuotoisuuden 

köyhtyminen saadaan pysäytettyä vuoteen 2020 mennessä. Tätä tavoitetta ei voi jättää 

vapaaehtoisen suojelun varaan.  

 

Tavoite pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on kirjattu myös 

hallitusohjelmaan. Lisäksi Suomea velvoittaa YK:n biodiversiteettisopimus ja EU:n 

biodiversiteettistrategia.   

 

Nyt uudistettavalla lailla on ratkaiseva vaikutus siihen, saadaanko luonnon monimuotoisuuden 

köyhtyminen pysäytettyä vuoteen 2020 mennessä.  Metsälaki asettaa metsien hoidolle ja 

käytölle vähimmäisvaatimukset, joiden perusteella metsätaloutta säädellään vuosiksi eteenpäin.  

 

Uuden lain tulee olla nykyistä kunnianhimoisempi luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta, 

sillä metsäluonnon köyhtyminen jatkuu tutkimustulosten mukaan maassamme edelleen. 

Luonnonsuojelulain mukaiset keinot ja METSO-ohjelman toimeenpano eivät yksin riitä 

metsäluonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi.  

 

Suurin osa metsistämme on talousmetsiä, ja siten myös talousmetsissä tarvitaan tehostettuja 

toimia luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi. Uudistettavalla metsälailla on tässä aivan 

keskeinen merkitys. 

 

Suurimmat puutteet metsälakiesityksessä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi liittyvät 

metsänkäsittelytapoihin sekä monimuotoisuutta turvaaviin toimenpiteisiin. 

 

Nykyiseen metsälakiin verrattuna MEMO-työryhmän loppuraportissa ansiokasta luonnon 

monimuotoisuuden näkökulmasta on se, että lakiesitys mahdollistaa paremmin 

monipuolisempien metsänkäsittelymenetelmien harjoittamisen ja vapauttaa osin 

metsänomistajan mahdollisuuksia toimia tavoitteidensa mukaisesti.   

 

 



 

 

 

Metsänkäsittelytapoihin liittyen WWF on kuitenkin ilmaissut useasti huolensa 

uudistamiskypsyysrajojen poistamisen vaikutuksista metsien käyttöön. Koska rajojen 

poistamisen jälkeen metsä on mahdollista uudistushakata minkä ikäisenä tai kokoisena tahansa, 

on olemassa riski, että Suomen metsät nuorentuvat entisestään.  Energiapuun korjuun 

todennäköinen lisääntyminen tulee lisäämään tätä riskiä. Näin ollen yhä harvempi metsä saa 

kasvaa vanhaksi ja luontoarvoja paremmin ylläpitäväksi.  

 

Esitykseen metsälaista ei ole tuotu läheskään riittävästi uusia konkreettisia metsäluonnon 

monimuotoisuutta turvaavia toimenpiteitä, vaikka tuoreet Suomen eliölajiston ja luontotyyppien 

uhanalaisuutta käsittelevät arviot osoittavat metsäluonnon erittäin huolestuttavan tilan ja 

uhanalaisuuden korkean tason. Uuden metsälain on pystyttävä paremmin vastaamaan tähän 

kehitykseen ja vallitsevaan nykytilanteeseen.  

 

Tutkimustietoa ja käytännön sovelluksia on tarjolla runsaasti enemmän nyt kuin nykyisen 

metsälain valmistelun aikaan 16 vuotta sitten. Tällaisia monimuotoisuutta turvaavia 

toimenpiteitä olisivat esimerkiksi seuraavat jo tällä hetkellä metsätaloudessa osin käytössä olevat 

toimenpiteet, kuten vähimmäismäärän säätäminen siitä, kuinka paljon eläviä ja kuolleita puita 

tulee jättää hakkuualueille 

 

Uhanalaisista lajeista metsälakiesityksessä on mainittu vain liito-orava. Muista lajeista ei 

esityksessä ole lainkaan mainintaa, vaikka pääosin metsätalouden aiheuttamat 

metsäelinympäristön muutokset ovat 693 metsälajin uhanalaisuuden syy.  

 

Energiapuun korjuulle tulisi asettaa reunaehdot. Vesistöjen reunoille tulisi jättää suojakaistat. 

 

Näiden toimenpiteiden sisällyttäminen uuteen metsälakiin edistäisi metsälain päämäärää 

ekologisesti kestävästä hoidosta ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämisestä. WWF:n 

esittämät toimenpiteet eivät ole myöskään mahdottomia, koska niitä jo nytkin toteutetaan 

vapaaehtoisesti. 

 

Erityisen tärkeitä elinympäristöjä ei tulisi laissa määritellä pienialaisiksi. Metsänomistajan 

kannalta on tärkeämpää, paljonko tulee tulonmenetyksiä. Erityisen tärkeiden elinympäristöjen 

hakkuut mahdollistavan poikkeusluvan myöntämisen perusteet ovat lakiesityksessä muuttuneet 

huonompaan suuntaan. Esitys laskee selvästi vähäisen taloudellisen menetyksen rajaa, eikä 

riittäviä taustaselvityksiä tai perusteluita esitetty. Poikkeuslupaa pitäisi voida hakea vasta kun 

ympäristötukihakemuksesta olisi tullut kielteinen päätös. 

 

Erityisen tärkeiden kohteiden käsittely ja puuston kaikenlainen korjuu tulisikin näillä alueilla 

minimoida ja kohteiden kokoa tulisi kasvattaa ja varmistaa, että myös kartoituksissa 

löytymättömät lain kriteerit täyttävät kohteet turvataan.  

 

On hyvä asia, että lakiesityksessä erityisen tärkeitä elinympäristöjä esitetään täydennettäväksi 

uusilla elinympäristötyypeillä. Niitä tulee kuitenkin täydentää ehdotettua laajemmin. 

 

Siitä edistysaskeleesta huolimatta, että lakiesitys mahdollistaa paremmin monipuolisempien 

metsänkäsittelymenetelmien harjoittamisen ja vapauttaa osin metsänomistajan mahdollisuuksia 

toimia tavoitteidensa mukaisesti, on esityksessä uudeksi metsälaiksi on vakavia puutteita 



 

 

 

luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta, eikä tavoiteltu metsäluonnon 

monimuotoisuuden nykyistä parempi taso tule toteutumaan.  

 

Tämän vuoksi WWF on jättänyt eriävän mielipiteen MEMO-jatkotyöryhmän esitykseen 

metsälaiksi. 

 

Lopuksi haluan vielä kiittää maa- ja metsätalousministeriötä aktiivisuudesta uudistaa metsälaki 

ja että WWF:llä oli mahdollisuus osallistua metsälakityöryhmän työskentelyyn. 


