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WWF Suomen lausunto esityksestä metsälaiksi ja valtioneuvoston asetukseksi 

metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä 
 

 

WWF Suomi kiittää maa- ja metsätalousministeriötä metsälakiesityksen ja siihen liittyvän metsien 

kestävän hoidon ja käytön asetuksen lausuntopyynnöstä. WWF näkee edistysaskelista huolimatta 

vakavia puutteita esityksessä uudeksi metsälaiksi biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen ja 

ekologisen kestävyyden turvaamisen kannalta. Edistystä on se, että lakiesitys mahdollistaa osittain 

monipuolisempien metsänkäsittelymenetelmien harjoittamisen ja vapauttaa osin metsänomistajan 

mahdollisuuksia toimia tavoitteidensa mukaisesti. Koska Suomen metsistä noin 90 % on 

talouskäytön piirissä ja samaan aikaan metsät ovat uhanalaisten lajien tärkein elinympäristö, on 

metsälailla erittäin suuri vaikutus luontomme monimuotoisuuden tilaan. Tämän takia metsälain 

tulee varmistaa luontoarvojen kattava säilyminen ja lisätä monimuotoisuutta talousmetsissä. 

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

metsien biologinen monimuotoisuus. Metsälaki asettaa metsien hoidolle ja käytölle 

vähimmäisvaatimukset, joiden perusteella metsätaloutta säädellään vuosiksi eteenpäin. 

Metsälainsäädäntö on ainoa kaikkia metsänomistajia ja talousmetsiä sitova keino vaikuttaa metsien 

käsittelyyn. Metsälaki asettaa metsätalouden harjoittamiselle minimivaatimukset, sen sijaan kaikki 

muut keinot, kuten metsien sertifiointi ovat vapaaehtoisia. Metsien monimuotoisuuden turvaamista 

ei voida jättää vain vapaaehtoisten keinojen varaan, vaan metsälain on varmistettava metsäluonnon 

monimuotoisuuden turvaaminen, jos kiinnostus tai resurssit vapaaehtoisia keinoja kohtaan 

vähenevät. Metsäluonnon monimuotoisuutta turvaavat keinot on oltava vahvasti mukana uudessa 

metsälaissa. Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen vuoteen 

2020 mennessä. Nyt uudistettava metsälaki vaikuttaa metsien osalta tähän tavoitteeseen enemmän 

kuin mikään muu yksittäinen laki. 

Metsälajiston ja metsäluontotyyppien tila on erittäin huolestuttava. Metsissä eläviä uhanalaisia 

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

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 nykyinen käyttö säilytä biologista 

monimuotoisuutta riittävästi. 

Metsälakiesityksessä on otettu joitakin edistysaskelia monimuotoisuuden turvaamiseen liittyen. 

Lain soveltamisalasta on poistettu valtion suojeluun hankkimat alueet sekä metsät, joita koskee 

valtion maata hallinnoivan viranomaisen oma suojelupäätös. Lisäksi parannuksia ovat mahdollisuus 

vapautua vähätuottoisten turvemaiden uudistamisvelvoitteesta, muutaman uhanalaisen luontotyypin 

lisäys erityisen tärkeäksi elinympäristöksi sekä pyrkimys mahdollistaa eri-ikäisrakenteinen 

metsänkasvatus.  



Esitykseen metsälaista ei kuitenkaan 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 

merkittävästi enemmän nyt kuin nykyisen metsälain valmistelun aikaan 17 vuotta sitten. Tällaisia 

monimuotoisuutta turvaavia toimenpiteitä ovat monet jo tällä hetkellä metsätaloudessa osin 

käytössä olevat toimenpiteet. 

Uudistushakkuiden järeys‐ ja ikärajoitteiden poistaminen saattaa osaltaan vähentää vanhojen 

metsien, iäkkäiden ja järeiden puiden sekä järeän lahopuun esiintymistä talousmetsissä. Niiden 

väheneminen on metsälajiston ja metsäisten luontotyyppien uhanalaistumisen keskeisin syy. Koska 

rajojen poistamisen jälkeen metsä on mahdollista uudistushakata minkä ikäisenä tai kokoisena 

tahansa, on olemassa riski, että Suomen metsät nuorentuvat entisestään. Näin ollen yhä harvempi 

metsä saisi kasvaa vanhaksi ja luontoarvoja paremmin ylläpitäväksi.  Jos rajoitteiden poistaminen 

vaikuttaa metsien ikäluokkajakaumaan nuorentavasti, vaikutukset monimuotoisuuteen ovat 

negatiivisia. 

Uudistushakkuille olisi järkevä jättää vähimmäisrajat, joita ennen uudistushakkuuta ei saisi suorittaa 

muuten kuin metsäkeskuksen alueyksikön hyväksynnällä. Metsänomistajien puolelta tähän ikä- ja 

järeysrajojen poistamiselle ei ole suurta kysyntää, sillä tutkimuksen mukaan vain kymmenesosa 

poistaisi ne kokonaan. 

Erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteiden turvaamisessa on kiinnitettävä huomioita 

biologista monimuotoisuutta ylläpitäviin rakennepiirteisiin ja elinympäristöissä esiintyvien 

uhanalaisten lajien elinympäristövaatimuksiin. Nämä ominaispiirteet on säilytettävä ja kohteiden 

käsittely ja puuston kaikenlainen korjuu on minimoitava. Lakiesitykseen lisätty kohteiden 

pienialaisuuden määritelmä tulee ehdottomasti poistaa. Päinvastoin, kohteiden kokoa tulisi 

kasvattaa ja varmistaa, että myös kartoituksissa löytymättömät lain kriteerit täyttävät kohteet 

turvataan. Erityisen tärkeiden elinympäristöjen listaan tulee lisätä tietyillä uhanalaisilla metsä- ja 

suoluontotyypeillä. 

Maa- ja metsätalousministeriö teetti asiantuntija-arvioinnin metsälain muutosten vaikutuksista 

Metsäntutkimuslaitoksen, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ja Suomen ympäristökeskuksen 

yhteishankkeena. Näiden tutkimuslaitosten 28 asiantuntijaa laativat parhaaseen olemassa olevaan 

tutkimustietoon perustuen kattavan selvityksen muutosten vaikutuksista. Arvioinnin metsäluonnon 

monimuotoisuutta käsittelevässä osuudessa todettiin, että kokonaisuutena metsälakiehdotus 

heikentää metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamista verrattuna voimassa olemaan metsälakiin 

ja heikentää mahdollisuuksia täyttää Suomen kansainväliset sitoumukset ja kansalliset tavoitteet. 

Tärkeimmät heikennykset ja puutteet koskivat arvioinnin mukaan metsälain erityisen tärkeitä 

elinympäristöjä.  

Maa- ja metsätalousministeriön tulee huomioida tämän asiantuntija-arvioinnin tulokset ja muuttaa 

metsälakiesitystä niiden pohjalta. Uuden metsälain muutosten tulee perustua tutkimustietoon, eikä 

niitä voida sivuuttaa tai kyseenalaistaa, kuten ministeriö tähän asti on tehnyt. 

Keskeisimmät muutostarpeet metsälakiesityksessä ja siihen liittyvässä asetuksessa ovat seuraavat: 

● Erityisen tärkeiden elinympäristöjen kategorinen pienialaisuus on ehdottomasti poistettava 

lakiesityksestä. Myös näiden kohteiden heikentämisen sallivan poikkeusluvan myöntämisen 

perusteita esitetään laskettavaksi 

● Erityisen tärkeiden elinympäristöjen käsittely tulee minimoida ominaispiirteiden säilyttämiseksi; 

lakiesityksessä sallitaan voimakkaat poimintahakkuut ja puutavaran kuljetus näissä kohteissa 



● Erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi on saatava: kaikki aitokorvet, nevakorvet, 

ruohokangaskorvet ja joenvarsimetsät 

● Luontaisen uudistamisen taimikokovaatimusta ja aikarajoja tarkistettava, jotta se on aidosti 

varteenotettava vaihtoehto viljelylle 

● Eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen minimipohjapinta-aloja laskettava, jotta jatkuva kasvatus 

varmasti toimii erilaisilla paikoilla ja lähtötilanteissa 

● Lakiesityksessä ei ole uusia velvoitteita luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, vaikka lajien 

ja luontotyyppien uhanalaisuus on huolestuttavan korkealla tasolla. 

 

Ohessa esitellään tarkemmin WWF Suomen näkemykset ja muutosehdotukset metsälain ja metsien 

kestävän käytön ja hoidon asetuksen esityksistä. 

 

Helsingissä 22.3.2013 

 

Liisa Rohweder  Panu Kunttu 

pääsihteeri   metsäasiantuntija 

WWF Suomen edustajat Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen -jatkotyöryhmässä 

 

 

 



Metsälaki ja valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä 

Luonnosversiot (8.2.2013) 

 

Metsälaki 

1 luku 

Yleiset säädökset 

1 § Lain tarkoitus 

Tähän pykälään tulee lisätä kirjaus, jonka mukaan lain tarkoituksena on parantaa ja lisätä biologista 

monimuotoisuutta, sen säilyttämisen lisäksi. 

 

2 § Soveltamisala 

Lain soveltamisalasta ehdotetaan poistettavaksi oikeusvaikutteisten yleiskaavojen virkistysalueet. 

Tämä tarkoittaisi, että näillä alueilla metsälain monimuotoisuuden turvaamisen velvoitteet koskien 

erityisen tärkeitä elinympäristöjä ja liito-oravan esiintymien ilmoitusmenettelyä eivät olisi 

voimassa. Metsälain tulee olla voimassa yleiskaavojen virkistysalueilla näiden pykälien osalta 

(10−10b § ja 14−14 b §). 

Lain soveltamisalan mukaan metsätuholain mukaisesti vahingoittuneet puut on poistettava erityisen 

tärkeistä elinympäristöistä. Tämä heikentää erittäin merkittävästi näiden pinta-alaltaan nykyään 

pienien kohteiden ominaispiirteitä, joista kuollut puu on keskeisimpiä. Metsätuholain mukaisen 

korjuuvelvoitteen ei tule olla voimassa erityisen tärkeissä elinympäristöissä. Metsälain ja 

metsätuholain uudistamisessa tämä muutos tulee linjata yhteisesti. 

 

2 luku  

Puunkorjuu ja metsän uudistaminen 

5 § Kasvatushakkuu ja siihen liittyvä uudistamisvelvoite 

Ks. asetus 2 § 

 

Asetus  

2 luku 

2 §  

Kasvatushakkuu 

Jotta eri-ikäisrakenteinen kasvatus varmasti toimisi erilaisissa tilanteissa ottaen huomioon metsän 

käyttöhistorian, maantieteellisen sijainnin, metsätyypin, puulajisuhteet ja puuston iän, niin 

kasvatushakkuun jälkeisiä minimipohjapinta-aloja tulisi alentaa lakiesityksen rajoihin nähden. 

Esityksessä ne ovat liian korkeita eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatusmenetelmän onnistumiseksi. 

Lakiesityksen mukaisilla rajoilla ongelmia saattaa tulla erityisesti silloin, kun tasaikäinen metsikkö 

halutaan muuttaa erirakenteiseksi uudistumisen ja alikasvoksen kehittämisen kautta. Jotta metsikkö 

uudistuisi, se kannattaa hakata harvemmaksi kuin esityksessä olevat minimipohjapinta-alat sallivat. 

Luontainen uudistuminen on runsaampaa, kun metsikkö hakataan harvemmaksi. Jotta metsiköiden 

kasvattaminen ilman uudistushakkuita toimii paremmin, metsään pitää sallia esitettyä harvempi 

puusto.  



Sopivat minimipohjapinta-alat eri kasvupaikoille eri osissa Suomea olisivat seuraavat: 

Eteläinen Suomi, tuore tai sitä ravinteikkaampi kangas 9 m
2
/ha 

Eteläinen Suomi, kuivahko tai sitä karumpi kangas 8 m
2
/ha 

Keskinen Suomi, tuore tai sitä ravinteikkaampi kangas 8 m
2
/ha 

Keskinen Suomi, kuivahko tai sitä karumpi kangas 7 m
2
/ha 

Pohjoinen Suomi, tuore tai sitä ravinteikkaampi kangas 7 m
2
/ha 

Pohjoinen Suomi, kuivahko tai sitä karumpi kangas 6 m
2
/ha 

Edellä mainittuja kasvupaikkoja vastaavilla turvemailla sovellettaisiin samoja vähimmäisrajoja. Jos 

minimipohjapinta-ala alittuu, tulee selvittää onko metsikössä riittävä runkoluku. Riittäisi, jos puut 

ovat läpimitaltaan vähintään viisi senttimetriä ja tiheys olisi 1000 puuta per hehtaari. Jos puita olisi 

riittävästi, sen kummempia velvoitteita ei tulisi. Jos uudistamisvelvoite syntyisi, niin luontaisen 

uudistamisen ajan tulee olla riittävän pitkä. 

Metsälaki 

5 a § 

Uudistushakkuu ja siihen liittyvä uudistamisvelvoite 

Uudistamisvelvoite syntyy, kun puunkorjuun seurauksena käsittelyalueelle on syntynyt yli 0,3 

hehtaarin avoin alue. Lakiesityksen perusteluissa sanotaan, että näitä 0,3 hehtaarin aukkoja saisi olla 

vain yksi kappale per metsikkö. Jos tekee useampia, kyseessä onkin kasvatushakkuu ja aletaan 

soveltaa käsittelyaluetta ja sen minimipuustoa. Tämä pitäisi sanoa laissa tai asetuksessa, ei vain lain 

perusteluissa. 

Kasvatuskelpoista puustoa koskevassa lakiehdotuksen pykälässä on periaatteellinen virhe, jonka 

avulla puuston vähimmäisvaatimukset on mahdollista kiertää pienaukkohakkuussa. Sen mukaan 

kasvatuskelpoisesti taimettuneet alat saa laskea pois kasvatushakkuun käsittelyalueen pinta‐alasta. 

Silloin puuston tiheys lasketaan pelkästään välialueiden perusteella, ja metsikön voi laillisesti 

hakata harvojen välialuerepaleiden luonnehtimaksi raiskioksi. Taimettuneiden osien laskeminen 

pois pinta-alasta pitäisi poistaa, jotta vältytään välialueiden repaleisuuden ongelmalta. Tämä ei olisi 

kestävällä pohjalla olevaa kasvatushakkuuta. 

Toisessa momentissa määritellystä ”puuntuotannollisesti vähätuottoisista ojitetuista turvemaista” 

tulisi poistaa lisämääre vähätuottoiset. Metsänomistajalla tulee olla mahdollisuus luonnon 

monimuotoisuuden vaalimisen perusteella jättää uudistamatta rehevämpiä turvemaita, sillä myös 

puolukka- ja mustikkaturvekankaiden ojitusta edeltäneen ajan olosuhteista löytyy luontaisesti 

harvapuustoisia suotyyppejä. Maanomistajan itsensä asettaman tavoitteen tulisi olla tärkein peruste 

sallia ennallistaminen erilaisilla turvemailla. Tämä muutos tukisi myös suostrategian linjauksia. 

Säästöpuiden jättäminen tulisi ottaa osaksi kaikkia uudistushakkuita, ei vain ojitettujen turvemaiden 

hakkuissa. 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. 

Metsälakiehdotuksessa ei huomioida voimakkaassa kasvussa olevan energiapuun korjuun 

vaikutuksia lainkaan, vaikka tutkimustulosten perusteella sillä voi olla suuren mittakaavan 

vaikutuksia metsäluonnon monimuotoisuudelle, erityisesti lahopuusta riippuvaiselle lajistolle. 

Laajamittaisella energiapuun korjuulla on monia merkittäviä ekologisia vaikutuksia 



metsäekosysteemin toimintaan. Energiapuun korjuu vähentää lahopuun määrää eri tavoin: 

pieniläpimittaisen hakkuutähteen ja kantojen korjuussa, käsittelyalueelle jääneiden pöllien ja 

tuulenkaatojen korjuussa sekä energiapuun korjuukohteilla ajamisessa yhteydessä, jolloin suurempi 

osuus lahoista maapuista tuhoutuu kuin pelkän uudistushakkuun yhteydessä. Lisäksi energiapuuta 

korjataan kasvamassa määrin ensiharvennusmetsistä, jolloin poistetaan erityisesti lehtipuustoa, mikä 

johtaa puulajisuhteiltaan ja rakenteeltaan homogeenisiin metsiin. Näillä on negatiivinen vaikutus 

luonnon monimuotoisuuteen. Energiapuun korjuulle tulee asettaa rajat korjuualalle jätettävien 

kantojen ja hakkuutähteiden osuudesta, sekä kantojen nostolle sallituista kasvupaikoista.  

Vesistöjen rantametsien leveydelle tulisi asettaa metrimäärät, joissa metsätaloustoimet olisivat 

rajoitettuja. Vesistöjen rantametsät ovat paitsi monimuotoisuuden, niin myös kiintoaine- ja 

ravinnekuormituksen sitomisen kannalta tärkeitä. 

 

6 §  

Puunkorjuun toteutus 

Puunkorjuun yhteydessä tulisi välttää maastovaurioita ylipäänsä, ei vain sellaisia, jotka heikentävät 

puuston kasvuolosuhteita. Puunkorjuukoneiden ajourien suunnittelussa tulisi edellyttää 

kasvillisuudeltaan herkkien alueiden, järeiden lahopuiden, pienvesien ja korpipainanteiden 

välttämistä, kuten myös kesäaikaisten hakkuiden rajoittamista linnustollisesti erityisen tärkeillä 

alueilla. 

 

8 § 

Uudistamisvelvoitteen täyttäminen 

Metsänuudistamisen aikarajojen muutoksella piti lisätä luontaisen uudistamisen 

käyttömahdollisuuksia, mutta Etelä-Suomessa on käymässä kuitenkin juuri päinvastoin. Pituusrajan 

korotuksen ja aikarajojen pidennyksen yhdistelmä pitäisi keskisessä ja pohjoisessa Suomessa 

luontaisen edellytykset suunnilleen nykyisellä tasolla. Lakiehdotuksen mukaan metsänomistajan 

pitäisi saada aikaan 30 cm pituinen taimikko Etelä-Suomessa seitsemässä vuodessa hakkuun 

päättymisestä. Nykyinen aikaraja on kuusi vuotta ja laintulkinnan mukaan 3−10 cm pituus riittää. 

Tämä on selvä kiristys, ei lievennys luontaisen uudistamisen käyttömahdollisuuksien 

parantamiseksi. Se olisi kiristys myös kylvössä ja pienentäisi selvästi senkin käyttömahdollisuuksia. 

Lakiesityksessä oleva taimien kokovaatimus on liian vaativa. On riski, että hyvin suuri osa 

luontaisen ja kylvön yrityksistä johtaisi Etelä-Suomessa lainrikkomukseen lakiesityksessä olevalla 

yhdistelmällä. Olisi erityisen ongelmallista, jos uudistettava alue olisi taimettunut, mutta taimet 

olisivat aikarajan umpeuduttua alle 30 cm korkuisia. Parempi olisi, jos taimien pituusvaatimusta ei 

olisi lainkaan, vaan kaikki vakiintuneet taimet hyväksyttäisiin laskentaan.  

Luontaisen uudistamisen käytön lisääminen ja kylvön pitäminen toimenpidevalikoimassa 

edellyttäisi, että lakiesityksen aika- ja pituusrajoja muutettaisiin seuraavanlaisiksi: taimikon 

keskipituusraja 10 cm ja aikarajana eteläisessä Suomessa 10 vuotta, keskisessä Suomessa 15 vuotta 

ja pohjoisessa Suomessa 25 vuotta. Vaihtoehtoisesti voidaan palata nykyiseen lakimuotoiluun, 

jonka mukaan riittää, että taimikolla on edellytykset kehittyä vakiintuneeksi, ja pidentää aikarajat 

edellä mainituiksi. 

Eri-ikäisrakenteisessa metsänkasvatuksessa metsänomistajaa ei tule kaavamaisesti pakottaa 

avohakkuuseen ja metsänviljelyyn, vaikka puusto hetkellisesti alittaisikin lakirajat. Yleensä on 

viisainta ja taloudellisesti kannattavinta antaa kasvun elpymiselle ja uudistumiselle riittävästi aikaa 

ja mahdollisuuksia. 



Asetus 

8 § 

Luontaisen uudistamisen edellytykset 

Asetuksessa on luontaiseen uudistamiseen liittyvä epämääräinen lause: "Luontaisessa 

uudistamisessa alueella on oltava puuston, maaperän ja pintakasvillisuuden perusteella ennalta 

arvioiden riittävät edellytykset luontaisen taimiaineksien muodostumiselle". Asetuksessa ei oteta 

kantaa siihen, kuka arvion tekee ja miten nämä riittävät edellytykset arvioidaan. 

 

9 § 

Tarkentavat perustamistoimenpiteet kasvatuskelpoisen taimikon aikaansaamiseksi 

Tämän pykälän sanamuodot ohjaavat liikaa metsänviljelyyn, vaikka metsänkäsittelymenetelmien 

monipuolistaminen ja luontaisen uudistamisen käyttömahdollisuuksien lisääminen ovat olleet lain 

uudistamisen tavoitteita. 

 

11 § 

Kasvatuskelpoisen taimikon arviointiperusteet 

Tässä pykälässä on epämääräisesti ja subjektiivisesti määritelty kasvatuskelpoisen taimikon 

arviointiperusteita: "Vaurioituneita, sairaita, kitukasvuisia tai kooltaan kasvatettavaan taimikkoon 

selvästi soveltumattomia taimia ei oteta huomioon taimien vähimmäismäärää laskettaessa". Tässä 

lauseessa "kooltaan kasvatettavaan taimikkoon selvästi soveltumaton" on liian subjektiivinen käsite, 

samoin termi "kitukasvuinen". Asetuksesta tulisikin poistaa tämän tapaiset subjektiiviseen 

harkintaan perustuvat kohdat. Ne perustuvat liikaa metsäammattilaisten näkemykseen, jotka voivat 

perustua vanhentuneeseen tietoon tai yksipuoliseen käsitykseen tietyn kasvatusmenetelmän tai 

toimenpiteen paremmuudesta. 

 

Metsälaki 

8 a §  

Metsän uudistamisessa käytettävät puulajit 

Ilman erillisiä perusteluja kasvatettavaksi hyväksyttävien puulajien listaan ollaan lisäämässä 

tervaleppä ja kotimaiset jalopuulajit. Lakiesityksen mukaan puulajeille ei enää määriteltäisi 

kasvupaikoittaisia kelpoisuusvaatimuksia asetuksessa, mutta valittavan puulajin on kuitenkin 

jatkossakin oltava kasvupaikalle sopiva. Käytännön lainvalvontaa varten on annettava taimikoiden 

arviointiperusteet, joka kuuluisi asetuksessa säädettävien asioiden piiriin. Ilman uutta säädöstä tai 

ohjeistusta niissä todennäköisesti noudatettaisiin nykyisiä käsityksiä eri puulajien soveltumisesta 

kasvupaikoille, eikä näiden uusien, ilman perusteluja hyväksyttävien puulajien käyttö siten 

lisääntyisi. 

Sallittuihin taimikon perustamisen puulajeihin tulee lisätä harmaaleppä, pihlaja, raita ja muut 

luonnonvaraiset puumaiset pajulajit. Maanomistajalla tulee olla mahdollisuus ja oikeus kasvattaa 

myös näitä monimuotoisuutta lisääviä puulajeja, sillä muuten puulajien tasavertainen kasvatus jää 

toteutumatta. Lakiesityksen mukaan niitä saa kasvattavaa vain viranomaishyväksynnän jälkeen. 

Hieskoivun osuus muualla Suomessa kuin Pohjois-Suomessa tulisi viljavilla kasvupaikoilla muuttaa 

40 % enimmäisosuudeksi kasvatuskelpoisista taimista. 



Metsälakia valmistelleen työryhmän mietinnöstä hybridihaapa jätettiin keskustelun jälkeen pois 

uudistamisessa käytettävien puulajien listasta. Lakiesitykseen se on kuitenkin otettu jälleen mukaan. 

Keinotekoisena kahden eri haapalajin risteytyksenä hybridihaapaa ei pitäisi sallia käytettävän 

uudistamisessa ilman alueyksikön hyväksyntää. 

 

3 luku  

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen 

Uhanalaisista lajeista ei ole metsälaissa lainkaan mainintaa, vaikka metsätalouden aiheuttamat 

muutokset Suomen metsissä ovat 606 metsälajin uhanalaisuuden ensisijainen syy. Metsälaissa tulisi 

olla kirjaus uhanalaisten lajien tunnettujen elinpaikkojen turvaamisesta. Metsät ovat yhteensä 2 253 

punaisen listan lajin elinympäristö. 

 

10 § 

Monimuotoisuuden säilyttäminen ja erityisen tärkeät elinympäristöt 

Metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä koskevien säädösten osalta metsälakiehdotus sisältää 

useita selviä heikennyksiä monimuotoisuuden turvaamisen kannalta. Lakiin lisättiin kaikkia 

kohteita määrittelevänä sanana ”pienialainen”. Tällä uudella lisäyksellä vahvistetaan kohteiden 

kategorista rajaamista pienialaiseksi, vaikka ekologinen tutkimus on osoittanut, että 

metsälakikohteiden pinta-alaa tulisi kasvattaa. Esitys on siis vastakkainen sille  mitä 

tutkimustulosten perusteella erityisen tärkeiden elinympäristöjen ylläpitämän monimuotoisuuden 

turvaamisen kehittämiseksi tulisi tehdä. Elinympäristöjen pienialaisuuden maininta pitää 

lakiesityksestä yksiselitteisesti poistaa. Sitä ei nykyisessäkään metsälaissa ole. Maanomistajan 

kannalta hakkuista pidättäytymisestä aiheutuvat tulonmenetykset ovat pinta-alaa olennaisempi 

mittari. Pinta-ala ja tulonmenetyksen suuruus eivät välttämättä kasva samassa suhteessa.  

Erityisen tärkeiden elinympäristöjen rajaamiselle pienialaisiksi ei ole ekologista perustetta, eivätkä 

ne pienialaisina pysty ylläpitämään niissä esiintyviä biologisen monimuotoisuuden kannalta 

merkittäviä piirteitä. Erityisen tärkeiden elinympäristöjen määrittäväksi yleispiirteeksi edellytetään 

kasvuolosuhteet huomioon ottaen vanhat ylispuut sekä kelo- ja lahopuut. Nämä ovat tietysti 

kohteella esiintyessään säilytettäviä rakennepiirteitä, mutta niiden puutetta ei voi käyttää kohteiden 

rajausperusteen kriteerinä. Kohteet ovat arvokkaita ilman niitäkin, vaikka niiden esiintyminen 

tietysti nostaa merkitystä entisestään. 

Tukkipuun hinnoilla ja runsas- ja järeäpuustoisen kohteen hehtaarikohtaisella tilavuudella 

laskettuna kohteet eivät voisi lakiesityksen perusteella olla 0,5 hehtaaria suurempia, kun 

lakiesitykseen tuotu vähäistä suuremman taloudellisen haitan raja eli 4000 euroa tai neljä prosenttia 

metsäkiinteistön markkinakelpoisen puuston arvosta tulee jo vastaan. Eli osa lakikohteista tulisi 

pienenemään entisestään, kun nykykohteiden pinta-alakeskiarvo on 0,6 hehtaaria. Tätä suuremmat 

runsas- ja järeäpuustoiset kohteet pitäisi siis jatkossa rajata selvästi nykyistä pienemmiksi. Toisaalta 

kohteiden rajaaminen kategorisesti pienialaisiksi saattaa pienentää merkittävästi metsälakikohteiden 

kokonaispinta-alaa, sillä esimerkiksi tällä hetkellä 15 % kohteista on yli hehtaarin kokoisia.  

Vähäistä suuremman taloudellisen menetyksen arvioinnissa pitäisi lakiesityksen mukaan jatkossa 

ottaa huomioon kaikki saman kiinteistön alueella olevat metsälain mukaiset elinympäristöt. Koska 

tuo asetettu taloudellinen raja tulee nopeasti vastaan, niin kullakin kiinteistöllä voi olla käytännössä 

vain yksi metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö. Tämä euromääräinen tai 

prosenttiosuuteen perustuva raja on metsälakiesityksestä poistettava. 



Metsälakiesityksen arviointiraportin tulosten mukaisesti uusiksi erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi 

tulee lisätä uusia luontotyyppejä, jotka perustuvat Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin 

tuloksiin. Näitä ovat kaikki aitokorpityypit sekä niihin rajoittuvat kangaskorvet, kaikki 

nevakorpityypit, sekä niihin rajoittuvat kangaskorvet, luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset 

karukkokankaat, harjumetsien valorinteet sekä dyynimetsät. Näiden lisäksi seuraavat uhanalaiset 

luontotyypit tulee sisällyttää erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi: lettokorvet, ruohokangaskorvet, 

korpirämeet (Etelä-Suomi) ja joenvarsimetsät (Etelä-Suomi). 

Lakiesityksessä mainitut suotyypit tulee olla määritelty Suomen ympäristökeskuksen Suomen 

luontotyyppien uhanalaisuus -arvioinnin mukaisesti. 

Seuraavassa käydään elinympäristöihin liittyvät täydennystarpeet läpi lakiesityksen mukaisessa 

numerojärjestyksessä. 

1) Joenvarsimetsät Etelä-Suomessa tulee lisätä uudeksi elinympäristöksi. Kaikki joenvarsimetsien 

luontotyypit ovat uhanalaisia Etelä-Suomessa. 

Lampien enimmäiskoko tulee olla yksi hehtaari lakiesityksessä olevan puolen hehtaarin sijaan. 

2) Uusiksi elinympäristöiksi tulee ottaa mukaan ruohokangaskorvet, mustikka- ja puolukkakorvet, 

ruohokangaskorvet, neva- ja lettokorvet. Momentissa jo mainittujen ja näiden esitettyjä uusien 

luontotyyppien jaon tulee noudattaa Suomen luontotyyppien uhanalaisuus -arvion käytäntöä. Tässä 

momentissa mainitut korpityypit olisi tärkeitä sisällyttää metsälakikohteiksi, vaikka puusto niissä ei 

vielä olisikaan selvästi erirakenteista. 

3) Rehevyyden määritelmä pitäisi poistaa elinympäristömääritelmästä, sillä myös vähemmän 

rehevät lehdot ovat luonnoltaan arvokkaita. Suurempien lehtokohteiden edustavimmat, muusta 

lehdosta luonnonarvoiltaan korostuvat, osat tulee saada mukaan metsälakiin. Edustavimmat osat 

pinta-alaltaan suurista lehtokohteista voivat erottua harvinaisen lehtotyypin, lahopuustoisuuden, 

edustavan ylispuuston tai erityisen lehtokasvillisuuden perusteella. 

4) Kangasmetsäsaarekkeet tulisi sisällyttää erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi myös siinä 

tapauksessa, jos ympäröivän suon vesitalous on ojituksen takia muuttunut. Suon vesitalouden tila ei 

vaikuta kangasmetsäsaarekkeen luontoarvojen säilymiseen. 

5) Rotkojen ja kurujen korkeusvaatimus tulee kirjata muotoon yleensä vähintään 10 metriä. 

Elinympäristöjen määrittelyssä olevasta ilmauksesta ”luonteenomainen muusta ympäristöstä 

poikkeava kasvillisuus” tulisi kirjata muotoon ”luonteenomainen kasvillisuus” ilman epämääräistä 

poikkeavuutta korostavaa lisämäärettä. 

6) Elinympäristön määritelmän tulisi kuulua ”Jyrkänteet, joissa on myös vähintään kymmenen 

metriä korkeita osia ja näiden jyrkänteiden alusmetsät”. 

7) Elinympäristöjen määrittelyssä oleva karukkokankaita puutuotannollisesti vähätuottoisempi tulee 

korvata määritelmällä kitu- ja joutomaa. 

 

10 a § 

Elinympäristöjen käsittelyn yleiset periaatteet ja kielletyt toimenpiteet  

Ensimmäiseen momenttiin tulee lisätä säilytettäviin piirteisiin suuret elävät rungot ja lehtipuut. 

Toisen momentin hoito- ja käyttötoimenpiteistä varovaiset poimintahakkuut eivät säilytä 

elinympäristön ominaispiirteitä, mikäli niitä saa tehdä asetusluonnoksen 16 § mukaisesti. 

Pääsääntöisesti poimintahakkuut vain heikentävät ja hävittävät elinympäristöjen luontoarvoja.  

Poimintahakkuut vaikuttavat kielteisesti puuston varjostuksen luomaan pienilmastoon sekä 

vanhojen puiden ja lahopuiden esiintymiseen ja muodostumiseen kohteella. Lakiehdotuksen 



perusteluissa todetaan, että erityisen tärkeille elinympäristöille tulisi jättää säästöpuita 

poimintahakkuiden yhteydessä. Säästöpuiden jättäminen käsittelyaluille on uudistushakkuiden 

yhteydessä tehtävää toimintaa ja tämä ilmaus ei lainkaan sovi puhuttaessa erityisen tärkeistä 

elinympäristöistä, joiden käsittely kaikkinensa tulisi minimoida. Säästöpuiden maininta tässä 

yhteydessä antaa signaalia siitä, että kohteita saisi hakata jatkossa niin harvaksi, että säästöpuiden 

jättäminen olisi käsittelyalalla aiheellista.  

Puiden istuttaminen tai kylväminen tulee sallia vain siinä tapauksessa, että toimenpiteen ei katsota 

vaarantavan elinympäristön ominaispiirteitä esimerkiksi puulajisuhteita muuttamalla. Puutavaran 

kuljettaminen erityisen tärkeissä elinympäristöissä on kiellettävä. Raskaiden koneiden jättämät 

ajourat ja maastovauriot ovat yksinomaan haitallisia kohteiden luontoarvojen säilymiselle. 

Puutavaran koneellinen kuljetus vaurioittaa pinta-alaltaan pieniä ja kasvillisuudeltaan herkkiä 

elinympäristöjä. 

 

10 b § 

Elinympäristökohtainen käsittely 

Ensimmäisessä momentissa oleva ilmaus ”kunkin elinympäristön osalta ottaa huomioon” tulee 

muuttaa muotoon ”on huomioitava”. 

Varovaiset poimintaluonteiset hakkuut kohdistuvat todennäköisimmin juuri erityisen tärkeän 

elinympäristön suurimpiin ja vanhimpiin puihin, jotka ovat luontoarvojen kannalta kaikkein 

tärkeimpiä. Varovaiset poimintahakkuut on asetusluonnoksessa määritelty siten, että jopa 25 % 

puuston runkoluvusta saa hakata. Kun kyse on poimintahakkuusta, joka kohdistuu isoimpiin puihin, 

tämä merkitsee helposti puolta puuston tilavuudesta tai jopa enemmänkin. On selvää, että tällainen 

metsälakiesityksen sallima hakkuu hävittäisi elinympäristön ominaispiirteet ja niistä riippuvaisen 

lajiston. Näin laajamittainen poimintahakkuiden salliminen on luontoarvojen säilyttämisen kannalta 

erittäin haitallista, eikä sitä tule laissa ja asetuksessa sallia. Erittäin varovaiset poimintahakkuut voi 

sallia erityisen tärkeissä elinympäristöissä ainoastaan, jos ollaan varmoja, että toimenpide vahvistaa 

kohteen ominaispiirteitä tai siellä elävän vaateliaan eliölajiston elinolosuhteita. 

 

Asetus 

5 luku 

16 § Erityisen tärkeiden elinympäristöjen käsittely 

Asetusluonnos sallisi kaikissa metsälain erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi luokiteltavissa 

pienvesien lähiympäristöissä, kaikissa suoelinympäristöissä ja kaikissa lehtolaikuissa sellaiset 

poimintaluonteiset hakkuut, jossa saisi hakata jopa 25 % runkoluvusta. Tämä uusi varovaisen 

poimintahakkuun määritelmä on ehdottomasti poistettava, sillä mahdollisuus hakata neljännes 

puustosta pois on todella suuri määrä näiltä pinta-alaltaan tällä hetkellä noin puolen hehtaarin 

kokoisilta, luonnoltaan arvokkailta kohteilta. Nämä elinympäristöt tulee säästää 

metsätaloustoimenpiteiltä juuri niiden monimuotoisuusarvojen takia, eikä niissä tule sallia 

käsittelytoimenpiteitä. 

 

 

 

 



Metsälaki 

11 § 

Poikkeuslupa 

Tätä pykälää tulisi muuttaa siten, että poikkeuslupaa voisi hakea vasta, kun ensin on hakenut 

ympäristötukea erityisen tärkeän elinympäristön säästämiseen ja sitä ei ole myönnetty.  

Tämän pykälän toinen momentti tulee poistaa metsälakiesityksestä puutteellisen valmistelun ja 

perusteettoman määrittelynsä takia. Menetys on lakiesityksen mukaan vähäinen, jos 

metsälakikohteiden käyttörajoitusten aiheuttamien taloudellisten menetysten arvo on vähemmän 

kuin 4000 euroa tai neljä prosenttia metsäkiinteistön markkinakelpoisen puuston arvosta. Tällaiselle 

kiinteistökohtaisesti määritettävälle korvauskynnykselle ei ole perustetta. Muutos kannustaa 

pienempien metsäkiinteistöjen perustamiseen. 

Jos kiinteistöllä olisi useita 10 § mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, niin tämä muutoksen 

tuoman vähäisen haitan rajan perusteella näitä kaikkia kohteita ei tarvitsisi huomioida, kun vähäistä 

suuremman haitan raja voisi ylittyä jo yhden kohteen jälkeen. 

Jos erityisen tärkeän elinympäristön säästämisen taloudellinen haitta on yli vähäisyyden rajan, 

täytyy maanomistajalle antaa poikkeuslupa hakata tai maksaa korvausta. Vähäisen haitan raja 

vedettiin nykyistä käytäntöä alemmaksi. Metsätalouden ympäristötukea voi nykykäytännön mukaan 

saada erityisen tärkeiden elinympäristöihin, jos ympäristötukihakemuksen kohteena olevan metsän 

hakkuuarvo on yli neljä prosenttia kaikkien metsänomistajan saman kunnan alueella omistamien 

metsien hakkuuarvosta tai yli 4000 euroa. Uusi muotoilu on selvä heikennys, koska vähäisen haitan 

raja on alempi. 

Tähän muutokseen ei ole liitetty arvioita vaikutuksista tai yhteyksistä muuhun ympäristö- ja 

luonnonvaralainsäädäntöön. Vähäistä suurempi haitta on kuitenkin monia lainsäädännön aloja 

koskeva käsite, jota ei pitäisi voida kirjata lakiin vain yhden alan näkökulmasta ilman 

heijastusvaikutuksia. Muussa luonnonvaroja koskevassa lainsäädännössä ei vähäistä suurempaa 

haittaa ole määritelty. Tämä asia vaatisi tarkempia taustaselvityksiä ja perusteluita ennen kuin 

määrittely olisi mahdollista. 

 

5 luku  

Valvonta ja seuraamukset 

14 §  

Metsänkäyttöilmoitus 

Metsänkäyttöilmoituksen jättöaikaa nykyisestä kahdesta viikosta ei tule lyhentää. Ilmoitus on 

kuitenkin voimassa kolme vuotta, joten kahden viikon vähimmäisjättöaika ei ole kohtuuton. Nyt 

lakiesitykseen kirjattu seitsemän päivän ilmoitusaika ennen hakkuiden aloittamista ei ole riittävä 

niissä tapauksissa, joissa velvoitteita on myös ELY-keskuksella. Näin lyhyt aika ilmoituksen 

jättämisen ja hakkuiden aloittamisen välillä voi uhata tärkeiden luontoarvojen säilymistä, jos 

viranomaisilla ei ole mahdollisuutta liian nopean aikataulun takia puuttua asiaan. Rajalliset ja 

vähenevät viranomaisresurssit sekä mahdolliset tietokatkokset tai ongelmat sähköisessä 

järjestelmässä voivat kiristää ja hankaloittaa viranomaisten mahdollisuuksia riittävään 

lainvalvontaan, jos vähimmäisjättöaikaa lyhennetään nykyisestä. 

Pienikokoisen puun (keskiläpimitta enintään 13 cm) hakkuista ei metsälakiesityksen mukaan 

tarvitsisi tehdä metsänkäyttöilmoitusta lainkaan. Metsälakiesityksen mukaan päätehakkuun ikä- ja 

järeysrajat ehdotetaan poistettaviksi kokonaan. Näin ollen lyhytkierron energiapuumetsien 



kasvattaminen olisi mahdollista ja energiapuumetsikön hakkuu voitaisiin suorittaa läpimitaltaan alle 

13 senttimetrisinä. Riskinä tässä on, jos tällaiset primääritarkoituksena energiapuuta tuottavat 

metsät yleistyisivät, niin niitä ei metsäviranomaisten valvonta kontrolloisi metsänkäyttöilmoitusten 

avulla. 

 

14 b §  

Menettely liito-oravailmoituksesta 

Metsälain tulisi velvoittaa huomioimaan liito-oravahavainnot myös niissä tapauksissa, jos tieto 

esiintymisestä on vain metsäkeskuksella, ELY-keskuksella olevien tietojen lisäksi. 

On tarpeellista lisätä metsälakiin liito-oravaa vastaava velvollisuus ottaa yhteys ELY-keskukseen 

myös tilanteissa, joissa käsittelyalueelta tunnetaan luonnonsuojelulain mukainen erityisesti 

suojeltavan uhanalaisen lajin esiintymä tai suojeltavan luontotyypin kriteerit täyttävä kohde, mutta 

luonnonsuojelulain edellyttämää rajausta ei ole vielä tehty. Rajauksia ehditään tekemään usein vain 

akuutisti uhatuilla kohteilla ja luonnonsuojelulain suojelemien lajien ja suojeltujen luontotyyppien 

valvonnassa voi olla puutteita. 

 

18 §  

Metsärikos ja metsärikkomus 

Huolimattomuus on lakiesityksessä korvattu törkeällä huolimattomuudella, joka saattaa nostaa 

tulkintaa pykälän sisältämien kriminalisoitujen toimien tasosta aiempaan nähden. Huolimattomuus 

tulisi pitää tässä pykälässä ilman ”törkeän” lisämäärettä. 

 

6 luku 

Erinäiset säännökset 

26 § 

Kansallinen ja alueellinen metsäohjelma 

Tässä pykälässä oleva ilmaisu ”Ohjelman päämääränä on lisätä metsien monipuolista käyttöä” on 

liian yksipuolinen. Kansallisen ja alueellisen metsäohjelman päämäärän tulisi sisältää metsien 

suojelun lisääminen ja monimuotoisuuden turvaaminen. Kansallisen metsäohjelman 16.12.2010 

päivätyssä valtioneuvoston periaatepäätöksessä ohjelman päämääräksi on kirjattu metsien 

monimuotoisuuden, ympäristöhyötyjen ja hyvinvointivaikutusten vahvistuminen. Lakiesityksen 

muotoilu ohjelman päämääräksi on olennaisesti puutteellinen periaatepäätöksen 

päämäärämääritelmän kanssa. 


