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  Käännä 

 

Eduskunnan ympäristövaliokunnalle 

 

Metsälakiesityksen ongelmat luonnon monimuotoisuuden kannalta 
 

Taustaa 

● Monet kansalliset ja kansainväliset sopimukset velvoittavat Suomea pysäyttämään luonnon 

monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2020 mennessä. 

● Metsissä elää 814 uhanalaista lajia ja uhanalaisuuden kynnyksellä, silmälläpidettävinä, on 776 

lajia. Yli sata metsälajia on luokiteltu jo hävinneeksi. Kaksi kolmasosaa metsätyypeistä on 

uhanalaisia. 

● Metsätalous on merkittävin uhka suurimmalle osalle näitä uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä. 

● 90 % metsistä on talousmetsiä, jota metsälaki koskee. Etelä-Suomessa talousmetsien osuus on 

vielä suurempi. 

● Metsälaki on ainoa kaikkia metsänomistajia sitova keino vaikuttaa metsien käsittelyyn. Lain 

avulla tulee varmistaa monimuotoisuuden säilyminen, jos halukkuus tai resurssit vapaaehtoisiin 

toimiin vähenevät. 

● Metsäntutkimuslaitos, Suomen ympäristökeskus ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 

toteavat metsälakiesitystä käsittelevässä arvioinnissaan, että metsälain muutosehdotus 

kokonaisuutena heikentää metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamista verrattuna voimassa 

olevaan metsälakiin. 

 

Lakiesityksen sisältö 

● 2 § Metsälain soveltamisalan mukaan metsätuholain mukaisesti vahingoittuneet puut on 

poistettava 10 § 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 esityksissä tämä muutos tulee linjata yhteisesti. 

● 5 § Metsän eri-ikäisrakenteisen metsänhoidon sopivat minimipohjapinta-alat kasvatushakkuun 

jälkeen Etelä-Suomessa ovat 8 m
2
/ha (kuivahko ja sitä karumpi) ja 9 m

2
/ha (tuore ja sitä 

ravinteikkaampi). Asetusesityksessä olevat rajat ovat olleet liian korkeat menetelmän toimimisen 

varmistamiseksi erilaisissa tilanteissa. 

● 8 § 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. 

● 8 a § Taimikon perustaminen tulee sallia myös taloudellisesti vähäarvoisemmilla lehtipuulajeilla, 

jotka ylläpitävät monimuotoisuutta (raita, pihlaja ja harmaaleppä). 

● 10 § Erityisen tärkeiden elinympäristöjen osalta metsälakiesityksen merkittävin heikennys on 

näiden elinympäristöjen määritteleminen kooltaan pienialaisiksi tai metsätaloudellisesti 

vähämerkityksellisiksi. Kohteiden pinta-alan tulee määräytyä luonnontieteellisesti, eikä 

taloudellisin perustein, joten lähtökohtainen pienialaisuus on esityksestä poistettava. Pienialaisuus  



 

   

 

on jo nyt näiden kohteiden keskeinen ongelma.  

Esityksestä tulee myös poistaa mahdollisuudet kohteiden käsittelyyn poimintahakkuin ja puutavaran 

kuljettamiseen niiden läpi metsäkoneilla. Näiden elinympäristöjen huomiointi metsänkäsittelyssä on 

ainoa suoraan monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyvä pykälä metsälaissa. 

● 10 § Lakiesityksessä ei huomioida uusia elinympäristötyyppejä riittävästi ekologiseen tarpeeseen 

nähden. Elinympäristölistaa tulee täydentää aito- ja nevakorvilla sekä näihin rajoittuvilla 

kangaskorvilla, ruohokangaskorvilla, joenvarsimetsillä ja korpirämeillä. Nämä ovat uhanalaisia 

luontotyyppejä. 

● 11 § Erityisen tärkeiden elinympäristöjen hakkaamisen sallivan poikkeusluvan myöntämisen 

kynnysarvoa ollaan alentamassa, kun tarkasteluyksikkönä olisi esityksen mukaan kiinteistö, eikä 

kunta. Tämä rajaa säästettäviä elinympäristöjä pieniksi ja samalla metsäkiinteistöllä ei tarvitse 

säästää useita elinympäristöjä, jos taloudellinen kynnysarvo ylittyy jo yhden kohteen kohdalla. 

● Metsälakiehdotuksessa ei huomioida voimakkaassa kasvussa olevan energiapuun korjuun 

vaikutuksia lainkaan, vaikka tutkimustulosten perusteella sillä voi olla huomattavia vaikutuksia 

metsäluonnolle, erityisesti lahopuusta riippuvaiselle lajistolle. 

● Uudistushakkuiden järeys- ja ikärajojen poistaminen saattaa vähentää vanhojen metsien määrää. 

Jos ikärajoitteiden poistaminen vaikuttaa metsien ikäluokkajakaumaan nuorentavasti, vaikutukset 

monimuotoisuuteen ovat negatiivisia. Metsiemme ikäluokkajakauma on etenkin Etelä-Suomessa 

viime vuosikymmeninä (VMI8-VMI10) nuorentunut. 

● Metsälaissa tulee olla velvoite jättää uudistushakkuiden yhteydessä eläviä säästöpuita ja kaikissa 

hakkuissa säästää lahopuuta.  

● Metsälaissa tulee olla kirjaus metsissä elävien uhanalaisten lajien elinpaikkojen turvaamisesta, 

koska metsätalouden vaikutukset ovat 606 lajin uhanalaisuuden syynä.  

● Vesistöjen rantametsien leveydelle tulee asettaa metrimäärät, joissa metsätaloustoimet ovat 

rajoitettuja. 
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