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  Käännä 

 

Metsälaki- ja metsätuholakiesitysten ongelmat luonnon monimuotoisuuden kannalta 
 

● 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, joita metsälaki ja metsätuholaki koskevat. Etelä-Suomessa 

talousmetsien osuus on vielä suurempi. 

● Metsälainsäädäntö 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. 

 

Metsälaki 

● Metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen osalta metsälakiehdotus sisältää useita selviä 

heikennyksiä monimuotoisuuden turvaamisen kannalta. Merkittävin heikennys on näiden 

elinympäristöjen määritteleminen kooltaan pienialaisiksi ja niiden käsittelyn salliminen voimakkain 

poimintahakkuin. Kaikkien elinympäristöjen kriteerejä on myös kiristetty edellyttämällä niiltä 

vanhoja ylispuita sekä kelo- ja lahopuita. Näiden elinympäristöjen huomiointi metsänkäsittelyssä on 

ainoa monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyvä pykälä metsälaissa. 

● Erityisen tärkeiden elinympäristöjen hakkaamisen sallivan poikkeusluvan myöntämisen 

kynnysarvoa ollaan alentamassa. Tämä rajaa säästettäviä elinympäristöjä pieniksi ja samalla 

metsäkiinteistöllä ei tarvitse säästää useita elinympäristöjä, jos taloudellinen kynnysarvo ylittyy jo 

yhden kohteen kohdalla. 

● Lakiehdotuksessa ei huomioida uusia elinympäristötyyppejä riittävästi ekologiseen tarpeeseen 

nähden. Elinympäristölistaa tulee täydentää kaikilla aito- ja nevakorpityypeillä sekä näihin 

rajoittuvilla kangaskorvilla, ruohokangaskorvilla, joenvarsimetsillä ja korpirämeillä. Nämä ovat 

uhanalaisia luontotyyppejä. 

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

Jos ikärajoitteiden poistaminen vaikuttaa metsien ikäluokkajakaumaan nuorentavasti, vaikutukset 

monimuotoisuuteen ovat negatiivisia. 

● Taimikon perustaminen tulee sallia myös taloudellisesti vähäarvoisemmilla lehtipuulajeilla, jotka 

ylläpitävät monimuotoisuutta (raita, pihlaja ja harmaaleppä). 

 

 



 

   

 

● Metsän jatkuvan kasvatuksen eli eri-ikäisrakenteisen metsänhoidon sopivat minimipohjapinta-alat 

kasvatushakkuun jälkeen Etelä-Suomessa ovat 8-9 m
2
/ha. Nyt lakiesityksessä olevat rajat ovat liian 

korkeat menetelmän toimimisen varmistamiseksi erilaisissa tilanteissa. 

● Luontaisen uudistamisen käyttöä tulee edistää säätämällä sille riittävän väljät rajat taimikon koon 

ja aikarajan suhteen. Sopiva raja olisi 10 cm taimikko 10 vuodessa Etelä-Suomessa, 15 vuotta 

Keski-Suomessa ja 25 vuotta Pohjois-Suomessa. Nyt esitetty kokovaatimus annettuun aikaan 

nähden on liian kireä ja saattaa pakottaa metsän istutukseen. 

● Metsänkäyttöilmoituksen jättöajan lyhentäminen 14 päivästä 7 päivään saattaa vähentää 

viranomaisvalvonnan mahdollisuuksia monimuotoisuuden kannalta tärkeillä kohteilla. 

● Metsälakiehdotuksessa ei huomioida voimakkaassa kasvussa olevan energiapuun korjuun 

vaikutuksia lainkaan, vaikka tutkimustulosten perusteella sillä voi olla huomattavia vaikutuksia 

metsäluonnolle, erityisesti lahopuusta riippuvaiselle lajistolle.  

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

hakkuissa säästää lahopuuta. Metsälain tulee turvata uhanalaisten lajien elinpaikat, koska 

metsätalouden vaikutukset ovat 606 lajin uhanalaisuuden syynä. Vesistöjen rantametsien leveydelle 

tulee asettaa metrimäärät, joissa metsätaloustoimet ovat rajoitettuja. 

 

Metsätuholaki 

● Kuolleiden ja lahoavien puiden vähäinen määrä talousmetsissä on tärkein yksittäinen metsälajien 

uhanalaisuuden syy. Suomen metsissä on noin 5000 lahopuusta riippuvaista eliölajia. 

Metsätuholakiesitys on kiristämässä korjattavan kuolleen puuston määrää, vaikka tälle ei ole 

perusteita tutkimustietoon pohjautuen. Lakiesitys ei yleisesti ottaen huomioi monimuotoisuuden 

turvaamisen tarpeita ja se on tarpeettomasti muuttumassa laajojen merkittävien metsätuhojen 

torjunnasta kohti yleistä metsähygieniaa. 

● Vahingoittuneiden puiden korjuuvelvoite koskee myös sellaisia talousmetsien kohteita, jotka 

muuten jätettäisiin käsittelemättä monimuotoisuuden turvaamiseksi. Metsälain soveltamisalan 

mukaan metsätuholain mukaisesti vahingoittuneet puut on poistettava myös metsälain erityisen 

tärkeistä elinympäristöistä, ympäristötukikohteilta ja metsälailla toteutetuilta Natura-alueilta. 

Metsätuholain mukaisen korjuuvelvoitteen ei tule olla voimassa näillä kohteilla, joiden tarkoitus on 

lisätä monimuotoisuutta. 

● Sallittu vahingoittuneiden havupuiden määrän yläraja (10 m
3
/ha) on voimassa olevaa lakia 

selvästi alhaisempi, mikä hankaloittaa lahopuun lisäämistä talousmetsissä. Pinta-alaltaan hyvin 

pienissä kohteissa korjuuvelvoite täyttyisi jo muutaman järeän rungon kaatuessa. 

● Vahingoittuneiden puiden poistovelvoite koskee myös mäntyjä, vaikka mäntyjen kohdalla ei 

vahingoittuneiden puiden poistovelvoitteella metsästä ole juurikaan hyötyjä tuhojen torjumisen 

kannalta, mutta tulee kustannuksia maanomistajille ja haittaa mäntylahopuuta tarvitseville eliöille. 

● Lakiesityksessä metsätuhojen vahingonkorvausvelvollisuuden raja muille kuin valtiolle on 

laskettu niin alas (puuston kuolema tai kasvun väheneminen 10 m
3
/ha viidessä vuodessa), että 

rajanveto metsän luontaiseen kiertokulun vaikutuksiin on mahdotonta. 

 

Lisätiedot: WWF Suomi, metsäasiantuntija Panu Kunttu, panu.kunttu@wwf.fi, p. 050 305 5086 tai 

pääsihteeri Liisa Rohweder, liisa.rohweder@wwf.fi, p. 040 840 7461 


