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Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa 
ja merkittävin luonnonvaramme. 

Ne tarjoavat myös elinympäristön kymmenille 
tuhansille eliölajeille. 

Metsätalous, intensiivinen maankäyttö ja soiden ojitus ovat 
kuitenkin vaikuttaneet voimakkaasti Suomen luontoon. 

Tavoitteenamme on, että vuoteen 2025 mennessä Suomen 
metsäluonnon monimuotoisuus on turvattu suojelemalla metsiä 
riittävästi ja harjoittamalla ekologisesti kestävää metsätaloutta. 

Tällöin myös ihmiset saavat metsistä 
suurimman mahdollisen hyödyn.
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MONIMUOTOISTEN METSIEN HYÖDYT IHMISILLE TUNNETAAN JA TUNNUSTETAAN
Monimuotoiset metsät lisäävät ihmisten hyvinvointia monin tavoin. Niillä on huomattavia vai
kutuksia psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen. Kansalaisten mielestä luonnon monimuotoisuus 
onkin tärkein asia metsiä koskevassa päätöksenteossa.I Metsät ovat myös merkittävä hiili
varasto ja nielu, ja puutuotteilla voidaan korvata ilmaston kannalta huonoja vaihtoehtoja.

• Metsien tuottamat terveys- ja hyvinvointihyödyt huomioidaan metsiä koskevassa päätök-
senteossa.II Ekosysteemipalvelujen rahallista arvoa käytetään päätöksenteon pohjana. 

• Avohakkuiden pinta-alat ovat pienentyneet merkittävästi ja niistä on luovuttu asutuksen 
lähistöllä sekä maisemallisesti ja luonnoltaan arvokkailla alueilla.

• Talouskäytössä olevat metsät tuottavat työtä ja hyvinvointia mahdollisimman laajasti.  
Puutuoteteollisuudessa keskitytään korkean jalostusarvon tuotteisiin.

• Metsien käytön vaikutukset hiilivarastoihin huomioidaan täysi määräisesti.III 

METSÄTALOUS ON EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄ  
Talousmetsiä voidaan käyttää ekologisesti kestävämmin jättämällä metsiin runsaasti kuole
vaa puuta ja noudattamalla FSC-sertifiointia. Eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus on avo-
hakkuisiin perustuvaa metsätaloutta parempi vaihtoehto useilla paikoilla mm. maiseman ja 
vesiensuojelun kannalta.

• Järeän lahopuun määrä metsissä on lisääntynyt ja sitä on keskimäärin 15 m3/ha.VII 
• FSC-sertifiointi kattaa Suomen talousmetsien pinta-alasta 50 %, ja kaikki valtion omista -

mat talousmetsät on sertifioitu FSC:llä. 
• FSC-metsänhoitostandardia on kehitetty edelleen niin, että sen noudattaminen tuo  

vahvan lisäarvon luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen talousmetsissä.VIII

• Metsäneuvonta on asiakaslähtöistä ja monipuolisia vaihtoehtoja tarjoavaa. Eri-ikäisraken-
teinen metsänhoito on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä metsänkäsittelyvaihtoehtona.IX

• Metsätalous ei aiheuta vesistöhaittoja.X Ojituksista on pääsääntöisesti luovuttu ja tur-
vemailla on siirrytty eri-ikäisrakenteiseen kasvatukseen. Mahdollinen maanmuokkaus 
suoritetaan varoen ja kevyesti.

• Lainsäädännössä huomioidaan aidosti luonnon monimuotoisuus, uhanalaiset lajit ja 
luontotyypit. Ympäristölle haitalliset metsätalouden tuet on lakkautettu.XI 

• Bioenergian hyödyntäminen ei aiheuta haittaa metsäeko systeemille, ilmastolle eikä 
heikennä metsälajien elinolosuhteita. Kantoja ei nosteta.

SUOMEN METSISTÄ ON SUOJELTU VÄHINTÄÄN 17 %
Luonnonsuojelualueet tarjoavat elintilaa monille taantuneille metsälajeille. Suojelualueiden 
 monimuotoinen luonto hyödyttää myös ihmistä.

• Vähintään 17 % Suomen metsäpinta-alasta on suojeltu maantieteellisesti kattavasti ja 
luontotyyppien osalta edustavasti.IV Kaikki luonnontilaisiksi luokitellut metsät on suojeltu.V 

• Valtion mailla suojelu on merkittävässä osassa maankäyttöä. Metsähallituksen talous-
metsien hakkuu- ja tulostavoitetta on laskettu huomattavasti.VI 

• METSO-ohjelmasta on tullut pysyvä metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen  
ohjelma. Sen rahoituksen ja resurssien riittävyydestä huolehditaan. 
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PERUSTELUT:
HYÖDYT IHMISILLE

I Suomalaisten näkemyksiä metsiä koskevasta päätöksenteosta selvitettiin laajalla kyselytut-
kimuksella. Kansalaisten mielestä luonnon monimuotoisuus on tärkein tavoite metsiä koskevas-
sa päätöksenteossa. http://www.helsinki.fi/metsatieteet/tutkimus/pdf/Report55.pdfja
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/136562

II Monimuotoiset metsät vähentävät allergioita. http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode
=show/news_id=12021/type=1

Monimuotoiset metsät lievittävät myös stressiä. http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/
Hankkeet/Rakennerahastohankkeet/Luontoliikuttamaan/Ajankohtaista/Documents/Ann_Ojala_
esitys_170913.pdfja http://www.luomus.fi/fi/tiedote/kaupunkimetsat-auttavat-palautumaan
-arkipaivan-stressista

Myös psykologiset hyödyt lisääntyvät monimuotoisuuden lisääntyessä. http://www.fullerlab.org/
wp-content/uploads/2011/02/Fuller-et-al-2007b.pdf

Asutuksen lähistöllä olevat metsät vähentävät sosioekonomisia terveyseroja.
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(08)61689-X/fulltext

Taajamametsät tulee ymmärtää monikäyttömetsinä, joiden hoidossa huomioidaan erityisesti 
virkistysarvot, maisema-arvot ja luonnon monimuotoisuus. Näillä on vaikutusta asukkaiden ter-
veyteen, hyvinvointiin, luontosuhteen kehittymiseen ja alueella viihtymiseen.http://www.metla.fi/
aikakauskirja/full/ff12/ff124323.pdf 

III Metsien käytön ilmastoystävällisyyttä voidaan parantaa kasvattamalla suojelualueiden 
pinta-alaa, pidentämällä kiertoaikoja, nostamalla puun määrää metsissä ja priorisoimalla puun-
käyttö pitkäikäisiin tuotteisiin, jotka toimivat hiilivarastoina.http://wwf.fi/mediabank/2666.pdf

SUOJELU

IV Suojelualueella tarkoitetaan Metsätilastollisen vuosikirjan luokkaa 1, tiukasti suojeltu metsä. 

Suomen metsäluontotyypeistä 70 % on uhanalaisia. http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/
Luontotyypit/Luontotyyppiryhmat/Metsat

Suurimmat syyt uhanalaistumiseen ovat lahopuun väheneminen sekä metsien ikärakenteen ja 
puulajisuhteen muutokset.https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37930/SY_8_2008_
Osa_1.pdf?sequence=16 

Suotuisan suojelutason määritelmän mukaan luontotyypin luontaisesta pinta-alasta vähintään 
10-20 % pidetään suotuisana pinta-alana. Aarniometsä, s. 276; http://users.jyu.fi/~vemonkko/
Angelstam%20etal%20EB51-30.pdf

Nagoyan sopimuksen mukaan Suomikin on sitoutunut suojelemaan 17 % maapinta-alasta.
http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-10/official/cop-10-27-en.pdfjahttp://www.ym.fi/fi-FI/
Kansainvalinen_yhteistyo/Kansainvaliset_ymparistosopimukset

V Luonnontilaisista metsistä (n. 12 000 km2) arviolta 2 375 km2 (20 %) on suojelualueiden 
ulkopuolella. Luonnonmetsien raportti 2012, ks. myös http://www.ymparisto.fi/download/
noname/%7B1D68EC85-EFD5-4F64-BA48-F487BE333C82%7D/35701

VI Kun Metsähallituksen metsätalouden tuloutustavoitetta lasketaan, Metsähallitus voi keskittyä 
enemmän muihin metsien tarjoamiin hyötyihin. Kansallispuistoissa kävijöiden rahankäyttö tuo 
lähialueelle keskimäärin noin 10 euroa jokaista puiston retkeilypalveluihin ja luontokeskuksiin 
sijoitettua euroa kohti. http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/eraasiatjaretkeily/
virkistyskaytonsuunnittelu/suojelualueidenmerkityspaikallistaloudelle/
Sivut/Kansallispuistoihinsijoitetutrahatpalautuvatmonikertaisina.aspx

METSÄTALOUS 

VII Pidemmällä tähtäimellä pyritään 20 m3 lahopuutavoitteeseen, sillä sitä pidetään kynnys-
arvona lahopuuriippuvaiselle lajistolle. http://notes.helsinki.fi/halvi/tiedotus/vanhatvaitokset.
nsf/0/e3a1315dce2f0a14c2256f7b002c0d94?OpenDocument;http://www.ymparisto.fi/fi-FI/
Kartat_ja_tilastot/Ympariston_tilan_indikaattorit/Luonnon_monimuotoisuus/Kuolleen_puus-
ton_keskitilavuus_metsamaal(30653)

VIII FSC:n metsänhoitostandardia on kehitetty entisestään mm. rajoittamalla avohakkuiden 
osuutta ja kokoa, kieltämällä kantojen nosto ja kehittämällä asiakirjojen julkisuutta ja maksut-
tomuutta.

IX Suomalaisista 69 %, metsänomistajistakin suurin osa, vastustaa avohakkuita.http://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934113000099
 
Metsänomistajat suhtautuvat eri-ikäisrakenteiseen kasvatukseen positiivisesti. Reilu neljännes 
aikoo ottaa eri-ikäisrakenteisen menetelmän käyttöön ja heidän lisäkseen reilu puolet aikoo 
ottaa asiasta selvää. Vain 10 % metsänomistajista ei aio ottaa tätä menetelmää käyttöön 
metsissään. http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp203.pdf

Vaikka metsien eri-ikäisrakenteisen kasvatuksen edellytykset tunnetaan edelleen melko 
huonosti, voi metsien hoito eri-ikäisrakenteisena olla taloudellisesti täysin kilpailu kykyinen 
vaihtoehto, erityisesti jos reaalikorko on 3 % tai korkeampi. Kuuluvainen, Tahvonen, Aakala, 
2012; ks. myös http://www.metla.fi/aikakauskirja/full/ff13/ff131097.pdf

X Yli puolet Suomen soista (4,7 milj. ha) on ojitettu. Kunnostusojitusten aiheuttamat kiintoaineen 
sekä typen ja fosforin huuhtoumat pilaavat vesistöjä. http://www.ymparisto.fi/download/
noname/%7B482AEFDD-91BB-4837-9068-1988A3C09CD6%7D/94655

Runsas puusto pitää vedentason matalalla haihdutuksen ansiosta. Pitämällä turvemaat 
tarpeeksi runsaspuustoisina voidaan välttää kunnostusojitus ja sen aiheuttamat kiintoaineen 
huuhtoumat. http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/X10-084?journalCode=cjfr#.
VGZSS_msVS0

XI Metsätalouden ympäristölle haitallisia tukia on arvioitu Ympäristöministeriön selvityksessä. 
Ympäristölle selvästi haitallisia ovat mm. kunnostusojituksen, lannoituksen ja metsäteiden 
rakentamisen tuet. http://www.ym.fi/download/noname/%7BB3E047CC-DD7A-4897-BA56
-513FBDC50C5F%7D/40297

Metsät tarvitsevat sinunkin apuasi! 
Liity WWF:n yleiskummiksi 

osoitteessa: wwf.fi/kummiksi

©
 PA

U
LIIN

A H
E

IN
Ä

N
E

N
 / W

W
F

wwf.fi/metsavisio


