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Uuden metsälain vahvistettava luonnon monimuotoisuutta 
 

Arvoisa kansanedustaja 

 

Metsälakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Lain uudistaminen on tärkeää metsänomistajien 

arvojen muuttumisen, metsätalouden rakennemuutoksen ja metsäluonnon monimuotoisuuden tilan 

takia. Yhtenä lakiuudistuksen keskeisenä tavoitteena on metsäluonnon monimuotoisuuden 

turvaamisen kehittäminen. 

Monet kansalliset ja kansainväliset sopimukset velvoittavat pysäyttämään luonnon 

monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2020 mennessä. Uudistettava metsälaki vaikuttaa 

keskeisesti tähän tavoitteeseen. Metsälaki asettaa metsien hoidolle ja käytölle 

vähimmäisvaatimukset, joiden perusteella metsätaloutta säädellään vuosiksi eteenpäin. Etelä-

Suomen metsistä 98 prosenttia on talouskäytössä, joten metsätalouden toiminnan säätely on erittäin 

keskeisessä roolissa monimuotoisuuden turvaamisessa. 

Tällä kirjeellä haluamme nostaa esille metsälakiesityksen ongelmia ja epäkohtia liittyen 

metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen. Hallituksen esitys uudeksi metsälaiksi on tulossa 

eduskunnan käsittelyyn kevätistuntokauden aikana. 

Metsäluonto on kriisissä 

Metsäluontomme on liian tehokkaan metsänhoidon takia kriisissä. Uhanalaisista lajeistamme 36 

prosenttia elää ensisijaisesti metsissä, ja kaksi kolmasosaa metsätyypeistä on uhanalaisia. 

Metsissämme elää 814 uhanalaista lajia ja uhanalaisuuden kynnyksellä, silmälläpidettävinä, on 776 

metsälajia. Yli sata lajia on metsistämme luokiteltu jo hävinneeksi. 

Näiden tulosten perusteella on selvää, että nykyinen metsien käyttö ei ole ekologisesti kestävällä 

pohjalla, eikä säilytä biologista monimuotoisuutta riittävästi. Metsätalous on merkittävin uhka 

suurimmalle osalle näistä uhanalaisista lajeista ja luontotyypeistä. Tähän erittäin huolestuttavaan 

tilanteeseen on johtanut vuosikymmeniä jatkunut puuntuotannon maksimointiin perustuva 

metsänhoito. 

Metsälainsäädäntö on ainoa kaikkia metsänomistajia sitova keino vaikuttaa metsien 

käsittelyyn. Kaikki muut keinot, kuten metsäsertifiointi ja metsänhoidon suositukset, ovat 

vapaaehtoisia. Vapaaehtoiset keinot ovat erinomainen lisä täydentämään lakisääteisiä 

vähimmäisvaatimuksia. Lain avulla tulee kuitenkin varmistaa monimuotoisuuden säilyminen, jos 

halukkuus tai resurssit vapaaehtoiseen suojeluun vähenevät.  

Tutkijoiden mukaan metsälakiesitys heikentää luonnon monimuotoisuutta 

Metsäntutkimuslaitos, Suomen ympäristökeskus ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio toteavat 

metsälakiesitystä käsittelevässä arvioinnissaan, että metsälain muutosehdotus kokonaisuutena 

heikentää metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamista verrattuna voimassa olevaan metsälakiin. 

Arvioinnin valmisteli 28 asiantuntijaa ja se perustuu alan parhaaseen tutkimustietoon. 

WWF, kuten myös ympäristöministeriö, jätti metsälakiesitystä valmistelleen työryhmän mietintöön 

eriävän mielipiteen elokuussa 2012. Asiantuntija-arviointi kiinnittää huomiota samoihin 

metsälakiesityksen kohtiin kuin WWF. 



Keskeisimmät ongelmat luonnon monimuotoisuuden kannalta ovat:  

● Metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä koskevien säädösten osalta metsälakiehdotus sisältää 

useita selviä heikennyksiä monimuotoisuuden turvaamisen kannalta. Merkittävin heikennys on 

metsätaloustoimissa säästettävien elinympäristöjen määritteleminen kooltaan pienialaisiksi ja 

niiden käsittelyn salliminen siten, että jopa 25 prosenttia runkoluvusta saa hakata. Lakiehdotus siis 

sallii näiden elinympäristöjen keskeisten ominaispiirteiden heikentämisen poimintahakkuin. Näiden 

elinympäristöjen huomiointi metsänkäsittelyssä on ainoa selvästi monimuotoisuuden säilyttämiseen 

liittyvä pykälä metsälaissa. Kohteiden keskimääräinen koko on tällä hetkellä vain 0,35 hehtaaria, 

minkä vuoksi niiden ominaispiirteet eivät säily viereen tehtävien avohakkuiden takia. Kaikkien 

elinympäristöjen kriteerejä on myös kiristetty edellyttämällä niiltä vanhoja ylispuita sekä kelo- ja 

lahopuita. 

● Lakiehdotuksessa ei huomioida uusia elinympäristötyyppejä riittävästi ekologiseen 

tarpeeseen nähden. Luontotyyppien uhanalaisuusarvion perusteella metsälakiin esitetään 

luonnontieteellisin perustein kaikkia aitokorpityyppejä ja nevakorpityyppejä sekä näihin rajoittuvia 

kangaskorpia. Lisäksi erityisen tärkeitä elinympäristöjä tulee täydentää ruohokangaskorvilla, 

joenvarsimetsillä ja korpirämeillä, jotka ovat uhanalaisia luontotyyppejä. 

● Uudistushakkuiden järeys- ja ikärajoitteiden poistaminen saattaa vähentää vanhojen metsien 

määrää. Jos ikärajoitteiden poistaminen vaikuttaa metsien ikäluokkajakaumaan nuorentavasti, 

vaikutukset monimuotoisuuteen ovat negatiivisia. 

● Metsälakiehdotuksessa ei huomioida voimakkaassa kasvussa olevan energiapuun korjuun 

vaikutuksia lainkaan, vaikka tutkimustulosten perusteella sillä voi olla suuren huomattavia 

vaikutuksia metsäluonnolle, erityisesti lahopuusta riippuvaiselle lajistolle. Laissa tulee asettaa rajat 

korjuualalle jätettävien kantojen ja hakkuutähteiden osuudesta, sekä korjuulle sallituista 

kasvupaikoista. Vesistöjen rantametsien leveydelle tulee asettaa metrimäärät, joissa 

metsätaloustoimet ovat rajoitettuja. 

● Metsänkäyttöilmoituksen jättöajan lyhentäminen 14 päivästä 7 päivään vähentää 

viranomaisvalvonnan mahdollisuuksia monimuotoisuuden kannalta tärkeillä kohteilla. 

● WWF:n mielestä uudistushakkuiden yhteydessä metsään tulee jättää vähimmäismäärä 

tietynkokoisia eläviä säästöpuita ja kaikissa hakkuissa tulee säästää lahopuuta. Lahopuun 

väheneminen on tärkeimpiä metsälajien uhanalaisuuden syitä. Metsälaissa tulee olla kirjaus 

uhanalaisten lajien tunnettujen elinpaikkojen turvaamisesta, koska metsätalouden vaikutukset ovat 

606 lajin uhanalaisuuden syynä. 

● Taimikon perustaminen tulee sallia myös taloudellisesti vähäarvoisemmilla lehtipuulajeilla, 

jotka ylläpitävät monimuotoisuutta. Metsän jatkuva kasvatus eli eri-ikäisrakenteisen kasvatus tulee 

mahdollistaa laissa asettamalla riittävän väljät rajat luontaiselle uudistamiselle. 

Maa- ja metsätalousministeriön tulee muokata metsälakiesitystä asiantuntija-arvioinnin tulosten 

perusteella. Ministeriön on varmistettava, että tuleva laki turvaa metsäluonnon monimuotoisuuden 

nykyistä paremmin. Tulemme mielellämme kertomaan asiasta lisää ja esittelemään 

metsälakiesitystä parantavia muutosehdotuksia. 
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