
Helsingin Sanomat 15.10.2012 

Mielipide  

Metsälain uudistamisessa monimuotoisuus on turvattava 

Viisitoista vuotta vanhan metsälain uudistaminen on ajankohtaista ja tärkeää metsänomistajien arvojen 
muuttumisen, metsätalouden rakennemuutoksen ja metsäluonnon monimuotoisuuden tilan takia.  

Yksi metsälain uudistamiselle asetetuista tavoitteista on kehittää metsäluonnon monimuotoisuuden turvaa-
mista. WWF Suomen lisäksi myös ympäristöministeriö ja Suomen luonnonsuojeluliitto jättivät metsälakia 
valmistelleen työryhmän lakiesitykseen eriävän mielipiteen. 

Jo nykyisen metsälain tavoite on säilyttää metsien biologinen monimuotoisuus. Tähän ei kuitenkaan ole 
päästy, sillä Suomen metsissä elää 814 uhanalaista lajia ja uhanalaisuuden kynnyksellä silmälläpidettävinä 
on 776 lajia. Metsäluontotyypeistä kaksi kolmasosaa on luokiteltu uhanalaisiksi. Näiden tulosten perusteel-
la on selvää, ettei nykyinen metsien käyttö ole ekologisesti kestävällä pohjalla eikä säilytä biologista moni-
muotoisuutta riittävästi.  

Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukaan luonnon monimuotoisuuden suojelua tehostetaan, jotta luonnon 
monimuotoisuuden köyhtyminen voidaan pysäyttää vuoteen 2020 mennessä. Tähän tavoitteeseen Suomi 
on kansainvälisesti sitoutunut. Myös Kansallisen metsäohjelman 2015 tavoite on metsäisten luontotyyp-
pien ja metsälajien taantumisen pysäyttäminen ja luonnon monimuotoisuuden suotuisan kehityksen vakiin-
nuttaminen.  

Nyt uudistettava metsälaki vaikuttaa keskeisesti näihin tavoitteisiin, ja maa- ja metsätalousministeriö on 
vastuussa metsälain osalta näiden tavoitteiden saavuttamisesta. Metsälaki asettaa metsien hoidolle ja käy-
tölle vähimmäisvaatimukset, joiden perusteella metsätaloutta säädellään vuosiksi eteenpäin. Etelä-Suomen 
metsistä 98 prosenttia on talouskäytössä, joten metsätalouden toiminnan säätely on erittäin keskeisessä 
roolissa monimuotoisuuden turvaamisessa. 

Metsälakiesitykseen ei ole juuri tuotu uusia konkreettisia metsäluonnon monimuotoisuutta turvaavia toi-
menpiteitä. Tutkimustietoa ja perusteltuja toimenpide-ehdotuksia on kertynyt runsaasti lisää nykyisen met-
sälain säätämisen jälkeen.  

Lakia uudistettaessa olisi käytettävä parasta olemassa olevaa tietoa. Vapaaehtoiset keinot ovat erinomai-
nen lisä täydentämään lakisääteisiä vähimmäisvaatimuksia, mutta lain avulla tulee kuitenkin varmistaa mo-
nimuotoisuuden säilyminen, jos halukkuus tai resurssit vapaaehtoiseen suojeluun vähenisivät. 

Edistystä lakiesityksessä on se, että eri-ikäisrakenteisen metsän kasvattaminen on vastedes sallittua. Tämä 
vapauttaa osittain metsänomistajan mahdollisuuksia toimia tavoitteidensa mukaisesti. Valinnanvapauden 
lisääminen on tärkeää, jotta metsänomistajat voivat toteuttaa omien tavoitteidensa ja arvojensa mukaista 
metsänhoitoa. Tässä pitää kuitenkin varmistaa, että vähimmäisvaatimukset ovat riittäviä monimuotoisuu-
den turvaamisen näkökulmasta. 

Metsälakiesityksen sisältö on yhä hengeltään metsänhoidon ja uudistamisen laki ilman vahvaa otetta nyky-
aikaa paremmin vastaavasta moniarvoisemmasta metsien käytöstä, eikä esitys turvaa metsien monimuotoi-
suutta. Jotta tämän erittäin tärkeän lakiuudistuksen monimuotoisuutta koskeva tavoite toteutuu, lakiesitys-
tä on kehitettävä vielä maa- ja metsätalousministeriön virkamiestyönä. 
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