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Vieraskynä  

Metsien monimuotoisuus on turvattava 

Metsälakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Yli viisitoista vuotta vanhan lain kokonaisvaltainen 
uudistaminen on tervetullutta metsänomistajien arvojen muuttumisen, metsätalouden rakennemuutoksen 
ja metsäluonnon monimuotoisuuden takia. 

Metsälaki on nykyisin lähinnä metsien uudistamista säätelevä laki, eikä se ole onnistunut turvaamaan 
Suomen metsäluonnon monimuotoisuutta. Monet kansalliset ja kansainväliset ohjelmat ja sopimukset 
velvoittavat muuttamaan kehityksen suuntaa. 

Lakiuudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat metsätalouden sääntelyn vapauttaminen ja valvonnan 
vähentäminen. Erilaisten metsänhakkuutapojen salliminen jättää metsänomistajille enemmän 
harkintavaltaa. Samalla kun metsänkäsittelytapojen sääntelyä höllennetään, on kuitenkin huolehdittava 
siitä, että metsien monimuotoisuus ja ekologisesti kestävä käyttö turvataan. 

Metsiemme hoidossa on vielä paljon parannettavaa, sillä uhanalaisista lajeistamme 36 prosenttia elää 
ensisijaisesti metsissä ja kaksi kolmasosaa metsäluontotyypeistä ja puustoisista suoluontotyypeistä on 
uhanalaisia. Metsätalous on merkittävin uhka suurimmalle osalle näistä luontotyypeistä. Sen on todettu 
olevan myös 606 metsälajin uhanalaisuuden ensisijainen syy. 

Metsälainsäädäntö on ainoa kaikkia metsänomistajia sitova keino vaikuttaa metsien käsittelyyn. Lailla 
voidaan myös sitovasti turvata metsäluontomme monimuotoisuuden säilyminen talousmetsissä. Kaikki 
muut keinot, kuten metsäsertifiointi, hyvän metsänhoidon suositukset ja Metso-ohjelma, ovat 
vapaaehtoisia. 

Metsien monimuotoisuuden turvaamista ei voida jättää vain vapaaehtoisten keinojen varaan. Metsälaki 
asettaa metsätalouden harjoittamiselle vähimmäisvaatimukset. 

Metsälain tarkoituksena on taloudellisen kestävyyden rinnalla edistää metsien biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämistä. Nykyisen lain ainoa selvästi monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyvä 
säännös koskee erityisen tärkeiden elinympäristöjen, niin kutsuttujen metsälakikohteiden, huomiointia 
metsätaloutta harjoitettaessa. Niitä pitää lain mukaan käsitellä niin, että elinympäristöjen ominaispiirteet 
säilyvät. 

Metsälakikohteiden käsittely ei ole kuitenkaan kaikilta osin täyttänyt tavoitteita. Kohteiden ominaispiirteitä 
on määritetty epäselvästi ja vaihtelevin perustein, mikä on heikentänyt niiden luontoarvojen säilymistä. 
Talousmetsien monimuotoisuutta on kuitenkin mahdollista edistää turvaamalla arvokkaiden 
elinympäristöjen säilyminen. 

Metsälakikohteiden ominaispiirteiden ja lajiston kannalta tärkeintä on kohteiden pinta-alan kasvattaminen. 
Nämä alueet tukevat muiden suojelualueiden muodostamaa verkostoa, jos ne ovat riittävän suuria ja 
muodostavat tarpeeksi tiheän verkoston. 

On arvioitu, että kaikista metsälakikohteen kriteerit täyttävistä kohteista on edelleen löytymättä ainakin 20 
prosenttia. Tämä osoittaa, että kohteiden paikantamisessa on puutteita ja että useat kohteet ovat 
todennäköisesti jääneet huomioimatta metsänkäsittelyssä. 



Monien metsälakikohteissa havaittujen uhanalaisten lajien on todettu hävinneen metsätalouden toimien 
jälkeen. Kohteiden keskimääräinen koko on vain 0,35 hehtaaria, minkä vuoksi kosteusolot tai muut tärkeät 
ominaispiirteet eivät säily. 

Esimerkiksi puronvarsien ominaispiirteiden säilyttämiseksi tarvittaisiin tutkimusten mukaan vähintään 30 
metrin suojavyöhyke puron molemmille puolille. Nykyiset suojavyöhykkeet ovat vain 5-10 metriä. 

Metsälakikohteita ei ole rajattu pieniksi ekologisin perustein vaan maanomistajalle koituvien 
tulonmenetysten minimoimiseksi. Tulonmenetysten korvaamiseen on kuitenkin jo olemassa väline: 
kestävän metsätalouden rahoituslain mukainen ympäristötuki, jonka määrärahoista päätetään poliittisin 
perustein. 

Metsien suojelua ja metsätalouden ekologista kestävyyttä voidaan edistää määrittelemällä arvokkaat 
elinympäristöt laissa aiempaa huolellisemmin ja täydentämällä listaa. 

Vuonna 2008 valmistunut luontotyyppien uhanalaisuusselvitys antaa hyvän käsityksen suojelun puutteista. 
Tätä ajantasaista ja kattavaa tietoa ei voida sivuuttaa metsälakia uudistettaessa. Suojelun piiriin tulisi saada 
esimerkiksi aito- ja nevakorvet, korpirämeet, joenvarsimetsät ja Lapin letot. 

Metsäluonnon monimuotoisuus on turvattava niin sen itseisarvon kuin metsien ylläpitämien 
ekosysteemipalveluidenkin takia. Esittämämme toimet ovat vähintä, mitä tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi voidaan tehdä. 
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