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Uuden metsälain vahvistettava luonnon monimuotoisuutta  
  
Metsälakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Metsälain uudistaminen on tärkeää metsänomistajien arvojen 
muuttumisen, metsätalouden rakennemuutoksen ja metsäluonnon monimuotoisuuden tilan takia. 
Lakiuudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat metsätalouden sääntelyn vapauttaminen, valvonnan 
vähentäminen ja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen kehittäminen. 
 
Metsälaki on nykyisin lähinnä metsien uudistamista säätelevä laki, eikä se ole onnistunut turvaamaan 
metsäluonnon monimuotoisuutta. Monet kansalliset ja kansainväliset ohjelmat ja 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. 
 
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, ettei nykyinen metsien käyttö 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.  
 
Erityisen tärkeiden elinympäristöjen huomiointi metsänkäsittelyssä on ainoa selvästi monimuotoisuuden 
säilyttämiseen liittyvä pykälä metsälaissa. Näillä kohteilla on luontoarvojen turvaamisen kannalta 
merkitystä, jos ne ovat riittävän suuria ja muodostavat tiheän verkoston. Kohteiden keskimääräinen koko 
on tällä hetkellä vain 0,35 hehtaaria, minkä vuoksi niiden ominaispiirteet eivät säily esimerkiksi viereen 
tehtävien avohakkuiden takia. 
 
Erityisen tärkeitä elinympäristöjä tulee täydentää ruohokangaskorvilla, aitokorvilla, joenvarsimetsillä ja 
korpirämeillä, jotka ovat uhanalaisia luontotyyppejä. 
 
Uudistamiskypsyysrajojen poistamisen vaikutuksia metsien käyttöön on vaikea ennustaa, mutta rajojen 
poistamisen jälkeen metsä on mahdollista uudistushakata minkä ikäisenä tai kokoisena tahansa. Tässä 
tilanteessa on olemassa riski, että yhä harvempi metsä saisi kasvaa vanhaksi ja luontoarvoja paremmin 
ylläpitäväksi. 
 
Metsänkäyttöilmoituksen vähimmäisjättöaikaa ei tule lyhentää nykyisestä kahdesta viikosta, sillä 
lyhentäminen kiristää entisestään viranomaisten mahdollisuuksia riittävään lainvalvontaan. Taimikon 
perustaminen tulee sallia myös taloudellisesti vähäarvoisemmilla puulajeilla, jotka ylläpitävät 
monimuotoisuutta. 
 



Metsälakiesitykseen ei ole juuri tuotu uusia konkreettisia metsäluonnon monimuotoisuutta turvaavia 
toimenpiteitä. Monimuotoisuutta osaltaan turvaisivat esimerkiksi seuraavat jo tällä hetkellä 
metsätaloudessa osin käytössä olevat toimenpiteet. 
 
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. 
 
Energiapuun korjuulle tulee asettaa rajat korjuualalle jätettävien kantojen ja hakkuutähteiden osuudesta, 
sekä korjuulle sallituista kasvupaikoista. Vesistöjen rantametsien leveydelle tulee asettaa metrimäärät, 
joissa metsätaloustoimet ovat rajoitettuja.  
 
Edistystä lakiesityksessä on se, että eri-ikäisrakenteisen metsän kasvattaminen eli jatkuva kasvatus on 
tulevaisuudessa sallittua. Valinnanvapauden lisääminen on tärkeää, jotta metsänomistajat voivat toteuttaa 
omien tavoitteidensa ja arvojensa mukaista metsänhoitoa. 
 
Metsälainsäädäntö on ainoa kaikkia metsänomistajia sitova keino vaikuttaa metsien käsittelyyn. Kaikki 
muut keinot, kuten metsäsertifiointi ja hyvän 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. 
Metsäluonnon monimuotoisuus on turvattava niin sen itseisarvon kuin metsien ylläpitämien 
ekosysteemipalveluiden takia. Uuden metsälain on vastattava tähän haasteeseen. 
 
 
Tästä on kysymys 
 

1. Metsälakiuudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat metsätalouden sääntelyn vapauttaminen, 
valvonnan vähentäminen ja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen kehittäminen. 
 

2. Metsissämme elää 814 uhanalaista lajia ja metsätyypeistä kaksi kolmasosaa on uhanalaisia. 
Pääsyynä uhanalaisuuteen on metsätalous. 

 
3. Metsälakiesitykseen ei ole juuri tuotu uusia metsäluonnon monimuotoisuutta turvaavia 

toimenpiteitä, vaan ne on haluttu pitää vapaaehtoisina. 
 

4. Lain avulla tulee varmistaa luonnon monimuotoisuuden säilyminen, jos halukkuus tai resurssit 
vapaaehtoiseen suojeluun vähenevät. 
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