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Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt WWF Suomelta lausuntoa luonnoksesta 
Kansallinen metsästrategia 2025. WWF Suomi kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja 
toteaa seuraavaa: 
 
Metsästrategian visio ”Metsien kestävä hoito ja käyttö on kasvavan hyvinvoinnin lähde” on 
hyvä ja strategia pitää sisällään useita kannatettavia kirjauksia. Strategia keskittyy kuitenkin 
lähes yksinomaan metsätalouden toimintaympäristön tarpeiden huomiointiin ja 
toimintaedellytysten parantamiseen ja metsäluonnon monimuotoisuuden huomioiminen on 
strategiassa jäänyt ohueksi. Tavoitetasojen osalta Metsästrategiassa painotetaan 
huomattavasti kasvavia hakkuita, mutta monimuotoisuuden osalta tavoitteiden konkretisointi 
on jäänyt heikoksi. Lisäksi Metsästrategian tavoitteet ovat ilmastonäkökulmasta jopa 
vääränsuuntaiset. 
 
Kestävyyden kriteereittäin tarkasteltuna strategia keskittyy pääasiassa taloudelliseen 
kestävyyteen (kohdat 1-3.1) Sosiaalinen kestävyys työllisyysvaikutusten kautta koskee 
lähinnä perinteistä puuta hyödyntävää metsäalaa. Sosiaalinen ja ekologinen kestävyys 
käsitellään alakohdassa (3.2). Nämä ovat sidoksissa toisiinsa, sillä kansalaisten 
näkemysten huomioiminen on sosiaalista kestävyyttä ja kansalaisten mielestä tärkein 
tavoite metsiä koskevassa päätöksenteossa luonnon monimuotoisuuden säilyttämineni.  
 
Tavoitteiden ja mittareiden osalta WWF kiinnittää huomiota seuraaviin kirjauksiin: 
 
Kohtaan 1.2. on kirjattuna tavoitteena myös kantojen ja juurakoiden nosto. Tätä ei voi 
suositella ilmastosyistä ja se on haitallista monimuotoisuusnäkökulmasta. Kantojen noston 
ilmastovaikutus on negatiivinen strategian aikajänteellä. Tavoitetaso tulisi asettaa vain 
oksille ja latvuksille.  
 
Kohdan 1.3 tavoitteessa on itsessään ristiriitainen kirjaus ”EU:n ja kansainvälinen energia- 
ja ilmastopolitiikka heijastaa metsien, kestävän metsätalouden ja puupohjaisten tuotteiden 
todellisia ilmastohyötyjä ja puupolttoaineet lasketaan energian tuotannossa jatkossakin 0-
päästöisiksi uusiutuviksi energianlähteiksi.” Kantojen poltto ei ole 0-päästöinen 
energianlähde vaan ilmastovaikutus on negatiivinen. 
 



 

 

Kohdan 3.2 tavoitteena on ”Metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pysähtyy 
vuoteen 2020 mennessä ja luonnon monimuotoisuudelle suotuisa tila on varmistettu 
vuoteen 2050 mennessä”. Tavoite on erittäin hyvä. Uhanalaisten lajien osalta myönteistä 
kehitystä tavoitellaan saavutettavaksi kaksi kertaa enemmän kuin kielteistä kehitystä. 
Kuitenkin aidosti kestävän metsätalouden ei pitäisi aiheuttaa uhanalaisuutta lainkaan.  
 
Kuolleen puuston keskitilavuus kitu- ja joutomailla on hyvä mittari. Strategian luonnoksessa 
ei kuitenkaan ole aitoa tavoitetta pyrkiä nostamaan kuolleen puuston tasoa kohti 
ekologisissa tutkimuksissa pidettyä kynnysarvoa, joka on 20m3/haii. Metsälajeista noin joka 
neljäs on riippuvaisia lahopuusta ja uhanalaisista metsälajeista noin kolmannes elää 
lahopuulla. Lisäksi lahopuun vähenemisen on arvioitu olevan ensisijainen syy 159 lajin 
uhanalaisuudelleiii. Näin ollen kuolleen puuston keskitilavuuden tavoitetaso vaatii 
tarkistamista. Tavoitteena on nyt nostaa Etelä-Suomessa 3.3 m3/ha → 4-5 m3/ha ja 
Pohjois-Suomen osalta 9 →10-11 m3/ha. Ensiksikin, tavoitetasoksi ei tule asettaa väliä 
(esim. 4-5) vaan yksiselitteinen tavoitetaso. Toiseksi, ehdotamme Etelä-Suomen 
kuolleen puuston keskitilavuuden tavoitteeksi 10 m3/ha ja Pohjois-Suomen 
tavoitteeksi 15 m3/ha vuoteen 2025 mennessä. Tämä on realistinen tavoite, sillä VMI9 ja 
VMI10 välillä tapahtunut lahopuun lisäys on ollut parhaimmillaan 2-3 m3/haiii. Näin ollen 
kymmenessä vuodessa voidaan tavoitella n. kaksi kertaa tätä lisäystä, n. 4-6 m3/ha. Lisäksi 
on syytä huomioida, että Etelä-Suomen luonnontilaisten metsien lahopuun määräksi on 
arvioitu 60-120 m3/haiv, pohjoisessa lahopuuta on ollut luontaisesti vähemmän. 
 
Metsästrategia tavoittelee metsien hiilinielujen pienentymistä, tavoitetaso on asetettu 
nykytasoa kolmanneksen pienemmäksi. Lisäksi tavoitetasoksi on asetettu ”kansainvälisesti 
hyväksytty metsänhoidon vertailutaso vuoteen 2020 on 20 milj. tn. CO2”. Tätä ei ole sidottu 
tavoitteisiin, eikä lähtötasoa ole mainittu.  
 
Strategisten hankkeiden osalta metsätalouden kannustejärjestelmä herättää kysymyksen, 
miksi taloudellisesti kannattavaa toimintaa kannustetaan? Kannustaminen on perusteltua 
yhteiskunnan arvostamien markkinattomien hyötyjen kohdalla, näitä ovat esim. 
ekosysteemipalvelut ja luonnon monimuotoisuus. Taloudellisen toiminnan kannustaminen 
sen sijaan vaatii erityiset perustelut, joita strategiaan ei ole kirjattu.  
 
 
Maailman Luonnon Säätiö (WWF) 

Suomen Rahasto 

 

Jari Luukkonen     Annukka Valkeapää 

Suojelujohtaja     Metsäasiantuntija 

                                                 
i http://www.helsinki.fi/metsatieteet/tutkimus/pdf/Report55.pdf, s. 16. 

http://www.helsinki.fi/metsatieteet/tutkimus/pdf/Report55.pdf


 

 

                                                                                                                                                                    
ii Penttilä Reijo. 2004: The impacts of forestry on polyporous fungi in boreal forests. Tiivistelmä 

saatavissa: 

http://notes.helsinki.fi/halvi/tiedotus/vanhatvaitokset.nsf/0/e3a1315dce2f0a14c2256f7b002c0d94?Op

enDocument, ks. myös http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/ Ympariston_tilan_ 

indikaattorit/Luonnon_monimuotoisuus/Kuolleen_puuston_keskitilavuus_metsamaal(30653) 

 
iii http://www.luonnontila.fi/fi/indikaattorit/metsat/me6-lahopuun-maara 
 
iv http://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Kartat_ja_tilastot/Ympariston_tilan_indikaattorit/Luonnon_monimuotoisuus/Lahopuun_maara_lisaantynyt_tal
ousmetsiss(30889) 
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