Eero Vilmi / Vastavalo

ELÄMÄÄ METSISTÄ
Metsätavoitteet 2018–2030

Tavoitteemme lyhyesti
Suomen luonnonsuojeluliiton tavoite
on sama, johon Suomi on sitoutunut
niin kansallisesti kuin
kansainvälisestikin: pysäyttää luonnon
monimuotoisuuden köyhtyminen.
Suojelualueverkosto on
•metsiensuojelun
ydin. Metsiä suojellaan
vähintään 17 prosenttia kaikilla
kasvillisuusvyöhykkeillä.

Avohakkuita vähennetään
•merkittävästi
ja nopeasti. Metsälaki ja
tuet uudistetaan kannustamaan
metsälajien tilanne ja hakkuiden
ilmastovaikutukset.

Metsätalous on avainasemassa
•kamppailussa
ilmastonmuutosta
vastaan. Hiilinieluja kasvatetaan
suunnitelmallisesti ja hakkuita
vähennetään.

Monimuotoinen metsä pitää ihmisen
•terveenä.
Virkistyskäytölle ja

luontomatkailulle tärkeitä alueita ei
pilata voimaperäisellä metsienkäytöllä.
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Liian voimaperäinen
metsätalous on muokannut
metsiä ja tehnyt lajeista
uhanalaisia. Meille ei riitä se,
että lajit kiikkuvat sukupuuton
tai uhanalaisuuden
kynnyksellä. Kaikilla lajeilla ja
elinympäristöillä on oltava
turvattu tulevaisuus.

Metsätavoitteet 2018-2030
SUOJELU
1. Suojelualueverkosto on
metsiensuojelun ydin. Metsiä
suojellaan vähintään 17 % kaikilla
kasvillisuusvyöhykkeillä. Kaikki yli
140-vuotiaat metsät säästetään
hakkuilta. Turvataan laajat yhtenäiset
metsäalueet ja ekologiset yhteydet
muun muassa kaavoituksella.
2. Talousmetsissä metsälain
erityisen tärkeät elinympäristöt
kartoitetaan ja lain noudattamisen
valvontaa parannetaan. Natura 2000
-ohjelman alueet inventoidaan,
jotta niiden riski hävitä
metsätaloustoimissa pienenee.
3. Metsiensuojelua kehitetään
METSO-ohjelman pohjalta. Ohjelmaa
laajennetaan koskemaan koko

Suomea ja sille varataan riittävä
rahoitus. METSO-ohjelman
kriteereitä kehitetään siten, että
laajojen kokonaisuuksien
muodostuminen mahdollistuu
nykyistä paremmin.
4. Metsäelinympäristöjen tilaa
parannetaan ennallistamalla
vähintään 15 % heikentyneistä
elinympäristöistä.
5. Luonnonsuojelualueiden
perustamista, elinympäristöjen
kartoittamista ja ennallistamista
rahoitetaan paitsi valtion budjetista
myös perustamalla aiheuttaja
maksaa -periaatteen mukainen
luonnonsuojelumaksu, joka maksetaan
metsähakkuiden yhteydessä.

HAKKUUT
1. Tavoitteena on avohakkuiden
määrän väheneminen merkittävästi
ja nopeasti. Avohakkuiden ja sitä
seuraavan maaperän muokkauksen
erityisasema metsätalouden tuissa
puretaan ja metsälainsäädäntö
uudistetaan kannustamaan
avohakkuuttomia
metsänkäyttömenetelmiä.
2. Metsätalouden tuet uudistetaan
siten, että tuet ohjataan metsien
ympäristöpalveluihin ja
avainbiotooppien suojeluun. Tuissa
otetaan huomioon myös esimerkiksi
ilmastonmuutos metsää
uudistettaessa sekä haavan ja
lahopuun lisäämisen tarve.

3. Metsähallitus hoitaa yhteisiä
metsiämme vastuullisesti jatkuvan
kasvatuksen menetelmillä ja
Metsähallituksen tulostavoitetta
lasketaan merkittävästi.
4. Puuenergian käytön
haittavaikutukset metsille
minimoidaan. Järeiden runkopuiden,
lahopuiden ja kantojen korjaaminen
hakkuilta energiaksi lopetetaan.
5. Metsätalouden vaurioittaman
suo- ja pienvesiluonnon luonnontilan
palauttamiseksi on laadittava
erillinen ennallistamis- ja
toimintaohjelma.

Jenni Sipilä

RETKEILY JA TERVEYS
1. Valtion retkeilualueet siirretään
pois tuloutustavoitteen alta
Metsähallituksen julkisten
hallintotehtävien taseeseen.
2. Kuntien ja seurakuntien metsien
hoidossa päätavoitteeksi asetetaan
monimuotoisuuden säilyttäminen
ja virkistysmahdollisuuksian
parantaminen.
3. Luonnon hyvinvointivaikutukset
otetaan osaksi kuntien
terveydenedistämistoimia.
4. Puu on uusiutuva luonnonvara,
mutta se ei tarkoita, että sitä voi
käyttää miten paljon vain ja mihin

Valtion retkeilyalueet
siirretään pois
tuloutustavoitteen alta
asioihin sattuu. Ei ole ekologisesti
kestävää, että yksi kertakäyttömateriaali korvataan toisella.
Resurssitehokkuus ja kulutuksen
vähentäminen ovat oleellinen osa
kestävää metsien käyttöä.
5. Luontomatkailun mahdollisuuden
työllistäjänä ja elinkeinona
tunnustetaan. Luontomatkailulle
tärkeitä alueita ei pilata
voimaperäisellä metsienkäytöllä.
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ILMASTONMUUTOS
1. Metsien maaperän hiilivarastojen
vahvistamiseksi laaditaan
toimenpideohjelma. Yli puolet
Suomen metsien hiilestä on sitoutunut
maaperään. Avohakkuiden ja
turvemaiden ojituksen seurauksena
maaperän hiiltä vapautuu suuret
määrät ilmakehään.
a. Heikkotuottoisten ojitettujen
soiden vesitalous tulee
järjestelmällisesti ennallistaa.
Suomen ennallistamistavoite on 15 %
heikentyneistä elinympäristöistä, mikä
ojitettujen soiden osalta tarkoittaisi
vähintään 750 000 suohehtaaria.
Heikkotuottoisia ojitettuja soita on ari
arvioiden mukaan puolesta
miljoonasta miljoonaan hehtaariin.
b. Ilmastonäkökulmasta rehevillä
turvemailla pitää siirtyä metsien

jatkuvaan kasvatukseen ja luopua
maanmuokkauksesta.
2. Ilmastolain mukaisissa
suunnitelmissa metsien
hiilinielujen- ja varastojen on
sidottava tasaisesti kasvava
määrä hiiltä jo lähivuosina. Metsien
hiilinieluille ja -varastoille on
asetettava tavoite, joka tukee
ilmastonmuutoksen hillintää Pariisin
ilmastosopimuksen tavoitteisiin
pääsemiseksi. Suomen
hakkuutavoitetta tulee pienentää.
3. Metsäpinta-alan pieneneminen
vaikeuttaa kamppailua
ilmastonmuutosta vastaan.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä
kaavoituksessa on varmistettava,
että rakentamista ei ohjata kevyin
perustein metsäalueille.

Turvemailla pitää siirtyä jatkuvaan kasvatukseen ja
luopua maanmuokkauksesta.

Metsälaki uudistetaan
ottamaan paremmin
huomioon metsälajien
tilanne sekä
ilmastovaikutukset.

LAINSÄÄDÄNTÖ
1. Metsälaki uudistetaan ottamaan
paremmin huomioon metsälajien ja
-elinympäristöjen tilanne sekä hiili- ja
ilmastovaikutukset. Metsälain erityisen
tärkeiden elinympäristöjen
määritteleminen pienialaiseksi
poistetaan. Merkittävistä avohakkuista
tehdään luvanvaraisia ja pitkällä
aikavälillä tavoite on avohakkuista
luopuminen. Metsälakiin lisätään kirjaus
kansalaisten osallistumisoikeudesta ja
muutoksenhakuoikeudesta.
2. Laki metsätuhojen torjunnasta
uudistetaan ottamaan huomioon
talousmetsien heikko lahopuutilanne.
Lain ristiriita monimuotoisuustavoitteiden kanssa korjataan.
3. Luonnonsuojelulain sisältämä
tulkinnanvarainen
poikkeusmahdollisuus häiritä lintuja
niiden pesimäaikana poistetaan
huhtikuun ja heinäkuun väliseltä ajalta.

Suomen
hakkuutavoitetta
tulee pienentää
4. Metsähallituslaissa määritellään
Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelmien tärkein tehtävä, joka
on päättää yhteisten metsien
käytöstä.Luonnonvarasuunnitelmien
tavoitteeksi kirjataan muun muassa
konkreettisten maankäyttöpäätösten
tekeminen. Metsähallituslakiin
lisätään edellisessä uudistuksessa
pois pudotetut pykälät koskien
saamelaiskulttuurin heikennyskieltoa
ja säännöksiä saamelaisten
kotiseutualueella tapahtuvasta valtion
maa- ja vesialueiden hoitoa ja käyttöä
koskevasta suunnittelusta.
5. Metsäkeskusten
viranomaistehtävät siirretään
valtion ympäristöviranomaisille ja
tehtäviin varataan riittävät resurssit.

AUTA METSIÄ
•
•

edistä metsiensuojelutavoitteita ja levitä tietoa
esimerkiksi sosiaalisessa mediassa
Lahjoita 10 € metsille lähettämällä tekstiviesti 10E
numeroon 16588 tai tekemällä lahjoitus
osoitteessa sll.fi/lahjoita/metsat

www.sll.fi/metsat

