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Luonnonsuojeluliiton huomioita Metsähallituksen omistajaohjauslinjausten päivitykseen 

Tärkein huomio omistajaohjauslinjausten päivittämiseen on tuloutustavoitteen kohtuullistaminen.  

Jos tuloutustavoite saavutetaan pienemmillä hakkuumärillä kuin mitä luonnonvarasuunnitelmiin on 

kirjoitettu hakkuutavoitteeksi, on oltava mahdollista pienentää vuosittaista hakkuutavoitetta.

Toinen oleellinen linjauksiin kirjattava asia on luonnonvarasuunnitelmien rooli. 

Luonnonvarasuunnitelmien tärkein tehtävä on päättää yhteisten metsien käytöstä. 

Luonnonvarasuunnitelmien tavoitteeksi kirjataan konkreettisten maankäyttöehdotusten tekeminen.

1. Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman suoraan Metsähallitusta koskevat linjaukset

 Metsähallituksen omistajapoliittiset linjaukset päivitetään siten, että yhteensovitetaan 

paremmin kestävä metsätalous, puun saatavuus, luonnon monimuotoisuus, virkistyskäyttö, 

ilmastopolitiikan tavoitteet ja maankäytön eri muodot.

 Metsähallituksen vuotuisessa tuloutusvaatimuksessa otetaan nykyistä vahvemmin huomioon

vaikutukset hiilinieluun ja luonnon monimuotoisuuteen metsätalouden ja teollisuuden 

puuntarpeen rinnalla.

 Asetetaan Metsähallitukselle nielutavoite.

 Metsähallituksen luontokohteiden korjausvelkaa vähennetään suunnitelmallisesti 

vaalikauden mittaisella ohjelmalla ja korotetaan luontopalveluiden perusrahoitusta.

  Laajennetaan kansallispuistoverkostoa.

 Edistetään talousmetsien luonnonhoitoa, kuten lahopuun ja kantojen jättöä, kulotusta,

tekopökkelöitä, riistatiheikköjä, suojavyöhykkeitä ja vesistövaikutuksen pienentämiseen 

tähtääviä toimia.

 Myös metsähallituksen mailla edistetään jatkuvan kasvatuksen menetelmiä.

 Jatketaan Luontolahja Suomelle -kampanjan periaatetta, että yksityisen omistajan siirtäessä 

suojeluun omistamansa arvokkaan luontoalueen, Metsähallituksen luontoarvoiltaan 

arvokkaimmista alueista siirretään suojeluun vastaavankokoinen alue.

2. Luonnonsuojeluliiton huomiot omistajaohjauslinjauksiin

 Metsähallituksen tuloutustavoite on jatkossa 60 miljoonaa euroa. Jos tuloutustavoite 

saavutetaan luonnonvarasuunnitelmien tavoitetta pienemmillä hakkuumäärillä, voidaan 

luonnonvarasuunnitelmien tasosta poiketa alaspäin.

 Luonnonvarasuunnitelmien tärkein tehtävä on päättää yhteisten metsien käytöstä. 

Luonnonvarasuunnitelmien tavoitteeksi kirjataan konkreettisten maankäyttöehdotusten 
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tekeminen.

 Monimuotoisuuden huomioon ottamisella saavutettuja hyötyjä ja niiden kehitystä arvioidaan

jatkossa myös lajistotason muutoksilla niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin. Mittarina

käytetään jatkossa myös metsien ikäjakauman muutoksia.

 Työllisyydelle, saamelaiskulttuurille ja porotalouden turvaamiselle aiheutuvia muutoksia 

mittaamaan kehitetään mittaristo sekä tavoitteet, jota seurataan.

 Suojelun kannalta arvokkaat talousmetsien kohteet suojellaan osana METSO-ohjelmaa tai 

Luontolahjani-kampanjaa. Tällä osittain vastataan hallitusohjelmaan kirjattuun tavoitteeseen 

yhdistää paremmin kestävä metsätalous, puun saatavuus, luonnon monimuotoisuus, 

virkistyskäyttö, ilmastopolitiikan tavoitteet ja maankäytön eri muodot.

 Valtion retkeilyalueet siirretään julkisten hallintotehtävien taseeseen.

 Metsähallitukselle asetetaan nielutavoite vuodelle 2030, mikä edesauttaa hiilinielujen kasvua

ja Suomen vuodelle 2035 asettamaa hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista. Tavoitteen 

asettamiseksi tehdään arvio erilaisten hakkuutasojen ja metsänkäsittelytapojen vaikutuksesta

nieluihin. Toimenpiteet nielutavoitteen saavuttamiseksi asetetaan niin, että ne tukevat 

luonnon monimuotoisuuden ja vesistöjen suojelua. Metsähallituksen talouskäytössä olevilla 

mailla mm. pidennetään hakkuukiertoa ja siirrytään jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen.

 Tehostetaan uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelua.

 Tehdään erillinen suunnitelma avohakkuista luopumiseksi turvemailla, missä niiden haitat 

vesistöille ja ilmastolle ovat suurimmat.

 Laaditaan erillinen suunnitelma kulotuksen (talousmetsät) sekä metsien 

ennallistamispolttojen (talousmetsät, suojelualueet) lisäämiseksi valtionmailla.

 Metsähallitus ei jatkossa myy turvemaita eikä tee uusia sopimuksia tai uusi vanhoja 

vuokrasopimuksia, joilla turvemaita luovutetaan turvetuotantoon tai 

pellonraivaustarkoituksiin.

 Metsähallituksen hallinnoimilla mailla tehtävät ennallistamistoimet kaksinkertaistetaan .

Lisätietoja:

Paloma Hannonen, suojeluasiantuntija, paloma.hannonen@sll.fi, p.050 532 3219
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