
 

 

Eriävä mielipide kansallisen metsästrategian 2035 hyväksymisestä metsäneuvostossa 
 
 
Luonnonsuojeluliiton ja WWF:n edustajina jätämme eriävän mielipiteen kansallisen 
metsästrategian hyväksymisestä koskien strategian toimien riittämättömyyttä 
metsätalouden ekologisen ja ilmastokestävyyden varmistamiseksi. 
 
Kokonaisuutena strategia luottaa vanhakantaisiin ratkaisuihin, kuten metsien hoidon 
tehostamiseen, ja painottaa liian voimakkaasti puuntuotantoa metsien muiden arvojen ja 
käyttömuotojen kustannuksella. Metsätalouteen ja metsänhoitoon keskittyvän strategian 
laatiminen 2020-luvun maailmassa jättää monet luontokatoon ja ilmastokriisiin liittyvät 
haasteet sivurooliin. 
 
 
Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja vesien laadun parantaminen 
nostettava perustavoitteeksi 
 
Strategiassa tulisi tunnistaa selvemmin metsien käsittelyn rooli luontokadon aiheuttajana ja 
tarjota uskottavia, selkeitä toimia haitallisen kehityksen pysäyttämiseksi. Strategian tulisi 
asettaa hakkuille metsien hiilinieluja ja metsäluontoa turvaavat rajat, jotka estäisivät puun 
kysynnän kasvun aiheuttamat riskit. Jatkuvan kasvatuksen edistäminen tulisi olla selkeä ja 
näkyvä tavoite strategiassa. Metsien suojelun näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että 
tunnistetaan tulevien suojelualueiden kuuluvan tällä hetkellä, suojelemattomina, MMM:n 
hallinnonalan piiriin. Metsästrategiassa tulisi linjata siitä, miten metsien suojelua kyetään 
lisäämään oikeudenmukaisesti ja vaikuttavasti näistä suojelemattomista metsistä. Myös 
suojelualueiden ulkopuolisissa metsissä tulisi tehdä aluetason suunnittelua, jossa 
mahdollistettaisiin luontotavoitteiden tarkastelu ja toimenpiteiden kohdentaminen tarvittaviin 
kohteisiin yli tilarajojen. Vesien laadun parantamiseksi on tarpeen kirjata tavoiteltavia 
toimenpiteitä metsätalousalueille, niin turvemaille kuin kangasmetsiinkin. Pienvesien varsilla 
tulee tavoitella kattavia suojelutoimia sekä metsien käsittelyn yhteydessä usean kymmenen 
metrin levyisiä suojavyöhykkeitä. 
 
 

Metsien hiilinieluja on kasvatettava 
 
Kansallisen metsästrategian pitää olla linjassa valtioneuvostoa velvoittavan ilmastolain 
kanssa, jonka mukaisesti Suomen tulee olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2035. 
Ilmastopaneelin mukaan Suomen nielujen tulisi olla vähintään 21 Mt. Kansallisessa 



 

metsästrategiassa pitäisi varmistaa tähän tavoitteeseen pääseminen, esittämällä uskottavia 
keinoja varmistaa Suomen metsien hiilinielujen säilyminen ja kasvaminen. 
 
Suomen metsissä on pitkään toimittu tavalla, joka on pienentänyt niiden nielua. On oletettu 
nielun olevan suurempi ja sen seurauksena ollaan tilanteessa, jossa on kiireellisesti tehtävä 
korjaavia toimia. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmassa (MISU) on asetettu liian matala 
nielutavoite ja listattu riittämättömiä toimenpiteitä nielun kasvattamiseksi. 
Metstästrategiassa onkin tarkasteltava nielutavoitetta MISU:a laajemmin ja mainittava 
konkreettisesti eri keinot, joilla nieluja voidaan kasvattaa luontoarvoja tai vesistöjen tilaa 
heikentämättä. Olettaen, että maatalousmaa pysyy nettopäästölähteenä, metsämaan 
nielujen tason pitää olla noin 24 Mt viimeistään vuonna 2035. Kansallisessa 
metsästrategiassa tulee huomioida jatkuvan kasvatuksen mahdollisuudet etenkin 
turvemailla, kiertoajan pidentäminen, metsiensuojelun merkittävä lisääminen ja lahopuun 
lisääminen suojelualueiden ulkopuolella. 
 

Hallintorajoja ylittävää yhteistyötä on syvennettävä - koherenssi puuttuu eri 
kansallisten strategioiden väliltä 
 
Jotta pystymme vastaamaan aikamme suurimpiin haasteisiin, ilmastokriisiin ja 
luontokatoon, on kaikkien toimittava samaan suuntaan. Metsästrategian toimien tulee olla 
yhteneviä valmisteltavan ja alkuvuodesta 2023 lausunnolle tulevan kansallisen luonnon 
monimuotoisuusstrategian tavoitteiden kanssa. Metsästrategian tulisi myös edistää EU:n 
metsä- ja biodiversiteettistrategioiden toimeenpanoa Suomessa. Katsomme, että strategia 
nykymuodossaan ei toimi näin.  
 

Katsomme, että kansallisen metsästrategian 2035 7.12.2022 esitetty luonnos ei ole 
kattava vastatakseen Suomen ilmasto- ja luontohaasteisiin, emmekä voi sitä 
metsäneuvoston jäseninä sen vuoksi hyväksyä. Tarkempia näkemyksiämme 
yksityiskohdista on kirjattu edustamiemme järjestöjen lausuntoon strategian 
luonnosversion 10.10.2022 lausuntokierroksella. 
 
 

Helsingissä 14.12.2022 
 
 

 

Liisa Rohweder  Liisa Toopakka 
WWF Suomi  Suomen luonnonsuojeluliitto ry 
 


