29.11.2011
Arvoisa vastaanottaja,
Vetoamme maa- ja metsätalousministeriöön kaikkien Metsäntutkimuslaitokselta Metsähallituksen
hallintaan siirrettyjen alueiden hakkuiden jäädyttämiseksi, kunnes alueiden suojelupotentiaali ja
merkitys suojelualueverkoston täydentämisessä on selvitetty. Maa- ja metsätalousministeriö on
Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsähallituksen metsätalouden tulosohjaajana avainasemassa
hakkuutoiminnan kestävyyden varmistamisessa.
Hallitus on osana METSO-ohjelman toteutusta hallitusohjelmassa sitoutunut 20 000 hehtaarin
lisäsuojeluun valtion ja julkisyhteisöjen mailla. Entisillä Metsäntutkimuslaitoksen alueilla on
järjestöjen luontoselvitysten mukaan runsaasti metsiä, jotka soveltuisivat erinomaisesti
hallitusohjelmaan kirjatun suojelutavoitteen toteuttamiseen. Alueiden luontoarvot edustavat
seutunsa parhaimmistoa esimerkiksi Lapinjärven, Vesijaon ja Solbölen metsäalueilla.
Jotta tulos olisi luonnonsuojelun ja kustannustehokkuuden kannalta paras mahdollinen, pitää
entisten Metsäntutkimuslaitoksen maiden luontoarvot arvioida tasaveroisesti muiden
Metsähallituksen hallinnoimien metsäalueiden kanssa, ja tämän tiedon pohjalta valita suojeluun
parhaiten sopivat alueet. METSO-ohjelman mukaisesti aikaisemmin toteutettua 10 000 hehtaarin
valtionmaiden lisäsuojelua varten tehdyissä taustaselvityksissä ei ole arvioitu
Metsäntutkimuslaitoksen alueiden potentiaalia.
Alueiden hallinnan siirryttyä Metsähallitukselle ovat niiden hakkuumäärät lisääntyneet, erityisesti
tutkimuskäytöstä poistetuilla alueilla. Hakkuita toteutetaan tutkimusmetsissäkin kuitenkin
pääasiassa taloudellisin perustein, ei tutkimushankkeiden tai tutkimuksen tarpeista johtuen.
Parhaillaankin toteutettavat hakkuut nakertavat näiden alueiden luontoarvoja ja suojelupotentiaalia,
ennen kuin ne on ennätetty asianmukaisesti arvioida.
Luonnonsuojelujärjestöt pitävät tärkeänä, että tutkimustoiminnan edellytykset turvataan myös
jatkossa. Tutkimustoimintakaan ei kuitenkaan oikeuta Etelä-Suomessa poikkeuksellisen
arvokkaiden metsäalueiden luontoarvojen tuhoamista.
Tämän viestin liitteenä on jo aiemmin (21.9.2011) Metlalle, Metsähallitukselle ja
ympäristöministeriölle toimitettu Luonto-Liiton, Suomen luonnonsuojeluliiton ja Greenpeacen
vetoomus Lapinjärven tutkimusmetsän hakkuiden keskeyttämiseksi ja luontoarvojen selvittämiseksi
ja -suojelemiseksi. Tämä viesti on lähetetty tiedoksi myös aikaisemman vetoomuksen
vastaanottajille. Vastaamme Metsäntutkimuslaitokselta 28.9.2011 vetoomukseemme saamaamme
vastineeseen erillisellä vastineella mahdollisimman pian.
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