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ASIA: METSOhallitus -päätöksen puutteet ja ehdotuksia niiden korjaamiseksi

Kiitämme mahdollisuudesta tulla keskustelemaan suojelupäätöksestä. Näyttää selvältä, että 

hallitusohjelman kirjaus 20 000 uudesta METSO-hehtaarista valtion, kuntien ja muiden 

julkisyhteisöjen mailla ei tule täyteen nykyisillä toimilla. Lisäksi julkaistu 13 000 ha:n suojelupäätös 

sisältää alueita, joita ei voida katsoa uudeksi suojeluksi.

Ongelma 1: suojelukiintiön täyttäminen jo suojelluilla alueilla

Valtionmaiden suojelupäätöksen 13 000 hehtaarista vain noin 11 000 ha on varsinaista uutta 

metsä- ja kitumaan suojelua. Metsähallituksen julkaisemassa METSOhallitus -paketissa on näiden 

lisäksi uudeksi suojeluksi laskettu n. 2 000 ha, jotka sisältävät:

n. 1 500 ha aiempaa lakisääteistä suojelua, ennen kaikkea Natura2000 -alueiden kohteita, joilla on 

laskettu uusiksi suojeluhehtaareiksi sellaisia Natura-luontotyyppejä, joilla metsätalous on jo kielletty 

lailla. Tämä koskee ennen kaikkea boreaalisia luonnonmetsiä ja puustoisia soita (esim. Ruunaa).

n. 500 ha valtion aikaisempia suojeluratkaisuja (sis. MH:n sisäiset suojeluratkaisut kuten julkiset, 

pysyvät (oman ilmoituksen mukaan) suojelumetsät luonnonvarasuunnitelmissa)

Tämän muistion liitteenä toimitetaan lista kohteista, jotka allekirjoittaneiden järjestöjen näkemyksen 

mukaan soveltuisivat hyvin puuttuvien 2 000 hehtaarin koostamiseen.

Ongelma 2: hallitusohjelman 20 000 hehtaarin tavoite ei täyty

Hallitusohjelmassa valtion, kuntien ja julkisyhteisöjen maille asetetusta 20 000 hehtaarin 

suojelutavoitteesta jää näillä näkymin puuttumaan n. 4 000 hehtaaria. Kun valtionmailta suojellaan 

11 000 ha sekä MH:n esityksestä puuttuvat 2 000 ha, ja nykytiedon mukaan kuntien ja muiden 

julkisyhteisöjen mailta suojeluun saadaan n. 3 000 ha, jää n. 4 000 ha suojeluvajaus.

Jotta hallitusohjelman kirjaus 20 000 ha lisäsuojelusta tulisi täytettyä, esitämme että nämä 4 000 

ha kootaan enimmäkseen sellaisista metsätalouden taseessa olevista kohteista, jotka on jo rajattu 

metsätalouskäytön ulkopuolelle (mm. aarnikohteet, ekologiset yhteydet, palautuvat luontokohteet). 

Näiden kohteiden siirtäminen lakisääteiseen suojeluun ei aiheuta muutoksia MH:n 

hakkuumahdollisuuksiin ja olisi siksi helppo toteuttaa nopeasti myös nykyisen ylisuuren 

tuloutustavoitteen aikana.



Lisäksi

Käytäntö METSO 10 -kohteiden sisällyttämisessä METSOhallitus -kohteiden rajauksiin vaihtelee 

eri puolilla maata. Länsi-Suomen metsätalousalueella suoraan uusiin kohteisiin rajautuvat METSO 

10 -kohteet on otettu mukaan rajauksiin, mutta muilla alueilla osa niistä on jätetty rajausten 

ulkopuolelle. Esitämme, että rajaukset tehdään yhdenmukaisesti koko maassa niin, että nämä 

suoraan METSOhallitus -kohteisiin rajautuvat METSO 10 -kohteet jäävät suojelualuerajausten 

sisään.

Lisäksi valtionmailla on muutamia laajoja kokonaan METSO 10 -kuvioista muodostuvia, jo 

itsessään suojelualuekelpoisia kokonaisuuksia, jotka pitäisi perustaa lakisääteisiksi 

luonnonsuojelualueiksi. Tämä olisi järkevintä hoitaa samassa yhteydessä METSOhallitus -paketin 

toteutuksen kanssa.

Toimintatavoista

METSO 10 000 -kohteiden valinnassa oli selkeät linjaukset siitä, mitkä osat suojeltavista alueista 

lasketaan suojelukiintiöihin mukaan. Näitä olemassa olevia linjauksia olisi ollut perusteltua käyttää 

myös METSOhallitus -projektissa. 

Toivomme että jatkossa järjestöt osallistetaan paremmin suojelupäätösten valmisteluun. Näin 

vältyttäisiin muun muassa tässä muistiossa esitetyn kaltaisilta ongelmilta jatkossa.
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