
Bioenergia, lisääntyvät 
hakkuut ja monimuotoisuus

30.11.2016

Suojeluasiantuntija Paloma Hannonen
paloma.hannonen@ sll.fi  |   050 5323 219

Met sien t ulevaisuut t a 
rakent am assa
16.02.20178
Suojeluasiantuntija Paloma Hannonen
paloma.hannonen@ sll.fi  |   050 5323 219 |  @ palomahannonen



Suom en lupaukset  
t u levaisuudelle?



Suomen lupaukset tulevaisuudelle

”Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen 
vuoteen 2020 mennessä.”

→ YK:n B iologista monimuotoisuutta koskeva 
yleissopimus (Convention on B iological Diversity)

→ Luonnonpääoma elämämme turvaajana: luonnon 
monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2020

→ Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen luonnon 
monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön 
strategiasta vuosiksi 2012–2020



Tot eut uuko lupaus?



Mitä metsille kuuluu nyt?





Metsälajien uhanalaisuuden syitä

○ Kuloalueiden ja muiden luontaisen sukkession 
alkuvaiheiden väheneminen

○ Lahopuun väheneminen

○ Rakentaminen ja rakentamiseen liittyvät maansiirrot

○ Metsien uudistamis- ja hoitotoimet: esim. maaperän 
muokkaus 

○ Metsien puulajisuhteiden muutokset: mm. 
lehtipuiden väheneminen ja lehtojen kuusettuminen

○ Vanhojen metsien ja kookkaiden puiden 
väheneminen







Suojelu nyt (pysyvästi 
suojeltua metsämaa, joilla hakkuita
ei tehdä)

○ Pohjois-Suomessa 9,7 %

○ Varsinaista tuottavaa metsämaata on lakisääteisesti 
suojeltu hakkuilta koko maassa noin 5,7 %

○ Kitumaat mukaan lukien tiukasti suojeltujen metsien 
määrä koko Suomessa on 9,6 %M

○ Vertaa:
○ Suomi sitoutunut Nagoyan tavoitteisiin, joissa tavoitteena 

suojella 17 % kaikista elinympäristöistä
○ Metsälajien ja elinympäristöjen tilanne



Pinta-ala ja pirstoutuminen

○ Miksi suojella hehtaareja, kun voi suojella uhanalaisia 
lajeja, pinta-ala vs. pirstoutuminen

○ Elinvoimaiset populaatiot tarvitsevat riittävästi 
sopivaa elinympäristöä.

○ Metsälajien tarve jatkumolle ja sukupuuttovelka.

○ Esim. metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen 
määrittely pienialaisiksi vuonna 2014 
lakimuutoksessa



Ei riitä, että lajit sinnittelevät 
uhanalaisuuden ja sukupuuttojen 

kynnyksellä, niillä täytyy olla 
mahdollisuus toiminta- ja 

muutoskykyyn.



Mahdoll isuudet  
m uut okselle 



70 % suomalaisista ei hyväksy 
avohakkuita (Valkeapää et al. 2009)



Uusi metsälaki voimaan 2014
Yksi keskeinen tavoite metsänomistajien 

valinnanmahdollisuuksien lisääminen.



Metsänomistajat valmiita ja 
kiinnostuneita muutokseen

(Metla 2011)





Metsänkasvatuksesta ilman 
avohakkuita ei kerrota yli 

puolelle (52 %) 
metsänomistajista.

(WWF 2017)



Mit en m uut os
synt yy? 



○ Metsien jatkuva kasvatus turvaa paremmin useita
ekosysteemipalveluja sekä monimuotoisuutta kuin
tasaikäinen metsänkasvatus

○ Jatkuva kasvatus ei automaattisesti ole vastaus kaikkeen
○ huolehdittava edelleen esim. lahopuusta
○ Jatkuva kasvatus ei sovi sinne, missä oikea ratkaisu olisi suojelu

○ Metsien jatkuva kasvatus parantaa monitavoitteisen
metsänhoidon mahdollisuuksia
○ Luontoarvot, maisema-arvot, sienet, marjat, retkeily
○ Vähemmän maanmuokkausta -> ilmastonäkökulma
○ Vähemmän maanmuokkausta -> vesistöt kuntoon
○ Tulorakenne erilainen, korkotaso ja kasvuolosuhteet vaikuttavat
○ Myös menoerät erilaiset, mikä vaikuttaa tuottoihin
○ Mikä hinta lasketaan ulkoiskustannuksille?

Siirtyminen pois avohakkuisiin 
perustuvasta tasaikäismetsätaloudesta



Tut k im us
t iedon jakam inen

lak im uut okset
kannust im et  



○ Luonnonsuojelualueet ja -rahoitus

○ Lahopuun määrän lisääminen → säästöpuiden laatu 
ja jääminen alueelle

○ Metsälain ja metsätuholain korjaaminen

○ Bioenergian kestävyyden varmistaminen 
(monimuotoisuus, ilmasto)

Muita tarvittavia muutoksia



○ KEMERA- tukien suuntaaminen metsien 
markkinattomiin hyötyihin

○ Investointi-, tutkimus- ja kehitysrahojen suuntaaminen 
materiaaleja säästäviin, korkean arvonnousun ja 
jalostusasteen tuotteisiin

○ Muita mahdollisuuksia               
○ Puukaupoista sivuun siirrettävä luonnonsuojelumaksu
○ Sertifikaattien kunnianhimon ja toteutuksen parantaminen



Materiaalitehokkuus ja 
kulutuksen vähentäminen. 

Ei r iitä, jos yksi kertakäyttötuote korvataan 
toisella.
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