
Etämetsänomistajien Liiton kannano o:

Suomessa vaalitaan hyvää luonnonhoitoa

Euroopan unionissa valmistellaan ennallistamisasetusta, jossa tavoitellaan metsissä, vesistöissä ja 
viljelyksessä olevilla turvepelloilla sen kaltaista lanne a, jossa ne olivat 70 vuo a si en. Hintalappu tälle 
tavoi eelle on Suomen osalta noin miljardi euroa vuodessa. Metsien osuus edellä mainitusta summasta on 
noin 200 miljoonaa euroa ja soiden 163 miljoonaa euroa. 

Suomessa metsien hoito on maailman parasta kaikilla mi areilla mita una. Meillä seurataan jatkuvas  
metsien ja muun luonnon laa. Hyvän metsänhoidon suosituksia, joissa huomioidaan ekologinen, 
sosiaalinen ja taloudellinen kehitys, päivitetään aina tarpeen mukaan. Päivitykseen osallistuvat niin 
metsänomistajat kuin puun ostajatkin. Kehitystyöhön ovat tervetulleita myös kaikki muut asiasta 
kiinnostuneet tahot. 

Suomessa puun ostajat ovat merki ävällä tavalla jo o aneet käy öön monia luonnon monimuotoisuu a 
parantavia toimia. Sellaisia ovat muun muassa suoja heiköt, säästöpuut, tekopökkelöt, lahopuiden 
säästäminen, järeiden haapojen jä äminen pystyyn, rantojen jä äminen hakkuiden ulkopuolelle ja 
harvinaisempien leh puiden säästäminen hakkuissa. Näillä toimenpiteillä puun ostajat ovat halunneet 
vaiku aa siihen, e ä ne tuo eet, joita he puusta valmistavat, täy ävät kestävän luonnonhoidon kriteerit. 
METSO-ohjelman pui eissa metsänomistajat ovat vapaaehtoises  suojelleet arvokkaita 
metsäluontokohteita.

Suomessa kaikkien metsänomistajien metsät ovat PEFC-ser fioituja. Jo se takaa metsien hyvän hoidon ja 
käsi elyn. Yhä useammat metsänomistajat ovat valinneet vaa vamman FSC-ser fioinnin. Siinä muun 
muassa rajoitetaan metsien käsi elyä niin, e ä 5 prosen a metsänomistajan metsistä pitää olla kokonaan 
suojeltua ja 5 prosen a pitää olla jatkuvas  pei eellistä. Puun ostajatkin ovat olleet ak ivisia FSC-
ser fioinnin markkinoinnissa metsänomistajille.

Luonnossa tapahtuu muuntautumista muuan muassa eri eläin- ja kasvilajien runsauden suhteen. Näin on 
aina tapahtunut. Suomen metsien puumäärä on tuplaantunut 80 vuoden takaisesta ajasta. Lapin kun aiset 
kuusikot ovat muu uneet vireiksi männiköiksi. Ennen kitukasvuiset suot kasvavat nyt puuta. Neljännes 
Suomen puuvaroista kasvaa nimenomaan soilla.

Suomen luonto osoi aa sen, e ä me pystymme itse vastaamaan metsiemme hyvästä hoidosta. Emme 
tarvitse emmekä voi hyväksyä tänne minkäänlaista EU:n ennallistamisohjelmaa. Jos sellainen pitää tehdä, 
voimme tehdä sen omista lähtökohdistamme.  Suomen metsäpoli ikka kuuluu suomalaisille.
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