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Lausunto luonnoksesta valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevaksi
valtioneuvoston päätökseksi
Pyydettynä lausuntona luonnoksesta valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevaksi valtioneuvoston päätökseksi Metsäteollisuus ry
toteaa seuraavaa:
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uusimisessa on onnistuneesti
tiivistetty tärkeimmät tavoitteet lausunnolla olevaan luonnokseen.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tukevat Hallitusohjelman
tavoitteita.
Sivulla 2 Luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristön kestävää
käyttöä edistetään -otsikon alla on väittämiä, joiden paikkansapitävyys on
kyseenalainen. Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa ei
ole yhä kiihtyvää. Metsälajien osalta kehitys on saatu pysäytettyä,
myöskään ekosysteemien rajallinen sopeutumiskyky ei ole tulossa
vastaan. Suoekosysteemien muutokset olivat huipussaan 1960-70 luvulla,
mutta ovat viime vuosina olleet vähäisiä. Viime vuosina ei ole tehty
uudisojituksia lainkaan. Suoekosysteemien tilaa on parannettu monin eri
toimin, myös uusia vapaaehtoisia suojelualueita on perustettu suoalueille.
Toimiviin yhdyskuntiin ja kestävään liikkumiseen liittyvissä tavoitteissa on
ensiarvoisen tärkeää, että tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja luodaan
edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle. Tämä on otettu
hyvin huomioon luonnoksessa.
Tehokasta liikennejärjestelmää koskevissa tavoitteissa tulisi mainita myös
alempiasteisen tieverkon kuuluminen valtakunnalliseen liikennejärjestelmään, sillä vähäliikenteinen tieverkko on elintärkeä Suomen
kasvaville aloille, bio- ja luonnonvaratalouteen.
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat tavoitteissa
on tuotu hyvin esille se, että alueidenkäytöllä tulee luoda edellytykset bioja kiertotaloudelle sekä edistää luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä.
Tavoitteiden tausta ja tarve -otsikon alla mainitaan viranomaisten laatimat
valtakunnalliset inventoinnit: arvokkaat maisema-alueet, merkittävät
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rakennetut kulttuuriympäristöt sekä merkittävät arkeologiset kohteet.
Tämän lisäksi tulisi mainita, että Suomessa monimuotoisuutta vaalitaan
hyvin monella eri tasolla ja tavalla.
Suomessa ympäristöä ja luontoa koskeva erityislainsäädäntö on kattavaa
ja valtakunnallisesti merkittäviä luontoarvoja turvaavat kuusi
luonnonsuojeluohjelmaa. Luonnonsuojelualueita on yhteensä 4,5
miljoonaa hehtaaria eli 17,2 prosenttia koko maan metsätalousmaan pintaalasta (Luonnonvarakeskus). Noin puolet EU:n tiukasti suojelluista
metsistä sijaitsee Suomessa.
Vuodesta 2008 lähtien metsänomistajat ovat voineet itse suojella oman
metsänsä luontokohteita vapaaehtoisella sopimuksella Etelä-Suomen
metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) avulla.
Suojelualueiden ulkopuolella vapaaehtoiset toimet, kuten esimerkiksi
metsäsertifiointi on tuonut luonnonhoidon menetelmät, mm. säästöpuiden
jättämisen ja suojakaistat, osaksi normaalia käytäntöä laajoilla pinta-aloilla.
Sertifiointi asettaa metsänhoidolle lakeja tiukemmat vaatimukset ja siten
käytännössä määrittelee metsänhoidon tason Suomessa. Valtaosa
suomalaisista metsistä on sertifioituja.
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