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MTK:n uusi metsäedunvalvonta 

 

 

• 2-portainen edunvalvontaorganisaatio 

metsäpuolelle: Mhy ja MTK 

• 80 metsänhoitoyhdistystä MTK:n jäseneksi 

1.1.2015 (fuusiot) 

• Maakunnissa 13 kenttäpäällikköä 

edunvalvontatehtävissä 
• Jokaisella maakunnallinen edunvalvontavastuu, 

erityisasiantuntijuutta ja valtakunnallisia vastuita 

• Soihin ja ympäristöön liittyviä vastuita 
• Hannu Ripatti, vesiensuojelu 

• Markus Nissinen, suojelu ja luonnonhoito 

• Markku Ekdahl, pohjoisen erityiskysymykset 

• Asta Sarkki, Etelä-Suomi  

 



Suostrategia, VNP 2012 

• Valtava kokonaisuus soiden käytön ohjaamiseen. Luonnon monimuotoisuus ja 

vesien tila taustalla. 

• Päälinja turvetuotannon ympäristöhaittojen vähentämisessä, ehkä jopa 

turvetuotannon vähentämisessä 

 

Suoluonnon säilyttämiskeinoina 

• Luonnontilaisuusasteikko: 3-luokan kohteet pohdintaan 

• Suojelu: Soidensuojelun täydennysohjelma ja muut toimenpiteet 

• Ympäristöluvituksen tehostettu hitaus 
• Byrokratian kevennystalkoot? 

• Tiikerin loikka? 



Energia 
• Eduskunnan päätös metsähakkeen sähköntuotannon tuesta torppaa 

tehokkaasti bioenergian etenemisen 

• Metsähake on silti Suomessa uusiutuvien ykkönen. Sitä on vain hankala 

varastoida pitkään ja markkina politiikan jälkeen haastavahko. 

• Turvetta tarvitaan hakkeen rinnalle 
• kotimaista, tuo verotuloja 

• helppoa varastoida 

• korvaa fossiilisia 

• auttaa puuntaimia, eläinten hyvinvointia, green care 

• Tänne mahtuu myös tuulivoimaa, biokaasua, aurinkoa, geotermistä, … 

• Toimintamalli: 1) turveen verokevennys, 2) vaalit, 3) metsähaketuki kuntoon 



Soidensuojelun täydennysohjelma 

• Ydinvoima  hallitus  muutoksia SSTO:n valmistelussa 

• Työ jatkuu, nyt pohditaan vapaaehtoisen suojelun toteutusta 

• MTK:n päälinja: ls-lain mukaisesta suojeluohjelmasta luovuttava. Tilalle METSOn 

kaltainen vapaaehtoinen soidensuojelun toimintaohjelma (vaikkapa RIEKKO). 

•  Toimintaohjelma mahdollistaa laajan suojelutapojen kokonaisuuden, myös 

uutuudet 
• Tilusjärjestelyt, hankeuusjako, yhteissuojelusuo, vaihtoehtoiset rahoituskuviot, … 

•  Toimintaohjelma ei puolita METSOn rahoitusta 

• Ratkaistavissa olevia haasteita soilla, joilla paljon maanomistajia. 



Soidensuojelun täydennysohjelma 

maanomistajaryhmittäin 
• Valtion maille heti lisää suojelua 6000 ha: ei vastikkeettomalle suojelulle 

• Suurmaanomistajien soita selvitetään lisää 

 

Yksityiset maanomistajat 

• Puustoisia kohteita suoraan METSO-ohjelman kautta suojeluun 

• Maanomistajakysely suojeluhalukkuudesta 3-4/2015  

•  markkinahenki mukaan, miten muuten muutat suosi rahaksi (VNP 2012) 

•  Arvokkaita hehtaareja on mahdollista saada vapaaehtoisesti ja hyväksyttävästi 

jopa enemmän kuin pelkällä suojeluohjelmalla 



Mitä muuta metsissä tehdään soiden tilan 

parantamiseksi? 
• PEFC-metsäsertifiointi uudistuu 2016 

• Ei luonnontilaisten soiden ojitusta 

• Puuston kasvun elvyttävä selvästi kunnostusojituksen jälkeen 

• Uudet suojakaistat 

• Kemera uudistuu mielellään 1.7.2015 
• Suometsän hoito –kokonaispaketti 

• Läpileikkaava linja vesiensuojelussa 

• Luonnonhoitohankkeissa valtavasti potentiaalia ja osaamista, rahoitus tarpeen tasalle! 

• Metsälaki 1.1.2014 
• Jatkokasvatuskevottomien soiden uudistusvelvollisuudesta luovuttu 

• Erityisen arvokkaita 10§-kohteita lisää soille 

• Ojitusilmoitus ELY:lle 



Vielä jotain? 

 METSO: 2014 ennätysvuosi 

suojeluhehtaareissa 

  Vapaaehtoinen metsiensuojelu toimii. 

Se toimii varmasti myös soilla. 

 Metsätalouden vesiensuojelu näkyy 

myös uusissa vesienhoitosuunnitelmissa 

ja hoito-ohjelmissa 
 Metsätalouden merkitys P- ja N- valumissa vain  

5-6 % 

  kiintoaine kiinni myös latvavesillä 

 ELITE on kallista ja kehnoa huumoria 



Lopuksi 

• Metsät ja suot ovat kytköksissä joka käänteessä.  

• Kotimaista puuta riittää kaikille ja kaikkeen. 

• Kovin puuston kasvu on soilla. Kasvu pitää saada korjata. 

• Nyt on hyvä hetki linjata luonnonsuojelu laajemminkin vapaaehtoiselle 

pohjalle 

• Turha byrokratia ja kaiken kieltäminen ei välttämättä palvele Suomen etua.  

• VNP 2012 edennyt hienosti joka sektorilla.   
• P.S. Ympäristöluvitus kuntoon. 


