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Jyväskylän kaupungin metsäohjelma 



Kansainvälinen tahtotila elinympäristöjen 
heikennyksen lopettamiseksi on korkea 

CBD Aichi Biodiversity Targets: 
Target 11: By 2020, at least 17 per cent of terrestrial and inland 
water areas …, especially areas of particular importance for 
biodiversity and ecosystem services, are conserved through … well-
connected systems of protected areas …  
Target 15: By 2020, ecosystem resilience and the contribution of 
biodiversity to carbon stocks has been enhanced, through 
conservation and restoration, including restoration of at least 15 per 
cent of degraded ecosystems, thereby contributing to climate 
change mitigation and adaptation and to combating desertification 
 
 

Sustainable Development Goals: 
Goal 15.3: By 2030, combat desertification, restore degraded land 
and soil, including land affected by desertification, drought and floods, 
and strive to achieve a land degradation-neutral world 



Suomen metsien nykyinen käyttö ja käytön 
lisääminen vaarantavat luonnon monimuotoisuuden 

Suomen metsälajien uhanalaisuus kasvanut 108 lajilla ja lieventynyt 
81 lajilla 

 



Suomen metsien nykyinen käyttö ja käytön 
lisääminen vaarantavat luonnon monimuotoisuuden 

Uhanalaisuusarvioinnin mukaan Suomessa on kuitenkin 814 
uhanalaista metsälajia 
Uhanalaisuus tarkoittaa, että lajien todennäköisyys kuolla 
sukupuuttoon on korkea 
Kansainvälisten uhanalaisuuskriteerien perusteella seuraavan 50 
vuoden aikana Suomen metsälajeista 74 - 243 kuolee sukupuuttoon 
Edes nykyinen metsätalous ei ole kestävää; hallituksen ajamat 
hakkuiden lisäykset kiihdyttävät tai uudelleenkäynnistävät 
uhanalaisuuden lisääntymisen 



Tärkeimmät metsälajien uhanalaisuuden syyt 

Kuolleen puun ja vanhojen metsien väheneminen  
Sekä kuolleen puun että vanhojen metsien väheneminen johtuu 
metsätaloudesta 
Mittausten mukaan kuolleen puun määrä on valtakunnallisesti 
edelleen laskenut, ja on alle kymmenesosa luontaisesta määrästä 
Metsätalousmaalla yli 160-vuotiaiden metsien pinta-ala on hakkuiden 
seurauksena vähentynyt 42 % ja 100-160-vuotiaiden metsien pinta-
ala 15 % viimeisten 15 vuoden aikana 



Suojeluponnistusten keskittäminen? 

Tehokäyttömaisema 50% 

Hanski 2011, Ambio 
Kotiaho 2017, Annales Zoologici Fennici 

Monikäyttömaisemat 50% 
Suojellaan 𝟏𝟏/𝟑𝟑 monikäyttö- 
maisemasta ≈ 17% 

Suojeluresurssin tasajako vs. keskittäminen 
- Esimerkki tasajaosta: säästöpuut sertifioinnissa 

Populaatioiden säilymisen kynnysarvo ≈ 30% elinympäristöä jäljellä 
Kuinka tähän päästään 17% kansainvälisellä tavoitteella? 

Tarkasteltava maisema 100% 



Suojeluponnistusten keskittäminen? 
Keskitetään monikäyttöalueelle: 

- Säästöpuut => lisää suojelualueiden pinta-alaa ilman lisäkustannuksia 
- METSO-ohjelma kohteet 
- Jatkuvan kasvatuksen hakkuut (Mönkkönen) 
- Elinympäristöjen tilan edistäminen 
- Ekologiset hyvitykset (biodiversity offsetting / ecological compensations) 
- Etelä-Suomessa avohakkuualojen suojelu 

Useiden elinympäristötyyppien samanaikainen tarkastelu 



 

KIITOS 
janne.kotiaho@jyu.fi 

@JanneKotiaho 

ELITE -työssä korvaamattomasti mukana: 
Jussi Päivinen, Saija Kuusela, Eini Nieminen, Atte Moilanen  
ja noin 100 muuta henkilöä 
 
Helsinki Challenge Team Biodiversity NOW!  
Markku Ollikainen, Olli Ojala, Eeva Primmer & Minna Pekkonen 
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