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Ihminen on vaikuttanut Suomen metsiin jo tuhansia vuosia ja 

metsien tulevaisuuskin riippuu suuresti ihmisestä. Tällä hetkellä 

metsien tila on parempi kuin mitä siitä yleensä kuvitellaan. Se 

on myös parempi kuin koskaan 1800-luvun alkupuolen jälkeen, 

mitattiinpa laatua sitten luonnon monimuotoisuudella, metsien 

taloudellisella arvolla, virkistysarvolla tai hiilivaraston määrällä. 

Aktiivisten luonnonhoitotoimien ansiosta metsäluonnon moni-

muotoisuus kohentuu myös talousmetsissä ja uhanalaisten lajien 

määrä on kääntymässä laskuun. Metsien voimakas kasvu sitoo 

jatkuvasti lisää ilmakehän hiiltä ja hillitsee ilmastonmuutosta.

Malja hyvinvoivalle metsäluonnolle!

Seppo Vuokko ja Hannes Mäntyranta

Viljellen ja varjellen  
– metsätalous ja monimuotoisuus
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Suomen Metsäyhdistys on metsäalan yhteistyöjärjestö, jolla on 48 

jäsentä. Yhdistyksen jäsenkuntaan kuuluvat käytännössä kaikki 

metsäalan yhteisöt, teollisuusyritykset ovat kuitenkin jäseninä 

toimiala järjestöjensä kautta. Lisäksi yhdistykseen kuuluu ulkoilu- 

ja harrastusjärjestöjä sekä nuoriso- ja opettajajärjestöjä.

Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on tuoda esiin metsien mahdol-

lisuuksia yhteiskunnan kehittämisessä. Tässä työssä yhdistyksen 

keino on pitkäjänteinen, kaksisuuntainen ja maltillinen viestintä. 

Yhdistyksen viestinnän tärkeimpiä kohderyhmiä ovat yhteis kunnan 

päättäjät ja vaikuttajat niin liike-elämässä, politiikassa, julkisella 

sektorilla kuin kansalaisjärjestöissäkin sekä opettajat ja nuoriso.

Yhdistys on perustettu vuonna 1877. Se on Metsähallituksen jäl-

keen Suomen toiseksi vanhin metsäorganisaatio.
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Jäkälä nosti pikarinsa hauraan, 
ja sade täytti sen, ja pisarassa 
kimalsi taivas tuulta pidättäen. 
Jäkälä nosti pikarinsa hauraan. 
Nyt malja metsän rikkaudelle!

Helvi Juvosen runoa Pikarijäkälä (1952) mukaillen. 

Juvonen kohotti maljansa elämän rikkaudelle.

Kalliopinnoille kehittyy runsas, sammal- ja jäkäläkasvusto, jonka eläinlajistokin poikkeaa 

tavanomaisesta metsämaasta. Punatorvijäkälä kangaskarhunsammalen seurassa.
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Matka metsän ääreen

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa on tehty viime 20 

vuoden aikana pitkä, laadullinen loikka. Talousmetsien luonnon-

hoito löytää jatkuvasti uusia keinoja. Metsäsertifi ointi takaa niiden 

siirtymisen valtavirraksi sitä mukaa kuin ne on havaittu tehokkaiksi.

Aina ei ole ollut näin. 1990-luvulle asti metsien suojelusta kes-

kusteltiin kaavalla, jossa yhdet esittivät lisäsuojelua ja toiset vastusti-

vat, minkä jälkeen tehtiin suojelua lisäävä kompromissi. Sen jälkeen 

aloitettiin uusi kierros. Suojelu lisääntyi joka kierroksella, mutta tyy-

tyväisyys suojeluun tai metsäluonnon tilaan ei kasvanut.

Kuitenkin, kun Suomen luonnonsuojeluliiton pitkäaikainen pää-

sihteeri Esko Joutsamo vertasi 1990-luvun lopun tilannetta liiton 

metsä ohjelmaan vuodelta 1989, hän totesi, että ohjelma oli toteutet-

tu kymmenessä vuodessa kokonaan. Arvio oli vaatimaton: oli tehty 

paljon sellaistakin, mitä liitto ei ollut edes vaatinut vuonna 1989, suu-

rimpana kokonaisuutena metsäsertifi ointi.

Siitä huolimatta metsäalaa moitittiin liiallisista hakkuista, olkoon-

kin että puuston määrä kasvoi kaiken aikaa. Nyt metsissä on enem-

män puuta kuin koskaan tunnetun historian aikana – siis 1800-lu-

vun alun jälkeen.

Kun suojelupaineet 2000-luvun alun tienoilla alkoivat kohdistua 

Etelä-Suomeen, metsäalalla käsitettiin, että suojelupolitiikkaan on 

saatava muutos. Pelkkä metsien poistaminen talouskäytöstä satun-

naisesti esiin nousevien metsäkiistojen seurauksena johtaa vain te-

hottomaan ja tuloksettomaan suojeluun ja pitkään jatkuessaan metsä-

alan näivettymiseen. Ymmärrettiin, että metsäalan on muotoiltava itse 

suojelutavoitteensa ja otettava vastuu niiden toteuttamisesta. Tämä 

oli 2000-luvun alussa perustetun Etelä-Suomen metsien monimuo-

toisuusohjelma Metson takana.

Metso ja monet muut toimenpiteet ovat olleet hyväksi metsä-

luonnolle. Esimerkiksi uhanalaisten metsälajien osuus tutkituista la-

jeista ei noussut lainkaan vuosien 2010 ja 2019 uhanalaisarvioiden 
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välillä. Se merkitsee, että tällä mittarilla mitattuna metsälajien uhan-

alaistuminen loppui jo ennen vuotta 2019. Samaan aikaan runsaasti 

lisääntynyt metsien suojelu on tukenut kehitystä.

Tilanne ei kuitenkaan ole metsäalankaan mielestä tyydyttävä, mis-

tä johtuen uusia, luovia keinoja otetaan käyttöön jatkuvasti. Kaksi uu-

sinta esimerkkiä on tekopökkelöiden jättäminen metsiin harvennus-

hakkuiden yhteydessä ja uudet maanmuokkausmenetelmät, ennen 

muuta mätästys.

Tämä kirja kertoo siitä, miten talousmetsien hoidolla voidaan 

saavuttaa hyötyjä metsäluonnolle. Toimet ovat tehokkaita kahdesta 

syystä: niiden vaikutus on nopea ja ne kohdistuvat talousmetsiin, siis 

valtaosaan Suomen metsistä.

Kutsumme kirjaa pamfl etiksi. Sen kirjoittajaksi saimme fi loso-

fi an maisteri, tietokirjailija ja kasvitieteilijä Seppo Vuokon. Hänen 

kauttaan järjestyivät myös pamfl etissa käytetyt Jorma Peiposen kuvat.

Pamfl etti on lähes kokonaan Vuokon kynänjälkeä. Tekstin toimitus-

työhön on osallistunut Hannes Mäntyranta. Matkan varrella käsi-

kirjoitusta ovat kommentoineet monet tahot, joista mainittakoon 

professori emeritus Erkki Annila, tutkija Harri Hänninen ja professo-

ri Anne Tolvanen. Pamfl etin ulkoasusta ja taitosta vastaa Jaana Rau-

tio / Gravision.

Pamfl etti ei ole tieteellinen tutkimus, mutta se perustuu tutkimus-

tietoon. Se on matka suomalaiseen metsätalouteen sen monine ulot-

tuvuuksineen. Sen sisällysluetteloa ei pidä lukea tyhjentävänä kuvauk-

sena otsikon jälkeen seuraavasta tekstistä, vaan pikemminkin tien-

viittoina, jotka kertovat, mitä kylää kulloinkin lähestytään – ilman 

varsinaista tietoa siitä, mitä kylästä lopulta löytyy.

Ainakin sieltä löytyy mitä monilukuisin määrä metsän eläjiä, osa 

uhanalaisia, osa ei, osa suuria, osa pieniä, osa kirjavia, osa harmaita, 

osa vikkeliä, osa hitaita, osa jopa paikallaan – mutta kuitenkin, kaik-

ki yhtä arvokkaita.

Helsingissä 30.4.2019

Hannes Mäntyranta
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Suomessa…

• Metsätalous perustuu kokonaan kotoperäisiin puulajeihin. Tä-

män takia valta osa maamme metsälajistosta on turvassa.

• Metsänhoidossa jäljitellään luonnon omia prosesseja ja erilaiset 

luonto arvot, kuten metsälaissa määritellyt tavallisesta poikkea-

vat kohteet, laho puut ja kolopuut säästetään.

• Metsäpuiden geneettinen monimuotoisuus on hyvä. Kloonitai-

mia ei juuri käytetä ja taimitarhapuiden osuus on pieni. Talous-

metsissäkin vähintään neljä viidestä puusta on luontaisesti syn-

tynyt.

• Metsissä on enemmän puuta kuin koskaan tunnettuna aikana 

– siis 1800-luvun alun jälkeen. Viime 70 vuoden aikana puusto 

on järeytynyt ja metsät ovat vanhentuneet. Lehtipuiden osuus 

puustosta on kasvanut ja lahopuun määrä Etelä-Suomessa on 

kääntynyt kasvuun.

• Metsätalous on metsänomistajalle kannattavaa lähes koko maas-

sa, maailmanmarkkinoiden ehdoilla. Kun metsä tuottaa omista-

jalleen, se kannattaa pitää metsänä – ja siitä hyötyy myös luon-

to. Siellä, missä metsästä ei ole omistajalleen taloudellista hyö-

tyä, sitä haaskataan ja tuhotaan.

• Metsien uhanalaistilanne olisi paljon huonompi ilman metsän-

omistajien päätehakkuiden yhteydessä vapaaehtoisesti pystyyn 

jättämiä, rahanarvoisia säästöpuita, jotka kuoltuaan lisäävät met-

sien lahopuun määrää.

• Talousmetsien luonnonhoito on tehokas ja nopea keino: yleen-

sä sen positiivinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen nä-

kyy heti luonnonhoitotoimien jälkeen ja koska toimet vaikutta-

vat kaikkialla talousmetsissä, siis 90 prosentissa Suomen met-

sistä, keinot ovat myös tehokkaita.



Lehti on kasvin aurinkopaneeli ja kemian tehdas. Viherhiukkaset sieppaavat auringon energiaa, 

jonka lehti sitoo kemialliseksi energiaksi, ensin sokeriksi ja sitten yhä monimutkaisemmiksi yhdisteiksi. 
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Suomi on metsien maa 

Suomi on maapallon metsäisimpiä maita. Metsän määritelmästä riip-

puen kaksi kolmasosaa tai jopa kolme neljäsosaa maa-alasta on met-

sää. Myös metsien suojelutilanne on kansainvälisesti katsoen hyvä: 

eritasoisen suojelun piirissä on liki viidennes metsistä ja tiukasti suo-

jeltujen, kaiken taloudellisen toiminnan ulkopuolelle jätettyjen met-

sien osuus koko metsäalasta on yli kymmenesosa.

Kaikki Euroopan maat kattavan COST E4 -vertailun mukaan län-

tisen Euroopan tiukasti suojelluista metsistä yli puolet on Suomessa. 

Berliinin Humboldt-yliopistossa tehdyn selvityksen mukaan Suomen 

maa-alasta 2,9 prosenttia on luonnontilaisia metsiä. Se on enemmän 

kuin missään muussa läntisen Euroopan maassa. 

Silti metsätalouttamme arvostellaan ankarasti väittäen esimer-

kiksi, että avohakkuiden takia metsäluonnon tila on heikentynyt voi-

makkaasti ja että avohakkuiden haitat ovat laajat ja kiistattomat. Avo-

hakkuiden haitat eivät kuitenkaan ole kiistattomia, ei myöskään met-

sien tilan huonontuminen, vaan perusteita on myös aivan päinvastai-

siin käsityksiin. Tutkimuksia, jotka osoittaisivat tällaiset väitteet ko-

konaisuutena oikeaksi, ei ole.

Suomessa, kuten kaikissa Pohjoismaissa on laajat jokamiehen-

oikeudet. Jokainen saa liikkua, sienestää ja marjastaa luonnossa va-

paasti riippumatta siitä, kuka metsän omistaa. Osaksi metsätalouden 

ankara arvostelu johtuu juuri tästä: kun ”oma” perinteinen sieni- tai 

marjapaikka hakataan, menetys tuntuu henkilökohtaiselta, vaikka 

maa onkin toisen omaa. 

Suomessa puuntuotanto perustuu kotimaisiin puulajeihin, mi-

kä jo sinällään takaa selviytymisen suurimmalle osalle metsälajis-

toa. Metsän hoidossa jäljitellään luonnon omia prosesseja ja erilai-

set luonto arvot, kuten metsälaissa määritetyt tavallisesta poikkeavat 

kohteet, lahopuut ja kolopuut säästetään. 

Metsänhoitomenetelmät ovat kompromisseja. Enemmänkin voi-

si luonnon hyväksi metsissä tehdä, mutta on muistettava, että metsä 
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on yksityistä omaisuutta, joka tuo elantoa omistajalleen. Siellä, mis-

sä puista ei ole omistajilleen taloudellista hyötyä, metsää haaskataan 

ja tuhotaan. Silloin metsiä kannattaa muuttaa soija- ja öljypalmu-

plantaaseiksi. Kun metsä itsessään tuottaa rahaa, silloin se kannattaa 

pitää metsänä – ja siitä hyötyy myös luonto. 

Osoituksena siitä, että tilanne on yleisesti kuviteltua parempi, on 

sekin, että metsistämme on viime vuosina löytynyt useita jo hävin-

neiksi kuviteltuja lajeja sekä tieteelle uusia lajeja. 

Suomessa metsätalouden maata on yhteensä 26 miljoonaa heh-

taaria. Siitä yksityiset kansalaiset ja perheet omistavat yli puolet, 53 

prosenttia, valtio 35 prosenttia, metsäyhtiöt seitsemän prosenttia ja 

muut – lähinnä kunnat, seurakunnat ja muut yhteisöt – viisi prosenttia.

Metsätalouden maan luokitus 

Maaseudulla metsätalouden maaksi luetaan kaikki sellainen maa, joka 

ei ole rakennettua maata tai viljelymaata. Metsätalouden maahan sisäl-

tyy laikkuina muutakin kuin metsää: kalliokkoja, soita, rantoja, lampia ja 

muita pienvesiä.  

Suomessa metsätalouden maa jaetaan kolmeen luokkaan:

• Tuottavalla metsämaalla puuston vuotuinen kasvu on vähintään yksi 

kuutiometri runkopuuta hehtaaria kohti vuodessa

• Vähätuottoisella kitumaalla vuotuinen kasvu on 0,1–1 kuutiometriä heh-

taaria kohti 

• Tuottamattomalla joutomaalla vuotuinen hehtaarikasvu jää alle 0,1 

kuutio metrin 

Metsätalouden maata Suomessa on runsas 26 miljoonaa hehtaaria. Sii-

tä metsä maata on  runsas 20, kitumaata noin 2,5 ja joutomaata noin 3,5 

miljoonaa hehtaaria. 

Erilaiset metsän ja suon määritelmät vaikeuttavat kansainvälisiä vertailuja. 

Esimerkiksi YK:n elintarvikejärjestö FAOn varsin yleisessä käytössä ole-

va metsämääritelmä perustuu latvuspeittävyyteen. Suomen luokitusta se 

vastaa niin, että FAOn määrittelemää metsää Suomessa on metsämaa ja 

noin puolet kitumaasta. 
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Valtion maat ovat suurimmaksi osaksi Pohjois- ja Itä-Suomessa. 

Valtion omistamista metsistä on suojeltu 45 prosenttia eli 4,1 miljoo-

naa hehtaaria. Etelä-Suomessa metsäluonnon monimuotoisuuden tur-

vaaminen on suurelta osin yksityisten perhemetsänomistajien varassa.

Vihreät kasvit ravitsevat auringosta sitomallaan energialla koko muun luonnon. Hyönteiset ovat 

syöneet raidan lehdestä pehmeän mallon ja jättäneet kovat lehtisuonet jäljelle. 
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Metsät ovat erilaisia eri 
puolilla maapalloa

Luontaisesti suurin osa maapallon maa-alasta kasvaisi metsää – vain 

kaikkein kuivimmat ja kylmimmät alueet ovat olleet metsättömiä. Jos 

lämpimillä alueilla vuotuinen sademäärä jää alle 300 millimetrin, alue 

on puutonta aroa tai aavikkoa. Näiltäkin alueilta kyllä saattaa löytyä 

puita ja metsiäkin, esimerkiksi jokivarsilta ja paikoilta, missä pohja-

vesi on lähellä pintaa, kuten aavikoiden keitaissa.

Kylmyys rajoittaa puiden menestymistä Euroopan, Aasian ja Poh-

jois-Amerikan pohjoisosissa, Etelä-Amerikan eteläisimmässä kärjessä 

sekä korkeissa vuoristoissa. Puut tarvitsevat vähintään kahden kuukau-

den kasvukauden, jotta vuosikasvaimet ehtisivät puutua talven kestäviksi.

Valtakunnan metsien inventointien perusteella Suomen puiden 

lukumääräksi on arvioitu 78 miljardia. Samaan tapaan on ar vioitu ko-

ko maapallon puiden määräksi 3,04 triljoonaa, siis yli kolme tuhatta 

miljardia. Ennen kuin ihminen puuttui metsien elämään kirveel-

lä ja tulella, puita oli noin kuusi triljoonaa – kaksi kertaa niin pal-

jon kuin nykyään.

Puista on trooppisissa sademetsissä 26 prosenttia ja pohjoisen 

havumetsissä 24 – yhteensä siis puolet maapallon puista. Trooppi-

set sademetsät ja boreaaliset havumetsät ovat yhtä tärkeitä pinta-ala-

vertailuissa: koko maapallon metsäala on noin 40 miljoonaa neliö-

kilometriä, mistä trooppisia sademetsiä on 17 ja boreaalisia havu-

metsiä 14 miljoonaa neliökilometriä. 

Eri ilmasto-oloissa metsät ovat erilaisia. Siellä, missä on pitkä ja 

kylmä lumitalvi, vallitsevat havumetsät. Pohjoinen havumetsävyöhy-

ke, boreaalinen vyöhyke eli taiga kiertää lähes yhtenäisenä vyöhyk-

keenä Euraasian ja Amerikan pohjoisosissa. Sen pohjoispuolella on 

puuton tundra.

Lauhkeilla alueilla, joilla sadetta saadaan kaikkina vuodenaikoi-

na, vallitsevat lehtensä talveksi karistavat lehtipuut – tammet, pyökit, 
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saarnet, lehmukset ja jalavat. Toisin kuin havumetsävyöhyke, lehti-

metsien vyöhyke ei ole yhtenäinen vaan kuivat alueet katkovat sen 

erillisiksi osiksi Eurooppaan, Kaukasuksen alueelle, Itä-Aasiaan ja 

Pohjois-Amerikkaan. 

Alueilla, joilla kesät ovat kuivia ja sateet tulevat talvella, vallitsevat 

nahkealehtisten eli ikivihreitten puiden luonnehtimat metsät. Euroo-

passa tämä alue osuu Välimeren tienoille, joten puhutaan myös Väli-

meren kasvillisuudesta. Vastaavanlaisia metsiä on Itä-Aasiassa, Poh-

jois-Amerikassa sekä eteläisellä pallonpuoliskolla Afrikassa, Austra-

liassa ja Etelä-Amerikassa. Euroopassa ja Aasiassa tämän vyöhykkeen 

metsistä on säilynyt vain rippeitä.

Kääntöpiirien tienoilla on kaikilla mantereilla laajoja aavikkoaluei-

ta. Aavikoitten eteläpuolella on ensin kuivien trooppisten metsien ja 

savannien alue. Päiväntasaajan seuduilla vallitsevat trooppiset sade-

metsät. Eteläisellä pallonpuoliskolla samat vyöhykkeet toistuvat päin-

vastaisessa järjestyksessä, mutta vyöhykkeisyys ei ole yhtä selvä, kos-

ka paikalliset tuuliolosuhteet joko tuovat mereltä kosteutta tai kui-

vattavat rannikkoseutuja.

Myös hakkuutavat ovat erilaisia erilaisissa metsissä. Maailmal-

la avohakkuu kuuluu ennen muuta plantaasimetsätalouteen. Euka-

lyptus-, akaasia-  ja sitkankuusiplantaasit hakataan tyystin, kun puut 

ovat varttuneet riittävän suuriksi. Alueet uudistetaan joko vesoista tai 

istuttamalla. Vertailu plantaaseihin lienee yksi syy siihen, että suo-

malaisia avohakkuita paheksutaan, mutta samaistus on virheellinen. 

Suomalaista metsätaloutta on luonnehdittu englanninkielisellä ter-

meillä seminatural tai natural-like forestry. Ne kuvaavat hyvin metsä-

taloutemme olennaisia piirteitä: hyödynnettävät puulajit ovat koti-

maisia ja metsätalouden menetelmät jäljittelevät luonnon omia pro-

sesseja. 

Luonnostaan boreaaliset havumetsät uudistuvat pääasiassa tu-

hojen – joko myrskyn tai metsäpalon – kautta. Varttunut boreaali-

nen metsä on tiheä ja valoa on maan pinnalla niukasti, mistä joh tuen 

useimpien puulajien taimilla ei ole mahdollisuutta kehittyä. Avohak-

kuulla jäljitellään luonnon tuhoa, joka avaa metsänpohjan uudelle 

puusukupolvelle. 
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Lehtimetsät eivät ole yhtä paloherkkiä. Niissä riittää valoa varsin-

kin syksyllä ja keväällä myös metsän pohjalle. Niinpä puusto pystyy 

uusiutumaan yksittäisten kuolleiden puiden jättämissä aukoissa. Siksi 

lehtimetsien uudistukseen ei tarvita avohakkuuta, vaan kohtuullinen 

harventaminen riittää uuden taimikon kehitykseen.

Trooppisissa sademetsissä avohakkuu on jopa tuhoisa: suu-

rin osa metsän ravinnevaroista on sitoutuneena kasvillisuuteen 

ja humus kerros on hyvin ohut. Metsän kasvu perustuu nopeaan 

hajotus toimintaan ja ravinteiden kiertoon. Kun metsä hakataan 

tai palaa, vaarana on että irtain maa-aines huuhtoutuu sadeveden 

mukana.  

Metsät vähenevät tropiikissa ja 

lisääntyvät teollistuneemmissa maissa

Ihminen on vallannut metsää viljely- ja laidunmaaksi sekä rakenta-

miseen. Viime kahden vuosisadan aikana metsien määrä on vähen-

tynyt kolmanneksella ja jos vertailukohdaksi otetaan maatalouden 

alkua edeltävä aika 10 000 vuoden takaa, metsien määrä on huven-

nut miltei puoleen. 

YK:n maatalousjärjestö FAO:n mukaan tilanne on kuitenkin muut-

tumassa. Vauraissa maissa metsien pinta-ala kasvaa, mutta köyhis-

sä maissa supistuu. Kaupallinen maailma on yksi, valtioiden rajoista 

piittaamaton kokonaisuus. Kun vauraissa maissa metsien käyttöä ra-

joitetaan, puu ostetaan muualta, mistä sitä usein saa halvemmallakin. 

Valitettavasti suuri osa maailman metsäalan kasvusta perustuu 

vieraisiin puulajeihin, kuten australialaisiin eukalyptuksiin ja akaa-

sioihin sekä amerikkalaisiin mäntyihin. Vieraitten puulajien istutuk-

set kyllä sitovat hiilidioksidia ja auttavat torjumaan ilmaston lämpe-

nemistä, mutta vähentävät alkuperäisen luonnon monimuotoisuutta. 

Monissa maissa maaseudullakin on jo asukkaiden omia metsittämis-

hankkeita, joiden ensisijainen tarkoitus on turvata polttopuun saanti 

ja estää eroosiota. Näissä yleensä naisten vetämissä hankkeissa käy-

tetään paikallisia puulajeja ja taimia. 
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Metsäteollisuuden puuntarve ei ole suurin uhka metsille. Kun 

puuta korjataan teolliseen käyttöön, metsät myös yleensä uudistetaan. 

Sen sijaan metsän muuttaminen viljely- tai rakennusmaaksi tuhoaa 

metsä luonnon kokonaan ja peruuttamattomasti. 

Euroopassa metsien pinta-ala kyllä  kasvaa, mutta silti euroop-

palaiset ovat kiinalaisten jälkeen toiseksi suurin syypää trooppisten 

metsien tuhoon. Kun vauraisiin maihin tuodaan yhä enemmän soijaa, 

riisiä, palmuöljyä ja pihvilihaa, näiden tuotantoon tarvittava maa-ala 

raivataan trooppisista metsistä Kaakkois-Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.  

Kasvit puolustautuvat syöjiä vastaan erittämällä myrkyllisiä, pahanmakuisia tai 

muutoin haitallisia aineita. Männyn silmujen runsas pihka on turva sekä eläimiä 

että kuivuutta vastaan. 
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Suomen metsät ovat 
jatkuvassa muutoksessa

Luontomme historia selittää suurelta osalta sen, miksi Suomesta ja 

Pohjoismaista on tullut metsätalouden suurvaltoja. 

Kallioperämme on ikivanha, valtaosin 1800–2600 miljoonan 

vuoden ikäinen. Elollisen luonnon historia sen sijaan on Pohjolassa 

hyvin lyhyt. Vielä 20 000 vuotta sitten kilometrejä paksu mannerjää 

peitti koko Suomen. Kun jää suli 13 000–10 000 vuotta sitten, elämä 

palasi Suomeen idästä ja kaakosta, missä koko jääkauden ajan oli ol-

lut jäätöntä. 

Kilometrien paksuinen mannerjää painoi kallioperän kuopal-

le. Kun jää suli, maankuori alkoi nousta ja kohoaminen jatkuu yhä. 

Valta osa Etelä-Suomesta jäi sulamisvaiheessa veden, joko muinaisen 

Itä meren tai järvien alle. Muinaisen Itämeren rantavallit, -kivikot ja 

-tasanteet näkyvät nykyään Lapin lounaisosan vaaroilla 200 metrin 

korkeudessa ja kaakossa Salpausselän rinteillä noin 100 metrin kor-

keudella. 

Jääkausi – liikkuva mannerjää, sulamisvaiheeseen liittyvät tapah-

tumat ja maankohoaminen – on vaikuttanut paljon sekä maisemaan 

että metsätalouden edellytyksiin. Mannerjää kulutti kallio perää ja se-

koitti eri kivilajeista syntyneen murskan tasalaatuiseksi moreeniksi, 

tai nykyisen geologisen kielenkäytön mukaan tilliksi. Jäätikön alla ja 

halkeamissa kulkevat joet kasasivat hiekkaa ja soraa harjuiksi. Sinne, 

missä jäätikköjoki purkautui järveen tai mereen, syntyi laaja suisto 

hiekasta. Jokien tuoma hienoin aines – savi ja hiesu – laskeutui jär-

vien ja meren pohjaan. 

Liikkuva mannerjäätikkö tasasi maiseman ja synnytti samalla jo-

kien ja matalien järvien muodostamat reittivesistöt. 

Jään alta paljastuneella maalla oli aluksi aukkoinen kasvipeite, 

jossa oli sekä tundran että aron piirteitä. Avomaavaihe jäi kuitenkin 

lyhyeksi, sillä ilmasto oli lämmin ja puut levittäytyivät nopeasti sula-
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van jäätikön perässä. Lämpimässä ilmastossa jalot lehtipuut, pähkinä-

pensas ja tervaleppä levittäytyivät paljon nykyistä pitemmälle sisä-

maahan. Mänty kasvoi kuivimmilla mailla jalopuiden seurassa, mut-

ta kuusta oli vähän.

Kun ilmasto viileni noin 6000 vuotta sitten, soistuminen kiihtyi ja 

kuusi yleistyi. Ahvenanmaalle kuusi ehti vasta ajanlaskun alun tienoil-

la. Tämän jälkeen suurimmat muutokset metsäluontoon ja maisema-

kuvaan ovatkin ihmisen aiheuttamia. Maanviljely alkoi vähäisenä eh-

kä jo 6000 vuotta sitten, mutta merkittävä maankäyttömuoto siitä tu-

li vasta kahden viime vuosituhannen aikana. Kuusettuminen ja sois-

tuminen veivät tilaa jalopuilta, mutta aivan yhtä merkittävä syy nii-

den vähentymisessä on ollut ihminen. 

Nykyisin harjut ja muinaiset jokisuistot ovat mäntykankaita. Tuo-

reilla moreenimailla viihtyy kuusi. Veteen kerrostuneet savi- ja hiesu-

maat ovat joko soistuneet, raivattu pelloiksi tai ovat lehtoja. 

Runsaiden vesivarojen ansiosta puunjalostusteollisuus voitiin si-

joittaa sinne missä puuvaratkin olivat ja puut voitiin vesiteitä pitkin 

uittaa tehtaille. Tasainen maasto on olennaisesti helpottanut myös tie- 

ja rataverkoston rakentamista. 

Jääkausi on vaikuttanut metsätaloutemme edellytyksiin toisella-

kin tavalla. Jääkaudet, joita viime kahden miljoonan vuoden aikana 

on ollut useita, tappoivat Euroopasta lukuisia puulajeja sukupuut-

toon, muun muassa magnoliat, punapuut, hemlokit ja tuijat. Tämän 

lajikarsinnan vuoksi meillä on vain vähän puulajeja.

Kun maasto on loivapiirteistä, maaperä tasalaatuinen ja puu-

lajeja vähän, suunnitelmallisella ja taloudellisesti kannattavalla metsä-

taloudella on hyvät edellytykset. Kuvitellaanpa metsänhoitoa ja puun-

korjuuta metsäluonnon toisessa ääripäässä, Amazonin sademet-

sässä, jossa puulajeja voi olla hehtaarilla toista sataa. Ei ole sattu-

maa, että Suomesta ja Pohjoismaista on tullut metsätalouden suur-

valtoja. 

Puulajeja Suomessa on noin 30. Niistä yleisiä lajeja on kymmen-

kunta. Taloudellisesti merkittäviä ovat vain mänty, kuusi, raudus koivu, 

hieskoivu ja haapa, mutta kaikki muutkin puut ovat arvokkaita luon-

non monimuotoisuuden kannalta. 
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Monissa maissa, etenkin Suomea lauhemmilla seuduilla, puun 

tuotanto perustuu muualta tuotuihin puulajeihin. Meillä metsä-

talous perustuu ainakin toistaiseksi kotimaisiin puulajeihin ja niin 

kauan kun näin on, valtaosa metsälajistosta on turvassa. Ainoa vieras 

puulaji, jolla on jonkinlaista metsätaloudellista merkitystä, on lehti-

kuusi. Sen luontainen levinneisyysalue ulottuu niin lähelle Suomea, 

että sen seuralaislajit ovat levittäytyneet tännekin. Ilmaston lämme-

tessä etelä suomalaisia kuusikoita korvataan ehkä amerikkalaisella 

douglas kuusella. Se on ekologialtaan ja seuralaislajistoltaan suures-

ti kuusen kaltainen eikä senkään kohtuullinen viljely todennäköises-

ti aiheuttaisi ongelmia.

Maaperän ravinteisuus 

määrää metsätyypin

Luontaisen Suomen pääbiotooppeja ovat metsä, suo, ranta, vesi ja 

tunturi. Varsinaista tundraa Suomessa ei ole. Maan pohjoisosassa-

kin vain korkeimpien vuorten lakiosat ovat puuttomia ja pohjoisim-

missakin jokilaaksoissa kasvaa mäntymetsiä. Metsänrajalla kasvaa 

aivan itäisimpiä tuntureita lukuun ottamatta tunturikoivu, joka on 

hieskoivun alalaji.

Metsänrajan yläpuolellakin vallitsevat tutut metsävarvut mus-

tikka, puolukka, juolukka, variksenmarja ja vaivaiskoivu, mutta nii-

den seassa on vaihteleva määrä arktisia kasvilajeja. Vasta Käsivarren 

suurtuntureilla metsälajit väistyvät ja antavat tilaa todellisille tunturi-

kasveille. 

Suomessa käytettiin metsien luokittelussa pitkään A. K. Cajan-

derin yli sata vuotta sitten luomaa metsätyyppikäsitettä. Siinä kasvu-

paikkojen luokittelu perustuu metsän pohjan kasvillisuuteen eikä val-

litsevaan puulajiin. Esimerkiksi mustikkatyypin metsässä puulajina 

saattoi olla kuusi, mänty tai koivu, mutta varpu- ja sammalpeite pysyi 

samanlaisena. Metsätyypit nimettiin vallitsevien tai luonteenomais-

ten kasvien mukaan. Metsätyyppi oli myös metsäverotuksen pohja-

na vuosina 1945–2005.  
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Myöhemmin tutkijat jakoivat havumetsävyöhykkeen kolmeen 

osavyöhykkeeseen: etelä-, keski- ja pohjoisboreaaliseen vyöhykkee-

seen. Suomessa metsävyöhykkeitä on viisi, kun mukaan otetaan etelä-

rannikon hemiboreaalinen vyöhyke ja metsänrajan oloja kuvaava La-

pin metsävyöhyke.

Hemiboreaalinen vyöhyke on boreaalisen havumetsä- ja tem-

peraattisen lehtimetsävyöhykkeen vaihettumisaluetta. Vaikka aluet-

ta kutsutaan tammivyöhykkeeksi, tavalliset metsäpuumme vallitse-

vat sielläkin. 

Nykyisin on palattu yksinkertaisempaan luokitteluun, joka varsin 

pitkälle vastaa Cajanderin alkuperäistä metsätyyppikäsitettä. Uudes-

sa luokittelussa nimet kertovat suoraan ravinteisuudesta. Näin Cajan-

derin jäkälätyypistä (ClT) tuli karukkokangas, kanervatyypistä (CT) 

kuiva kangas, puolukkatyypistä (VT) kuivahko kangas, mustikka-

tyypistä (MT) tuore kangas ja käenkaali-mustikkatyypistä (OMT) 

lehtomainen kangas. Kasvupaikkatyypeistä yleisin on tuore kangas, 

jota on 75 000 neliökilometriä, lähes puolet metsäalasta. Kuivahkoja 

kankaita on 44 000 neliökilometriä, 29 prosenttia metsäalasta ja leh-

tomaisia kankaita on noin 15 prosenttia metsäalasta.

Cajander piti metsätyyppiä pysyvänä niin, etteivät esimerkik-

si puulajin vaihdos tai muut tilapäiset muutokset vaikuttaneet maa-

perän kasvuominaisuuksiin. Maalaji ja maaperän pieneliöstö määrit-

televät pitkälle metsän kasvukyvyn ja metsän pohjakerroksen kasvi-

peite kuvastaa sitä tarkemmin kuin puusto. 

Valtakunnan metsien inventointien mukaan metsätyypit ovat 

kuitenkin vähitellen muuttuneet. Suunta on kohti lisääntyvää ravin-

teisuutta niin, että karukkokankaat ovat selvästi vähentyneet, mut-

ta ravinteisemmat metsätyypit ovat runsastuneet. Syitä on ainakin 

kolme. 

Kaikkia metsiä rehevöittää ilman kautta tuleva ravinnelaskeuma, 

jossa typpeä tulee 1–3 kiloa hehtaarille vuodessa. Aikoinaan useaan 

kertaan kasketuilta mailta ravinteet huuhtoutuivat pois ja maa me-

netti kasvukykyään: kaskimaalle syntynyt metsä oli karumpi kuin sii-

nä ennen kaskeamista ollut metsä. Kun kaskeaminen päättyi 1900-lu-

vun alussa, metsät alkoivat elpyä. 
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Aikoinaan lehtomaisille paikoille raivattuja peltoja myös palautuu 

metsämaaksi, kun autioituvien kylien pellot metsittyvät.

Kasvipeitteen ja maaperän välillä on vahva vuorovaikutus: havu-

puiden karike on hapanta ja hitaasti hajoavaa, mikä tekee myös maa-

perästä hapanta. Lehtipuiden lehtikarike taas hajoaa nopeasti, sen ra-

vinteet siirtyvät nopeasti kasveihin ja maaperä pysyy ravinteikkaana. 

Puulaji siis vaikuttaa kasvilajistoon, pitemmällä aikavälillä myös met-

sän ravinnetaseeseen ja sitä kautta myös metsätyyppiin. 

Lehdot ovat runsasravinteisten maiden metsiä. Kasvillisuudessa 

olennainen ero kangasmetsiin on ruohojen ja pensaiden runsaus ja 

varpujen niukkuus tai puuttuminen. Maan pintakerros on muruista 

multaa eikä sienirihmaston huopamaiseksi sitomaa humusta. 

Lehtojen luokittelu on paljon vaikeampaa kuin kangasmetsien. Se 

johtuu osaksi siitä, että lehtojen vesitalous vaihtelee paljon. Harjujen 

ja kalliomäkien rinteillä on kuivia lehtoja, joissa menestyvät muun 

muassa kielo, mansikka, lillukka, lehtokuusama ja kataja;  pääpuuna 

voi olla mänty. Yleistä mielikuvaa lehdoista vastaavat tuoreet lehdot, 

joissa paksu multava maa tarjoaa hyvät kasvuedellytykset moninai-

selle ruoho- ja pensaslajistolle. Rannoilla ja paikoilla, missä pohjavesi 

on lähellä pintaa, on kosteita ja märkiä lehtoja. Niissä on usein run-

saasti suuria saniaisia, kuten hiirenporrasta ja kotkansiipeä. 

Toinen syy lehtojen luokittelun vaikeuteen on se, että suuri osa 

lehdoista on muutoksessa olevia sukkessiovaiheita (sukkessio, ks. sivu 

53): äsken metsittyneitä peltoja, niittyjä, hakamaita tai hakkuuaukko-

ja, joiden kasvipeite ei ole vielä vakiintunut. Lehtojen puuston luon-

tainen kehitys johtaa sisämaassa lähes aina kuusen ylivaltaan. Kos-

ka lehtipuuvaltaisten lehtojen linnusto, kasvi- ja hyönteislajisto koe-

taan arvokkaaksi, metsälaki sallii kuusten poiston myös arvokkaiksi 

luontokohteiksi määritellyiltä aloilta.

Laki siis sallii metsän luontaisen kehityksen estämisen, mutta 

maanomistajalla ei kuitenkaan ole mitään velvoitetta tähän. 
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Hirvistä ja muista suurista nisäkkäistä puhutaan eniten, mutta metsän todelliset vaikuttajat ovat pieniä, 

selkärangattomia eläimiä, sieniä ja bakteereita. Jo erilaiset hyönteiset syövät metsän kasveja monin 

verroin enemmän kuin hirvet. 

Juuret keräävät maasta puun käyttöön veden ja ravinteet, mutta ne tarvitsevat kumppaneikseen 

sienet. Sienten rihmastot laajentavat  juuriston ulottuvuuden ehkä tuhatkertaiseksi. Puu maksaa 

sieniltä saamansa veden ja ravinteet  sokereilla ja muilla eloperäisillä yhdisteillä. Männyn sienijuuria; 

sienirihmastot ovat niin hentoja, etteivät ne näy kuvassa. 
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Suot varastoivat hiiltä turpeena

Suot ovat paikkoja, joissa maaperän märkyys estää tai hidastaa mik-

robien hajotustoimintaa niin, että kuolleista kasvien jäänteistä ker-

tyy jatkuvasti kasvava turvekerros. Metsämaan soistuminen alkaa ta-

vallisesti korpikarhunsammalen ja rahkasammalten ilmaantumisel-

la.  Rahkasammalilla on ainutlaatuinen kyky sitoa kasvustoonsa vet-

tä monin verroin enemmän kuin itse sammal painaa. 

Metsämaan soistuessa sekä puusto että varpukasvillisuus voivat 

säilyä pitkään entisellään, vaikka sammalkerros esimerkiksi kangas-

rämeillä ja kangaskorvissa on korvautunut rahkasammalilla. Kun 

turvekerros paksunee, metsäkasvien olot heikkenevät ja vähitellen 

ne korvautuvat paremmin märkyyttä sietävillä suokasveilla. Kehitys 

johtaa lopulta rämeisiin tai puuttomiin avosoihin. 

Suomen maa-alasta vajaa kolmannes – 100 000 neliökilometriä 

– on joskus ollut suota. 1900-luvun jälkipuoliskolla ojitettiin puolet 

Suomen soista. Ojituksen ulkopuolelle jäivät valtaosin Pohjois-Suo-

men suot, Etelä-Suomessa kohosoiden karuimmat keskiosat sekä pie-

net suot. Osa ojitetuista soista on palautumassa itsestään tai aktiivis-

ten entistämistoimien tuloksena luonnontilaan, osa on muuttunut 

turvekankaiksi. Turvekankaita oli 1990-luvulla vain noin miljoona 

hehtaaria, mutta nyt kolme miljoonaa hehtaaria.

Metsätaloutta harjoitetaan myös soilla. Mäntyä kasvavat suot 

ovat rämeitä, muita puulajeja kasvavat ovat korpia. Useimmiten kor-

ven pääpuuna on kuusi tai hieskoivu, mutta lähteisillä paikoilla, mis-

sä pohjavesi on liikkuvaa, valtapuuna voi olla tervaleppä tai eteläs-

sä jopa saarni.

Avosuot ovat joko nevoja tai lettoja. Nevat ovat karuja, letot runsas-

ravinteisia soita. Jakoa sotkevat letot, jotka voivat olla avoimia tai puus-

toisia. Tarkemmassa kasvipeitteeseen perustuvassa suotyyppien luo-

kittelussa on myös välimuotoja, joissa yhdistyvät kahden eri suotyypin 

piirteet, esimerkiksi lettokorvet ja lettorämeet. Suotyyppejä on yli sata, 

paljon enemmän kuin metsätyyppejä. Niistä osa tosin on harvinaisia.

Metsässä kosteustaso kuvaa yleensä myös ravinteisuutta: kuivil-

la mailla on niukasti ravinteita ja kosteuden lisääntyessä myös liik-
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kuvien ravinteiden määrä kasvaa. Soilla tilanne on toinen: ravintei-

den määrä ja vesitalous muuttuvat toisistaan riippumatta, jolloin kas-

villisuuden vaihtelukin on suurempi. Karuimpia ovat pelkän sade-

veden varassa elävät keidassoiden – eli kohosoiden – keskiosan rahka-

rämeet ja -nevat. 

1970-luvun ojitusvimmassa tehtiin paljon virheitä. Paljon ojitet-

tiin aivan liian karuja rämeitä ja nevoja, joiden ravinnevarat eivät riit-

täneet puiden kasvuun. Monimuotoisuuden kannalta vielä turmiolli-

sempia olivat lähteikköjen ja lähteisten korpien ojitukset. Kun pohja-

veden pinta laski ja virtaussuhteet muuttuivat, hävisivät lähteiköllä tu-

hansia vuosia kasvaneet kasvit ja itse lähdealtaassa jääkauden loppu-

vaiheista asti eläneet äyriäiset ja hyönteiset. 

Suometsien hakkuista on omat ohjeensa. Jatkuva kasvatus sopii 

usein suometsiin. Sillä vältytään äkillisiltä vesitalouden muutoksilta 

ja hankalalta uudistamiselta. Kun metsä pysyy peitteisenä koko ajan, 

se hidastaa rahkasammalten kasvua ja vähentää uudisojituksen tar-

vetta. Puhtaasti taloudellisestikin ajatellen suot on usein edullisinta 

jättää luonnon hoiviin. 

Mitä on luonnon monimuotoisuus 

Monimuotoisuutta on kolmella tasolla: se on erilaisten elinympäris-

töjen – metsien yhteydessä lehtojen, kangasmetsien, kalliokkojen, ve-

sistöjen ja soiden – runsautta, lajien runsautta ja lajinsisäistä vaihte-

lua eli geneettistä monimuotoisuutta. 

Kaksi ensimmäistä käsitettä on selviä, mutta kolmatta täytynee 

hiukan selittää. Mitä monimuotoisempi ja rikkaampi kunkin lajin 

perimä on, sitä paremmin laji pystyy sopeutumaan erilaisiin ympä-

ristönmuutoksiin, kuten ilmaston lämpenemiseen. Perimän moni-

muotoisuus turvataan pitämällä yllä suurta yksilöjoukkoa. Jos yksi-

löiden määrä hupenee kovin pieneksi, sisäsiittoisuus lisääntyy ja pe-

rimän vaihtelu kapenee. 

Geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen on tärkeätä yhtä 

lailla viljelykasveilla, kotieläimillä kuin luonnossa elävillä lajeillakin. 
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Metsäluonnon monimuotoisuuteen vaikuttavat maan pinnan 

muodot, maalajit, puusto ja sen ikärakenne, vesiolot ja tietysti ilmas-

to kaiken taustana. Monimuotoisuuden perusteet ovat kuitenkin pal-

jon syvemmällä lajien välisessä kilpailussa, yhteistyössä ja ravinnon-

käytössä, sopeutumisessa saalistajiin, syöjiin, loisiin ja tauteihin ja 

evoluution kilpajuoksussa, jossa laji joutuu kehittymään koko ajan 

jotta pystyisi ylläpitämään edes saavuttamansa aseman. 

Kullakin lajilla on omat ympäristövaatimukset ja omanalaisen-

sa ekologia. Sitä ympäristöä ja ekologisten tekijöiden kokonaisuutta, 

jossa kukin laji menestyy, voidaan kutsua ekologiseksi lokeroksi. Eko-

lokerot ovat erilaisia ja erikokoisia. Isoilla eläimillä ja kasveilla, kuten 

hirvellä, karhulla ja metsäpuilla ympäristövaatimukset ovat melko väl-

jät. Niinpä ne ovat yleisiä koko maassa ja monenlaisissa ympäristöissä. 

Pienillä eliöillä voi olla hyvinkin ahdas ekolokero. Esimerkiksi 

lepän pussiäkämäpunkki elää vain lepän lehdillä, kissankäpälälude 

vain paahteisilla paikoilla olevissa kissankäpäläkasvustoissa ja raidan-

tuoksukääpä vain vanhoissa raidoissa. 

Lajit, joiden ympäristövaatimukset ovat samankaltaiset, menes-

tyvät samanlaisilla paikoilla, mutta myös kilpailevat toistensa kans-

sa elintilasta. Kilpailu toisten lajien kanssa pienentää kunkin lajin to-

dellisia elinmahdollisuuksia. Mänty pystyisi kyllä kasvamaan runsas-

ravinteisessakin maassa, mutta kilpailu nopeammin kasvavien pui-

den kanssa rajoittaa männyn menestymistä hyvillä paikoilla. Kaner-

va kasvaisi kyllä hyvin lehtomaallakin, mutta toiset, nopeampikas-

vuiset lajit tukahduttavat sen varjostuksellaan. 

Lajiston monimuotoisuus rakentuu suurelta osin erilaisten pien-

ympäristöjen lukuisuudesta; kivipinnoilla, maan pinnalla ja puiden 

pinnoilla on erilainen kasvillisuus; eri puulajeilla omat seuralaisensa; 

kuivilla selänteillä ja kosteissa notkelmissa on erilainen lajisto; ran-

nat, pienvedet ja suot tuovat oman lisänsä lajistoon. 

Elinympäristöjen ominaisuudet voivat olla pysyviä tai muuttu-

via. Pysyviä ovat maanpinnan muodot, maalajit ja yleensä myös ve-

den virtaus olot ja pohjaveden pinnan taso. Puusto taas muuttuu ajan 

myötä ja muutokset vaikuttavat maapohjalle tulevan valon määrään 

ja paikan pienilmastoon. Metsän sisällä keskilämpötila on pari astetta 
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korkeampi kuin avomaalla, olot ovat tasaiset, tuuli ei tunnu, lämpö-

tilan ja kosteuden muutokset ovat hitaita. Puuston tuhoutuminen 

muuttaa heti olot äärevämmiksi. 

Metsälain kymmenes pykälä määrittelee talousmetsien erityisen 

tärkeät elinympäristöt, joiden säilyminen pitää turvata. Lakiin on siis 

ikään kuin salaa hiipinyt ajatus, että metsäelinympäristöt ovat pysy-

viä ja muuttumattomia ja että ne on säilytettävä sellaisina kuin ne 

tarkastelu hetkellä ovat olleet. Se ei kuitenkaan ole mahdollista, vaik-

kei ihminen puuttuisikaan tilanteeseen. Puut kasvavat aikansa ja kuo-

levat, puulajisuhteet muuttuvat ja sen mukana muuttuvat varjostus, 

karikkeen laatu ja lajisto. 

Jokaisella puulajilla on omat seuralaisensa

Vaikka haavan, raidan ja jalopuiden merkitystä monimuotoisuudel-

le erityisesti korostetaan, kaikki puulajit ovat siinä suhteessa arvok-

kaita. Kullakin puulajilla on omia seuralaisia, jotka suosivat tai ovat 

suorastaan riippuvaisia juuri tietystä puulajista. Haavan, raidan ja 

jalo puiden iso rooli keskustelussa johtuu siitä, että niitä on tai on ol-

lut metsissä vähän. 

Yhden puulajin seuralaiset jakaantuvat moneen eri joukkoon. 

Puun kannalta harmillisia ja joskus vaarallisiakin ovat lehtien syöjät, 

elävän rungon kovertajat ja juurten syöjät. Välttämättömiä ovat juuri-

sienet sekä siitepölyn, siementen ja hedelmien kuljettajat.

Hyödyllisiä ovat latvuksessa, rungolla ja maaperässä mönkivät 

pedot, jotka saalistavat puuta syöviä eläimiä. Harmittomia päällys-

vieraita ovat jäkälät, levät ja sammaleet, jotka elävät kuoren pinnalla 

mutta ottavat ravintonsa sadevedestä.

Puulajilla on merkityksensä vielä puun kuoltuakin. Lahottaja sienet 

ja lahopuissa elävät eläimet ovat yhtä nirsoja ravintonsa suhteen kuin 

elävänkin puun vieraat. Vain tietynlainen puu kelpaa.

Männyllä ja kuusella on kummallakin satoja omia seuralaisia ja 

sen lisäksi on lukuisia sieniä, hyönteisiä ja muita eliöitä, jotka hyväk-

syvät kumppanikseen tai ravinnokseen sekä kuusen että männyn. 
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Osa seuralaisista liittyy vasta kuolleen puun seuraan: lehtikarikkeen, 

käpyjen ja puuaineksen lahottajat ovat erikoistuneet eri puulajeihin.

Kuusen neulasia lahottaa neulasnahikas, lehtipuiden lehtiä ruoti-

nahikas, kuusen käpyjä käpynastakka, männyn käpyjä käpyorakas, le-

pän maahan pudonneita norkkoja norkkopikari. Erikoistuneiden la-

jien lista on hämmästyttävä: kuinka jonkun lajin on kannattanut eri-

koistua noin niukkaan tai harvinaiseen elinympäristöön?

Läheisillä kasvilajeilla on usein yhteisiä kumppaneita. Poikkeuk-

sellisen väljä maku on kantokäävällä, joka lahottaa mäntyä, kuusta se-

kä useita lehtipuulajeja. Useimmat ovat tarkempia ravintonsa suhteen. 

Kuhmukäävän löytää useimmiten joko raidasta tai mustuva pajusta. 

Halavasepikkä taas hyväksyy ravinnokseen halavan ja mustuva pajun, 

mutta ei ilmeisesti raitaa. Kuusella ja koivulla on yhteisiä juurisieniä, 

kuten kantarelli. Silloinkin, kun hyödynnettävät lajit eivät ole lähi-

sukulaisia, niiden kemiassa, puolustusaineissa tai muissa ominaisuuk-

sissa on jotakin yhteistä, mutta muista lajeista poikkeavaa. 

Männyn, kuusen ja koivujen kuori on hapanta, samoin latvukses-

ta huuhtoutuva sadevesi. Kuoren samanlaisten ominaisuuksien vuok-

si männyllä, kuusella ja koivulla on koko joukko yhteisiä jäkälälaje-

ja. Haavan kuori poikkeaa jo niin paljon edellisistä, että sen jäkälä-

lajisto on aivan erilainen. Vanha haapa tarjoaa kasvupaikan muuta-

mille sammalillekin. 

Tammen, jalavien, saarnen ja vaahteran kuori poikkeaa metsä-

puittemme kuoresta. Siksi niiden päällysvieraslajisto on erilainen, ”ja-

lompi” tai ”vaateliaampi” kuin metsäpuiden. 

Itse asiassa voisimme katsoa happamalla kuorella viihtyvien jä-

kälien olevan erikoistuneempia, paremmin vaikeisiin olosuhteisiin 

sopeutuneita kuin jalojen lehtipuiden ”hienot” jäkälät. Koska sormi-

paisukarve ja harmaaröyhelö ovat yleisiä, näemme niitä jokaisella 

metsäretkellä. Siksi ne ovat tavanomaisempia ja vähemmän kiinnos-

tavia kuin jalojen lehtipuiden erikoisuudet. Kun uhanalaisuuden ja 

monimuotoisuuden tarkastelu nostaa esiin harvinaiset lajit, emme ai-

na ymmärrä tavallisten lajien merkitystä. 

Jalopuiden merkitys monimuotoisuuden ylläpidossa korostuu 

siksi, että niitä on vähän. Yhden kuusikon tai männikön kaataminen 
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ei heilauta monimuotoisuutta mihinkään, mutta yhden jalavametsi-

kön – tai joskus yhdenkin jalavan – kaataminen voi hävittää seudul-

ta monta lajia. 

Haavan, raidan ja jalopuiden merkitys monimuotoisuuden li-

sääjinä ei olekaan niiden seuralaislajien lukumäärässä sinänsä, vaan 

siinä, että seura on erilaista kuin metsän valtapuiden lajisto. Kukin 

puulaji tuo metsäluontoon oman lisänsä. Sama pätee myös ruoho- ja 

pensaslajistoon; mitä moninaisempi on metsän pohjan kasvipeite, si-

tä moni naisempi on myös sen lajisto. 

Puulajisuhteet eivät ole Suomessa juurikaan muuttuneet 1920-lu-

vun jälkeen. Soiden ja järvien pohjassa säilyneet siitepölyhiukkaset ker-

tovat, etteivät männyn, kuusen ja koivujen runsaussuhteet ole olennai-

sesti muuttuneet viimeisten neljän vuosituhannen aikana: ne ovat koko 

ajan olleet metsien valtapuita. Sen sijaan jalojen lehti puiden osuus on 

pienentynyt, osaksi ehkä ilmaston viilenemisestä johtuen, mutta suu-

rempi merkitys niiden vähenemiseen on ollut ihmisellä: pellon raivaus 

ja myöhemmin myös jalopuiden valikoiva käyttö ovat vähentäneet niitä.  

Luonnon tasapaino on kuvitelmaa

Lukuisat havainnot eläin- ja kasvipopulaatioiden vaihtelusta osoit-

tavat, ettei luonnossa ole ideaalista tasapainoa vaan luonto muuttuu 

koko ajan. Kukin laji selviytyy ja menestyy omilla ehdoillaan. Erityi-

sesti monien hyönteispopulaatioiden koon vaihtelut ovat luonteel-

taan kaaos maisia. Populaation ylenpalttista kasvua seuraa petojen, 

loisten ja tautien yleistyminen, joka romahduttaa populaation jos-

kus jopa vuosikymmeniksi. Eri lajien kannat kehittyvät ja romahta-

vat kukin omaan tahtiinsa. 

Sukupuuttovelka tarkoittaa sitä, että laji ei välttämättä katoa heti,  

kun sen elinympäristöt heikkenevät ja käyvät liian vähäisiksi tai lajin 

kanta on supistunut kestämättömän pieneksi. Jälkeläisiäkin voi syn-

tyä, mutta huonojen olojen tai sisäsiittoisuuden vuoksi kuolleisuus 

ylittää syntyvyyden, populaatio pienenee ja lopulta tuhoutuu, ken-

ties vasta vuosikymmeniä myöhemmin kuin vähenemisen aiheutta-

nut ympäristönmuutos on tapahtunut. 
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Maaperän pienet eläimet – lierot, erilaiset madot, punkit, hyppyhäntäiset ja hyönteiset – 

nopeuttavat ravinteiden kiertoa syömällä kariketta. Ne pysyttelevät yleensä näkymättömissä, 

mutta tässä hyppyhäntäinen on kiivennyt parin millimetrin kokoisen metsätähden hedelmän päälle. 
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Kun elinympäristöt pirstoutuvat saarekkeiksi, erillisten populaa-

tioiden yhteenlaskettu yksilömäärä voi olla suurikin, mutta lisäänty-

minen heikkenee ja erillisiin saarekkeisiin jääneet osapopulaatiot tu-

houtuvat yksi toisensa jälkeen. Akatemiaprofessori Ilkka Hanski ar-

vioi metsiemme sukupuuttovelan peräti 2000 lajiksi, siis yli kaksi ker-

taa suuremmaksi kuin uhanalaisissa on metsälajeja.

Metsä ei koskaan ole yhtenäinen elinympäristö vaan erilaisten 

saarekkeiden mosaiikki, jossa kullekin lajille sopivia elinpaikkoja on 

vain laikuittain. Esimerkiksi vanhan metsän lajien tuhoutumis riskiä 

ei voi suoraan laskea vanhojen metsien pinta-alaosuudesta. Edes van-

hojen metsien lajit eivät ole yhtenäinen ryhmä, joilla kaikilla olisi sa-

manlaiset elinpaikkavaatimukset, vaan kukin laji on erikoistunut elä-

mään juuri tietynlaisessa ympäristössä, jollaista ei jokaisessa vanhas-

sa metsässä ole. 

Mahtaako kuitenkaan löytyä lajeja, joiden syvän niukkenemisen 

syynä olisi nimenomaan nykyaikainen metsänhoito?

Lahopuu, kolopuut ja pökkelöt olivat vähimmillään ennen tois-

ta maailmansotaa harjoitetun harsintametsätalouden aikana, jolloin 

metsistä vietiin pois ensisijaisesti kaikki suuret puut. 1950-luvun jäl-

keen vallitsevaksi tulleen jaksollisen metsänkasvatuksen aikana kuol-

leen puun ja isojen puiden määrä metsissä on kasvanut, vaikka se 

edelleenkin on liian vähäinen vaateliaan lajiston elämälle. Se tarkoit-

taa, että näiden lajien mahdollinen sukupuuttovelka on syntynyt en-

nen nykyaikaisen metsänhoidon aloittamista.

Palolajien kulta-aika päättyi kaskeamisen loppumiseen jo ennen 

toista maailmansotaa. Sen jälkeen palontorjunta on tehostunut niin, 

että metsäpalot ovat niukentuneet ja ennen muuta palaneet alat ovat 

olennaisesti pienentyneet. 

Lahopuu kuhisee elämää 

Metsän ravintoketjuissa puut ovat keskeisiä. Elävästä puusta eläinten 

ravinnoksi päätyy lähinnä lehvästöä ja hienoimpia juuria. Itse puu-

aines ja kuori ovat ravintoarvoltaan heikkoja. Soluseinät ovat selluloo-
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saa, hemiselluloosaa ja ligniiniä, joista ligniini on erityisen hankala 

hajotettavaksi. Kuoren soluihin kertyy lisäksi korkkiainetta, felliiniä, 

sekin pitkäketjuinen ja hankalasti hajoava yhdiste. 

Sienet kehittivät ligniinin hajottamiseen pystyvät entsyymit vas-

ta kolmesataa miljoonaa vuotta sitten. Sitä ennen kuolleitten puiden 

rungot jäivät maahan makaamaan lähes sellaisenaan, kunnes ne pa-

loivat tai peittyivät maa-aineksiin. Maahan hautautuneet puut muut-

tuivat vuosimiljoonien myötä kivihiileksi. Kun sienet alkoivat hajot-

taa ligniiniä, sellaisia puumääriä kuin aikaisemmin ei enää kertynyt 

maahan ja kivihiilen synty väheni. Veden kyllästämään hapettomaan 

liejuun vajonnut kasviaines oli – ja on – kuitenkin sienten ulottu-

mattomissa. Näistä turvekerrostumista saattoi yhä syntyä kivihiiltä. 

Ruskohiili taas on turvekerrostumaa, joka ei ole vielä ehtinyt hiiltyä 

kokonaan.  

Satojen miljoonien vuosien aikana kuolleen puun hajottamiseen 

on kehittynyt hyvin monimuotoinen eliöjoukko, joka suuruudeltaan 

on ehkä neljännes koko metsälajistosta. Kullakin lajilla on omat elin-

paikkavaatimuksensa. Eri lajit elävät eri puulajeissa, eri lahoamisen 

vaiheissa, eri osissa runkoa. Osa lahottaa järeää runkoa, osa oksia, 

jotkut elävät vain pystypuissa, toiset maata pitkin makaavissa, jot-

kut juuri kuolleissa puissa, toiset jo aivan pehmeäksi mujuksi hajon-

neissa rungoissa. 

Lahottajat huolehtivat ravinteiden kierrosta. Siksi terveessäkin 

metsässä pitää olla kuollutta puuta. Puun lahoaminen, hajoaminen 

vedeksi, hiilidioksidiksi ja mineraaliravinteiksi on pitkä ja moni-

vaiheinen tapahtumaketju. Ohuet oksat ja juuret hajoavat melko no-

peasti, muutamassa vuodessa, mutta järeiden runkojen ja suurten 

kantojen hajoaminen kestää vuosikymmeniä, joissakin tapauksissa 

jopa useita satoja vuosia.

Varsinaisen hajotustyön tekevät sienet ja bakteerit. Lahopuulajis-

toon kuuluvat olennaisina myös hyönteiset, jotka syövät joko sienten 

lahottamaa puuta tai sienten itiöemiä tai itiöitä. Puupistiäiset, jalo-

kuoriaiset, sarvijäärät ja monet muut hyönteiset saavat kyllä ravinton-

sa puusta, mutta työn tekevät niiden suoliston pieneliöt, joille isäntä-

hyönteinen tarjoaa tasaisen kostean työympäristön ja hienoksi jauhe-
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tun puupurun. Isäntä tyydyttää proteiinitarpeensa käyttämällä omak-

si ravinnokseen suoliston mikrobeja. 

Eri puulajeilla ja puun eri osissa elää oma lajistonsa. Pakuri-, 

pökkelö- ja taulakääpä lahottavat vain koivua, männynkääpä van-

hoja mäntyjä, pohjankääpä kuusta, kuhmukääpä raitaa ja mustuva-

pajua. 

Puun lahotessa siinä elävä lajisto vaihtuu useaan kertaan. Laho-

puun lajistoon kuuluu hajotuksesta vastaavien sienten lisäksi sieniä ja 

bakteereja syöviä eläimiä – punkkeja, hyönteisiä, alkueläimiä, lima-

sieniä – sekä näitä saalistavia petoja ja loisia. Yhdessä rungossa ehtii 

ennen sen lopullista hajoamista elää satoja erilaisia eliölajeja.

Uhanalaisia sieniä haetaan etsimällä sienten näkyviä osia eli itiö-

emiä. Niin ei kuitenkaan saa todellista kuvaa edes sienten lajimääräs-

tä. Joillakin itiöemät ovat hyvin lyhytikäisiä ja pieniä, eivätkä kaikki 

lahottajat välttämättä tee lainkaan näkyviä itiöemiä. Lahottaja sienten 

runsauden – kenties kymmeniä lajeja samaan aikaan yhdessä rungos-

sa – paljastaa vain nykyaikainen DNA-analyysi. 

Muutamat sienet, kuten mesisieni, arinakääpä, kantokääpä ja taula-

kääpä aloittavat elämänsä puiden loisina ja jatkavat sitten elämäänsä 

kuolleen puun lahottajina. Ne voivat elää vielä kuolleessakin puussa 

useita vuosia ennen kuin toiset lajit syrjäyttävät ne. 

Äskettäin kuolleessa puussa parasta ravintoa on jälsikerros. Sitä 

käyttävät ravintonaan erityisesti kaarnakuoriaiset, kuten kirjanpainaja 

ja kuusentähtikirjaaja. Sitten kuolleesta puusta tulevat nauttimaan 

sarvijäärät, jalokuoriaiset, puupistiäiset ja monet muut. 

Lahopuujatkumo tarkoittaa sitä, että lahopuun eläjille on jatku-

vasti tarjolla sopivassa lahoamisvaiheessa olevaa puuta. Mutta myös 

lahopuun määrällä on merkityksensä. Talousmetsissä lahopuuta on 

vain muutama kuutiometri hehtaarilla, kun luonnonmetsissä sitä voi 

olla toista sataa kuutiota. Edes koivun, männyn tai kuusen lahottajille 

ei talous metsissä ole riittävästi kuollutta puuta elintilaksi. Erityises-

ti järeästä, hiukan jo pehmenneestä runkopuusta on pulaa. Raivauk-

sissa kaadetut ohuet rangat tai hakkuusta jäävät risut ja latvukset ei-

vät riitä turvaamaan lahopuulajiston monimuotoisuutta. 
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Noin sentin mittaiset latikat ovat litteitä luteita, jotka ovat sopeutuneet elämään puun ja kuoren välissä. 

Monet lajit ovat erikoistuneet järeään tai osaksi palaneeseen puuhun. Koivulatikka on lajeista yleisimpiä. 

Koivulatikoiden kokous taulakäävän pinnalla. 

Kuoren alla oleva jälsikerros on rungon ravinteikkain ja helpoimmin sulava osa, joka syödään 

suurimmaksi osaksi jo ensimmäisenä kesänä puun kuoleman jälkeen. Mesisienen rihmastojänteitä ja 

havukantojäärän kotelokehto männyn rungolla.  



34

Ennen metsäkoneiden tuloa metsiin jäi hyvin vähän laho puuta, 

sillä maatilojen isännät kiersivät metsänsä vuosittain ja korjasivat 

kuolleet ja sairastuneet puut sekä taloudelliselta merkitykseltään vä-

häiset ”roskapuut” polttopuiksi. Kun hakkuut koneellistuivat ja siir-

ryttiin poimintahakkuista selväpiirteisiin harvennuksiin ja pääte-

hakkuuseen, metsässä käytiin entistä harvemmin ja lahopuun mää-

rä alkoi kasvaa. Samoin alkoi kasvaa haavan, pihlajan ja raidan 

osuus. 

Yksi paikka – yksi metsikkö tai puronmutka – ei voi taata mille-

kään lajille turvallista elinpaikkaa hamaan ikuisuuteen. Jäkälien isäntä-

puut kuolevat, metsän varjostus muuttuu.  Puut jotka muodostavat 

kehyksen metsän lajeille, elävät aikansa ja kuolevat. Kuolleet puut la-

hoavat. Yksi puu tarjoaa mille tahansa lajille elinympäristön vain ra-

jallisen ajan.  Raidantuoksukäävän isäntäpuu elää korkeintaan muu-

taman vuosikymmenen. 

Jatkuvuutta – ja myös lahopuujatkumoa – on tarkasteltava seu-

dullisesti: kun lajin nykyinen elinpaikka muuttuu sen kannalta sopi-

mattomaksi, lähistöltä on löydyttävä uusi lajille sopiva elinympäris-

tö. Eri lajien leviämiskyky on erilainen. Linnut ja hyönteiset pysty-

vät lentämällä hakemaan uuden elinpaikan vanhan muuttuessa elin-

kelvottomaksi. Normaalisti osa jälkeläisistä lähtee hakemaan uutta 

elin ympäristöä, vaikka vanha olisikin vielä kelvollinen. Levittäyty-

minen on osa lajien selviytymisstrategiaa. 

Lentokyvyttömillä lajeilla täytyy niilläkin olla keinonsa siirtyä uu-

teen paikkaan. Laji, jolta sellainen kyky puuttuisi, olisi kuollut suku-

puuttoon jo aikoja sitten. 

Elävillä puilla loisivat sienet leviävät pääosin tuulen mukana. 

Ne tuottavat jopa miljardeja itiöitä, jotka pystyvät tartuttamaan uu-

den isännän. Jos lattakäävän tai kantokäävän yhden itiöemän pitää 

tuottaa satoja miljardeja itiöitä, jotta laji säilyisi, kuinka elinpaikkan-

sa suhteen paljon tarkempi sieni, jonka piskuinen itiöemä on run-

gon alapinnalla osaksi sammalen sisällä, voi ylipäätään säilyä? Ai-

noa mahdollisuus on, että juuri tietynlaiseen lahopuuhun sopeutu-

neet sienet leviävät samanlaisessa ympäristössä elävien hyönteisten 

mukana.  
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Metsäpaloillakin on ystävänsä

Kulojen toistuvuus on vaihdellut metsien rakenteen ja ilmaston 

kosteus vaihteluiden mukaan. Luonnonoloissa kulojen välit ovat kui-

tenkin yleensä olleet satoja vuosia, mutta kaskikaudella kulovälit ly-

hentyivät muutamaan kymmeneen vuoteen. Toisinaan kaskivalkea 

karkasi viereisiin metsiin, mutta koska kaikki metsät olivat suhteel-

lisen nuoria ja palavaa ainesta oli niukasti, kuloalueet eivät yleensä 

olleet kovin laajoja.

Luonnontilaisissa metsissä kulot toistuivat harvemmin, mut-

ta olivat laajempia ja rajumpia. Jopa kuiville kangasmaille oli ehti-

nyt syntyä tiuha kuusen alikasvusto. Se nosti tulen latvapaloksi, jo-

ka tappoi kaikki havupuut. Luonnonkulot keskittyivät ilmeisesti eri-

tyisen kuiviin kesiin. 

Aikaisemmin metsäpalot olivat suuria: ne havaittiin myöhään ei-

kä sammutuskalustoa ollut. 1800-luvulla palojen keskikoko oli reilus-

ti yli neliökilometrin – siis toista sataa hehtaaria – kun vuonna 2016 

palojen keskikoko oli vain 0,3 hehtaaria. Nykyisin metsäpalot sam-

mutetaan yleensä alkuunsa.

Viimeinen todella suuri metsäpalo raivosi Sallassa Suomen ja 

Neuvostoliiton rajalla kesäkuussa 1960. Palo lienee syttynyt salamas-

ta. Suomen puolella paloa oli sammuttamassa 500 ihmistä; Neuvosto-

liiton puolella palo sai riehua kutakuinkin rauhassa. Suomen puolel-

ta paloi metsää 200 neliökilometriä ja rajan takana noin 1000 neliö-

kilometriä. Suomen puoleiselta paloalueelta korjattiin järeämpi puus-

to pois. Suuressa nokisavotassa työskenteli noin tuhat ihmistä. Palo-

alueelle rakennettiin tiestö ja puun korjuussa käytettiin jo trakto-

reita ja moottorisahoja. Puuta saatiin talteen noin 300 000 kuutio-

metriä. 

Lieksan Kitsissä vuonna 1992 paloi 140 hehtaaria metsää. Palon 

koko olisi siis 1800-luvulla ollut vain tavanomainen. Kitsissä puusto 

jätettiin korjaamatta ja alueella käynnistettiin laaja biologinen seu-

rantatutkimus.

Tammelassa taas oli raju metsäpalo kesäkuussa 1997. Kun tuli le-

visi nopeasti kovan tuulen ajamana latvapalona, myös ihmiset – se-
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kä palomiehet että paikalliset asukkaat – olivat vaarassa ja osa seu-

dun asukkaista jouduttiin evakuoimaan. Palossa tuhoutui metsää 

250 hehtaaria ja yksi omakotitalo. Palo ylsi osittain myös Torron-

suon kansallis puiston puolelle. Siellä palaneet metsät jätettiin hakkaa-

matta. 

Suurpalot eivät ole yhtenäisiä, vaan paloalueen sisään jää koh-

tia, joissa puusto tuhoutuu vain osaksi sekä täysin palolta säästyneitä 

aloja, esimerkiksi saaria, rantametsiä ja soiden keskellä olevia metsä-

saarekkeita. Välillä tuli etenee latvapalona, joka tappaa havupuut mut-

ta jättää vesomiskykyiset lehtipuut henkiin, välillä maapalona, joka 

tappaa puiden taimet, pensaskerroksen ja kuuset, mutta jättää van-

hat männyt ja rauduskoivut henkiin. Lievimmin palaneilla paikoil-

la nousevat ensimmäiset vihreät versot maan sisällä säilyneistä maa-

varsista ja juurista jo parin viikon kuluessa. 

Palamatta jääneet saarekkeet – niin sanotut kulonkiertämät – 

ovat tärkeitä vanhan metsän lajiston turvapaikkoja. Niistä käsin myös 

tavan omaiset metsälajit levittäytyvät palaneelle maalle. 

Kulo luo elintilaa monille paahdelajeille sekä palanutta puuta 

vaativille sienille ja hyönteisille. Putkilokasveista kulosta hyötyvät 

muun muassa huhtakurjenpolvi. Kangasvuokko kestää kulon hyvin 

ja hyötyy sekä parantuneesta ravinnetilasta että valon lisääntymises-

tä. Kaski keiju ja kulokauniainen aistivat metsäpalon tai nuotion kym-

menien kilometrien päähän ja saapuvat paikalle metsän vielä savu-

tessa. Useat synkänmustat latikkalajit elävät osaksi palaneessa puus-

sa sienirihmastoja syöden. 

Avomaan ja metsän lajit kohtaavat 

metsän reunassa

Metsänreunassa lajisto on runsas. Kahden erilaisen elinympäristön 

rajalla monimuotoisuus on usein suurimmillaan, kun paikalla viih-

tyvät kummankin elinympäristön lajit. Metsän ja avomaan reuna on 

valoisa, lämmin ja suojaisa paikka, etenkin silloin kun metsä jää poh-

jois- tai itäpuolelle.
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Maaperä vaikuttaa tietysti suuresti siihen, millainen lajisto pai-

kalla on, mutta yleisesti tällainen paikka on erityisesti päiväperhos-

ten, kukkien ja mesipistiäisten mieleen. Metsän kasvilajeista tällaisil-

la paikoilla erityisen runsaita ovat tuoreilla mailla esimerkiksi metsä-

kurjenpolvi, kuivilla paikoilla kissankäpälä, häränsilmä ja mansikka. 

Reunavaikutus yltää myös metsän sisälle. Useat metsän linnut pe-

sivät metsän puolella, mutta käyvät ruokailemassa avomaan puolel-

la – esimerkiksi rastaat ja sepelkyyhky. Kukkajäärät elävät toukkana 

laho puussa, mutta aikuiset ruokailevat avomaiden kukissa. 

Reunavaikutusta on kuitenkin pidetty huonona asiana metsän la-

jeille, ja esimerkiksi metsoa on pidetty reunan karttajana. Se pitänee 

paikkansa urosmetsoon, mutta naarasmetso eli koppelo tekee usein 

pesänsä avomaan, esimerkiksi hakkuuaukon puolelle, ja johdattelee 

poikasensa etsimään ravintoa lämpimiltä rinneniityiltä. Ehkä enem-

män reuna haittaa joidenkin tasaisen kosteata pienilmastoa vaativien 

sienten tai sammalien esiintymistä. 

Reunan pituus riippuu avoimen aukon koosta ja muodosta. Pie-

nissä aukoissa reunaa on suhteellisesti enemmän kuin suurissa, suora-

kaiteen muotoisissa aukoissa enemmän kuin pyöreissä. Esimerkiksi 

neljännes hehtaarin suuruisessa pyöreässä aukossa on reunaa 150 met-

riä, neliömäisellä 200 metriä ja 20 metrin levyiseksi kaistaleeksi ve-

nytetyllä aukolla 290 metriä. Hehtaarin aukolla vastaavat luvut ovat 

330 metriä, 400 metriä ja 1040 metriä. 

Häviämisvaarassa olevat lajit 

tarvitsevat erityistä suojelua

Suomen ensimmäinen uhanalaisarvio valmistui vuonna 1986. Sen jäl-

keen yhä kattavammat uhanalaisarviot ovat ilmestyneet vuosina 2000, 

2010 ja 2019. Niissä noudatetaan mahdollisimman pitkälle Kansain-

välisen luonnonsuojeluliitto IUCN:n kehittämää raportointitapaa, jot-

ta arvio olisi myös kansainvälisesti vertailukelpoinen.

Uusin arvio on maailman mittakaavassa perusteellisin. Ruotsi ja 

Norja valmistelivat keväällä 2019 vastaavia arvioita.



38

Tuoreimmassa vuonna 2019 julkaistussa uhanalaisarviossa pys-

tyttiin arvioimaan, tilanne jo noin 22 400 lajin kohdalta. Näistä uhan-

alaisiksi todettiin 2667 lajia. Se on 11,9 prosenttia tarkastellusta laji-

määrästä, kun prosenttiluku vuonna 2010 oli 10,5. Suomen kasvien, 

eläinten ja sienten kokonaislajimääräksi on arvioitu 48 000 lajia, jo-

ten suuri osa lajistostamme tunnetaan edelleen huonosti. 

Uhanalaisten lajien määrä ensisijaisen elinympäristön 

mukaan arvioissa 2019(2010)

Hävin-

neet

Äärimmäi-

sen uhan-

alaiset

Erittäin 

uhan-

alaiset

Vaaran-

tuneet

Silmällä 

pidettävät

Puutteel-

lisesti 

tunnetut 

Yhteensä Näistä 

uhan-

alaisia

Metsät 88
(108)

118
(110)

250
(222)

465
(482)

754
(776)

458
(182)

2133
(1880)

833
(814)

Suot 6
(7)

23
(12)

26
(29)

71
(63)

109
(94)

45
(18)

280
(223)

120
(104)

Vedet 15
(15)

23
(14)

51
(39)

82
(96)

154
(126)

131
(28)

456
(318)

156
(149)

Rannat 35
(37)

48
(43)

113
(102)

122
(145)

208
(237)

82
(45)

608
(609)

283
(290)

Kalliot ja 

kivikot

15
(22)

96
(51)

96
(83)

106
(93)

147
(152)

233
(80)

693
(481)

298
(227)

Tunturi-

paljakat

4
(6)

69
(17)

110
(39)

130
(71)

156
(115)

80
(28)

549
(276)

309
(127)

Perinne-

ympäristöt

123
(122)

111
(66)

267
(210)

274
(248)

374
(357)

146
(74)

1295
(1077)

652
(524)

Tuntema-

ton

26
(15)

1
(0)

5
(2)

10
(10)

10
(10)

617
(59)

669
(96)

16
(12)

Yhteensä 
312

(332)
489
(313)

918
(726)

1260
(1208)

1912
(1867)

1792
(514)

6683
(4960)

2667
(2247)

Lajien määrä on lisääntynyt lähes kaikissa luokissa myös siksi, että arvioitujen lajien kokonaismäärä nousi 

vuoden 2010 määrästä vuonna 2019. Lähde: Suomen lajien uhanlaisuus 2010 ja 2019, ympäristöministeriö, 

Suomen ympäristökeskus
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Haavan kuori on parempi ja ravinteikkaampi kasvupaikka kuin muiden tavallisten metsäpuiden kuori 

ja siksi kuorella viihtyvä lajistokin on erilainen. Haapasuomusammalta ja tummaruskeista vanhan 

korpihaavan rungolla. 

Käsitykset lajien uhanalaisuudesta muuttuvat tietojen tarkentuessa. Monenlaisilla lahopuilla kasvava 

halkiheltta oli aikaisemmin uhanalaisten lajien luettelossa. Sittemmin sitä on löydetty niin usein, että 

se on poistettu luettelosta. Halkiheltan talvehtineita itiöemiä kaatuneen lepän rungolla.   
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Uhanalaisten luettelossa korostuu kolme elinympäristöä, met-

sät, perinneympäristöt ja tunturipaljakat. Perinneympäristöjen uhan-

alaisista lajeista suurin osa on vanhakantaisen maatalouden seuralais-

lajistoa – siis niittyjen ja hakamaiden lajeja. Tunturipaljakoilla uhan-

alaisuus taas on pahentunut rajusti ilmastonmuutoksen takia.

Uhanalaisuutta on selvitetty 

myös luontotyyppien kautta 

Joulukuussa 2018 valmistunut luontotyyppien uhanalaisarvio ei tuottanut 

metsien osalta yllätyksiä. Metsäluontotyypeistä kolme neljäsosaa arvioitiin 

uhanalaisiksi. Suurimpana syynä on metsien hoito ja käyttö, mikä on joh-

tanut esimeriksi lahopuun puutteeseen. Ilman metsäluonnon hoitoa tilan-

ne olisi arvion tehneiden tutkijoiden mukaan vieläkin pahempi.

Tutkijat suosittelevat tilanteen korjaamiseksi suurta määrää keinoja, jois-

ta useimmat ovat jo käytössä tai harkinnassa. Esimerkiksi talousmetsien 

hyvänlaatuiset ja suojelemattomat metsäluontotyypit, yhteispinta-alaltaan 

noin 90 000 hehtaaria, tulisi kaikki suojella.

Tämän lisäksi pitäisi säästää myös huonompilaatuisia esiintymiä, jos ne 

edustavat harvinaisimpia luontotyyppejä, kuten rehevimpiä lehtoja. Myös 

vanhoja ja kuolleita puita tulisi säästää esimerkiksi hakkuun yhteydessä, 

niin kuin jo tehdäänkin.

Esimerkiksi kangasmetsien ekologista laatua selvitettiin arviossa kuolleen 

puun, järeiden puiden ja lehtipuiden määrän perusteella. Niille ei kuiten-

kaan annettu tavoitetasoja, vaan arviossa katsottiin ainoastaan luonto-

tyypin pinta-alan tai laadun muutosta.

Uhanalaisuusprosentti on laskettu luontotyyppien lukumäärästä. Se ei ker-

ro, kuinka suuri pinta-ala luontotyypistä on uhanalainen eikä sen perus-

teella voi sanoa yksittäisten metsiköiden uhanalaisuudesta oikein mitään.

Romahtaneita luontotyyppejä voidaan palauttaa, jos romahtaminen johtuu 

laadun muutoksista. Luontotyypin romahtaminen ei tarkoita, että luonto 

”katoaa”. Toisten luontotyyppien taantuessa toiset voivat hyötyä.

Kirjoittanut: Hannes Mäntyranta
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Metsäympäristön lajit muodostavat suurimman ryhmän ja sik-

si myös metsissä on eniten uhanalaisia lajeja. Toisaalta uhanalaisten 

lajien osuus tutkituista lajeista on metsissä sama kuin vuonna 2010, 

yhdeksän prosenttia, eikä uhanalaisuutta kokonaisuutena kuvaava in-

deksikään käytännössä ole metsien osalta muuttunut.

Sivun 38 taulukon sarakkeista vain kolme, äärimmäisen uhan-

alaiset, erittäin uhanalanaiset ja vaarantuneet ovat uhanalaisluokkia. 

Hävinneiden tai puutteellisesti tunnettujen lajien eteen ei voida teh-

dä mitään. Silmälläpidettävät ovat sitä mitä nimityskin kertoo: nii-

den kannan kehitystä on seurattava. La jien uhanalaisuudesta kertoo 

eniten taulukon viimeinen sarake, johon on laskettu yhteen kolmen 

uhanalaisluokan määrät.

Tilanne muuttuu metsätalouden kannalta valoisammaksi, kun 

katsoo metsäympäristön uhanalaisia lajeja tarkemmin. Uhanalaisia 

lajeja voi kyllä löytyä mistä tahansa, mutta peräti 47 prosenttia met-

sien uhanalaisista on lehtolajeja, kun lehtoja on metsistä vain 1–2 

prosenttia. Yhdeksän prosenttia metsien uhanalaisista taas elää har-

juilla, joita myös on hyvin vähän. Kangasmetsien lajeja on uhanalais-

ta 34 prosenttia, valtaosa vanhojen metsien lajeja. Valtaosa uhan-

alaisista elää siis metsissä, joiden osuus metsäpinta-alasta on hyvin 

pieni.

Uhanalaisille lajeille sopivia elinympäristöjä on tai syntyy säästö-

puu ryhmiin, lahopuukeskittymiin ja erityisen arvokkaisiin elin-

ympäristöihin, jotka jätetään hakkuiden ulkopuolelle. Tekopökke-

löt ja säästö puut ovat kelvanneet useille kovakuoriaisille. Niinpä vii-

me arviossa kaikkiaan noin 30 metsälajia voitiin poistaa uhanalais-

luokista. Esimerkiksi kääpäisissä koivupökkelöissä elävistä lajeis-

ta mustahälvekäs on poistettu kokonaan uhanalaisten luettelosta ja 

kääpäpimikkä ja täplämustakeiju on siirretty vaarantuneista silmällä-

pidettävien luokkaan.

Monen uhanalaisen metsälajin esiintymistä osa – tai jopa kaik-

ki – on jo suojelluilla alueilla. Mitä lajin turvaamiseksi voitaisiin vie-

lä tehdä, jos kaikki esiintymät on rauhoitettu?

Metsien uhanalaisten lajien uhkana on esitetty sellaisia syitä ku-

ten vanhojen metsien ja puiden, lehtipuiden ja lahopuun vähenemi-
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nen, jotka eivät enää pidä paikkaansa. Tilanne on jo päinvastainen: 

valtakunnan metsien inventointien mukaan metsät järeytyvät, van-

hojen metsien määrä kasvaa, samoin haapojen ja lahopuun määrä. 

Metsien puulajisuhteiden muutos, joka arvion mukaan on 105 lajin 

ensi sijaisena uhanalaisuuden syynä (aiemman arvion luku oli 128), 

ei sekään voi johtua talousmetsistä. Kangasmetsien valtapuina ovat jo 

vuosi tuhansia olleet mänty, kuusi ja koivut eikä haavankaan määrä enää 

hupene.

Valitettavasti uhanalaisuuden syissä on hankala ottaa huomioon 

historiaa. 1950- ja -60-lukujen synnit eivät kuitenkaan voi olla enää 

nykyisen metsien käytön syy. Pitäisikin pystyä selvästi osoittamaan, 

mikä useita vuosikymmeniä sitten aiheutti lajin harvinaistumisen ja 

sitä kautta uhanalaisuuden ja erikseen se, mikä uhkaa nykyisiä esiin-

tymiä. Historialle emme mitään voi, joten lajien ja elinympäristö-

jen suojelussa pitää katsoa eteenpäin ja nimetä uhkat ja suunnitella 

suojelu toimet sen mukaan.

Ympäristöministeriö on määritellyt myös erityisen tärkeät lajit, 

kaikkiaan 680 lajia, joiden elinpaikkoja ei saa hävittää tai heikentää. 

Tunnetuin niistä on liito-orava. Käytännössä metsänomistaja ei aina 

voi tietää harvinaisuuksien esiintymisestä metsissään, joten tiedon 

suojelu tarpeesta on tultava viranomaisilta.

Kaikki harvinaiset lajit 

eivät ole uhanalaisia

On helppo ymmärtää, että sellaiset lajit, joilla on vain vähän elin-

ympäristöjä, ovat harvinaisia. Suomessa harvinaisia ovat monet tam-

men, jalavien ja muiden jalopuiden seuralaislajit. Etelä-Suomessa on 

hyvin vähän kasvutilaa vaateliaille suolajeille, kuten lettorikolle tai 

lettovillalle. Kallioperämme muodostuu pääosin happamista kivi-

lajeista, kuten graniitista ja gneissistä. Siksi kalkkipitoista kasvualus-

taa vaativat lajit, kuten punavalkku tai tikankontti ovat harvinaisia.

Myös eteläiset, lämmintä, pitkää kesää tai leutoa talvea vaativat 

lajit ovat harvinaisia ja rajoittuneet vain kaikkein sopivimmille pai-
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koille lounaisrannikolle, kuten käärmeenpistonyrtti, tai paahteisille 

paikoille, kuten kissankäpälälude, hietaneilikka ja kangasraunikki.

Monet sellaisetkin lajit, joille sopivaa elinympäristöä ja ravintoa 

näyttäisi olevan runsaasti saatavilla, ovat harvinaisia – esimerkiksi 

monet koivun tai pajujen lehtiä syövät hyönteiset. Syynä sellaisten la-

jien harvinaisuuteen voivat olla pedot, loiset ja taudit.

Monet loiset ovat erikoistuneet juuri tiettyyn lajiin. Esimerkik-

si ritariperhosta vainoaa isokiho-niminen kärpänen. Kun isäntä laji 

runsastuu, myös sitä ravintonaan käyttävät loiset ja pedot runsastu-

vat. Lopulta taudit, pedot ja loiset romahduttavat isäntälajin kannan. 

Kun ravintoa on vähän, myös petojen ja loisten kannat romahtavat ja 

taudit katoavat. Kierto alkaa alusta: isäntäeläin runsastuu ja viiveellä 

runsastuvat myös sitä kiusanneet lajit. 

Tällainen eläinkantojen syklinen runsauden vaihtelu on eläin-

kunnassa yleistä. Jäniksen kannanvaihtelut kiinnostavat metsästäjiä 

ja myyrien kannanvaihtelut metsänomistajia. Mäntypistiäiset aiheut-

tavat tuhoja joinakin vuosina, mutta katoavat sitten vuosikausiksi. 

Nokkos perhonen oli näkyvimpiä päiväperhosia, kunnes se lähes katosi 

1990-luvulla. Se ei ole vieläkään palannut entiseen runsauteensa. Haapa-

perhonen katosi jo aikaisemmin, mutta se on palannut 2000-luvulla 

metsiin. 

Loiset ja taudit ovat siis olennainen osa luontoa ja luonnon moni-

muotoisuutta. Metsänomistajan kannalta ne ovat joskus kiusa, mut-

ta metsän toiminnan kannalta välttämättömiä. Loiset, taudit, pedot 

ja syöjät estävät yksittäisten lajien runsastumisen hillitsemällä lisään-

tymistä. Tuhansista siemenistä, itiöistä tai munista vain pieni osa sel-

viytyy lisääntymisikään.

Poikkeuksena ovat vain linnut ja nisäkkäät, jotka satsaavat jälke-

läisten huoltoon ja suojeluun niin, että suku säilyy pienemmälläkin 

jälkeläismäärällä. Niilläkin suurin osa jälkeläisistä kuitenkin meneh-

tyy ennen lisääntymisikää. 

Monien lajien osalta niukat esiintymätiedot voivat johtua siitäkin, 

että ihmisiä, jotka kyseisen lajin tuntisivat, on vähän. Erityisesti tämä 

koskee hyönteisiä ja sieniä, joissa lajimäärät ovat suuria ja lajintunte-

mus edellyttää pitkää kokemusta ja useimmiten mikros koopin käyttöä. 
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Tuomea kasvavat 

lehtolaikut, puron-

varret ja norot ovat 

erityisen tärkeitä 

elinympäristöjä. 

Niiden suojelusta 

hyötyy myös 

tuominopsasiipi. 
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Yleiset lajit ovat ekosysteemin perusta

Harvinaiset ja uhanalaiset lajit ovat saaneet suojelussa suhteettoman 

suuren merkityksen. Olennaista ekosysteemien – siis myös suoma-

laisen metsän – toiminnassa ovat yleiset ja runsaat lajit. Ei metsä-

luontomme olennaisesti muutu, vaikka tikankontti, halavasepikkä 

tai liito-orava katoaisivat.

Mutta jos mänty katoaisi, ei metsäluontomme olisi entisellään. 

Männyn katoaminen merkitsisi metsämaiseman muuttumista ja sa-

tojen muidenkin eliölajien katoamista: mäntykiitäjä, mäntypistiäi-

set, männynkääpä, kangasrousku ja sadat muut eliölajit menettäisi-

vät elinkumppaninsa ja ravintonsa lähteen. 

Harvinaisuuksien arvostus johtaa kummallisiin tuloksiin. Sen 

osoitti Suomen luonto -lehden numerossa 10/2017 julkaistu selvitys 

maamme arvokkaimmista suojelualueista. Kärkeen nousivat Pohjan-

lahden ranta hietikot eivätkä suinkaan ”tavallista” luontoa edustavat 

Patvinsuo, Koilliskaira tai Seitseminen. Luonnon monimuotoisuus 

kuitenkin tarkoittaa nimenomaan erilaisten elinympäristöjen lukui-

suutta. Niiden asettaminen tärkeysjärjestykseen on mieletöntä – se 

on kuin kinaisi siitä, kumpi on tärkeämpi, leipuri vai mylläri ja unoh-

taisi viljelijän. Yksiselitteisiä mittareita ei ole. 

Samasta syystä uhanalaisten määrää ei voi käyttää ainoana kri-

teerinä arvioitaessa metsäluonnon tilaa. Kaikissa elinympäristöissä 

on harvinaisia lajeja. Harvinaisuuden ei pitäisi merkitä automaatti-

sesti uhanalaisuutta, ellei siihen liity havaintoja kannan pienenemis-

tä tai elinympäristön hupenemisesta.

Siten tieteelle tai Suomelle uutta lajia ei heti pitäisi sijoittaa uhan-

alaisten listalle, vaikka siitä onkin vain yksi havainto. Vaikka ha-

lavasepikkä tunnetaan vain Vantaalta, sille sopivia elinympäristö-

jä – halavan ja mustuvapajun kasvupaikkoja – on tuhansia ympäri 

maata. 

Uhanalaisennusteet ovat useimmiten osoittautuneet liian synkiksi. 

Käytännössä vain linnuista ja suurista nisäkkäistä on niin tarkat tie-

dot populaatioiden suuruudesta, että kannan kehitystä on voitu en-

nustaa luotettavasti. Osoituksena siitä, että tilanne on paljon yleises-
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ti kuviteltua parempi on sekin, että metsistämme löytyy jatkuvasti jo 

hävinneiksi kuviteltuja lajeja. 

Silti harvinaisuuksien suojelulla on merkityksensä. Meillä ei olisi 

varaa menettää yhtäkään eliölajia, mutta maapallolla on meneillään 

kuudes sukupuuttoaalto. Aikaisemmin syynä ovat olleet luonnon-

katastrofi t, mutta nyt syypää on ihminen, ylenpalttinen väestön kasvu, 

ahneus ja jatkuvan taloudellisen kasvun tavoittelu. 

Suurimmat ongelmat ovat kuitenkin trooppisilla ja subtrooppi-

silla alueilla, missä väestöä on eniten ja väestönkasvu suurinta. Näil-

lä alueilla ihmiset ovat valtaosin köyhiä, mutta tavoittelevat euroop-

palaisten ja pohjoisamerikkalaisten elintasoa. Luontaisia biotooppeja 

– pääosin erilaisia metsiä – raivataan yhä viljelyyn ja laidunmaaksi. 

Pohjoinen havumetsä on yhä erittäin hyvin säilynyt elinympäris-

tö. Valtaosalla sen alueesta asutus on harvaa ja metsien käyttö koh-

tuullista, ainakin pinta-aloihin suhteutettuna. Luonnon monimuo-

toisuus kärsii vähemmän, jos hakataan viisi hehtaaria suomalaista 

kangas metsää kuin yksi hehtaari trooppista sademetsää.

Metsälajisto muuttuu, 

samoin kuin metsien käyttö

Uhanalaisista metsälajeista puhutaan ja kirjoitetaan siihen sävyyn, että 

nykyaikainen metsätalous – siis jaksollinen metsänkasvatus ja ko-

neellistunut korjuu – olisivat lajien uhanalaisuuden syynä. Suomen 

metsien käyttöhistoria on kuitenkin pitkä ja metsällä on pitkä muis-

ti. Niinpä monien uhanalaisten listan lajien niukkuuden perussyy on 

jopa satojen vuosien takana.

Usein sanotaan, että luontomme olisi ollut monipuolisimmil-

laan ennen sotia, siis 1930-luvulla. Se voi pitää paikkansa maatalous-

ympäristön lajien suhteen, mutta ei metsäluonnon kohdalla.  

Metsät olivat laajassa käytössä jo 1800-luvulla pohjoisinta Lap-

pia myöten. Kaskeaminen, kydötys, tervanpoltto, polttopuun käyttö ja 

metsälaidunnus muuttivat metsäluontoa. Yksin aitojen tekoon käytet-

tiin puuta jopa miljoona kuutiometriä vuodessa. Määrämitta hakkuut, 
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joissa suurimmat puut poistettiin metsistä, ulottuivat jo 1800-luvun 

lopulla Lappiin asti, mistä puu kuljetettiin uittamalla rannikon teh-

taisiin ja satamiin. 

SUOMEN METSÄT VUONNA 1850

Metsää yltäkylläisesti

Poltto- ja pienpuuta huomattavan runsaasti, 
tarvetta tukkipuusta

Poltto- ja pienpuuta runsaasti, tukkipuuta niukasti

Poltto- ja pienpuuta riittävästi kotitarpeeksi, 
puutetta tukkipuusta

Poltto- ja pienpuuta niukasti, puutetta tukkipuusta

Metsän yleinen puute

Lähde: C. W. Gyldén, 1850.

Jalopuut melkeinpä hävitettiin Suomesta jo 1500- ja 1600-luvuilla. 

Tukholman perimä niinivero vei metsälehmukset, tynnyrivero Hä-

meen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen tammimetsät. 

Ennen sotia ja vielä jonkun aikaa sotien jälkeenkin metsämme 

olivat puustoltaan harvoja nykyisiin verrattuna. Lahopuuta, kolo puita 

ja ”roskapuita” oli vähän, koska kuolleet puut ja vähäarvoiset puulajit 

korjattiin polttopuiksi tai aidaksiksi ja vapaasti metsissä kulkeva kar-

ja söi lehtipuiden taimet. 

Kun puu järeytyi riittävästi, se kaadettiin. Suurimpien puiden kaa-

taminen oli negatiivista jalostusta, jossa parhaat ja nopeimmin kas-

vavat puuyksilöt tapettiin ja hidaskasvuiset, geneettisesti heikommat 

yksilöt jätettiin jatkamaan sukuaan.
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PUUVARANNON KEHITYS 1800–2017

Myllyntaus & Mattila 2002

Valtakunnan metsien inventointi (VMI)

•  Vuoden 1920 jälkeen puuvarannon arviot on merkitty vastaavien Valtakunnan 

metsien inventointien (VMI) kohdalle.

•  Ennen 1920-lukua, jolloin ensimmäinen VMI tehtiin, puuvarantoa on arvioitu 

historiantutkimuksen menetelmin, mistä johtuen arvion tarkkuus vähenee sitä 

enemmän, mitä kaukaisemmasta historiasta on kyse.

•  Lähteet: Timo Myllyntaus ja Timo Mattila. Decline or increase? The standing timber 

stock in Finland, 1800–1997. Ecological Economics 41 (2002); Luonnonvarakeskus, 

valtakunnan metsien inventointi (VMI). Graafi  päivitetty 12.3.2019.

Pohjois-Suomessa vanhojen, yli 100-vuotiaiden metsien osuus 

on 1950-luvulta pienentynyt yli puolella. Hakatut metsät eivät suin-

kaan kaikki ole olleet luonnontilaisia aarnioita, vaan myös suurim-

pien puiden hakkuulla tärvättyjä metsiä. Koska jäljelle jääneet puut 

ovat vanhoja, pieniä ja huonokuntoisia, hakatutkin metsät tilastoitiin 

vanhoiksi metsiksi. Vastaavasti tervanpoltto synnytti Kainuussa kitu-

kasvuisia raiskioita, kun mänty kaadettiin ja uusi metsä syntyi niiden 

alla kasvaneista kuusista.

 Näin hakatut metsät kasvavat hitaasti, koska pienimmät ja hei-

koimmat puut jäävät jäljelle. Se näkyy siinäkin, että järeiden puiden, 
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eli 130 sentin korkeudelta läpimitaltaan vähintään 30-senttisten pui-

den osuus on kasvanut 1950-luvulta Pohjois-Suomessakin, vaikka 

vanhojen metsien osuus on vähentynyt puoleen.

Kun metsistä vietiin vain suurimmat ja hyvälaatuiset tukit, sin-

ne jäi runsaasti lahoavaa puuainesta. Siksi Pohjois-Suomen ”vanhois-

ta” metsistä löytyy usein melko runsas lahottajalajisto, vaikka eläväs-

sä puustossa ei aarnion tuntua olisikaan. 

Liito-oravasta, valkoselkätikasta, sulkukotiloista ja monista muista 

uhanalaisista lajeista puhutaan sateenvarjolajeina: kun niille peruste-

taan suojelualue, suojellaan samalla lukuisia muitakin hakkuista kär-

siviä lajeja. Se on osaksi tottakin. Mutta toisaalta, lehtipuut ovat met-
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• Järeällä puulla tarkoitetaan puuta, jonka läpimitta on 1,3 metrin korkeudella vähintään 30 cm.

• Pohjois-Suomessa metsien keskikasvu on alle puolet Etelä-Suomen metsien keskikasvusta.

• Tiedoissa ovat mukana myös suojelualueet.

• Lähde: Luonnonvarakeskus (stat.luke.fi ), valtakunnan metsien inventointi VMI.

Lehtipuut

Kuusi

Mänty

Pohjois-SuomiEtelä-SuomiKoko maa
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sän sukkessiossa sen alkuvaiheen lajeja. Kun metsä on rauhoitettu ja 

ikääntyy rauhassa, lehtipuut kuolevat ja kuusi valtaa alueen. Siellä ei 

ole enää ravintoa ja elintilaa niille lajeille, joita ajatellen suojelu alue 

on perustettu.

Monimuotoisuudesta puhuttaessa pitäisi pystyä näkemään puun 

ja metsän koko elinkaari. Harmaaleppä elää vain muutaman vuosi-

kymmenen, rauduskoivu ja haapa toista sataa vuotta, kuusi enimmil-

lään nelisen sataa vuotta ja mänty kaksi kertaa pitempään. Nämä ovat 

maksimi-ikiä ja todella vanhoiksi elää puuyksilöistä perin harva. Käy-

tännössä metsät kuusettuvat satojen vuosien kuluessa kuivimpia kal-

liokkoja ja sorakankaita lukuun ottamatta. 

Metsätaloutemme suurimpia saavutuksia onkin se, että nykyisis-

sä metsissä on enemmän puuta, järeämpää puuta ja vanhempia puita 

kuin puoli vuosisataa sitten. Lehtipuiden, myös haavan osuus puus-

tosta on kasvanut ja viime vuosikymmeninä myös lahopuun määrä 

on Etelä-Suomessa kääntynyt kasvuun.

Metsissä on toistaiseksi hyvin vähän tulokaslajeja. Tulokas-

eläimistä yleisimpiä ovat supikoira ja minkki, joista jälkimmäinen 

rajoittuu enimmäkseen rannoille. Molempia pidetään pahoina pesä-

tuholaisina, joilla on osuutensa sekä vesilintujen että metsäkana-

lintujen pesimä tulokseen. 

Kasvimaailmassa ainoa voimakkaasti yleistynyt vieraslaji on iso-

tuomipihlaja, jota alkaa olla kaikkialla Etelä-Suomen metsissä. Kos-

ka se on kasvupaikkansa suhteen vaatimaton ja lisääntyy tehokkaas-

ti juuri vesojen avulla vadelman tapaan, siitä saattaa tulla metsän uu-

distamista haittaava kiusa. Asutuskeskusten lähimetsissä tapaa ylei-

sesti muitakin marjalintujen levittämiä koriste- ja puutarhakasveja. 

Karviais marjat ovat supikoiran herkkua ja sen ulosteissa siemeniä 

päätyy metsiin. Metsän varjossa pensaat jäävät kuitenkin pieniksi ja 

ne marjovat heikosti. 

Metsissä kasvavat puna- ja mustaherukkapensaat ovat usein myös 

puutarhoista peräisin. Viljelty punaherukka on eri laji kuin alku-

peräiset punaherukkamme, joten tulokasesiintymät ovat tunnistetta-

vissa. Sitä vastoin puutarhojen ja lehtojen mustaherukat ovat samaa 

lajia.
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Puun runko muodostuu miltei pelkästään kuolleista soluista, joissa on jäljellä vain selluloosaa, 

hemiselluloosaa ja ligniiniä. Ne ovat vaikeasti sulavaa ravintoa. Siksi puun lahoaminen on hidas 

tapahtumaketju, johon osallistuu monia sieniä, bakteereita ja eläimiä. Lahottajalajisto muuttuukin 

moneen kertaan lahoamisen edetessä. Lattakääpä on äsken kuolleen lehtipuun lahottaja.  
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Uuden metsän synty ja 

kehitys – sukkessio

Metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta metsän kehitykses-

sä eli sukkessiossa on neljä olennaisesti erilaista vaihetta: uudistus-

alan valo- ja paahdelajien pioneerivaihe, nuoren metsän kasvu-

vaihe, jossa pioneerilajisto häviää ja metsälajisto vahvistuu, varttu-

neen metsän vakaa vaihe, jossa muutokset ovat hitaita ja vähittäi-

siä, ja luonnon metsissä vanhan metsän vaihe, jossa olennainen osa 

moni muotoisuutta on runsas lahottajalajisto. Jokaisessa vaiheessa on 

joukko omia lajeja, jotka puuttuvat tai ovat niukempia metsän muissa 

vaiheissa. 

Pertti Seiskari oli jo 1970-luvulla huolissaan luonnonsuojelualueit-

ten museoitumisesta, muuttumisesta yksitotisiksi vanhojen metsien 

reservaateiksi. Hän ehdotti, että suojelualueilla pitäisi harkiten polt-

taa pieniä aloja, jotta vanhojen metsien keskelle saataisiin nuoriakin 

metsän sukkessiovaiheita. Silloin ehdotus haukuttiin lyttyyn ja ru-

vettiin puhumaan metsien seiskaroinnista. Nyt Metsähallitus polttaa 

suojelualueillakin metsiä, vaikka perusteluina onkin ensisijaisesti pa-

laneesta puusta riippuvan lajiston suojelu, ei metsien nuorentaminen. 

Sukkessio 

Metsän kehityksestä sen syntymästä aina vanhuuteen asti käytetään ni-

mitystä sukkessio.

• Primaarinen sukkessio tarkoittaa sitä, että uusi metsä syntyy paikalle, 

jossa ei ole aikaisemmin ollut metsää. Suomessa primaarisukkessiota 

on lähinnä maankohoamisrannoilla, missä metsä valtaa merestä nous-

sutta maata.

• Sekundaarinen sukkessio tarkoittaa tuhoutuneen metsän uudistumis-

ta. Tuhon syy voi olla metsäpalo, myrsky, sienituho tai hakkuu. Uuden 

talousmetsän synty ja kehitys päätehakkuun jälkeen on siis sekundaa-

rista sukkessiota.
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Suomessa metsätalouden tavoitteena on jo pitkään ollut moni-

kerroksinen monipuulajinen sekametsä, jossa taloudellisesti merkittä-

vät ja maalajin mukaan valitut puulajit muodostavat valtaosan. Harven-

nukset jäljittelevät luonnonmetsässä kilpailun ja riukuuntumisen kaut-

ta tapahtuvaa runkoluvun vähentymistä. Kun harvennuksilla vähenne-

tään puuyksilöiden keskinäistä kilpailua, jäljelle jätetyt puut kasvavat 

nopeammin ja järeämmiksi kuin luonnonmetsässä. Vaikka luonnon-

metsässä onkin erikokoisia puita, ne eivät välttämättä ole eri-ikäisiä, 

vaan pienet puut ovat toisten katveeseen jääneitä kituyksilöitä.  

Sukkessiokaan ei ole niin tarkoin määräytynyt kuin Cajander 

metsä tyyppiteoriassaan esitti. Samanlaiselle paikalle ei aina kehity 

samanlainen kasvipeite. Metsäkasvillisuuden sukkessiota määrittelee 

paljon hakkuussa, myrskytuhossa tai kulossa säilynyt lajisto ja maa-

METSIEN IKÄRAKENNE 1951–2017

•  Mukana ovat myös suojellut metsät.

•  Lähde: Luonnonvarakeskus, valtakunnan metsien inventointi VMI. 

Graafi  päivitetty 12.3.2019.
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perässä oleva siemenpankki. Ensimmäinen puusukupolvi riippuu pal-

jolti tarjolla olevasta siemenmateriaalista – onko männyllä, kuusella 

vai koivulla hyvä siemenvuosi. Jos maa paljastuu kesällä, etulyönti-

asemassa ovat koivut, joiden siemenet varisevat ja osaksi itävätkin jo 

syksyllä. 

Suomessa metsäpuiden geneettinen monimuotoisuus on hyvä. 

Kloonitaimia käytetään vain vähän ja taimitarhoilla kasvatettujen 

puiden osuus koko puustosta on pieni. Vaikka istutukset tai kylvöt 

tehtäisiinkin yhdellä puulajilla, lopputuloksena on kuitenkin moni-

puulajinen metsä.

Uudistusalalla valinta on voimakasta, kun myyrät, hirvet, sienet 

ja hyönteiset tuhoavat osan taimista. Valtakunnan metsien inventoin-

nissa on arvioitu, että vain 16 prosenttia puuston kuutiomäärästä on 

PUUSTON TILAVUUS JA POISTUMA 1951–2017

• Mukana ovat myös suojellut metsät.

• Lähde: Luonnonvarakeskus (stat.luke.fi ) ja valtakunnan metsien inventointi VMI. 

Graafi  päivitetty 12.3.2019.
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viljeltyä ja 84 prosenttia luontaisesti syntynyttä. Runkoluvusta luon-

taisesti syntyneiden puiden osuus on vielä suurempi. Yhden puu lajin 

monokulttuureja syntyy lähinnä silloin, kun vanhaa peltoa metsite-

tään istuttamalla kuusta. 

Metsän luontaisen ikääntymisen ja eri tavalla käsiteltyjen talous-

metsien kehityksessä ja lajistossa on toki eroja, mutta paljon enem-

män yhtäläisyyksiä. Suurin osa metsien lajistosta menestyy niin kauan 

kuin metsätaloutemme perustuu kotimaisiin puulajeihin. Erilaiset 

käsittelytavat ovat hyödyksi toisille lajeille ja haitaksi toisille, mut-

ta kun tiedämme, miten eri käsittelyt vaikuttavat, niiden haittojakin 

voidaan vähentää.  

Luonnossa metsän uudistaa tuli, 

myrsky tai sienituho

Ajoittain luonnonoloissa puuston tuhoaa myrsky, kulo, hyönteiset tai 

sienet. Uuden metsän synnyssä alkutilanne on aika lailla erilainen sen 

mukaan, mikä on syynä puuston tuhoon. 

Joka tapauksessa paikalla on runsaasti kuollutta puustoa. Elä-

viä puita säilyy vaihtelevia määriä tuholta. Kuloalueella maa on lä-

hes kauttaaltaan paljas, ja suurin osa uudesta kasvipeitteestä syntyy 

siementaimista. Myrskyn raivaamilla aloilla suurin osa vanhan met-

sän kasvipeitteestä on jäljellä, vaikka osa onkin hautautunut latvus-

ten ja runkojen alle. 

Itämiseen sopivaa paljasta maata on vain juurineen kaatuneiden 

puiden jättämissä kuopissa. Myrskytuhoalueella siemenellinen uu-

distuminen on paljon vähäisempää kuin kuloalueella.

Ensimmäiset taimet nousevat maaperän siemenpankista. Metsän 

valtapuilla – kuusella, männyllä, koivuilla ja haavalla – ei ole mer-

kittävää siemenpankkia, vaan siemenet saapuvat tuhoalueelle tuu-

len tuomina pääosin tuhoa seuraavan kesän ja talven aikana. Mikä 

puulaji aukon valtaa, riippuu aika paljon sattumasta. Lapissa, missä 

havu puiden hyvät siemenvuodet ovat harvinaisia, palopaikoille syn-

tyy usein lähes puhdas koivikko.
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Sinivihreä lahopuu kummastuttaa usein metsässä kulkijaa. Värin synnyttää lehtipuuta lahottava 

patinanastakka. Sienen itiöemiä näkee paljon harvemmin kuin koreata lahoa.  
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Karuilla kangasmailla siemenpankista itää muun muassa kaner-

vaa, mustikkaa, puolukkaa, pihlajaa, vadelmaa ja ahosuolaheinää; tuo-

reilla ja lehtomaisilla mailla lajisto on paljon monipuolisempi. Tuu-

li tuo lajistoon oman lisänsä: pajuja, horsmia, kultapiiskun, keltanot, 

jopa voikukan. 

Eläinten mukana aukolle saapuu siemeniä niiden turkkiin tai 

höyhenpeitteeseen takertuneina ja ulosteissa. Monien ruohojen, ku-

ten hernekasvien tai kohokkikasvien siemenet saapuvat eläinten ulos-

teissa. Näin aukolle voi saapua myös viljelymaiden lajistoa, joka kui-

tenkin tuhoutuu metsän sulkeutuessa. Lyhyen aikaa aukko kukoistaa 

kukkivana metsäniittynä, jolle saapuu runsas hyönteislajisto.  

  Kun puiden ja pensaiden taimet varttuvat parin kolmen metrin 

mittaan, avomaan lajit alkavat korvautua metsälajeilla. Kukkaloisto 

sammuu sitä mukaa kuin puiden taimet alkavat varjostaa maata. Vii-

meisenä aukolla hehkuu maitohorsma, joka ehtii kukkaloistoon mui-

ta aukon kukkia myöhemmin. Maitohorsman kukoistusaika on myös 

parhaan vadelmasadon aikaa. 

Tästä eteenpäin puut pääsevät vähitellen niskan päälle ja heiken-

tävät varjostuksellaan pensaskerrosta, joka metsän vanhetessa pai-

nuu vähäiseksi. Vadelma ja muut marjapensaat ovat kuitenkin ehti-

neet luoda maaperään jo uuden siemenpankin, jossa siemenet saat-

tavat uinua vuosikymmeniäkin odottaen maan paljastumista. Kuu-

si ja koivu yleensä selviävät pusikkovaiheesta, mutta runsas vesakko 

on monen männyntaimen tuho. 

Kun metsä vanhenee, latvuskerros sulkeutuu ja pioneerivaiheen 

lehtipuut alkavat kuolla. Hirvet ovat pitäneet huolen pihlajista ja rai-

doista niin, että nuoren metsän latvuskerrokseenkin yltävinä niitä 

on vain yksittäin siellä täällä. Kilpailu valosta on tiukkaa ja puut pa-

nostavat pituuskasvuun paksuuskasvun kustannuksella: metsä riu-

kuuntuu, toisten varjoon jääneet puut kuolevat ja talven lumet tait-

tavat osan puista.

Runkoluku hehtaaria kohti laskee nuoren metsän muutamas-

ta tuhannesta nopeasti noin tuhanteen. Runkoluvun vähetessä va-

loa alkaa päästä hiukan enemmän metsän pohjalle, jolloin sammal-

kerros ja varvikko tuuhettuvat. Metsän tiheä nuoruusvaihe on hä-
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vittänyt valoa vaativat pioneerit, mutta metsäkastikka, metsälauha, 

maito horsma, kevätpiippo ja kultapiisku sinnittelevät niukassa va-

lossa kukkimattomina. 

Kun metsä on 30–50 vuoden ikäinen, leppä ränsistyy ja sinnit-

telee kenties maitohorsman tapaan pienenä vesana. Kun metsä edel-

leen vanhenee, alkavat muutkin lehtipuut kuolla. Koivuja ja haapoja 

on jäljellä yksittäisinä runkoina havupuiden lomassa. Tuoreilla mail-

la kuusi nousee vähitellen valtapuuksi, mutta yksittäisiä ylispuumän-

tyjä kohoaa kuusten lomasta. Kaikki nuorennos on kuitenkin kuus-

ta: taimia on syntynyt kuolleiden puiden jättämiin aukkopaikkoihin. 

Karummilla mailla mänty pitää hyvin pintansa: kuusi kasvaa män-

tyä hitaammin ja jää selvästi männyn latvuskerroksen alapuolelle. 

Kuolleen puun määrä alkaa kasvaa jo riukuuntumisvaiheessa, 

mutta ohuet rungot eivät vielä tarjoa elintilaa vaateliaimmille laho-

puulajeille. Vasta yli sadan vuoden ikäisessä metsässä alkaa olla jä-

reätä kuollutta puuta niin paljon, että lahopuulajisto monipuolistuu. 

Varjossa viihtyvä lajisto – ennen muuta kuusi, mutta myös mo-

net lehtokasvit, kuten lehto-orvokki, imikkä ja lehtomatara voivat li-

sääntyä myös yksittäisten puiden kaatuessaan luomissa aukoissa. Täl-

laisen aukon valo ei kuitenkaan riitä turvaamaan männyn tai raudus-

koivun taimen kehitystä. 

Ellei myrsky tai tuli tuhoa metsää, vanha metsä voi elää näennäi-

sesti muuttumattomana satoja vuosia. Männyt voivat elää yli puoli 

vuosi tuhatta ja nuoria kuusia nousee korvaamaan romahtaneita iki-

kuusia. 

Lajien kokonaismäärä ei kasva suoraviivaisesti metsän vanhetes-

sa, päinvastoin. Lajimäärä on suuri nuorella aukolla ja pienenee, kun 

puusto sulkeutuu ja avomaan lajit väistyvät. Luonnonmetsissä on ku-

lon tai myrskyn jälkeen myös runsas ja erikoistunut lahopuulajisto. 

Lajimäärä alkaa uudelleen kasvaa metsän vanhetessa, kun sinne ker-

tyy runsaasti kuollutta puuta. 

Aukon lajirunsaus perustuu valoa vaativiin pioneerilajeihin ja 

vanhan metsän lajirunsaus lahopuussa eläviin lajeihin. Metsän perus-

lajisto elää metsän kaikissa vaiheissa, mutta niidenkin keskinäisissä 

runsaussuhteissa tapahtuu muutoksia koko ajan metsän ikääntyessä. 



60

Jaksollinen metsänkasvatus

Jaksollinen eli tasaikäisrakenteisen metsän kasvatus on yleisin metsän-

kasvatustapa Suomessa. Se perustuu päätehakkuuseen, uuden metsän 

perustamiseen ja 1–2 harvennushakkuuseen ennen seuraavaa pääte-

hakkuuta. Avohakkuualalla olennainen ero luonnon luomiin aukkoihin 

on kuolleen puun vähäinen määrä. Uudistusalalle jää lähinnä kanto-

ja, latvuksia ja oksia, mutta ei juurikaan järeätä runkopuuta. Tilannet-

ta parantavat säästöpuut sekä ohje, jonka mukaan jo ennen hakkuuta 

kuollut puusto jätetään rauhaan, niin pystyt rungot kuin maapuutkin. 

Suomalaisen metsätalouden tarkoitus on tuottaa järeätä tukkia. 

Pieniläpimittainen, sellun ja paperin tuotantoon menevä kuitupuu ja 

energiapuu ovat metsänomistajan kannalta sivutuotteita: puun myyn-

tituloista 70 prosenttia tulee tukeista.

Harvennushakkuut kohdistuvat puustoltaan nuoriin tai kes-

ki-ikäisiin talousmetsiin, joissa ei ole järeään lahopuuhun erikoistu-

neita tai muita vanhan metsän lajeja. Talousmetsien alasta hakataan 

vuosittain noin 1,5 prosenttia. Siitä puolet on harvennushakkuita ja 

puolet päätehakkuita.

Yksittäisessä metsikössä päätehakkuu on tietysti monen lajin tu-

ho, mutta vaurio on pienialainen: esimerkiksi Etelä-Suomen yksityis-

metsissä päätehakkuualat ovat keskimäärin 1,4 hehtaaria. 

Kun metsän luontainen kierto kestää satoja vuosia, talousmet-

sässä kiertoaika jää Etelä-Suomessa parhailla mailla yleensä 60–70 

vuoteen, mutta vie Lapissa jopa 140 vuotta. Päätehakkuu osuu siis 

etelä suomalaiseen metsikköön ehkä kerran 70 vuodessa, pohjoises-

sa harvemmin.

Erityistä huolta on kannettu hakkuiden vaikutuksesta linnustoon. 

Hakkuista noin viidennes tehdään lintujen pääasiallisena pesimä-

kautena touko-kesäkuussa. Tuona aikana hakkuut pyritään juuri 

pesä tappioiden vähentämiseksi keskittämään mäntyvaltaisiin kangas-

metsiin, joissa lintujen pesimätiheys on alhaisempi kuin lehti- ja seka-

metsissä.

Suomessa pesii vuosittain noin 50 miljoonaa lintuparia. Hakkuis-

sa on arvioitu tuhoutuvan 36 000–40 000 pesää, mikä tietysti on pal-
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jon, mutta pesien kokonaismäärästä se on alle tuhannesosan. Aikui-

set linnut selviytyvät hakkuista hengissä ja pesivät usein uudelleen. 

Liikenne tappaa lintuja enemmän kuin hakkuut ja liikenteen uh-

reina kuolee myös aikuisia lintuja.

Metsänhoito muuttaa metsän puulajisuhteita. Metsikkökohtai-

sesti muutokset voivat hetkellisesti olla suuriakin, esimerkiksi silloin 

kun männyn taimikosta raivataan kaikki lehtipuut pois. Seudullises-

ti ja myös metsikön koko kiertoaikaa ajatellen puulajisuhteet pysy-

vät kuitenkin varsin vakaina. Raivattuun taimikkoon nousee vesois-

ta ja maaperän siemenpankista uutta lehtipuustoa, mutta raivauksel-

la on turvattu taimien kasvu niin, etteivät nopeampikasvuiset lehti-

puut tukahduta taimia varjostuksellaan 

Harvennuksissa pyritään poistamaan ensisijaisesti niitä puita, jot-

ka ovat jäämässä valtapuiden varjoon. Luonnonmetsissä nämä puut 

kituisivat ja kuolisivat vähitellen. Kun puuyksilöiden keskinäistä kil-

pailua vähennetään, kasvavat jäljelle jätetyt puut nopeammin ja suu-

remmiksi. 

Myyrätuhot ovat pahimmillaan nuorissa avomaan heinittyneissä 

taimikoissa. Peltomyyrä katoaa puuston sulkeutuessa, mutta metsä-

myyrä syö silmuja ja kuorta useiden metrienkin korkuisista puista ja 

voi aiheuttaa tuhoja jo raivatuissakin taimikoissa.  

Taimikon tuuhettuessa uudistusalan lajisto muuttuu. Lyhytikäiset 

ruohot, kuten peltopillike, kalliovillakko ja suolaheinä katoavat. Toi-

set, kuten kultapiisku ja maitohorsma sinnittelevät kukkimattomina 

ruusukkeina ja versoina varjostavan pensaskerroksen alla. Heinätkin 

asettuvat odotuskannalle: metsälauhan hennot lehdet jäävät huomaa-

mattomina sammalen joukkoon ja metsäkastikka tekee vihreitä mät-

täitään, mutta kumpikaan ei enää kuki. Vadelmakin taantuu jo; hak-

kuussa vapautuneet typpivarat on käytetty. 

Ensiharvennuksen jälkeen metsä alkaa taas näyttää metsältä. 

Mustikan ja puolukan varvut elpyvät nopeasti. Harvennuksissa syn-

tyy kulkua haittaavaa risukkoa, mutta se maatuu muutamassa vuo-

dessa. 

Tästä eteenpäin metsässä onkin sitten melko pitkiä rauhallisia 

kausia. Retkeilijän, marjastajan tai muun luonnon tarkkailijan kan-
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nalta metsä vain paranee. Jo ensiharvennuksen jälkeen sienestäjä saa 

koriinsa usein runsaankin sadon, paikasta riippuen kangasrouskua, 

kangastattia, haperoita, keltavahveroita tai suppilovahveroita. Nuori 

kuusikko voi sopivana vuonna tarjota runsaankin herkkutatti sadon. 

Harvennukset tuovat metsän pohjaan valoa, joka lisää mustikan ja 

puolukan kukintaa.

Jatkuva metsänkasvatus 

Jatkuva eli eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus tarkoittaa menetel-

mää, jossa metsä pyritään pitämään peitteisenä koko ajan. Puuta kor-

jataan poimintahakkuina tai pienaukkohakkuina, jossa aukon koko 

metsälain mukaan on enimmillään 0,3 hehtaaria. Puulajien ekolo-

gia, muu kasvilajisto, paikalliset olot ja maaperä asettavat rajoituksia 

jatkuvalle kasvatukselle niin, ettei sitä välttämättä voi soveltaa kaik-

kialla tai jatkuvasti. Jatkuvan kasvatuksen menetelmiä täytyy kehit-

tää puiden ekologian ja paikallisten olojen mukaan. 

Jatkuvan kasvatuksen metsissä iänmukainen kehitys ei ole selvä-

piirteistä. Valoisaa uudistumisvaihetta, joka takaisi elinmahdollisuu-

det avomaan lajeille, ei jatkuvassa kasvatuksessa ole. Pienissä, yh-

den tai muutaman puun jättämissä aukoissa siemenellinen lisäänty-

minen on heikkoa. Parhaiten selviävät kuusi ja hieskoivu. Myöskään 

puolukan tai mustikan siementaimille ei juuri löydy tilaa. Jos korjuu-

työt tehdään sulan maan aikana, metsäkoneiden ajourat muodosta-

vat itämis alustan varjoa sietäville kasvilajeille. 

Jatkuvassa kasvatuksessa Etelä-Suomen männiköt ja koivikot on 

uudistettava pienaukkohakkuilla, jolloin menetelmä ei enää olennai-

sesti poikkea päätehakkuisiin perustuvasta jaksollisesta kasvatukses-

ta. Aukon pieni koko kuitenkin vaikeuttaa uudistumista, sillä aukon 

reunoilla männyn ja koivun taimien kasvu jää heikoksi ja kilpaileva 

puusto – pihlaja, kuusi, raita ja hieskoivu – ohittavat helposti män-

nyn ja rauduskoivun taimet. 

Suometsien uudistamisessa jatkuvalla kasvatuksella on selviä etu-

ja: maata ei tarvitse muokata eikä ojia kunnostaa. Tämä merkitsee 
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Lahoava kuusen runko voi olla nuorelle puuntaimelle turvallisempi ympäristö kuin tavallinen 

metsämaa: pitkälle lahonneen puun sienet ja bakteerit ovat vaarattomia eläville puille. 
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sekä kustannussäästöjä että estää hiilidioksidi- ja metaanipäästöjen 

kasvua.

Lapissa edellytykset jatkuvaan kasvatukseen ovat paremmat kuin 

Etelä-Suomessa. Maaperä on keskimäärin niukkaravinteisempaa ja 

puut kasvavat jo luonnostaan harvemmassa. Taimille riittää valoa ja 

taimien kasvua haittaava heinien ja ruohojen kasvu on paljon vähäi-

sempää kuin eteläisessä Suomessa.

Etelä-Suomessa kuusi kyllä taimettuu varjossakin, mutta vuosi-

kymmeniä isojen puitten katveessa kituneet alikasvoskuuset eivät ai-

na toivu. Taimettumista suuremmaksi ongelmaksi tulee usein juuri-

kääpä, joka leviää puusta toiseen juuristoyhteyksien kautta ja tar-

tuttaa taimet ja alikasvos kuuset. Juurikäävästä ei pääse eroon muu-

ten kuin tekemällä avohakkuun ja istuttamalla metsikköön uuden 

puulajin. 

1900-luvun alkupuolen harsinta- ja määrämittahakkuut olivat jat-

kuvaa kasvatusta, vaikka niitä perusteltiinkin toisin kuin nykyisiä me-

netelmiä. Suurimmat puut hakattiin pois ja jäljelle jäänyt ali kasvos sai 

siementää uuden puusukupolven. Ne toivat esille jatkuvan kasvatuk-

sen riskit, kuten karujen maiden kuusettumisen ja puiden geneetti-

sen laadun heikkenemisen, kun vain hidaskasvuisimmat puut jäivät 

siementämään uusia puita.

Maanmuokkaus turvaa taimien 

nopean kehityksen

Maanmuokkaus parantaa puun taimien selviytymismahdollisuuksia. 

Muokkauksen seurauksena taimi ei joudu heti kilpailemaan ruoho-

jen ja varpujen kanssa ravinteista, valosta ja vedestä. Maanmuokkaus 

nopeuttaa taimien kasvua usean vuoden ajan. 

Maanmuokkausmenetelmästä riippuu, kuinka paljon alkuperäi-

sestä kasvillisuudesta säilyy ja kuinka paljon siementen itämiseen jää 

paljasta. Vähäisimmillään itämiseen soveltuvaa maata ovat vain teh-

dyt laikut ja koneiden jäljet; enimmillään äestysaloilla noin kolman-

nes maasta on paljaana, noin kolmannes alkuperäisestä kasvillisuu-
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desta on tallella ja noin kolmannes pinta-alasta on hakkuutähteiden 

ja äestyskoneen kääntämän maan peitossa. 

Muokkaustapoja on vuosien varrella kehitetty ympäristöä sääs-

tävään suuntaan. Suurta arvostelua aiheuttaneista syväaurauksista on 

luovuttu. Veden vaivaamilla mailla joudutaan yhä turvautumaan me-

netelmiin, jotka jättävät maastoon syviä kuoppia ja ojia. 

Männyn kylvöalueilla suosituimpia ovat perinteinen laikutus tai 

äestys. Äestyksen haittapuoliin kuuluu se, että maata paljastuu paljon 

ja hakkuutähteet nousevat liikkumista haittaaviksi röykkiöiksi. Kun 

paljasta mineraalimaata on paljon, syntyy aukolle myös runsas koi-

vun, raidan ja pihlajan kasvusto. 

Uusin, laajemmin vasta 2010-luvullä käyttöön otettu menetel-

mä on mätästys. Laikkumätästyksessä kaivinkone kuopaisee kuo-

pan ja kääntää paakun kuopan viereen ylösalaisin, minkä päälle tai-

mi istutetaan. Kääntö mätästyksessä paakku pannaan ylösalaisin ta-

kaisin samaan kuoppaan, mistä se on otettukin. Kun paljastettu maa-

ala on pieni, säästyy vaivaa myös taimikon raivauksessa, sillä vesak-

koa syntyy vain vähän. Laikun keskellä taimi on myös paremmas-

sa turvassa tukki miehentäiltä, joka saattaa nakertaa taimien kuoren 

rikki.

Kääntömätästyksessä paljastetaan kivennäismaata hyvin vähän. 

Metsävarpujen juuristo ja maaperän hiilivarasto säilyvät melko koske-

mattomina, maastoon ei synny liikkumista haittaavia kuoppia ja lai-

kun kohdalla ollut humus kompostoituu maan alla taimen ravinnoksi.

Koska metsämaa on merkittävä hiilen varasto, maanmuokkaus-

menetelmiä on kehitettävä niin, että hiiltä vapautuu mahdollisimman 

vähän. Nykymenetelmistä äestys ja turvemaiden ojitusmätästys altis-

tavat eniten hiiltä hapettumiselle. Kääntömätästys lienee paras mene-

telmä ja se myös yleistyy Suomen metsissä.

Avoimetkin alat rikastuttavat metsäluontoa

Avohakkuita pidetään yleisesti metsäluonnon monimuotoisuuden 

uhkana. Näkemys on kovin yksioikoinen. Niin avohakkuu kuin tai-
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mikonhoito ja harvennukset ovat tuhoisia toisille lajeille, mutta hyö-

dyksi toisille. 

Luonnonoloissa metsä uudistuu kulon tai rajun myrskyn seurauk-

sena. Vaikka avohakkuu jäljittelee näitä luonnon omia uudistamis-

tapahtumia, se on niitä rajumpi. Monessa suhteessa se on kuin pala-

neen ja myrskyn tuhoaman metsän välimuoto. Olennainen ero hakkuu-

aukon ja luonnon luomien aukkojen välillä on kuolleen puuaineksen 

määrässä: hakkuulta järeä puu viedään pois, luonnontuhoissa kaikki 

puuaines jää metsään lahoamaan. 

Tuho näyttää heti hakkuun jälkeen täydelliseltä, mutta avohak-

kuussa tuhoutuu kokonaan vain puiden rungoilla ja latvuksissa elävä 

lajisto, kuten runkojen ja oksien jäkälät ja lehviä syövä hyönteislajis-

to. Sekin säilyy aukkoa reunustavissa metsissä ja levittäytyy sieltä ta-

kaisin sitä mukaa kuin alueen puusto uudistuu ja varttuu. Maaperän 

eliöstö ja metsänpohjan kasvilajisto säilyvät erikokoisina laikkuina. 

Avoimetkin alat kuuluvat metsäluontoon ja siksi päätehakkuu lisää 

metsäluonnon monimuotoisuutta. Vanhassa metsässä ei kuki maito-

horsma, kultapiisku tai suolaheinä; ei lennä sinisiipi eikä kultasiipi; ei-

vät pesi maamehiläiset ja sen vuoksi siellä ei ole touko härkiäkään; ei 

marjo pihlaja eikä vadelma; ei saalista kotka eikä pikkulepinkäinen. 

Suopöllölle ja pikkulepinkäiselle aukko kelpaa pesimäpaikaksi-

kin. Yllättäviä hakkuuaukkojen asukkaita ovat pikkukuovi ja taivaan-

vuohi. Jopa kurki voi asettua aukolla olevaan kosteaan painanteeseen. 

Niille ja monille muille eläin- ja kasvilajeille päätehakkuuala tarjoaa 

mahdollisuuden kukoistaa. Lajisto on runsaimmillaan pari kolme 

vuotta hakkuun jälkeen. 

Kultapiisku, maitohorsma ja useat muut kauniisti kukkivat lajit te-

kevät aukosta perhosten, mesipistiäisten ja monien muiden hyönteis-

ten paratiisin. Erityisen runsaita uudistusalojen perhosia ovat hopea-

täplät, sinisiivet ja loistokultasiipi, joiden ravintokasveja on lähes jo-

kaisella uudistusalalla. 

Hakkuuaukot ovat korvanneet monelle lajille perinteiset ja voi-

makkaasti uhanalaistuneet laitumet ja kedot. Uudistusala kelpaa elin-

tilaksi vain muutaman vuoden, mutta kun uusia päätehakkuita tulee 

lähistölle, lajit pystyvät siirtymään aukolta toiselle.  
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Joitakin metsäläjeja ei edes tapaa muualta kuin hakkuuaukoilta. 

Kalvaspiippo kasvaa useimmilla aukoilla, mutta varttuneesta met-

sästä sen tapaa vain polkujen reunoilta. Nimestään huolimatta pel-

Luonnontilaisen metsän 

kehitys

Kulo tai myrskytuho; run-
saasti kuollutta puuta

Avoin vaihe, valoa ja läm-
pöä tarvitseva lajisto, sie-
menet itävät, niittymäinen la-
jisto kukkineen ja hyönteisi-
neen; useita sellaisia lajeja, 
joita ei ole muissa vaiheissa

Taimikkovaihe, tiheä taimik-
ko karkottaa avomaan lajit, 
metsälajisto alkaa runsastua

Nuori metsä riukuuntuu, pui-
ta kuolee runsaasti, synty-
vä lahopuu kuitenkin ohut-
ta; lumituhojen mahdolli-
suus suuri

Varttunut metsä, edelleen ti-
heä, puita kuolee, normaali 
metsälajisto 

Vanha metsä, lehtipuut kuo-
levat, metsä kuusettuu, vain 
kuusi uudistuu hyvin kuol-
leitten puiden jättämissä au-
koissa; useita sellaisia lajeja, 
joita ei ole muissa vaiheissa

Kaikissa vaiheissa on ja syn-
tyy runsaasti lahopuuta

Jaksollisesti käsitellyn 

metsän kehitys

Uudistusala, ei järeätä kuol-
lutta puuta, vain latvuksia 
ja oksia 

Avomaavaihe, jossa sieme-
net itävät, puusto uudistuu, 
niittymäinen lajisto kukki-
neen ja perhosineen, usei-
ta sellaisia lajeja, joita ei ole 
muissa vaiheissa

Taimikkovaihe: avomaan 
lajisto taantuu, pensaikko-
vaiheen lajit runsastuvat, 
metsä lajit runsastuvat 

Taimikon raivaus vähentää 
lehtipuustoa, antaa valoa 
maan pintaan ja jatkoaikaa 
valoa vaativille kasveille ku-
ten vadelma ja maitohorsma

Nuori metsä – varttunut met-
sä, metsälajisto vahvistuu, 
toistuvat harvennukset vah-
vistavat metsänpohjan sam-
mal- ja varpupeitettä 

Päätehakkuu palauttaa met-
sän lähtötilanteeseen

Lahopuun määrä riippuu ih-
misen toimista, mutta aina 
luonnonmetsään verrattu-
na vähäinen. Järeä lahopuu 
luotava aktiivisesti. 

Jatkuva kasvatus

Avointa uudistusvaihetta ei 
ole, ei myöskään tilaa pio-
neerilajistolle, siemenelli-
nen uudistuminen vähäistä

Metsä pysyy suurin piirtein 
koko ajan vaiheessa, joka 
vastaa jaksollisesti hoidet-
tua talousmetsää harven-
nuksen jälkeisessä tilassa

Lahopuun määrä riippuu 
hoito toimista, mutta on luon-
non metsään verrattuna vä-
häinen; järeä lahopuu luota-
va aktiivisesti. 

Kasvatustapojen ja luonnonmetsän vertailua
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topillike on aito metsäkasvi, jonka siemeniä hömö tiaiset voivat kerä-

tä talvivarastoihinsa syyskesällä. Ahosuolaheinä on yleinen kuivien 

kankaiden uudistusaloilla, mutta katoaa taimikon varttuessa. Nämä 

ja useat muut  kasvit odottavat aukon sulkeuduttua uutta kasvumah-

dollisuutta maaperän siemenpankissa koko puun kierto ajan, siis jo-

pa yli sata vuotta.

Aukolla uudistuu paitsi metsän puusto, myös muu metsäkasvil-

lisuus. Maanpinnan lämpeneminen ja nopeat vuorokautiset lämpö-

tilan ja kosteuden vaihtelut herättävät maaperässä uinuvat siemenet. 

Siemenpankki on kertynyt maaperään vuosikymmenten aikana, kun 

marjoja nauttineet linnut ovat levänneet puiden oksilla ja ulostaneet 

siemenet maahan. 

Varttuneessa metsässä hehtaarilla on ehkä muutama kymmenen 

puolukka- tai mustikkakloonia, joista osa tuhoutuu hakkuussa ja 

maan muokkauksessa, mutta osa säilyy. Aukon paljastuneella maal-

la itää uusia taimia, joten varvikko uudistuu ja sen geneettinen mo-

nipuolisuus säilyy tai jopa kasvaa. 

Taimikoissa varvut eivät ehkä näy, mutta siellä ne elävät, kivien ja 

kantojen kupeessa, vadelman ja ruohoston seassa. Kun metsän latvus-

kerros tuuhettuu, avomaan heinät ja ruohot katoavat, mutta sammal-

peite ja varvikko vahvistuvat. 

Myös monet lehtojen kasvit uinuvat maaperässä. Kun täysin kuu-

settunut lehto hakataan, alkavat maassa uinuneet näsiän, lehtokuusa-

man, konnanmarjan, kurjenkellon ja monen muun lehtokasvin sie-

menet itää.
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Lehmuksen siemenet vaativat itääkseen valoa ja lämpöä. Siksi lehmuksen taimia ei juuri löydä 

metsän sisältä, mutta lehmuskasvuston laitaan ulottuva aukko voisi antaa mahdollisuuden 

siementaimillekin. Lehmuksen hedelmiä karikkeen joukossa. 



70

Suojeltujen metsien määrä Suomessa vuonna 2016

Metsä- ja 

kitumaata, 

1000 ha

% metsä- ja 

kitumaan 

alasta

Metsä-, kitu- 

ja joutomaata, 

1000 ha

% metsä-, 

kitu- ja 

joutomaasta

Tiukasti suojellut 

metsät
2627 11,5 4286 16,5

Suojellut metsät, 

joissa varovaiset 

hakkuut mahdollisia

 110  0,5 187 0,7

Suojellut metsät = 

edelliset yhteensä
2737 12,0 4473 17,2

Rajoitetun metsä-

talouden käytössä
433 1,9 521 2,0

Kaikki luokat 

yhteensä
3170 13,9 4994 19,2

Metsätalouden maan luokitus, ks, s, 11.
Lähde: Luonnonvarakeskus

Metsiensuojelun keinot 

ovat monipuolisia

Luonnon monimuotoisuutta on Suomessa perinteisesti pyritty suo-

jaamaan perustamalla erilaisia suojelualueita ja rauhoittamalla yk-

sittäisiä lajeja joko kokonaan tai osaksi vuotta. Vuonna 1997 uudis-

tuneen metsälain myötä keinovalikoimaan tuli myös talousmetsien 

metsän käytön rajoituksia.

Vanhimpia suojelualueita ovat Imatrankosken rantojen valtion puisto, 

Punkaharju ja Mallan luonnonpuisto, jotka perustettiin jo Venäjän-val-

lan aikana. Itsenäistyneen Suomen alkuvaiheissa luonnonsuojelusta 

oltiin kiinnostuneita, mutta valtion toimissa ne jäivät muiden asioi-
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den jalkoihin. Lakiluonnos kansallis- ja luonnonpuistoista valmistui 

vuonna 1926, mutta vahvistettiin vasta vuonna 1938. 

Kansallispuistot ovat kaikille avoimia luonnon nähtävyyksiä, mutta 

luonnonpuistot on varattu tutkimukseen ja tiukkaan suojeluun. Niissä 

liikkuminen on joko kokonaan kielletty tai rajoitettu merkityille po-

luille. Kansallispuistot perustettiin valtion maille ennen kaikkea mai-

semallisesti upeille alueille, jotka olivat säästyneet hakkuilta – siis syr-

jäisiin erämaihin. Ennen sotia perustetuista kansallis puistoista jäi uu-

den rajan tälle puolen vain kaksi, Pyhätunturin ja Pallas-Ounastuntu-

rin kansallispuistot. Vuonna 1956 perustettiin seitsemän uutta puistoa. 

Kun kansallispuistojärjestelmää laajennettiin 1970-luvulla, pyrit-

tiin jo alueelliseen kattavuuteen ja etsittiin puistoiksi sopivia aluei-

ta myös Etelä-Suomesta. Ensimmäisiin puistoihin ei otettu suuria 

suoalueita, koska niiden kuviteltiin säilyvän muutenkin. Myöhem-

min suoluonnon turvaaminen nähtiin keskeiseksi tavoitteeksi ja osa 

uusista puistoista onkin suovaltaisia, kuten Kauhaneva ja Patvinsuo. 

Vuosituhannen vaihteessa suojeltiin Repovesi, Nuuksio ja Sipoonkor-

pi, ja myöhemmin vielä Teijo ja Hossa. Edelleen maisemalliset seikat 

ja erämaisuus ovat olleet perusteluina kansallispuistoille. 

Uusien puistoksi kelpaavien alueiden löytyminen Etelä-Suomes-

ta osoittaa metsätalouden onnistuneen sekä maiseman että moni-

muotoisuuden turvaajina. Repovesi, Sipoonkorpi ja Nuuksio ovat 

olennaisilta osiltaan olleet tavallista talousmetsää. Ehkä muuttunei-

siin kriteereihin vaikutti Isojärven kansallispuiston kehitys: 1970-lu-

vulla puisto oli suurelta osin nuorta harvennettua talousmetsää, mut-

ta maisemalliset arvot – suuret korkeuserot ja monet pienet järvet ja 

purot – puolsivat puiston perustamista. Aika teki tehtävänsä eivätkä 

Isojärven kansallispuiston metsät enää häpeä muiden puistojen rin-

nalla. Niinpä uusia puistoja uskallettiin perustaa hoidettuihin talous-

metsiinkin. 

Laajojen alueiden rauhoittamisen ohella on ollut tarvetta pienem-

pien, luonnoltaan arvokkaiden kohteiden suojeluun. Luonnonsuojelu-

alueita on perustettu sekä yksityismaille että valtion maalle. Verkostoa 

on täydennetty suunnitelmallisesti suojelu ohjelmilla. Laajimpia ovat 

olleet kansallispuisto-ohjelmat, Natura-hankkeet ja soidensuojelu-
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ohjelmat, joiden perusteella on rauhoitettu tuhansia neliökilo metrejä 

metsä- ja suoluontoa. Vanhojen metsien suojeluohjelmia on ollut jo 

useampiakin. 

Omat ohjelmansa on ollut muun muassa rantojen-, harjujen-, 

kallioiden-, lintuvesien- ja lehtojen suojeluun. Näissä yksittäiset koh-

teet ovat usein verraten pieniä, mutta kohteiden lukumäärä on suu-

ri ja samoin on niiden merkitys uhanalaisten lajien suojelussa. Esi-

merkiksi lehtojen suojeluohjelmassa on 436 kohdetta, joiden yhteis-

pinta-ala 5300 hehtaaria.

Suomessa luonnonsuojelualueet palvelevat monimuotoisuuden 

suojelun lisäksi matkailua, virkistystä, opetusta ja tiedettä, mutta ovat 

kaiken muun taloudellisen käytön ulkopuolella. Matkailu palvelutkin 

sijoitetaan pääosin alueiden ulkopuolelle. 

Muissa maissa tilanne on usein toinen. Jopa kolmasosassa maa-

pallon luonnonsuojelualueista ihmisen jatkuva vaikutus on suuri: niis-

sä hakataan puuta, laidunnetaan karjaa, vallataan viljely- tai laidun-

maata kaskeamalla, asutaan ja rakennetaan. 

Talousmetsissä luonnonhoito 

tuo nopeasti tulosta

Vuonna 1997 voimaan tulleeseen metsälakiin tuli joukko metsä-

luonnon monimuotoisuutta turvaavia määräyksiä, kun luonnon moni-

muotoisuuden turvaaminen nostettiin muiden kestävyystavoitteiden 

rinnalle. Laissa määriteltiin erityisen tärkeät elin ympäristöt, joiden 

luontoarvojen heikentäminen kiellettiin. Vuoden 2014 metsälaissa 

näitä kohteita täsmennettiin. 

Todennäköisesti suurin osa talousmetsien harvinaisista ja uhan-

alaisista lajeista keskittyy metsälain kymmenennen pykälän varjele-

miin erityisen arvokkaisiin elinympäristöihin jo siksikin, että kohteet 

ovat tavanomaisesta metsäympäristöstä poikkeavia ja keskenään hy-

vin erilaisia. Aikaa myöten niihin kertyy myös runsaasti lahopuuta. 

Tutkimuksia hoitotoimien kokonaisvaikutuksista ei ole vielä tehty, 

mutta havaintoja yksittäisistä muutoksista ja lajeista on jo runsaasti.
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Pienetkin lammet tuovat metsämaisemaan valoa ja vaihtelua. Juuri nuijapäästä aidoksi nelijalkaiseksi 

muuttunut rupikonna saa ensikosketuksensa vedenpäälliseen maailmaan lumpeen kukassa. 
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Erityisen arvokkaat elinympäristöt 

Metsälain kymmenes pykälä määrittelee talousmetsien erityisen arvokkaat 

elinympäristöt, joiden luontoarvojen heikentäminen on kielletty. Yksittäis-

ten puiden poisto on sallittu, jos se ei olennaisesti muuta elinympäristöä. 

Tavallisesti kohde kannattaa jättää tyystin metsätaloustoimien ulkopuolelle.  

Näitä elinympäristöjä ovat

• Pienvedet: lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodos-

tavien norojen sekä enintään 0,5 hehtaarin kokoisten lampien välittö-

mät lähi ympäristöt

• Lehto- ja ruohokorvet, yhtenäiset metsäkorte- ja muurainkorvet, letot, 

vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot, luhdat

• Rehevät lehtolaikut

• Ojittamattomien soiden kangasmetsäsaarekkeet 

• Kallioperään tai kivennäismaahan uurtuneet vähintään kymmenen met-

riä syvät rotkot ja kurut

• Vähintään kymmenen metriä korkeat jyrkänteet ja niiden alusmetsät 

• Karukkokankaita vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, louhikot ja kivikot

Kohteen pitää olla luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen, ympäris-

töstään selvästi erottuva ja pienialainen.

Myös luonnonsuojelulaki määrittelee erityisen suojelun kohteita. Niistä 

luontaisesti syntyneet jalopuumetsiköt ja tervaleppäkorvet ovat metsä-

talousmaiden elinympäristöjä. Niiden suojelu tulee voimaan, kun ELY-kes-

kus on rajannut alueet ja antanut ohjeet niiden käsittelystä.

Lähteissä elää kylmää vaativia lajeja, kuten katkoja, päivän korentoja 

ja kovakuoriaisia – noin kymmenesosa Suomen 800 surviaissääski-

lajista elää lähteissä tai lähdepuroissa. Lähteiden ympärillä kukois-

taa myös monilajinen sammal- ja ruohokasvillisuus. Merkitys selkä-

rankaisille, hyönteisille ja sienille riippuu suuresti siitä, minkälaista 

puustoa lähteen ympäristössä on.

Puroissa elää oma sammal- ja hyönteislajistonsa. Suuremmissa 

vesissä elää myös rapuja ja kaloja. Moni puro elättää omaa taimen-

kantaa Etelä-Suomessakin. Puron suojavyöhyke voi olla karua kangas-
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metsää, mutta usein se on lehtoa tai korpea, jolloin reunametsän la-

jistokin on merkittävä. 

Pienissä lammissa elää vesihyönteisiä, kuten suden- ja päivän-

korentoja, vesikuoriaisia ja surviaissääskiä. Pieni lampi suoreunuk-

sineen voi riittää kurjen pesimäpaikaksikin. Tavi ja metsäviklo kuu-

luvat lammen lintuvieraisiin.

Metsälain määrittelemistä erityisen tärkeistä elinympäristöistä 

eniten keskustelua aiheuttavat purot. Useissa tutkimuksissa on pää-

dytty siihen, että purojen molemmille puolille olisi jätettävä vähintään 

puun mittainen hakkaamaton suojavyöhyke, siis yhteensä 60 metrin 

levyinen kaista, jonka keskellä puro virtaa. 

Tutkimuksissa on kuitenkin tavallisesti tarkasteltu tilannetta jon-

kin yksittäisen lajin tai lajiryhmän kannalta. Silloin on unohdettu, et-

tä puroissa ja niiden varsilla elää myös lajeja, joille päivänpaiste on 

välttämätön edellytys, esimerkiksi korentoja ja kasveja. 

Hakkuut eivät yleensä kohdistu koko puron pituudelle, vaan vain 

muutaman kymmenen metrin pätkälle. Silloin yksittäisen hakkuun 

vaikutus puron elämään on vähäinen. 

Osa näistä puuston jatkuvuuden merkitystä korostavista tutki-

muksista on tehty ympäristöissä, joissa metsät ovat saarekkeina pel-

tojen ja rakennetun maan keskellä, esimerkiksi Ruotsin Hallandissa. 

Valtaosassa Suomea tilanne on päinvastainen: pellot ovat sirpaleina 

yhtenäisen metsän keskellä. 

Erikokoisilla soilla, hyvinkin pienillä, on oma merkityksensä metsä-

luonnon monimuotoisuuden lisääjinä. Erityisesti soiden perhos lajisto 

on erikoinen. Hyvinkin pieni suolaikku riittää suonkelta perhosen li-

sääntymispaikaksi, mutta monet erikoistuneet suolajit vaativat laa-

jempaa elinpiiriä

Rehevissä lehtolaikuissa kasvaa lukuisia kangasmetsistä puuttuvia 

ruohoja, pensaita ja puitakin. Useilla niistä on omia, niitä ravintonaan 

käyttäviä hyönteisiä. Konnanmarjalla elää konnanmarja mittari ja harvi-

nainen nunnamittari, lehtokuusamalla kuusama perhonen ja kuusama-

kiitäjä. Jopa näsiällä on omia seuralaisiaan, kuten näsiänjalosoukko. 

Lehtojen sienilajisto on aivan erilainen kuin kangasmetsien. Myös 

lahopuussa elävä lajisto on omaleimainen, esimerkkinä vaikkapa terva-
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lepällä elävä lakkakääpä. Linnusto on runsaampi kuin havumetsissä, 

mutta laikut ovat usein liian pieniä muodostuakseen lintuparatiiseiksi. 

Ojittamattomien soiden kangasmetsäsaarekkeet ovat lahopuu-

lajiston turvapaikkoja. Rauhallinen sijainti saa petolinnut usein laa-

timaan pesänsä saarekkeeseen. Jos siellä on muuta puustoa korkeam-

malle ulottuva lakkapäämänty, se kelpaa hyvin sääksen pesäpuuksi-

kin. Suosaarekkeesta voi karhuemo löytää häiriöttömän pesäpaikan. 

Syvät rotkot ja kurut ovat harvinaisten sammalten, jäkälien, sa-

niaisten ja kukkakasvien suojapaikkoja. Rotkon pohjan pienilmasto 

on kostea ja viileä. Jos kuru on likimain itä-länsisuuntainen, sen vas-

takkaiset seinämät ovat elinpaikkoina aivan erilaiset. Auringon paah-

de lämmittää pohjoispuoleisen seinämän ja sen lajisto on eteläistä.

Jyrkänteiden kallioseinämän lajisto riippuu paljolti kivilajis-

ta ja aurinkoisuudesta. Pohjoiseen antavilla seinämillä voi etelässä-

kin kasvaa liki arktista lajistoa, kuten tunturirikkoa ja pohjankorva-

jäkälää.

Kurujen pohjalla ja jyrkänteiden alla voi olla runsaasti rinteeltä 

sortunutta maa-ainesta, joka ravitsee monilajista lehtokasvillisuutta. 

Tyypillisiä kallionaluslehtojen lajeja ovat konnanmarjat, etelässä musta-

konnanmarja ja pohjoisessa punakonnanmarja. Kallioseinämät ovat 

myös korpin, huuhkajan, piekanan ja tunturihaukan pesäpaikkoja. 

Hietikot, kalliot ja louhikot ovat ennen muuta jäkälien ja paahde-

ympäristössä viihtyvien hyönteisten ja hämähäkkien valtakuntaa. 

Metsälain määrittelemien erityisen tärkeiden elinympäristöjen 

suojelu ei useimmissa tapauksissa aiheuta merkittäviä taloudellisia 

menetyksiä. Lehdot, rehevät korvet, puronvarret ja jyrkänteiden alus-

metsät voivat olla joskus niin laajoja ja runsaspuustoisia, että niiden 

lepoon jättämisestä voi saada korvauksia. 

Vapaaehtoinen suojelu auttaa luontoa 

ja luo metsärauhaa

Monimuotoisuuden kannalta arvokkaan metsäkohteen – vanhan met-

sän, lehdon tai muuten merkittävän kohteen – suojelussa on monia 
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mahdollisuuksia. Niistä yksi on Etelä-Suomen metsien monimuotoi-

suuden toimintaohjelma Metso.

Metso on metsänomistajalle vapaaehtoinen ohjelma. Siinä tie-

tyt kriteerit täyttävä kohde voidaan joko ostaa valtiolle ja rauhoit-

taa, mutta suojelusta voi saada korvauksen niinkin, että metsä säi-

lyy metsän omistajan omistuksessa. Tällöin suojelusopimuksen voi 

määrä ajan päätyttyä uusia tai purkaa. Yleensä suojeluarvot ovat vain 

kasvaneet, kun kohde on ollut levossa kymmenen vuotta, mutta sen 

käsittelyä voi harkita uudelleen.

Metso-ohjelma alkoi vuonna 2002 ja jatkuu ainakin vuoteen 2025. 

Vapaaehtoisuuteen perustuva suojeluohjelma on ollut menestys: vuo-

teen 2016 mennessä siinä on jo pysyvästi suojeltu 55 000 hehtaaria. 

Metsosta on tullut kanava metsänomistajien omaehtoiselle halulle 

suojella luontoa ja samalla yhteistyö on parantanut metsän omistajien 

ja viranomaisten välisiä suhteita.

Vanhat, vähänkin laajemmat metsiköt, joissa ei ole vuosi kymmeniin 

tehty hakkuita, ovat erityisesti Etelä-Suomessa arvokkaita suojelu-

kohteita. Valtion lisäksi on säätiöitä, jotka voivat joko ostaa alueen 

suojelualueeksi tai tukea metsänomistajaa taloudellisesti, jos hän ha-

luaa rauhoittaa alueen. Vuosikymmeniä hakkaamatta olleissa koh-

teissa suojelu on usein taloudellisestikin paras vaihtoehto: kuol-

lutta puuta on runsaasti ja elävässäkin puustossa voi olla paljon 

tyvilahoa. 

Metson siivellä käynnistettiin vuonna 2003 puutteellisesti tun-

nettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma, tuttavallisesti 

Putte. Myös se on ollut menestys. Se on tuottanut uutta tietoa tuhan-

sista metsälajeista ja satoja tieteellisiä julkaisuja. Suomelle uusia laje-

ja on löydetty liki 2000 ja niistä tieteelle uusia peräti 556.

Työ jatkuu yhä tutkijoiden kammioissa ja lajimäärät varmas-

ti kasvavat vielä noista vuonna 2016 kirjatuista määristä. Hank-

keen seurauksena on useista aiemmin huonosti tunnetuista laji-

ryhmistä tehty erinomaisia, värivalokuvin kuvitettuja oppaita, esi-

merkiksi verkkosiipisistä, luteista, jäkälistä, valeskorpioneista ja 

lukeista.
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Monet maksasammalet vaativat pysyvästi kosteaa pienilmastoa ja siksi ne rajoittuvat vanhoihin 

metsiin. Laholimisammal kasvaa kuorensa jo menettäneillä lahorungoilla. 
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Säästöpuut lisäävät lahopuuta

Säästöpuulla tarkoitetaan päätehakkuun yhteydessä hakkuualueelle 

jätettävää elävää tai kuollutta puuta. Säästöpuuryhmä on aina sijoi-

tus metsäluonnon tulevaisuuteen. Aikanaan se muodostaa vanhan 

puuston laikun nuoren puuston keskelle ja tuottaa järeätä lahopuu-

ta sienten ja hyönteisten turvaksi. Lahopuun kertymää voidaan lisä-

tä myös harvennushakkuussa tekemällä tekopökkelöitä: katkaisemal-

la puu muutaman metrin korkeudelta ja jättämällä tyviosa pystyyn. 

Parhaimmillaan säästöpuut ovat selvinä ryhminä. Tasaisessa maas-

tossa ja tasaikäisessä metsässä ryhmän paikan valinta voi olla vaikea-

ta. Sen voi perustaa kuolleiden pystypuiden tai tuulenkaatojen ym-

pärille. Hyvä peruste on myös haapa tai raita ryhmän sisällä. Valinta-

perusteena voi olla myös siirtolohkare, kalliotörmä, kostea painanne 

tai linnuille ja riistalle suojaa antava tiheikkö.

Säästöpuuryhmän merkitys ensimmäisinä vuosina hakkuun jäl-

keen riippuu sen koostumuksesta. Jos tasaisen männikön leimi kosta 

on jätetty muutama mänty jäljelle, itse aukko on monimuotoisuuden 

kannalta kiinnostavampi kuin säästöpuuryhmä. Mutta jos ryhmään 

sisältyy haapaa, raitaa, pihlajaa, pystyyn kuolleita tai maahan kaatu-

neita puita, paikka on jo antoisa monenlaisille lajeille. 

Paahteisella paikoilla kasvavat jättöhaavat ovat auttaneet aikai-

semmin äärimmäisen uhanalaisena pidettyä haavanjalosoukkoa li-

sääntymään. Myös haavalla elävät sarvijäärät – monipistehaapsanen, 

haapa- ja helojäärä – ovat runsastuneet.

Myös järeä ja paksuoksainen tai monilatvainen puu, joka sopii 

peto lintujen pesäpuuksi, on hyvä peruste säästöpuuryhmän valintaan. 

Sääksi pesii puun latvassa, mistä on hyvä näköala ympäristöön, mut-

ta muut tekevät pesänsä hiukan piiloon latvuksen sisään.

Jos säästöpuuryhmä aiotaan polttaa, sen on hyvä olla aukon kes-

kellä, mutta se voidaan sijoittaa myös myöhemmin hakattavan kuvion 

reunaan, suon laitaan tai jonkun jo lain mukaan säästettävän erityi-

sen arvokkaan elinympäristökohteen viereen sitä laajentamaan. Jos 

päätehakkuu on laaja, aukon keskelle jätetyt säästöpuuryhmät keven-

tävät aukon suuruuden luomaa vaikutelmaa. 
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Uusittujen hoito-ohjeiden vaikutuksesta lahopuun määrä on kas-

vanut Etelä-Suomessa 20 vuodessa 3,3 kuutiosta hehtaarilla 4,3 kuu-

tioon. Täysin rauhaan jätetyissä kohteissa, kuten säästöpuuryhmis-

sä ja erityisen arvokkaissa ympäristöissä lahopuun määrän kasvu on 

suhteellisen nopeaa: sen määrä voi kaksinkertaistua parissakymme-

nessä vuodessa. Talouskäytössä olevilla maa-aloilla lahopuun mää-

rän kasvu on hitaampaa. 

Säästöpuiden suhteen ei tarvitse pelätä hyönteisten tai sienten 

aiheuttamia metsätuhoja. Vain juuri kuolleessa puussa elää sellai-

sia lajeja, jotka voivat iskeytyä eläviinkin puihin. Tunnetuin näistä 

on kirjan painaja. Kaarnakuoriaiset taas häviävät ensimmäisen vuo-

den aikana eivätkä kuolleet puut enää sen jälkeen ole tuholaisten li-

sääntymispaikkoja.  Sen sijaan irtoavan kuoren alla elää hyödyllisiä-

kin hyönteisiä kuten muurahaiskuoriainen, joka sekä toukkana että 

aikuisena saalistaa kaarnakuoriaisia. 

Sertifi ointi laajentaa suojelua 

Säästöpuita alettiin jättää päätehakkuun yhteydessä metsäsertifi oin-

nin myötä 1990-luvun lopussa. Noin 90 prosenttia Suomen talous-

metsistä on sertifi oitu. Uhanalaistutkijat sanoivatkin vuonna 2010 

valmistuneen uhanalaisarvion julkaisun yhteydessä säästöpuiden jät-

tämisen olevan suurin yksittäinen syy sille, että uhanalaisten metsä-

lajien osuus tutkituista lajeista ei tuossa arviossa noussut kymmenen 

vuoden takaisesta.

Metsäsertifi ointi on metsänomistajalle vapaaehtoinen järjestel-

mä. Kun sekä metsä että puutuotteen valmistusketju on kokonaan 

sertifi oitu, kuluttaja voi varmistua tuotteessa olevasta sertifi ointi-

merkistä, että tuotteeseen käytetty puu tulee kestävästi hoidetuista 

metsistä. Suomessa on kaksi metsäsertifoinnin järjestelmää, PEFC 

ja FSC.

Metsä- ja työlainsäädännön noudattamisen lisäksi metsäserti-

fi ointi edellyttää, että päätehakkuun yhteydessä on jätettävä kaata-

matta säästöpuita vähintään kymmenen kappaletta hehtaaria kohti. 
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PEFC-järjestelmä korostaa säästöpuiden lisäksi suppien ja paahde-

rinteiden lajiston, ojittamattomien korpien ja luonnontilaisten soi-

den turvaamista. Lehtipuuvaltaiset lehdot halutaan säilyttää puus-

toltaan monipuolisena, samoin kuin tulva metsät ja metsäluhdat se-

kä vanhat metsät, joissa on runsaasti lahopuuta ja joissa ei ole pitkiin 

aikoihin tehty hakkuita. 

FSC vaatii lisäksi, että viisi prosenttia metsänomistajan metsästä 

on jätettävä täysin metsätalouden ulkopuolelle. Sen lisäksi toisella vii-

dellä prosentilla ei saa tehdä avohakkuuta ja tällä alalla ensi sijaisena 

tavoitteena on monimuotoisuuden vaaliminen lahopuuta lisäämällä. 

Vesistöjen ympärille jätetään täysin koskemattomana suojavyöhyke, 

joka jokien ja purojen varsilla on vähintään 15 metriä leveä ja muil-

la rannoilla 10 metriä leveä.

Sudenkorennot elävät toukkana vedessä, mutta aikuiset voivat saalistaa kaukanakin rannoista. 

Ruskohukankorento kelon rungolla. 



82

Ilmastonmuutos vaikuttaa 

metsälajeihinkin

Ilmastomme on jo selvästi lämmennyt. Kesät eivät ole olennaises-

ti muuttuneet, mutta talvi on lyhentynyt ja lämmennyt. Talven säät 

ovat muuttuneet epävakaisiksi: lauhat säät ja pakkaskaudet vuorot-

televat ennakoimattomasti. 

Puille olisi eduksi pitkä ja lämmin kesä, rauhallisesti laskeutu-

va syksy, luminen talvi ja tasaisesti etenevä kevät. Loskatalvi, jossa 

lämpö tilat heittelehtivät nollan molemmin puolin, rasittaa puita ja 

kuluttaa niiden energiavaroja. 

Niin kauan kuin lämpeneminen kohdistuu pääosin talveen, ei 

puustossamme ole odotettavissa suuria muutoksia. Puiden pitkä suku-

polviaika aiheuttaa sen, että muutokset puu lajisuhteissa ovat hitaita, 

vuosikymmeniä ja vuosisatoja kestäviä.

Nopeammin ilmastonmuutokseen reagoivat eläimet ja ruohomai-

set kasvit. Silti niidenkään kantojen muutokset eivät aina ole seu-

rausta ilmaston lämpenemisestä, sillä muutkin ihmisen toimet vai-

kuttavat niihin.

Ilmaston lämpeneminen tuo uutta hyönteis- ja sienilajistoa met-

siimme. Se lisää kirjanpainajan ja muiden elävien puiden kimppuun 

käyvien hyönteisten aiheuttamien tuhojen riskiä. Kun kesät lämpe-

nevät, ehtii kirjanpainaja yhä useammin kehittää kaksi sukupolvea: 

keski kesällä kuoriutuneet kuoriaiset ehtivät munia saman kesän aikana.

Tulokaslajeista erityisen seurannan kohteena ovat tähtikudos-

pistiäinen, pulskamailapistiäinen, aasianrunkojäärä, saarnenjalosouk-

ko, havununna ja lehtinunna. 

Ilmaston lämpenemisen perussyy on ilmakehän hiilidioksidipi-

toisuuden kasvu. Sitä voidaan torjua lisäämällä hiilinieluja. Siinä met-

sät ovat avainasemassa. 

Kasvava puusto sitoo sekä itseensä että maaperään hiiltä. Puu-

aineksessa on hiiltä vajaa puolet kuivapainosta. Suomessa puuston ti-
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lavuus on kasvanut 1950-luvun 1500 miljoonasta kuutiosta nykyiseen 

2500 miljoonaan kuutioon ja metsien vuotuinen kasvu on kaksin-

kertaistunut samassa ajassa 55 miljoonasta kuutiosta lähes 110 mil-

joonaan kuutioon.

Nämä luvut tarkoittavat runkopuuta; samassa suhteessa on kas-

vanut puuston kokonaismassa, johon sisältyvät myös oksat ja juuret. 

Metsämme sitovat siis hiiltä kaksi kertaa niin nopeasti ja hiilivarasto 

on 60 prosenttia suurempi kuin 1950-luvun alussa. 

Mitä ripeämmin metsä kasvaa, sitä enemmän se sitoo hiilidiok-

sidia ilmakehästä. Pohjoisen havumetsillä on suuri merkitys maa-

pallon hiilikierrossa. Talvella jolloin metsämme ovat lepo tilassa, ilma-

kehän hiilimäärä kasvaa, kun taas pohjolan kesällä, kun puumme si-

tovat hiiltä, ilmakehän hiilimäärä pienenee. Näin syntyy hiilidioksidi-

pitoisuutta kuvaavan käyrän sahanterämäinen muoto.  

Luontomme on suuri hiilivarasto. Metsämaassa on arvioitu ole-

van hiiltä 1300 miljoonaa tonnia, puustossa 700 miljoonaa tonnia 

ja soiden turpeessa 5500 miljoonaa tonnia. Myös vesistöt ovat mer-

kittäviä hiilivarastoja: järvien pohjasedimenteissä on hiiltä 700–900 

miljoonaa tonnia. 

Kun puuta käytetään, siihen sitoutunut hiili pysyy poissa ilma-

kehän kierrosta siihen asti kunnes puu poltetaan tai se lahoaa. Raken-

nuksissa hiili voi siis olla sidottuna jopa satoja vuosia.

Kun puuta korjataan metsää harventaen, maaperän hiilivarasto 

yleensä säilyy. Päätehakkuissa maan muokkaus kuitenkin altistaa hu-

muksen hapettumiselle ja mitä rajumpi on muokkaus, sitä suurempi 

osa maaperän hiilivarastosta tuhoutuu. 

Maaperän humukseen ja juuriin sitoutunut hiili palaa ilmakehän 

kiertoon yleensä hitaammin kuin maanpäällisissä osissa oleva hiili. 

Kangasmetsien humuksen puoliintumisaika – aika, jossa puolet hu-

muksesta hajoaa – on jopa viisisataa vuotta. 

Soihin syntyy uutta turvetta millimetrin tai parin kerros vuodes-

sa, mikä tarkoittaa hiilen kertymänä 150 kiloa hehtaarille. Soilla hii-

len vuotuinen kertymä on pienempi kuin metsässä, mutta suoturpee-

seen hiili varastoituu tuhansiksi vuosiksi.
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Miten ilmakehän nouseva hiilidioksidipitoisuus vaikuttaa tule-

vaisuudessa metsien kasvuun ja miten metsät ilmastonmuutokseen, 

ei vielä varmasti tiedetä. Periaatteessa puut voisivat hyötyä kasvavasta 

hiilidioksidin määrästä. Hiilidioksidi on usein kasvun minimi tekijä 

ja puut joutuvat pitämään ilmarakojaan auki pitempään saadakseen 

riittävästi hiilidioksidia kuin olisi tarpeen veden ja ravinteiden nos-

tamiseen maasta.

Toisaalta puut ovat joutuneet ajan myötä sopeutumaan alhaiseen 

hiilidioksidin määrään. Miljoonia vuosia sitten, kun ilman hiilidioksidi-

määrä oli korkeampi, esimerkiksi neidonhiuspuulla oli lehdissään vä-

hemmän ilmarakoja kuin nykyään. 

Kasvavan hiilidioksidimäärän vaikutusta on testattu astiakokein 

jo pitkään, mutta koekasveina ovat useimmiten olleet ruohot ja pui-

den taimet. Kokeissa on saatu ristiriitaisia tuloksia – joissakin kokeis-

sa kasvin kasvu on nopeutunut, toisissa vaikutus on ollut heikompi tai 

jopa päinvastainen. Osaksi ristiriitaiset tulokset selittää ehkä typpi-

talous, sillä hiilidioksidin määrällä on vaikutuksensa myös maa perän 

mikrobien toimintaan.

Kiviaitaa ei muinaismuistolaki vielä turvaa, mutta sekin kannattaa jättää muistoksi menneiden 

sukupolvien raadannasta. Sen koloissa viihtyvät myös kärppä ja lumikko, jotka osaltaan pitävät 

myyräkantaa kurissa. 
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Suomen Metsäyhdistys on metsäalan yhteistyöjärjestö, jolla on 48 

jäsentä. Yhdistyksen jäsenkuntaan kuuluvat käytännössä kaikki 

metsäalan yhteisöt, teollisuusyritykset ovat kuitenkin jäseninä 

toimiala järjestöjensä kautta. Lisäksi yhdistykseen kuuluu ulkoilu- 

ja harrastusjärjestöjä sekä nuoriso- ja opettajajärjestöjä.

Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on tuoda esiin metsien mahdol-

lisuuksia yhteiskunnan kehittämisessä. Tässä työssä yhdistyksen 

keino on pitkäjänteinen, kaksisuuntainen ja maltillinen viestintä. 

Yhdistyksen viestinnän tärkeimpiä kohderyhmiä ovat yhteis kunnan 

päättäjät ja vaikuttajat niin liike-elämässä, politiikassa, julkisella 

sektorilla kuin kansalaisjärjestöissäkin sekä opettajat ja nuoriso.

Yhdistys on perustettu vuonna 1877. Se on Metsähallituksen jäl-

keen Suomen toiseksi vanhin metsäorganisaatio.
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Ihminen on vaikuttanut Suomen metsiin jo tuhansia vuosia ja 

metsien tulevaisuuskin riippuu suuresti ihmisestä. Tällä hetkellä 

metsien tila on parempi kuin mitä siitä yleensä kuvitellaan. Se 

on myös parempi kuin koskaan 1800-luvun alkupuolen jälkeen, 

mitattiinpa laatua sitten luonnon monimuotoisuudella, metsien 

taloudellisella arvolla, virkistysarvolla tai hiilivaraston määrällä. 

Aktiivisten luonnonhoitotoimien ansiosta metsäluonnon moni-

muotoisuus kohentuu myös talousmetsissä ja uhanalaisten lajien 

määrä on kääntymässä laskuun. Metsien voimakas kasvu sitoo 

jatkuvasti lisää ilmakehän hiiltä ja hillitsee ilmastonmuutosta.

Malja hyvinvoivalle metsäluonnolle!

Seppo Vuokko ja Hannes Mäntyranta

Viljellen ja varjellen  
– metsätalous ja monimuotoisuus




