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Metsät ihmisille

Yhdistyneet kansakunnat on julistanut vuoden 2011 kansainväliseksi
metsien vuodeksi, jonka teema on ”metsät ihmisille — forests for peo-
ple”. Kysymys on metsien keskeisestä merkityksestä ihmisten elämäl-

le ja hyvinvoinnille. Puhutaan metsien tarjoamista ekosysteemipalveluista.
Teema on mitä ajankohtaisin myös Suomessa, jossa metsät on vuosikymme-
nien ajan alistettu voimaperäiseen puuntuotantoon ja metsäteollisuuden puu-
huollon tarpeisiin. Tänä aikana metsien muut arvot ja käyttömuodot ovat saa-
neet väistyä taka-alalle. Tilanne on kuitenkin nopeasti muuttumassa. Metsät
ovat palaamassa takaisin ihmisille siinä mielessä, että tulevaisuudessa metsien
käsittelystä ja metsäpolitiikasta vastaavien on kuunneltava ihmisten metsiä
koskevia toiveita entistä herkemmällä korvalla. Muutoksen taustalla ovat pait-
si yhteiskunnan ja metsänomistajien muuttuvat arvot myös nopeasti lisäänty-
nyt tietämys pohjoisten metsien ekologiasta. Samalla pohjoisten metsien mer-
kitys on korostunut sekä ilmastonmuutoksen että biodiversiteettikadon torjun-
nassa.
Käsityksemme pohjoisista metsistä ekosysteemeinä on kokenut melkoisen

mullistuksen lyhyessä ajassa. Vanhemmissa oppikirjoissa boreaalinen metsä
esitetään esimerkkinä vähälajisesta ja yksinkertaisesta ekosysteemistä, jonka
kehitys on helposti ennustettavaa ja siksi myös manipuloitavissa. Metsien
puuntuotannon tehostaminen on paljolti perustunut juuri tähän mielikuvaan.
Tutkimus on kuitenkin osoittanut tällaisen käsityksen harhaksi. Jokainen aari
tavallista meikäläistä metsää pitää sisällään satoja miljoonia vuorovaikuttavia
organismeja kasvillisuuden ja maaperän muodostamassa kokonaisuudessa.
Metsien luontainen rakenne ja kehitys ovat myös paljastuneet hyvin vaihtele-
viksi, toisin kuin aiemmin uskottiin. Tutkimuksen kautta muodostumassa ole-
va kuva pohjoisista metsistä monimutkaisina systeemeinä eroaa niin ratkaise-
vasti aiemmista näkemyksistä, että on puhuttu vanhan paradigman murtumi-
sesta ja uuden syntymisestä.
Onko tutkijoiden löydöksillä jotain käytännön merkitystä? Paljonkin. Ensin-

näkin pohjoisten metsien kehitys ei ole läheskään niin helposti ennustettavissa,
kuin on aiemmin kuviteltu, ja voi tulla yllätyksiä. Esimerkistä käyvät vaikka
puita tappavan nilurikuoriaisen aiheuttamat valtavat metsätuhot luoteisessa
Pohjois-Amerikassa. Syynä on oletettavasti paitsi ilmaston lämpeneminen
myös kuoriaisen isäntäpuuta suosinut metsänhoito. Toinen tärkeä tutkimuksen
viesti koskeekin metsänhoitoa. Nykyinen metsien käsittely poikkeaa niin rat-
kaisevasti niiden luontaisesta kehityksestä, ettei vakavilta seurauksilta ole voi-
tu välttyä. Luontaisten elinympäristöjen katoaminen, yhdessä suojelualuever-
kon puutteiden kanssa, on johtanut lajien ja luontotyyppien uhanalaistumiseen.
Metsäluonnon köyhtyminen on askel kohti epävakaampaa ekosysteemiä ja hei-
kentynyttä kykyä sopeutua ympäristön muutoksiin, kuten edellä mainittu nilu-
rikuoriaisesimerkki osoittaa.
Suomessa virinnyt vilkas keskustelu metsänhoidosta näyttää onneksi johta-

van siihen, että metsien käsittelyyn saadaan lähitulevaisuudessa lisää vaihtoeh-
toja. Tämä on ehdottoman tärkeää yhdessä sen työn kanssa, joka tähtää Etelä-
Suomen metsien suojelualueverkon laajentamiseen ja parantamiseen. Molem-
missa tapauksissa joudutaan vakavasti miettimään sitä, miten metsätalouden
muuttamat metsärakenteet voidaan palauttaa lähemmäs niiden luontaista tilaa.
Luonnonmetsistä mallia ottavaa metsänhoitoa tulisi kehittää siten, että merkit-
tävällä osalla talousmetsien pinta-alasta harjoitetaan jatkuvapeitteistä eri tavoin
eri-ikäisten metsien kasvatusta. Metsien palauttaminen kohti luonnontilaa ja
niiden monimuotoisuuden suojeleminen on myös parasta varautumista ilmas-
ton muuttumiseen.
On aika luoda ihmisen ja metsän välille entistä symbioottisempi suhde, jos-

sa metsien hyödyntäminen ei johda vuosituhansien myötä syntyneen ekosys-
teemin ominaispiirteiden ja monimuotoisuuden tuhoutumiseen. Tutkimus tar-
joaa meille ensi kertaa tiedolliset mahdollisuudet pyrkiä tähän. Metsää ei täl-
löin enää kohdeltaisi pelkkänä tuotantokoneistona, vaan sen hyödyntäminen
sopeutettaisiin luonnon omien rakenteiden ja kiertokulkujen rajoihin. Metsien
tuottamat moninaiset ekosysteemipalvelut saataisiin näin parhaalla tavalla
hyödyntämään koko yhteiskunnan hyvinvointia. Metsät palaisivat takaisin ih-
misille.

Timo Kuuluvainen
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