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. TULEVAN VUOSISADAN METSÄTALOUS 
Kullervo Kuusela 

LÄHTÖKOHDAT 

Metsätaloudellaja puusta valmis
tetuilla metsäteollisuustuotteilla on 
pitkälle tulevaisuuteen keskeinen 
asema Suomen kansantaloudessa. 
Välttämättömän tuonnin rahoit
tamiseksi tarvitaan niin suurta 
vientiä, ettei siihen kyetä ilman 
metsäteollisuuden tuotannon kas
vua. 

Metsään kohdistuvien arvostusten 
muuttuminen rajoittaa puuntuo
tantoa. Se tulee esille tavoitteil
taan ristiriitaisesta ja metsän käsit
telyä usein kärkevästi arvos
televasta keskustelusta. Metsäta
louden tavoitteiden asettaminen, 
työmenetelmien kehittäminen ja 
puuhuolto ovat vaikeutuneet. Pa
hinta olisi, jos metsäteollisuusyri
tysten luottamus investoida Suo
meen heikkenisi. 

Metsätaloutta arvostellaan sano
malla, että puuntuotanto huonon
taa metsää ympäristönä, vapaa
ajan viettopaikkana ja maisemana 
sekä estää saavuttamasta luonnon
suojelutavoitteita. Metsän eri 
käyttömuotoja on yritetty tasapai
nottaa kehittämällä monikäyttöi
sen metsän käsite. Siinä otetaan 
huomioon aineelliset ja aineetto
mat arvot sekä suunnitellaan puun
tuotanto ja muut toimet samalla 
pinta-alalla päällekkäisiksi ja 
lomittaisiksi. 

Tasapainoista arvostusten koko
naisuutta ei ole saavutettu. Vaik
ka toisaalta myönnetään kansan-

talouden ja hyvinvoinnin riippu
vuus puuntuotannosta, samanai
kaisesti väestön enemmistö, joka 
ei saa toimeentuloaan puun
tuotannosta, ei anna samanlaista 
tukea metsätaloudelle kuin met
sätalous sai kansantalouden sodan 
jälkeisessä jälleenrakentamisessa. 

Tilanne ei edistä metsän moni
naiskäytön, luonnonsuojelun ja 
ympäristönhoidon yleisestikään 
hyväksyttyjen tavoitteiden saavut
tamista. Ellei metsänkäsittelyn 
päälinjoista ole kansallista yksi
mielisyyttä, ajaudutaan asenteita 
kärjistäviin, toistuviin, avoimiin 
ristiriitoihin. 

Tätä havainnollistaa se keskuste
lu, jota on käyty Etelä-Suomen 
"vanhojen luonnonmetsien" rau
hoittamisen tarpeesta. Metsien 
inventointien tulokset osoittavat, 
että vanhimmat metsiköt säilyvät 
ja lisääntyvät ja että puuston kas
vua pienempi hakkuumäärä voi
mistaa tätä kehitystä. Lahoamaan 
jäävät puut ja metsiköt lisääntyvät. 
Samanaikaisesti otetaan esille ta
pauksia, joissa päätehakkuukyp
syyden saavuttaneiden metsiköi
den puusadon korjaaminen samas
tetaan "rikokseksi luontoa kohtaan". 

Yhteisymmärrystä estävät monet 
tekijät. Puuntuotannosta vastuussa 
olevat ja heidän arvostelijaosa ovat 
vieraantuneet toistensa arvo
maailmoista eivätkä osoita edes 
halua perehtyä niihin. Se näkyy 
keskustelujen vähyydestä ja pi
dättyvyydestä osallistua niihin. 
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Puuntuotannosta vastuussa olevat 
eivät ole seuranneet tarpeek
si metsään kohdistuvaa maail
manlaajuista arvostusten muuttu
mista eivätkä varautuneet keskus
telemaan muutosten sisällöstä. 
Vaikka Suomen metsäntutki
muksen biologinen perusta on vah
va, on suhteellisen nuoren metsä
ekologian tuntemus omana tie
teenalanaanjäänyt liian vähäisek
si. 

Ne metsätalouden arvostelijat, 
jotka saavat perustelunsa varsi
naisista luonnontieteistä, eivät 
myöskään tunne riittävästi met
sien historiaa, pohjoisen havu
metsän paloekologiaa eivätkä nii
den huomioon ottamista metsän
hoidossa. Keskustelijoilla ei ole 
yhteistä kieltä. Kestävä metsä on 
yhtäältä puuston kasvun ja hak
kuumäärän tasapainottamista ja 
toisaalta metsän nykyisen tilan sekä 
sen kasvi- ja eläinlajien keskinäis
ten suhteiden säilyttämistä. 

Järkevää keskustelua vaikeutta
vat myös henkilö- ja ryhmäkohtaiset 
motiivit, joilla sinänsä ei ole teke
mistä puuntuotannon, luonnon
suojelun ja ympäristönhoidon kans
sa. Koulutukseltaan erilaiset am
mattikunnat kilpailevat metsäta
louden ja ympäristönhallinnon työ
paikoista ja vaikutuksesta met
sänkäsittelyyn. Poliittinen päättäjä 
puhuu metsäjuhlassa metsätalou
den kansantaloudellisesta merki
tyksestä, mutta käytännössä te
kee vähän asian hyväksi. 
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Kun otetaan huomioon metsän 
kaikinpuolinen merkitys, tulisi yh
teisymmärryksen lisäämiseksi sel
vittää nykytilanteeseen johtaneet 
syyt ja hakea yhteinen tietoperusta, 
jotta yhteisymmärrys lisääntyisi. 
Nykyisestä kansantalouden lamas
ta ei ole nopeata ulospääsyä, el
leivät metsä- ja puutalouden tuo
tantoja vienti lisäänny. Luonnon
suojelun ja ympäristönhoidon ra
hoittaminen edellyttää sekin jaloil
laan olevaa kansantaloutta. 

LUONNONTILAISEN 
HAVUMETSÄN PALo
EKOLOGIA 

Pohjoinen havumetsä on maapal
lon kestävimpiä kasvuyhdyskun
tia. Sen puulajit ovat toistuvien 
jääkausien, ilmaston vaihteluiden 
ja kulojen mukauttamia puutto
man maan metsittäjiä. Maanpin
nan kumpuilevan tasaisuuden, 
maalajien, maannostumisen muo
tojen ja kasvijätteistä koostuvan 
humuksen vuoksi eroosioriskiä ei 
ole. Voimakkaankaan kulon tai 
muun syyn vuoksi puuttomaksi jou
tuneen metsämaan ravinnejärjes
telmä ei huonone. Metsä palautuu 
nopeasti, joskin taimien varttumi
nen puiksi kestää karuimmissa 
oloissa suhteellisen pitkän ajan. 

Ennen ihmisen vaikutusta sala
man sytyttämät kulot toi stuivat 
kuivilla kankailla keskimäärin 
kerran 50 vuodessa ja mustikka
tyypin tuoreilla kankailla kerran 
100- 150 vuodessa. Rehevimmillä 
ja kosteilla mailla kulojen välinen 
aika saattoi olla yli 200 vuotta. 

Kanadassa ja Venäjän Aasiassa, 
joissa ilmasto on mantereisempaa 
kuin Suomessa, pysyvän asutuk
sen ulkopuolisissa metsissä kulot 
ovat osa tämän päivän todellisuut
ta. Puuntuotannossa olevaa metsää 
palaa Kanadassa vuosittain kes
kimäärin noin 1 milj. hehtaaria ja 
Venäjällä vähintään yhtä paljon. 
Kuivina kesinä kulojen pinta-ala 
voi Kanadassa olla yli 10 milj. heh
taaria; tähän pinta-alaan kuuluu 
myös sulkeutuvan metsän ulkopuo
lisia kasviyhdyskuntia. 
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Suomen ilmastossa luonnonkulot 
olivat pinta-alaltaan yleensä suh
teellisen pieniä. Ne jättivät yksit
täisiä j a ryhmittäisiä siemenpuita 
sekä vaihtelevan metsikkömosaii
kin. Keskimääräistä lämpimäm
pinä, kuivempina ja tuulisempina 
kesinä maakulot nousivat latva
paloiksi ja polttivat metsää tuhan
sien ja kymmenien tuhansien 
hehtaarien yhtenäisinä alueina. 

Kuivilla ja karuilla kankailla sääs
tyi siementäviä mäntyjä. Männyt 
pitivät hallussaan nämä kasvupai
kat, kun taas varsinaiset pio
neeripuut- koivu, leppä ja haapa
metsittivätviljavammatkasvupai
kat. Kulo tappoi lähes aina kaikki 
kuuset. Tuulen mukanaan pit
kiäkin matkoja hangen pinnalla 
kuljettamista kuusensiemenistä 
syntyi taimia pioneeripuiden alle. 
Ne valtasivat vähitellen kasvupai
kat seuraavaan kuloon saakka. 
Kulojen väli oli pisin rehevillä lehto
ja lehtomaisilla mailla, joilla kehit
tyi raunioituvia kliimaksikuusi
koita. Metsä uudistui kuolleiden 
puiden jä ttämissä aukoissa. 

Palossa vapautui kasveille käyt
tökelvottomaan muotoon humuk
seen sitoutuneita ravinteita ja maan 
happamuus väheni. Saman sai 
aikaan puuttomalle maalle pääsevä 
auringon lämpö. Suksession alus
sa rehevöityvä pintakasvillisuus otti 
vapautuvatravinteetkiertoonsaja 
esti niiden huuhtoutumisen. Tähän 
vaiheeseen kuului tulelta säästy
neitä vanhoja puita ja lahoavia 
pysty- sekä maapuita, joista riip
puvaiset kasvi- ja eläinlajit täy
densivät metsän monimuotoisuutta. 

Kun taimikko varttui nuoreksi sul
keutuneeksi metsiköksi, pintakas
villisuus väheni ja luovutti käy
tössään olleet ravinteet puiden ja 
maan väliseen kiertoon. Täysti
heissä keski-ikäisissäja varsinkin 
havupuuvaltaisissa metsiköissä oli 
vähän pintakasvillisuutta ja biolo
ginen monimuotoisuus oli pienin. 
Maan happamuus lisääntyi. Kun 
metsikkö vanheni niin pitkälle, että 
myös suurimpia puita alkoi kuolla, 
puiden jättämien aukkojen pin
takasvillisuus rehevöityi ja niihin 
nousi pääasiassa vesasyntyisiä leh
tipuiden sekä myös kuusen taimia. 

Kasvi- ja eläinlajien monimuotoi
suus sekä ekasysteemin tuotos oli
vat pienimmät vanhoissa kliimak
sikuusikoissa. Pääosa maan ra
vinteista ja etenkin typestä oli si
toutunut raakahumukseen, josta 
vain tuli ja auringon lämpö pys
tyivät ne vapauttamaan. Maan 
happamuus oli suurin kliimaksi
kuusikoissa. 

Toistuvat kulot ylläpitivät luon
nonmetsän monimuotoisuutta, ra
vinteisuutta ja suurta biologista 
tuotosta. Vähäinen osa palaneen 
maan ravinteista huuhtoutui 
metsässä oleviin vesiin. Vesien ja 
rantojen kasveja ja eläimiä syövät 
eläimet lisääntyivät ja palauttivat 
jätöksissään ja jätteissään ravin-
teita metsään. Mineraalisten 
maalajien rapautuminen ja ilma- a 
kehästä laskeutuva sekä eräiden W 
pioneerikasvien juurinystyröiden 
sitoma typpi korvasivat sen suh
teellisen pienen osan ravinteita, 
joka poistui metsän ja vesien eko
systeemistä. 

NYKYMETSÄ JA SEN 
AIKAANSAAJAT 

Nykymetsän vanhimmat puut aloit-
tivat kasvuosa 1600- ja 1700-lu-
vulla sekä vanhimmat metsiköt 
1800-luvulla. Näiden vuosisatojen 
aikana metsän rakenteeseen alkoi 
eniten vaikuttaa ihminen. Raken- A 
nus-, poltto- ja kotitarvepuun kor- W 
juu, kaskiviljely, metsässä laidun
taminen, puuhiilen ja tervan polt-
to sekä ihmisen toimista karan-
neet kulot muuttivat metsää niillä 
alueilla, jotka olivat lihasvoiman 
ja vesiteiden ulottuvilla. 

Näistä syistä 1900-luvun metsässä 
on ollut paljon enemmän lehtipui
ta ja paljon vähemmän kuusia kuin 
luonnonmetsässä. Totunnaisia 
arvoja edustava nykymetsä on 
perintö niiltä ajoilta, jolloin metsä
varat olivat pienimmillään ja jol
loin huoli puun riittävyydestä oli 
todellinen. 

Kuluvalla vuosisadalla puun kas
vattaminenja käyttö ovat muutta
neet edellisen vuosisadan metsää 



ottamalla tuotannon piiriin myös 
Itä- ja Pohjois-Suomen luonnon
metsiä. Puulajien osuudet runko
tilavuudesta ovat säilyneet lähes 
ennallaan 70viimevuodenaikana. 
Metsänhoidon nopeuttama luontai
nen kuusettuminen on vähentä
nyt lehtipuuvaltaisten metsiköiden 
pinta-alaa, mutta lehtipuut ovat 
säilyttäneet osuutensa sekapuina. 
Lähes kaikki uudet, nuoret koivi
kot ovat istutettuja tai ojitetuille 
soille luontaisesti syntyneitä. 

Metsää pilaava puiden harsinta on 
muuttunut metsikkökasvatuksek
si. Suuresta puunkäytöstä huoli
matta metsävarat ovat tuntuvasti 
lisääntymässä. 

Soiden ojitus on muuttanut eniten 
alkuperäistä metsäluontoa. Kun 
otetaan huomioon, että luonnonti
laanjää noin 4 milj. hehtaaria soita 
ja että ojitetuilla soilla on niille 
ominaiset kasviyhdyskunnat, met
säojitus ei ole ainakaan vähentänyt 
monimuotoisuuden kokonaisuutta. 

Lähimenneisyydessä metsään vai
kuttaneet ihmisen toimet ja kulot 
on lopetettu- paitsi hakkuut. Jos 
nykyinen olotila jää pysyväksi, 
kaikilla niilfä alueilla, joilla ei ole 
puuntuotantoa, kuuset lisääntyvät 
luontaisesti, lehtipuut vähenevät, 
maan happamuus lisääntyy, ravin
teiden kierto ja biologinen tuotos 
pienenevät ja monimuotoisuus 
vähenee. Myös metsässä olevat 
vedet köyhtyvät, kun palo-, kaski
ja metsälaidunekologiaan kuulu
va ravinteiden huuhtoutuminen 
vesiin loppuu. 

Monimuotoisuuden 
suhteellinen määrä 

Puuton Taimikko 

METSÄNKASVATUS 
MONIMUOTOISUUDEN JA 
BIOLOGISEN TUOTOKSEN 
YLLÄPITÄJÄNÄ 

Nykyisissä olosuhteissa puuntuo
tanto ja metsänhoito menetelmi
neen ovat keino ylläpitää iältään ja 
puulajisuhteiltaan erilaisista met
siköistä koostuvaa metsää, jossa 
monimuotoisuus ja biologinen tuo
tos ovat suuret. Ilman niitä metsä 
kuusettuu, tihenee, vanhenee ja 
metsiköt alkavat raunioitua. 

Vanhan puuston korjuun jälkeen 
auringon lämpö, maan muokkaus 
ja uudistusalojen kulotus vapaut
tavat humukseen sitoutuneita 
ravinteita ja vähentävät maan hap
pamuutta. Uuden puusukupolven 
alkukehityksen yhteydessä toistuu 
pioneerikasvien aloittamia pienois
suksessioita, joissa on lehtipuita 
myös silloin, kun puunkasvatuk
sen tavoitteena on havupuuval
tainen metsikkö. 

Puuntuotannon taloudellisuudelle 
edullisimpia ovat yhden puulajin 
vallitsemat metsiköt. Sekametsi
köt, joissa lehtipuiden alla on val
tapuuksi nouseva, luontaisesti sie
mentynyt kuusi, ovat osa taloudel
lista metsää. 

Metsän terveyden ja monipuolisuu
den ylläpitämiseksi säilytetään ha
vupuuvaltaisissa metsiköissä nii
hin luontaisesti siementyneitä koi
vuja, joista kasvaa usein arvok
kaita tukkipuita. Kuusta ja rau
duskoivua vuoroteliaan niille sopi
villa kasvupaikoilla. 

T ä y s t i h e ä 
nuori keski - ikäinen vanha 

m e t s i k k ö 

PUUNTUOTANNON ULKO
PUOLINEN METSÄ 

Monimuotoisuuden säilyttämisek
si jätetään pienialaisia biotyyppe
jä vesien rannoille, kosteikkoihin 
ja lehtoihin puuntuotannon ulko
puolelle. Jaloja lehtipuita suojel
Iaan ja niiden uudistumista edis
tetään. Yksittäisten lahovikaisten 
koivujen ja haapojen annetaan 
kasvaa. Metsään jätetään laho
amaan kaikki ne rungot ja runko
jen osat, joilla ei ole arvoa puuta
varana. 

Luonnon- ja kansallispuistot, aar
nimetsiköt ja luonnonsuojelulailla 
rauhoitetut kohteet ovat olennai
nen osa monimuotoista metsää. 
Luonnon- ja kansallispuistojen hal
linnassa tulisi ottaa huomioon 
nykyinen tilanne, jossa kulojen 
torjuntajohtaa alkuperäisen luon
nontilan köyhtymiseen. 

Yhdysvaltojen suurissa kansallis
puistoissa tehtyjen, metsiin koh
distuneiden paloekologian tutki
musten tulosten mukaan toistuvat 
palot ovat osa luonnonjäijestelmää. 
Sen vuoksi salaman sytyttämät ku
lot puistoissa saavat palaaja sam
mua. Ihminen puuttuu niihin vain 
silloin, kun tuli uhkaa rakennuk
siaja puiston ulkopuolisia alueita. 
Jos luonnonkulot on pakko toijua, 
korvataan ne kulotuksella. Jos 
sitäkään ei voida käyttää, ainoa 
keino metsän monimuotoisuuden 
ylläpitämiseksi on uudistaa se hak
kuilla. 

Yli-ikäinen Suojelu
metsä 

Maan happamuus ja kuusen osuus lisääntyvät 

Biologinen tuotos suurenee ~1--------+ 
pienenee 

Nettotuotos loppuu -+1 

Kuva 1. Suhteellinen monimuotoisuus ja biologinen tuotos metsikön kehitysvaiheissa 
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METSÄ- JA PUUTALOUS 
ILMAKEHÄN HIILITASA
PAINON SÄILYTTÄJÄNÄ 

Fossiilisia polttoaineita käyttävä 
energiantuotanto ja maapallon 
metsien väheneminen lisäävät eni
ten hiilidioksidin nettopäästöä. Se 
nostaa mallilaskelmien tulosten 
mukaan lämpötilaa ja muuttaa 
sateen alueellista jakautumista. Jos 
ennusteet toteutuvat, ihmiskuntaa 
kohtaavat ennenkokemattomat 
mullistukset. 

Kestävän kehityksen turvaamisek
si valmistellaan kansainvälisin 
sopimuksin hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistä ja ilmakehän aine
tasapainon palauttamista. Metsän 
lisääminen on keino sitoa hiiltä. 
Jos kestävän kehityksen edel
lyttämistä toimista sovitaan, met
sille ja puunkäytölle tulee näiden 
toimien toteuttamisessa keskeinen 
asema. 

Puut yhteyttävät hiilidioksidia hii
lihydraateiksi ja valmistavat niistä 
kasvimassansa. Luonnonmetsässä 
puiden kuoltua kasvimassa lahoaa 
sekä hiili vapautuu ilmakehään ja 
tulee käytetyksi uudelleen yhte
yttämisessä. Kun puuta kasvate
taan ja käytetään esim. polttamalla 
energiaksi, myös siinä vapautuva 

hiilidioksidi on osa tasapainoista 
hiilenkiertoa. Sama koskee niitä 
kaikkia muitakin puusta valmis
tettuja hyödykkeitä, jotka käytön 
jälkeen lahoavat tai poltetaan 
energiaksi. 

Hiilen nettopäästö ilmakehään 
pienenee, kun puuta käytetään 
korvaamaan metalleja, sementtiä 
ja muoveja, joiden valmistamiseen 
tarvitaan fossiilisia aineita. Myös 
puusta valmistettujen, käytöstä 
poistettujen hyödykkeiden poltto 
energiaksi pienentää hiilen netto
päästöä, mikä sekin osaltaan 
vähentää fossiilisten polttoaineiden 
käyttöä. 

Jos metsän väheneminen voidaan 
pysäyttää ja kääntää kasvuun, 
edistetään kestävää kehitystä. 
Maapallolla - myös pohjoisen havu
metsän vyöhykkeellä - on valtavia 
puuttornia alueita sekä pensaik
koa ja harvakseltaan puita kasva
via maita, joilla ei ole muuta käyttöä 
ja jotka voidaan metsittää. Näin 
syntyvään metsään sitoutuu hiiltä 
ja samalla fossiilisia aineita kor
vaava puuntuotanto suurenee. 

Metsäteollisuuskin voi tukea 
kestävää kehitystä. Nykyaikainen 
sellutehdas valmistaa puujätteistä 
osana hiilen luonnonkiertoa ener-

Auringon energia I1makebAn hii1i 

i 
i 
i 
i 
i 

1 
1. Kierto Kierto 

giaa enemmän kuin itse kuluttaa. 
Myös mekaanisen metsäteollisuu
den on suhteellisen helppo saavut
taa puujätteeseen perustuva ener
giaomavaraisuus. 

Hioke- ja paperiteollisuus käyttävät 
ulkopuolista energiaa. Silläkin 
alalla on mahdollista lisätä puu
hun perustuvaa energiantuotantoa. 
Raakapuuvirran mukana voidaan 
kuljettaa ja käyttää polttopuuta 
paljon edullisemmin kuin erillisissä 
energialaitoksissa. 

Maapallon metsiin lahoaa puuta 
vähintään yhtä paljon, kuin sitä 
käytetään ihmiskunnan tarpeiden 
tyydyttämiseen. Puun lahoami
sesta tai sen käyttämisestä ener
gian raaka-aineena vapautuu kum
paisestakin ilmakehään yhtä pal
jon hiiltä. Jos tätä osaa puusta 
käytettäisiin energian raaka-ainee
na, fossiilisten polttoaineiden käyt
tö pienenisi vastaavasti. 

Jos se osa metsäteollisuuden tuot
teista, jolla ei ole uusiokäyttöä ja 
jota ei käytönjälkeen polteta ener
giaksi, varastoidaan hapettomaan 
tilaan, vähenee hiilidioksidin net
topäästö. Sama tulos saavutetaan 
käyttämällä puuta ja puukuitua 
rakennuksiin, huonekaluihin ja kir
joihin, jotka ovat pitkäikäisiä. 

i 
i 
i 
i 

NettopAAstO 

i Yhteyttllminen Puun ja siitä va1mis-
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- - - - - - - - - - - tettujen hyödykkeiden 
Hengitys 
Hajoaminen 

~---4 Energian ja hii1en käyttö, po1tto ja 
varanto metsän ~~~~ jätteiden po1tto tai 
kasviaineessa varastointi 

r~~~~~~~~1~~~+~~~~~~~~~~~~~J 
t ~ + 
t ! Nettosidonta t 1 

Hapeton ti1a 

Turve Ku1utusjAtteet 

Rakennukset 
Huoneka1ut 
Kirjat 

Energian virtaaminen ~~~~~ ja hii1en kierto 
metsä- sekA puuta1oudessa 

Fossii1iset 
po1ttoaineet 

metsässä ja 

Kuva 2. Energian virtaaminen ja hiilen kierto sekä energian ja hiilen varannot metsä- ja 
puutaloudessa sekä turpeessa, kulutusjätteissä ja pysyvissä hyödykkeissä 
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IHMISKESKEISEST Ä 
VASTUUSTA ELOYHTEISö
KESKEISEEN 

Luonto on ollut ja on ihmiselle 
ympäristö, josta saamillaan hyö
dykkeillä hän tyydyttää tarpei
taan. Ihminen on osa luontoa ja 
sen aineiden kiertoa ja energian 
virtausta. Niin kauan kuin lihas
voima oli ihmisen ainoa tuotan
nonja kuljetuksen energia, pitivät 
ravinnon ja muiden hyödykkeiden 
niukkuus ihmiskunnan määrän 
pienenä. Ihminen oli vastuussa 
itsestään ja perheestään. Hengis
sä pysyminen oli onnistumisen tun
nus. 

Metsä, sen kasvit ja eläimet olivat 
luonnon antimia. Niiden riittävyy
destä ei tarvinnut huolehtia. 
Ihmisiä oli vähän ja heidän tarpei
densa tyydyttäminen ei rikkonut 
luonnon tasapainoa. 

Maata viljelevälle ja karjaa hoita
valle ihmiselle metsä oli hyödyk
keidensä lisäksi pellon ja raivauk
sen kohde. Se oli myös uhka. Metsä 
otti laiminlyödyn viljelymaan ta
kaisin. Vihå tuimpia olivat metsän 
pedot. Metsän raivaus, soiden oji
tus ja petojen tappo olivat edis
tystä ja kulttuuria. 

Kun Suomen maa- ja kaljatalous 
siirtyivät ojitettujen, muokattujen 
ja lannoitettujen peltojen sekä lai
tumien käyttöön, puusta tuli kas
vavan vientiteollisuuden raaka
aine. Metsästä tuli kansallisvaral
lisuutta, jonka riittävyydestä ja 
lisäämisestä oli huolehdittava. Ih
miskeskeinen vastuu laajeni kos
kemaan kansakuntaa, sen hyvin
vointia ja tulevaisuutta. 

Rahana ilmaistut metsän ja maan 
korko ovat olleet metsätalouden 
onnistumisen tunnuksia. Puun kas
vua lisääviä investointeja on pe
rusteltu niiden kansantaloudelli
sella edullisuudella. 

Kun elintaso parani ja vapaa-aika 
lisääntyi, yhä suurempi osa 
väestöstä sai toimeentulonsa muis
ta elinkeinoista kuin perustuotan
nosta. Metsänkäsittelyitä alettiin 
vaatia puun lisäksi myös muiden 

hyödykkeiden, hyötyjen ja aineet
tomien arvojen huomioon ottamis
ta. Tavoitteeksi tuli monikäyttöinen 
metsä. Osalle sen hyötyjä on pyrit
ty- vaikkei niillä ole markkinoita -
määrittämään arvo. 

Ihmiskeskeisyys on hallinnut myös 
luonnonsuojelua. Luonnonpuistot 
ovat tarpeellisia tutkimusta var
tenja kansallispuistot ulkoilua, ret
keilyä ja koskemattoman luonnon 
tarkkailua varten. Suomalaisessa 
kansallispuistoideologiassa on myös 
ryhmäkeskeisyyttä; puistot halu
taan varata hyväkuntoisille luon
nonystäville estämällä niissä tei
den rakennus ja kulkuneuvojen 
käyttö. Nämä puolestaan avaisi
vat puistot lapsille sekä vanhuksil
le ja muista syistä liikuntarajoit
teisille. 

Maapallon metsien väheneminen 
ja tuotannon, liikenteen sekä ku
lutuksen jätepäästöjen aiheuttamat 
ekasysteemin häiriöt ovat aikaan
saaneet huomion kiinnittämistä 
niihin riskeihin, joita ihmiskeskei
nen suhtautuminen luonnolle aihe
uttaa. Myös ihmisen tulevaisuus 
on uhattuna, ellei hän ole eetti
sessä vastuussa koko eloyhteisöstä, 
itsensä lisäksi kaikista kasvi- ja 
eläinlajeista. 

Jos ihminen haluaa säilyä lajina 
maapallolla, hänen on tyydytettävä 
tarpeitaan luonnonvaroista ote
tuilla hyödykkeillä. Sen lisäksi 
hänen tulee sisällyttää eettisen vas
tuunsa piiriin kaikki kasvi- ja eläin
lajit arvoina sinänsä. Yksittäisten 
lajien häviäminen ja korvautumi
nen toisilla ja uusilla lajeilla on osa 
luonnonjärjestystä. Vastuu eloyh
teisöstä tarkoittaa sitä, että ihmi
nen säilyttää ekasysteemien toi
mintaedellytykset eikä ehdoin tah
doin lopeta yhtään kasvi- ja eläin
lajia. 

TOIMINTAMALLI TULEVALLE 
VUOSISADALLE 

Metsää ja metsätaloutta koskevien 
arvostusten käymistila jatkuu. 
Puusadoksi kasvatettujen metsi
köiden koljuuta ja uusien taimi-

koiden perustamista niiden tilal
le sanotaan jatkuvasti metsän 
hävittämiseksi. Jos metsätaloutta 
halutaan haljoittaa hyväksyttynä 
ja jokaisen kansalaisen toimeen
tuloa ylläpitävänä elinkeinona ja 
jos kansantulosta halutaan suure
nevia määrärahoja luonnonsuoje
lun ja ympäristönhoidon rahoitta
miseen, on saatava aikaan sellai
set keskustelu- ja menettelytavat, 
että yksimielisyys metsän käsitte
lystä saavutetaan. Metsätalou
desta vastuullisilta se edellyttää, 
että 

- puun kasvatuksen ja tuotannon 
ekologisia perusteita tarkistetaan 
ja täydennetään 

- metsän monimuotoisuus hyväk
sytään osaksi kestävää ja ter
vettä metsää 

- metsänhoitoa ja puuntuotantoa 
kehitetään keinona ylläpitää mo
nimuotoista ja suuren biologi
sen tuotoksen metsää niissäkin 
olosuhteissa, joista on poistettu 
nykymetsän monimuotoisuutta 
ja tuotoskykyä aikaansaaneet te
kijät. 

- puun kasvatus, tuotanto ja puun 
sekä siitä valmistettujen tuot
teiden käyttö hyväksytään kei
noksi palauttaa ilmakehän hiili
dioksiditasapaino 

- metsänkäsittelyn menetelmät 
asetetaan oma-aloitteisesti jul
kisen keskustelun alaisiksi 

- metsäntutkimuksen ja muun 
luonnontutkimuksen tulokset so
vitetaan yhteen hyväksyttäväksi 
tietoperustaksi moninaistarpei
ta tyydyttävälle metsänkäsit
telylle. 

Metsänkäsittelyä ohjaavat arvos
tukset muuttuvatjatkuvasti. Siitä 
seuraa ristiriitoja, joiden vuoksi 
kaikkien osapuolien tavoitteita ei 
saavuteta, ellei muutoksia enna
koida, niistä keskustella etukäteen 
ja ellei niistä päästä kansalliseen 
yksimielisyyteen. Metsätalous ei 
voi panostaa kansantalouteen ja 
luonnonsuojeluun eikä ympäristön
hoidon tavoitteita saavuteta, ellei 
ole kykyä vastata muuttuvan ajan 
muuttuviin haasteisiin. 
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THE FORESTRY IN THE COMING CENTURY 

In the Finnish post-industrial, 
welfare society, the valuations 
placed on the forests have changed 
significantly from the days when 
timber was the most important prod
uct to come out ofthe forest. Today, 
forestry has to take into account 
the quality ofthe environment, the 
landscape, the opportunities for uti
lizing the forest for recreation, as 
well as the conservation of a di
versity of plant and animal life. 
Forestry and timber utilization 
must support global sustainable 
development. What is meant is the 
conservation of the viability of the 
ecosystems and, particularly, put
ting a stop to the increase of 
the carbon dioxide content in the 
air. 

The northern coniferous forests rep
resent forest fire ecology, where, 
before the advent ofman, repeated 
forest fires upheld the rotation of 
pioneer and climax trees, plant colo-
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ny succession, biodiversity and great 
biological production ofthe ecosys
tems. When forest fires as well as 
shifting cultivation and forest graz
ing stopped, timber production was 
the only method for maintaining a 
healthy forest and prevent the 
domination by spruce that would 
lead to a deerease in biodiversity 
and lesser biological production. 

Maintaining biodiversity will re
quire a broadening of the curn:mt 
man-centred ethical resposibility 
to encompass the entire biocenosis. 
Man fulfils his needs with natural 
resources in a world where the 
relationships between the species 
of plants and animals change as 
part of the natural order. The re
sponsibility for the biocenosis 
means that the functioning of the 
ecosystems is conserved through 
silvicultural measures, and that 
no plant or animal species is de
liberately made extinct. 

Forestry and timber utilization are, 
more than any other major field of 
production, a part of the natural 
system of the flow of energy and 
circulation of carbon. The expan
sion ofthe forests and an increased 
use of timber results in reduced 
use offossile natural resources and 
a maintaining of sustainable de
velopment. 

Forestry that builds on these prin
ciples in the coming century will 
produce the necessary commodi
ties needed by man and at the same 
time maintain a forest that is eco
logically sustainable and corre
sponds to renewed valuations. 
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