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Kuva: Tero Laakso (CC BY 2.0)

A K AT E M I A ,  Y M PÄ R I STÖ

Kest�v� mets�talous edellytt�� talouden m�ttare�den
laa�entam�sta, kansala�sten �a mets�nom�sta��en tahdon
kuulem�sta sek� kest�vyyden luontoperustan
tunnustam�sta
 Vall�tseva mets�nho�don tapa on taloudell�sest� lyhytn�k��nen, ekolog�sest�
kest�m�t�n  �a kansan enemm�st�n tahdon vasta�nen. N��n e� ku�tenkaan tarv�tse olla,
vaan taloudell�set �a ekolog�set tavo�tteet sek� kansala�sten to�veet on mahdoll�sta
sov�ttaa yhteen, toteaa M�kko M�nkk�nen, soveltavan ekolog�an professor�. VAPAA
LUKUOIKEUS.

Mikko Mönkkönen Jyväskylän yliopisto 8.9.  6: 45

Avohakkuisiin perustuva metsänhoito on yhä vallitseva metsän kasvatustapa. Valtaosa suomalaisista haluaisi
kuitenkin toisenlaista metsänhoitoa, kirjoittaa professori Mikko Mönkkönen.

Suomala�nen keskustelu metsätaloudesta tarkastelee as�aa l��an yks�puol�sesta
näkökulmasta. Per�nte�nen tapa ymmärtää taloudell�nen kestävyys tarko�ttaa, että
metsätalouden el�nvo�ma�suus, tuottavuus �a kannattavuus sä�lyvät p�tkällä
a�kaväl�llä. Keske�set m�ttar�t taloudell�selle kestävyydelle ovat olleet po�stuman
(hakkuut �a luonnonpo�stuma) �a kasvun suhde, sekä hakku�den suhde
suur�mpaan puuntuotannoll�sest� kestävään hakkuumäärään.
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Taloudell�s�lla m�ttare�lla tarkasteltuna suomala�nen metsätalous on
pääsääntö�sest� ollut kestävää, va�kka v��me vuos�na er�ty�sest� Kaakko�s-
Suomessa hakku�den määrä on yl�ttänyt puuntuotannoll�sen kestävyyden tason.

Taloudell�sen kestävyyden m�ttaam�nen puub�omassan r��ttävyydellä on ku�tenk�n
kapea tulokulma �opa talouden �tsensä näkökulmasta.

Metsätaloutemme tuottama l�säarvo on laskenut, kun es�merk�ks�
�alostusarvoltaan korkeamp�en paper�laatu�en kysyntä on vähentynyt.
Hyv�nvo�nt�näkökulmasta metsäsektor�n ens�s��a�nen �ntress� ol�s�k�n löytää uus�a
korkean �alostusarvon tuotte�ta p�kemm�nk�n ku�n pyrk�ä maks�mo�maan tuotettu
ta� kulutettu puub�omassa.

B�omassakeske�nen lähestym�stapa s�vuuttaa ka�kk� muut mets�en käyttötavat �a
käyttä�ät sekä he�dän taloudell�set �ntress�nsä. Emme tarkkaan t�edä, ku�nka
pal�on es�merk�ks� v�rk�styskäytön, terveyden ta� matka�lun taloudell�s�a arvo�a
menetetään, kun talouden katse kohd�stetaan a�noastaan puub�omassaan.
Talouden m�ttar�t ka�paavat l�sätyökalu�a.

Tavo�tteena a�to kokona�skest�vyys

Kansall�nen metsästrateg�a asettaa metsätalouden kestävyyden keske�seks�
tavo�tteekseen. Strateg�an mukaan huoleht�malla kestävyyden er� osa-alue�sta
vo�daan turvata nyky�sten �a tulev�en sukupolv�en mahdoll�suudet hyödyntää
mets�ä hyv�nvo�nn�n lähteenä. Kestävyyden er� ulottuvuuks�en – es�merk�ks�
taloudell�sen �a ekolog�sen kestävyyden – yhteensov�ttam�nen on s��s
metsäpol�t��kan ens�s��a�nen haaste.

V��mea�ka�nen keskustelu metsäkysymyks�stä onk�n oso�ttanut
kokona�skestävyyden olevan yhte�sest� tunnustettu tavo�te. Yhte�nen ymmärrys e�
ku�tenkaan �ohda haluttuun tulokseen, �os kokona�skestävyyden n�m�ssä tehdään
tulk�nto�a, �o�lla e� ole t�eteell�stä perustaa.

YK:n kestävän keh�tyksen tavo�te oh�elma Agenda 2030 �a sen to�meenpanoa
tukemaan t�lattu r��ppumaton as�an tunt��aryhmän arv�o�nt� (GSDR19) tuovat
selkeäst� es�lle, että luonnon�är�estelm�en turvaam�nen �a luonnonvaro�en käytön
kestävyys ovat sos�aal�sen �a taloudell�sen kestävyyden perusta.

Maapallo �a sen luonto asettavat ekolog�set reunaehdot �o�den pu�tte�ssa talous �a
yhte�skunnat on �är�estettävä. Ekolog�nen kestävyys s��s muodostaa perustan,
�onka päälle taloudell�nen �a sos�aal�nen kestävyys rakentuvat. Kestävyyden
luontoperusta e� ole va�hdettav�ssa ta� neuvoteltav�ssa.
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Kestävän talouden luontoperusta�suus tarko�ttaa, että luonnon mon�muoto�suus
on keske�nen pääoman la��, �onka sä�lym�sestä on huolehd�ttava. Luonnon
mon�muoto�suuden he�kkenem�nen on nähtävä pääoman kut�stum�sena, �oka
rapauttaa talouden perustaa.  Kansantalouden keske�nen m�ttar�,
bruttokansantuote, e� huom�o� luontopääoman kulum�sta, va�kka talous on
samalla �tsessään vahvast� r��ppuva�nen luontopääomasta.

Taloudell�nen �a sos�aal�nen kestävyys koskevat �hm�sten väl�s�ä suhte�ta �a
to�m�ntaa, �a talous on väl�ne – e� �tsetarko�tus – hyv�nvo�nn�n kasvattam�seks�.
Sos�aal�sen �a taloudell�sen kestävyyden pa�notukset ovat pol�t��kassa �atkuvan
neuvottelun kohteena, �a kestävä keh�tys nä�ssä tarko�ttaa mahdoll�s�mman
suuren hyv�nvo�nn�n re�lua �a tasapuol�sta �akaantum�sta �hm�sten – nyky�sten �a
tulev�en – kesken.

Mets�en laa�a talousk�ytt� e� po�ssul�e ekolog�sest�
kest�v�� mets�taloutta

T�lastot mets�en ekolog�sesta t�lasta kertovat, että mets�ssämme on yhä enemmän
puuta, mutta yhä vähemmän luontoa.

Suomen mets�en puuston kasvu on nopeutunut, kesk�t�lavuus kasvanut, metsät
ovat t�hentyneet �a �äre�den pu�den määrä on kasvanut.

Samaan a�kaan kolme nel�ästä mets�en luontotyype�stä on uhanala�s�a, ka�k�sta
Suomen uhanala�s�sta la�e�sta ens�s��a�sest� mets�ssä elää l�k� kolmannes �a
keh�tyssuunta on ollut he�kkenevä.

Keske�set la��ston uhanala�suutta a�heuttavat tek��ät ovat vanho�en mets�en �a
pu�den vähenem�nen, lahopuun vähenem�nen sekä puula��suhte�den muutokset.
Koska ekosysteem� to�m�� mon�muoto�suuden varassa, on selvää, että
metsätalouden luontoperusta�nen kestävyys on vakavast� uhattuna.

Kookas metsäteoll�suus ta� mets�en laa�a talouskäyttö e� sul�e po�s ekolog�sest�
kestävää metsätaloutta. Tämä edellyttää ku�tenk�n kolmea as�aa.

Ens�nnäk�n talousmets�en metsänkäs�ttelymenetelm�ä on mon�puol�stettava.
Paras tapa sä�lyttää mahdoll�s�mman korkea luonnon mon�muoto�suus on l�sätä
merk�ttäväst� s�tä mets�en osuutta, �ota ho�detaan n��n kutsutun �atkuvan
kasvatuksen tapaan �lman avohakku�ta.

Jatkuvan kasvatuksen tul�s� olla en�ten käytetty mets�en käs�ttelyn tapa, mutta
kokonaan avohakku�sta luopum�nen e� ole paras va�htoehto. Yhd�stelmä �atkuvaa
�a �aksoll�sta avohakku�s��n perustuvaa kasvatusta sekä mets�en luonnonho�don

https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/08/kannattaako-avohakkuista-luopua
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to�m�a turva�s�vat parha�ten talousmets�en luontoarvot �a mets�en
mon�to�m�nnall�suuden.

To�seks� tarv�taan hyvää metsäsuunn�ttelua. Mets�en käytön suunn�ttelu s�ten,
että tarkastellaan laa�o�a metsäkokona�suuks�a yl� metsänom�sta�ara�o�en,
mahdoll�staa paremm�n sekä suuren puuntuotannon että mets�en mu�den
käyttötapo�en �a mon�muoto�suuden turvaam�sen.

Kolmanneks� suo�eltu�en mets�en määrää �a laatua on l�sättävä merk�ttäväst�
er�ty�sest� Etelä-Suomessa, m�ssä suo�eluaste on kaukana tarv�ttavasta määrästä.
M�tkään talousmets�ssä tehtävät luonnonho�toto�menp�teet ta� edes �atkuvan
kasvatuksen merk�ttävä l�sääm�nen e�vät yks�n r��tä ekolog�sen kestävyyden
turvaam�seen.

R��ttävä l�säsuo�elun määrä tok� r��ppuu talousmets�en luontolaadusta, �a
tehokka�lla �a laa�ast� toteutetu�lla luonnonho�toto�m�lla vo�daan p�enentää
pysyv�en suo�elualue�den tarvetta. Suomessa vall�tseva hyv�n �ntens��v�nen
puuntuotannon tapa merk�tsee, että �opa kolmannes metsämaasta tul�s� ra�ata
talouskäytön ulkopuolelle, �os halutaan saavuttaa metsätalouden
luontoperusta�nen kestävyys.

Avohakku�den ra�o�ttam�selle on vahva kannatus

Mets�en käytön sos�aal�nen kestävyys l�nk�ttyy vahvast� taloudell�seen
kestävyyteen. Sos�aal�seen kestävyyteen kuuluu mets�stä saatavan hyödyn
turvaam�nen kansala�s�lle �a er� to�m��o�lle myös �atkossa. Hyöty�en
mon�na�suuden huom�o�m�nen �a s�tä kautta laa�a hyväksyntä ovat sos�aal�sen
kestävyyden yt�messä.

Avohakku�s��n perustuva �aksoll�nen metsäkasvatus on vall�tseva metsän
kasvatustapa. Jatkuvan kasvatuksen tapaa käytetään va�n 5 prosent�ssa
talousmets�ä. Tämä on r�st�r��dassa kansala�sten asente�den kanssa. He�stä suur�
enemm�stö e� tunnu hyväksyvän avohakku�ta. Jopa nel�ä v��destä suomala�sesta
ra�o�tta�s� avohakku�ta la�lla, kertoo Kantar TNS Oy 2019 tekemä kyselytutk�mus.

Myös suur� osa metsänom�sta��sta haluaa enemmän mets�en �atkuvaa kasvatusta.
He�dän to�ve�densa perusteella �opa puolet metsäp�nta-alasta tul�s� olla �atkuvassa
kasvatuksessa. Tämä v��ttaa s��hen, että metsänom�sta��en saama neuvonta �a
metsätalouden kannusteet kall�stavat tasapa�non �aksoll�sen kasvatuksen hyväks�
myös yle�sen asenne�lmap��r�n vasta�sest�.

https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2018/05/tiedote-2018-05-08-08-48-44-188367
https://yle.fi/uutiset/3-10785799
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212041618305345?via%3Dihub
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Metsätalouden hyöty�en m�ttaam�nen er� käyttä��en �a käyttötapo�en
näkökulmasta todennäkö�sest� l�sä�s� metsätalouden hyväksyttävyyttä vars�nk�n
s�llo�n, �os kansala�sten �a metsäom�sta��en m�el�p�teet otetta�s��n enemmän
huom�oon.

Kest�v� mets�pol�t��kka �a kansall�nen etu

V��mea�ka�sessa keskustelussa on tuotu es��n huol� kansantalouden
velkaantum�sesta, �oka he�kentää edellytyks�ä ylläp�tää hyv�nvo�nt�yhte�skuntaa
tuleva�suudessa. Kansantalouks�en velkaantum�nen rahassa on nollasummapel�ä,
�ossa to�sen velka on to�sen saatava, �a tämän velan ehdo�sta käydään �atkuvaa
neuvottelua.

Koska hyv�nvo�nt� poh��mm�ltaan perustuu luontoon, elonk�r�on köyhtym�nen
tarko�ttaa me�dän ka�kk�en yhte�stä velkaantum�sta. Luontovelan
taka�s�nmaksam�nen tulee kall��ks� me�lle �oka�selle, r��ppumatta nyky�sestä
varall�suudesta ta� asu�npa�kasta.

Kokona�skestävyyteen tähtäävä metsäpol�t��kka tunn�staa �a tunnustaa sen, että
kestävä hyv�nvo�nt� perustuu luonnon hyv�nvo�nn�lle. Kestävää on va�n sella�nen
mets�en käyttö, �oka pysäyttää luontokadon �a turvaa elonk�r�on sä�lym�sen
tuleva�suuteen.

Ekolog�set reunaehdot huom�o�va talouden ed�stäm�nen vo� tuottaa merk�ttävää
l�säarvoa �a hyv�nvo�nt�a Suomeen.

Mon�tavo�tte�suuden saavuttam�nen edellyttää yhteensov�ttam�sta arvo�en �a
arvostusten väl�llä �a vo� perustua va�n osapuolten avo�meen keskusteluun �a
a�toon kuuntelem�seen. M�tä �os alo�tta�s�mme kuuntelemalla kansala�sten suurta
enemm�stöä �a luopu�s�mme avohakku�sta yhte�s�ssä, valt�on om�stam�ssa
mets�ssä?

Suom� on kestävän metsätalouden test�penkk�. Me�llä on globaal�sta
perspekt��v�stä katsottuna verratta�n yks�nkerta�nen metsäekosysteem�. P�tkän �a
korkeataso�sen metsäntutk�muksen h�stor�an ans�osta tunnemme hyv�n
metsänpu�den kasvun b�olog�sen perustan �a metsäla��ston ekolog�an.

Me�llä on runsaast� sos�aal�sta pääomaa metsäalalla, to�m�vat
neuvontaorgan�saat�ot �a luottamukseen perustuva yhte�skunta. Metsätalouden
�nfrastruktuur� on keh�ttynyttä. Suomella on s��s parhaat mahdoll�set edellytykset
onn�stua tekemään metsätaloudesta a�dost� kokona�skestävä hyv�nvo�nn�n lähde,
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m�ssä talouden luontoperusta�suus on otettu raam�ttavaks� tek��äks�, talous on
otettu hyv�nvo�nn�n turvaam�sen �a kasvattam�sen väl�neeks� �a sos�aal�nen
kestävyys on turvattu tunn�staen metsän monet arvot.

Suomen kannatta�s� kansa�nväl�s�lläk�n foorume�lla näyttää �ohta�uutta �a lähteä
rakentavast� a�amaan luontoperusta�sta kestävää metsästrateg�aa EU:ssa �a
globaal�st�. Se on myös kansall�nen etu nyt �a tuleva�suudessa.
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Keskustelu

Matti Heikurainen 2.12 . 2021  23:12

Mönkkönen tuntee metsäpol�t��kan kysymyksenasettelun. Kyse on p�tkält� s��tä,
ku�nka lähelle luonnont�laa metsät halutaan keh�ttää, �a kuka sen maksaa.
Luontokadon pysäyttäm�nen on hyvä tavo�te, �a se s�sältyy myös metsäpol�t��kan
tavo�tte�s��n. Tavo�tteesta e� ku�tenkaan olla n��n kaukana ku�n Mönkkönen antaa
ymmärtää. N�menomaan luontokadon seurantaan käytetty Red L�st Indeks (RLI)
on mets�ssä use�mp�a mu�ta seurattu�a luontotyyppe�ä vähemmän negat��v�nen.
Mutta koska luontokato �atkuu edelleen, tarv�taan s��s l�sää suo�elua �a tehostettua
talousmets�en luonnonho�toa. Metsäpol�t��kka lähtee s��tä, että luontokadon
pysäyttäm�seks� tehtäv�en �nvesto�nt�en tulee olla mahdoll�s�mman
kustannusva�kuttav�a. T�ede e� pysty v�elä antamaan tarkkaa kuvaa
kustannusva�kuttav�mmasta ke�noval�ko�masta. Jatkuvan kasvatuksen osuuden
vo�makas l�sääm�nen autta�s� va�n t�etty�ä kohtala�sta var�ostusta vaat�v�a la�e�a,
m�kä e� tee s��tä patentt�ratka�sua. Suo�elu �a talousmets�en luonnonho�don
�nvesto�nn�t tulee kohd�staa arvokka�mp��n kohte�s��n, �a käyttää n��ssä tarkast�
kohdennettu�a ke�no�a. Täsmämetsänho�to tuotta�s� todennäkö�sest�
kostannusvs�kuttav�mman tuloksen täsmäsuo�eluun yhd�stettynä. Mönkkönen
tar�oaa �han o�ke�n ma�sematason suunn�ttelua yhdeks� ratka�suks�. Ma�sematason
suunn�ttelulla pystytään löytämään parhaat �a kustannusva�kuttav�mmat
luonnonho�tokohteet, �o�ta neuvontaorgsn�saat�ot �a to�m��at s�tten tar�oavat
metsänom�sta��en päätettäväks�. Mönkkönen on s��näk�n o�keassa, että tarv�taan
nyky�stä kattavampaa kestävyyden seurantaa. T�ede e� sella�sta v�elä ole pystynyt
tar�oamaan.
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