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Kysymys: Tehometsänhoito yksipuolistaa metsiemme eliölajistoa. Tämä on myös maailmanlaajuinen on-
gelma. Millaisin toimin metsien biologista monimuotoisuutta voidaan turvata ja metsiä käyttää kestävän 
kehityksen mukaisesti? 

 
 
Kysymys on jo sinänsä asenteellinen ja osin harhaanjohtava. Tehometsänhoito tai tehometsätalous viittaa 
terminä Suomessa 60- ja 70-luvuilla toteutettuun metsätalouteen, jonka perustana oli vahvasti metsäteollisuu-
temme raaka-ainehuollon turvaaminen.  Näiden toimenpiteiden ansiosta Suomessa metsien kasvu on noussut 
kymmeniä miljoonia kiintokuutiometrejä.  
 
Metsänhoito ja metsätalous muuttuivat vahvasti 1990-luvulla, jolloin tuli voimaan muun muassa nykyinen 
metsälaki, joka ottaa huomioon hyvin tasapainoisesti metsien kestävänkäytön eri ulottuvuudet: taloudellisen, 
sosiaalisen, kulttuurisen ja ekologisen kestävyyden. Tuolloin metsälakiin tuli muun muassa 10 §, joka määritti 
ns. metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt. Pitkään aikaan Suomalainen metsänhoito ei ole ollut ” tehomet-
sänhoitoa”, vaikkakin metsänhoito on kylläkin tehokasta, niin kuin kaiken taloudellisen toiminnan tuleekin olla. 
Nykyisin talousmetsien luonnonhoidon toimenpiteet kuten vesiensuojelu, luontokohteiden säästäminen, mai-
sema sekä säästöpuusto ovat olennainen osa ja ”vakiosapluuna” jokaisella käsittelykuviolla. 
 
Suomessa metsänhoidon kestävyys turvataan lainsäädännön, markkinaehtoisten metsäsertifiointijärjestelmien 
sekä metsänhoitosuositusten kautta. 
 
 
Vastauksessa vaaditaan tehometsänhoidon määritelmä. Määritelmässä tulisi olla seuraavia avainsanoja: te-
hokas puuntuotto, puiden samanikäisyys, puulajien pieni määrä, istutustiheys, maanmuokkaus, oksien karsin-
ta, avohakkuut.  
 
Määritelmä ei kuvaa Suomessa käytössä olevaa tasaikäisrakenteista metsänkasvatusta. Siinä on metsänkasva-
tukseen liittyviä tärkeitä elementtejä, kuten esimerkiksi maanmuokkaus, mutta siitä puuttuu monia ulottu-
vuuksia, kuten esimerkiksi luontainen uudistaminen. Suomessa metsänhoidossa ei pyritä puulajirakenteella 
monotyyppiin, vaan harvennushakkuissa pyritään säästämään monipuolinen sekametsärakenne, joka on sekä 
puuntuotannon että monimuotoisuuden kannalta hyvä ratkaisu. 
 
Kestävän kehityksen määritelmä vaaditaan: Metsien käytön kestävä kehitys on sellaista luonnonvarojen käyt-
töä, joka turvaa metsien riittävyyden ja niiden elinkelpoisen ympäristön myös tuleville sukupolville. Kestävä 
kehitys voidaan jakaa neljään osa-alueeseen: ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. 
Hyvässä vastauksessa tulisi käsitellä ekologisen ja taloudellisen käytön lisäksi myös sosiaalisia tai kulttuuriarvo-
ja.  
 
Suomessa ollaan siirtymässä yhä vahvemmin biotalouteen. Tämä tarkoittaa muun muassa fossiilisten raaka-
ainelähteiden korvaamista uusituvilla raaka-ainelähteillä, kuten puulla. Päädraiverina tässä on ennakoitu il-
mastonmuutos, joka toteutuessaan on suurin uhka metsäluonnon monimuotoisuudelle. Mallivastauksen mää-
ritelmässä todetaankin oikein, että metsien käytön kestävä kehitys on sellaista luonnonvarojen käyttöä, joka 
turvaa metsien riittävyyden ja niiden elinkelpoisen ympäristön myös tuleville sukupolville. Edellä mainitusta 
erinomainen esimerkki on Suomen metsävarojen voimakas lisääntyminen viime vuosikymmenien aikana. Met-
sälakimme ja metsänhoidon suositukset ottavat huomioon kestävyyden kaikki eri ulottuvuudet. 
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Kestävän kehityksen mukaan metsissä tulisi olla seuraavia ominaisuuksia:  
- Lajistollisesti laaja puusto ja kenttäkerros, jotta muille eliöille luodaan hyvät menestymismahdollisuudet. 
- Erilaisia ekologisia lokeroita on runsaasti. 
- Eri-ikäisiä puita samoin kuin lahopuita, jotta niillä elävä muu eliöstö säilyisi. 
- Hakkuut suoritetaan niin, että puulajiston ikärakenne ei muutu rajusti ainakaan suurilla 
alueilla yhdellä kertaa. 
- Metsien kenttäkerrosta häiritään mahdollisimman vähän. 
- Metsien käyttöä virkistystoimintaan edistetään mahdollisimman paljon. 
- Vielä jäljellä olevat aarniometsät suojellaan virkistyskäyttöön ja niiden monipuolisen 
eliöstön säilyttämiseksi. 
- Sukkessiokehitykselle pyritään antamaan hyvät mahdollisuudet. Sukkession eri vaiheet 
suosivat monipuolista eliölajistoa. 
Tehtävässä tulee käsitellä myös metsien käyttöä maailmanlaajuisesti, mm.: 
- hiilinielut 
- veden kiertokulku 
- eroosion estäminen 
- kulttuuriarvot 
- moninaiskäyttö. 
 
Suomessa metsätilat ja metsälöt muodostuvat yleensä useista kuvioista, joilla kasvaa eri puulajeja, jotka ovat 
eri-ikäisiä ja -pituisia. Näiden kuvioiden käsittely toteutetaan lain ja metsänhoitosuositusten mukaisesti, jolloin 
luonnon monimuotoisuuteen, puhtaisiin vesiin, kulttuuriarvojen säilyttämiseen (esim. kiinteiden muinaisjään-
nösten turvaaminen) ja metsien moninaiskäyttöön kiinnitetään huomiota. Uudistuva metsälainsäädäntö ja 
metsänhoitosuositukset tullevat mahdollistamaan myös eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen. 
 
Hiilidioksidi on keskeinen kasvihuonekaasu, joka imeytyy kasvaviin metsiin fotosynteesin kautta. Metsien kas-
vun hiipuessa metsät voivat muuttua hiilinieluista läheteiksi. Siksi on tärkeää, että meillä on nuoria ja varttu-
neita metsiä, jotka sitovat voimakkaasti hiilidioksidia ja näin osaltaan hillitsevät ilmastonmuutosta ja metsä-
luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. 
 
Hyvässä vastauksessa tulisi esiintyä mm. seuraavia asioita:  

- kotimaisten puulajien käyttö luontaisilla kasvupaikoilla, sekametsät valtamenetelmänä 
- metsät muodostuvat erilaisista elinympäristötyypeistä, tunnistetaan monimuotoisuudelle  

metsät muodostuvat erilaisista elinympäristötyypeistä, tunnistetaan monimuotoisuudelle 
arvokkaat elinympäristöt ja otetaan ne huomioon metsänkäsittelyssä 

- monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden säilyttäminen ja lisääminen (lahopuut, lehti-
puut, vanhat elävät puut jne.) 

- tiettyjen lajien elinympäristövaatimusten huomioon ottaminen (esimerkiksi lakisääteisesti tur-
vattavat lajit) 

- monipuoliset hakkuu- ja hoitokäytännöt 
- metsäisten elinympäristöjen suojelualueverkostojen kehittäminen suojelun, hoidon ja ennallis-

tamisen keinoin 
- toimenpiteiden vesistövaikutusten minimoiminen 
- metsissä olevien kiinteiden muinaisjäännösten säilyttäminen 
- virkistyskäytön tarpeiden huomioon ottaminen, metsänkäsittelyn maisemavaikutusten  
 huomioon ottaminen 
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