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Timo Kuuluvainen

Luonnontilaisen metsän merkitys
tutkimukselle

Kun puhutaan metsästä suomalaisten sielunmai-
semana, ei tarkoiteta tehokkaasti hoidettua siis-

tiä talousmetsää, vaan luonnontilaista omien lakien-
sa mukaisesti kehittynyttä metsää. Mieleen nousee
ehkä kuva varjoisen hämärästä, suuria naavapartai-
sia kuusia kasvavasta korpimetsästä. Jollekin aito
ikimetsä on taas sylen paksuisia ja taivasta hipovia
mäntyjä kasvava kumiseva kangas. Sellaisessa met-
sässä jo Seitsemän veljeksen Lauri kuljeskeli kat-
selemassa ”puita väärii”.

Mielikuviamme luonnontilaisesta metsästä hallit-
see vahva esteettinen ja ihanteellinen, ellei peräti
romanttinen lataus. Tätä kansallisromantiikan sävyt-
tämää metsäkuvaa havainnollistaa hyvin J.L. Rune-
bergin värikäs kuvaus metsämatkasta ajalla ennen
metsien laajamittaista hyödyntämistä: ”Ei mikään
voi valtavammin vaikuttaa matkustajan mieleen
kuin noiden äärettömien sydänmaan metsien syvyys.
Niissä vaellat ikäänkuin meren pohjalla, muuttumat-
tomassa, yksitoikkoisessa hiljaisuudessa ja kuulet
vain korkealla pääsi päällä tuulen humisevan kuu-
sien tai pilvenkorkuisten honkain latvoissa”. Liik-
kuminen tällaisessa esi-isäimme todellisuudessa tai
sielunmaisemassa on kuitenkin mahdotonta nyky-
päivän Suomessa, niin totaalisesti olemme satojen
vuosien kuluessa muokanneet metsiämme.

Luonnontilainen metsä kiinnostaa

Mitä oikeastaan tarkoitamme luonnontilaisella met-
sällä? Teoriassahan luonnontilaisen metsän määri-

telmä on selkeä: luonnontilainen metsä on metsä il-
man ihmisen minkäänlaista vaikutusta. Mutta mis-
tä tällaisen metsän voi löytää? Tiukasti ottaen ei enää
mistään, ainakin jos otamme huomioon ihmisen
vaikutuksen ilmastoon ja ilmansaasteiden kaukokul-
keumat. Jos lievennämme kriteerejä ja edellytäm-
me vain ettei ihminen ole koskaan hakannut met-
sästä puita tai muuten toiminnallaan puuttunut met-
sän elonkiertoon, alkaa jo jotain löytyä Suomesta-
kin. Tällaisiä ns. kirveenkoskemattomia metsiä on
kuitenkin erittäin vaikea löytää Etelä-Suomesta,
koska aiemmin kaskeaminen ja tervanpoltto, sittem-
min intensiivinen metsänhoito ovat vaikuttaneet lä-
hes kattavasti metsäluontoomme. Eteläisestä Suo-
mesta pienialaisia kirveenkoskemattomia mänty-
metsiä saattaa kuitenkin löytyä vaikeakulkuisista
maastoista, esim. jyrkiltä kallioilta ja louhikoista.
Myös pienialaisia korpikuusikoita on saattanut
unohtua kasvamaan syrjäisille paikoille omiin
oloihinsa. Sensijaan kuuselle kasvupaikkana luon-
taisesti parhaiten soveltuvat alavat jokien ja järvien
rantamaat, samoin kuin laajat tasaiset entiset meren-
pohjamaat, on jo aikaa sitten muutettu joko pelloiksi
tai talousmetsiksi. Vaikka suomalaiset pitävät itse-
ään metsäläiskansana, ei meillä kuitenkaan ole aa-
vistustakaan miltä Suomi, ja varsinkin eteläinen
Suomi, saattoi muinoin näyttää ennen ihmisen laa-
jamittaista vaikutusta.

Vaikka luonnontilaisen metsän käsite on väistä-
mättä suhteellinen, on vanhojen luonnontilaisten tai
senkaltaisten metsien suojelu ja tutkimus ollut vii-
me aikoina näyttävästi esillä. Miksi asia koetaan niin
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tärkeäksi? Luonnontilaisia metsiä kohtaan tunnetul-
le kiinnostukselle löytyy monia perusteita, mm.
moraalisia, esteettisiä ja taloudellisiä. Tärkeä suoje-
luun liittyvä moraalinen perustelu on se, että meillä
on velvollisuus jättää luonto ja sen hyödyntämis-
mahdollisuudet tuleville sukupolville samanlaisina
tai mielummin parempina kuin olemme ne itse saa-
neet. Esteettinen aspekti liittyy luonontilaisten met-
sien ainutlaatuisuuteen ja elinympäristömme kau-
neuteen sekä viihtyisyyteen. Taloudellinen aspekti
liittyy ennen kaikkea ekologisesti kestävään metsän-
hoitoon liittyvään markkina-arvoon ja monimuotoi-
sen metsäluonnon geenivarojen potentiaalisiin hyö-
dyntämismahdollisuuksiin tulevaisuudessa. Luon-
nontilaisia metsiä voidaan tutkia ja tutkitaankin kai-
kista näistä näkökulmista käsin.

Metsä on akatemia

Pentti Saarikoski on kirjoittanut: ”Metsä on akate-
mia jonka barbaarit hävittivät”. Luonnontilainen
metsä on todellakin metsäntutkijan akatemia, kos-
ka se on paljon kiehtovampi ja monimuotoisempi
ekosysteemi kuin talousmetsä. Itse asiassa tietom-
me luonnontilaisen metsäekosyteemin toiminnasta
ovat vielä varsin puutteelliset ja tutkijoiden käsitys
luonnontilaisten metsien rakenteesta, kehityksestä
ja toiminnasta on jatkuvasti muuttunut aivan viime
vuosienkin aikana. On havahduttu huomaamaan että
metsäekosysteemit, ja etenkin luonnontilaiset metsä-
ekosysteemit, ovat hyvin monimutkaisia dynaami-
sia järjestelmiä, joissa vuorovaikuttavien organis-
mien määrä luetaan miljoonissa.

Esimerkiksi puuston rakenteen ja lajikoostumuk-
sen iänmukainen kehitys, eli puustosukkessio, on
osoittautunut huomattavasti monimutkaisemmaksi
ilmiöksi kuin aiemmin osattiin arvioida. Vielä 70-
luvulle asti tutkijat uskoivat että metsän kehitys on
melko hyvin ennustettava ja selväpiirteinen prosessi,
joka johti kehityksen lopputilaan, pysyväksi katsot-
tuun ns. kliimaksi-vaiheeseen. Nyt ymmärretään että
erilaiset häiriöt, joita luonnontilaisessa metsässä ai-
heuttavat metsäpalot, tuuli, lumi ja erilaiset hyön-
teiset sekä patogeenit, ovat niin yleisiä ettei yksit-
täisen metsikön kehitys saavuta koskaan tasapaino-
tilaa. Lisäksi metsän kehitykseen liittyy paljon sat-
tumanvaraisia elementtejä, joita on vaikea ennus-
taa: minne salama iskee ja syttyykö metsä, miten
siemenvuodet toistuvat suhteessa häiriöihin jne.
Kliimaksi-termin käytöstä onkin paljolti luovuttu
metsäekologisessa kirjallisuudessa, sillä tasapaino-
tilan sijasta metsälle on luonteenomaista alati jat-
kuva ja usein vaikeasti ennustettavakin muutos.

Luonnontilaisten metsien tutkimus on osoittanut,
että erilaisilla puuston rakenteeseen vaikuttavilla
häiriöillä on elintärkeä ja uutta luova tehtävä metsä-
ekosysteemissä. Häiriöt mahdollistavat metsän uu-
distumisen ja luovat kirjon mitä erilaisimpia elin-
ympäristöjä, joihin boreaalisen metsän eliöstö on
pitkässä evoluutiokehityksessään sopeutunut. Luon-
nontilaisessa metsässä voimakkuudeltaan ja laadul-
taan erilaiset häiriöt ja niitä seuraavat puustosuk-
kessiot, jotka tapahtuvat sekä päällekkäin että rin-
nakkain tilassa ja ajassa, luovat metsän rakentee-
seen ja ominaisuuksiin monivivahteista dynaamis-

Kuva 1. Laajat yhtenäiset alueet ovat tärkeitä luonnon-
metsätutkimukselle. Kuvassa ’metsämerta’ Venäjän Vie-
nan Karjalasta, Vuokkiniemen lähistöltä.



759

Tieteen tori Metsätieteen aikakauskirja 4/1999

ta heterogeenisuutta, joka luo ja ylläpitää metsän
monimuotoisuutta sen kaikilla tasoilla.

Luonnontilaiset metsät vertailukohtana

Viime vuosina luonnon monimuotoisuus eli bio-
diversiteetti on noussut keskeiseksi teemaksi sekä
käytännön metsätaloudessa että metsäntutkimukses-
sa. Tärkeä syy tähän on se, että Suomi on kansain-
välisillä sopimuksilla sitoutunut suojelemaan metsä-
luontonsa monimuotoisuutta. Kun ihminen on muo-
kannut ja muokkaa voimakkaasti metsäluontoa sen
kaikilla tasoilla, ovat luonnontilaiset metsät tärkei-
tä vertailukohteita jotka kertovat minkälaisia metsä-
ekosysteemimme ovat ammoin olleet rakenteeltaan
ja monimuotoisuudeltaan. Näin voimme arvioida
missä määrin olemme talouskäytöllä metsiämme
muuttaneet.

Kun pohditaan miten metsäluonnon monimuotoi-
suutta voitaisiin parhaiten ylläpitää tai palauttaa
köyhtyneisiin metsäekosysteemeihin, nousee luon-

nontilaisista metsistä saatava tutkimustieto avain-
asemaan. Tällaisen ennallistamisen ensimmäinen
ehto on tietenkin jonkinlainen tieto siitä, minkälai-
nen boreaalisen metsän monimuotoisuus ja sen vaih-
telu ovat luonnontilassa metsissä. Tämän tiedon
hankkiminen ei kuitenkaan ole mikään helppo teh-
tävä, varsinkin kun otetaan huomioon kasvupaik-
kojen ja ilmastollisten olosuhteiden suuri vaihtelu
maassamme sekä luonnontilaisten metsien vähäi-
syys, etenkin eteläisessä Suomessa. Onneksemme
Euroopan laajimmat lähes luonnontilaiset metsäalu-
eet sijaitsevat heti itärajamme takana, Venäjän Kar-
jalassa. Nämä koko Euroopankin mittakaavassa ai-
nutlaatuiset alueet ovat nyt tutkijoille kullanarvoi-
sia, kun yritetään selvittää minkälainen luonnon-
tilainen boreaalinen metsä on ja miten se toimii.
Mahdollisuus tutkia laajoja metsäalueita on oleelli-
sen tärkeää, koska monet luonnontilaisen metsän
keskeiset prosessit, kuten esimerkiksi metsäpalot,
tapahtuvat alueellisessa mittakaavassa.

Tärkeää on selvittää mihin metsän rakenteisiin
monimuotoisuus on ensisijaisesti sitoutunut ja mitkä

Kuva 2. Kuollut puuaines on keskeinen luonnontilaisen metsän monimuotoisuutta ylläpitävä elementti.
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prosessit ylläpitävät näitä rakenteita. Luonnontilai-
sissa metsissä erilaiset häiriöt vaihtelevat suuresti
laajuudeltaan, toistuvuudeltaan ja voimakkuudel-
taan, yksittäisten puiden kuolemista aina laaja-alai-
siin metsäpaloihin. Talousmetsässä taas hakkuualat
ovat yleensä melko samankokoisia ja hakkuut tois-
tuvat säännöllisin väliajoin. Lisäksi kasvatushakkuut
pyrkivät homogenisoimaan metsikön sisäisen raken-
teen. Nämä erot luonnontilaisen ja talousmetsän
häiriödynamiikassa selittävät paljolti luonnontilai-
sen metsän ja talousmetsän rakenteiden eron. Luon-
nontilaisen boreaalisen metsän häiriödynamiikka on
varsin monimutkainen ilmiö, ja sitä ymmärretään
toistaiseksi varsin huonosti. Lisää tietoa on kuiten-
kin luvassa, sillä alan tutkimustoiminta on lisään-
tynyt viimeaikoina selvästi. Lisää tietoa ollaan saa-
massa mm. Suomen Akatemian monimuotoisuus-
tutkimusohjelman puitteissa Venäjän Vienan Kar-
jalan laajoissa luonnontilaisissa metsäerämaissa
par’aikaa tehtävistä tutkimuksista.

Metsänhoitomenetelmien kehittäminen

Luonnontilaisten metsien tutkimuksen tuottama tie-
to on siis avainasemassa pohdittaessa sitä, miten
monimuotoisuuden kannalta keskeiset metsäraken-
teet voitaisiin säilyttää myös talousmetsissä. Esimer-
kiksi tiedetään että lahoava puuaines on keskeinen
luonnontilaisen metsän monimuotoisuutta ylläpitä-
vä elementti. Tämä merkitsee sitä, että jos metsä-
luonnon monimuotoisuus halutaan säilyttää, on
myös talousmetsiin jätettävä riittävästi lahopuuta.
Mutta minkälaista, kuinka paljon ja mihin paikkoi-
hin? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, koska jätettä-
essä merkittäviä määriä puuta metsään ovat kysy-
myksessä suuret taloudelliset arvot. Vastauksia näi-
hin kysymyksiin haetaan luonnontilaisista metsistä
tutkimalla mikä on lahoavan puuston määrä ja vaih-
telu sekä tilassa ja ajassa. Lisäksi tarvitaan tietoa
lahopuulla elävien organismien, kuten hyönteisten
ja lahottajasienten, populaatioekologiasta.

Suomalaisella luonnontilaisten metsien tutkimuk-
sella on kunniakkaat perinteet. Kehittihän A.K. Ca-
jander metsätyyppiteoriansa oloissa, joissa metsät
olivat huomattavasti nykyistä luonnontilaisempia.
Muita suomalaisia luonnonmetsätutkimuksen pio-
neerejä olivat mm. V.T. Aaltonen, Martti Tertti ja

Gustav Sirén, joiden tutkimukset ovat tämän het-
ken klassikkoja ja korvaamattomia tiedonlähteitä.
Kiivaimman tehometsätalouden kauden jälkeen
kiinnostus luonnontilaisten metsien tutkimukseen on
ilahduttavasti lisääntynyt. Tämä onkin mitä toivot-
tavinta, sillä luonnontilaisten metsien tutkimuksen
tuottama tieto on avainasemassa koska sekä talous-
metsien ekologisesti kestävä käyttö että ainutlaatuis-
ten luonnonsuojelualueidemme ylläpito vaativat tie-
toa siitä, minkälainen luonnontilainen metsä on ja
miten se toimii ekosysteeminä.
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