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1. JOHDANTO  

 

1.1 Mielipiteitä herättävät avohakkuut 

 

Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsillä on aina ollut suuri vaikutus suomalaisiin 

sekä suomalaiseen kulttuuriin ja elämäntapoihin. Metsillä oli merkittävä rooli sotien jäl-

keisessä taloudellisessa toipumisessa, ja metsäteollisuus on edelleen yksi suurimmista 

vientialoistamme, joka työllistää suuren joukon ihmisiä. Metsät ovat suomalaisen biota-

louden perusta tarjoten uusiutuvia raaka- ja polttoaineita. Metsät ovat tärkeä paikka myös 

virkistäytymiselle, ja suomalaiset ovatkin ahkeria marjastajia, metsästäjiä ja luonnossa 

liikkujia. Samaan aikaan luontomme monimuotoisuus on kuitenkin uhattuna, ja tarvit-

semme entistä tehokkaampia keinoja myös ekologisen kestävyyden turvaamiseksi. Suo-

men metsiin kohdistuukin paljon vastakkaisia tavoitteita ja vaatimuksia, joita meidän on 

yritettävä parhaamme mukaan sovittaa yhteen. Erityisesti avohakkuista ja niiden vaiku-

tuksista puhuttaessa keskenään ristiriitaiset arvot ja tavoitteet nousevat usein esiin. Kes-

kustelu metsistämme ja niiden käytöstä käykin kuumana, ja siihen osallistuvat myös ta-

valliset kansalaiset, eivätkä vain alan asiantuntijat tai organisaatioiden edustajat. Onkin 

siis tärkeää tietää, mitä mieltä ihmiset ovat avohakkuista, ja miten he näkemyksiään pe-

rustelevat.  

 

Metsät ovat suomalalaisille hyvin tärkeitä: 83 prosentille suomalaisista metsä on tärkeä 

tai erittäin tärkeä ja 75 prosenttia on erittäin tai melko kiinnostunut metsistä ja niihin 

liittyvistä asioista (Kantar TNS 2018). Suomalaiset suhtautuvat avohakkuisiin kuitenkin 

varsin kielteisesti. Valkeapään ym. (2009) tutkimuksessa alle 15 % hyväksyi avohakkuut 

täysin tai enimmäkseen, kun taas lähes 70 % ilmoitti, ettei hyväksy niitä ollenkaan tai 

ettei oikein hyväksy niitä. Myös uudemmat kyselytutkimukset osoittavat tason säilyneen 

suunnilleen samana. Suomen Kuvalehden 2021 teettämän kyselyn mukaan 52 % suoma-

laisista suhtautuu avohakkuisiin melko tai erittäin kielteisesti (Pöntinen 2021). Vastaa-

vasti UPM:n syyskuussa 2020 teettämän kyselyn mukaan jopa 68 % suhtautui avohak-

kuisiin varauksella, kielteisesti tai oli jyrkästi niitä vastaa, ja vain 15 % suhtautui niihin 

selkeän myönteisesti (UPM 2020). 
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Suomessa on yli 600 000 yksityistä metsänomistajaa, jotka omistavat 60 prosenttia met-

sämaasta ja 70 prosenttia puuston kasvusta (Luonnonvarakeskus 2021). Metsänomista-

jien keski-ikä on 62 vuotta ja eläkeläisiä heistä on 47 prosenttia (Karppinen ym. 2020). 

Lähitulevaisuudessa onkin siis luvassa paljon sukupolven vaihdoksia, jolloin metsät siir-

tyvät sukupolville, jotka ovat kasvaneet hyvin erilaisessa maailmassa kuin edeltäjänsä. 

Suomen Kuvalehden kyselyn mukaan suuret ikäluokat karsastivat avohakkuita, vaikka 

metsiin suhtauduttiin edelleen ”vihreänä kultana” (Pöntinen 2021). UPM:n kyselyn mu-

kaan ikäryhmässä yli 65-vuotiaat olikin eniten (15 %) avohakkuita jyrkästi vastustavia 

(UPM 2020). Arvojen muutos näkyy selkeästi alle 35-vuotiaissa, joista vain alle 10 % 

arvosti metsissä eniten niiden arvoa teollisuuden raaka-aineena (Pöntinen 2021). UPM:n 

(2020) kyselyssä alle 35-vuotiaiden ryhmissä kuitenkin lähes joka kolmas ilmoitti, ettei 

heillä ollut mielipidettä avohakkuista. 

 

Avohakkuilla on sekä hyviä että huonoja puolia, ja ne herättävät ihmisissä vahvojakin 

mielipiteitä. Vaikka suuri osa suomalaisista suhtautuu avohakkuisiin varsin kielteisesti, 

ei kuitenkaan ole olemassa kovin vahvoja merkkejä siitä, että avohakkuiden määrä eten-

kään yksityismailla tulisi lähitulevaisuudessa merkittävästi vähenemään. Tämän vuoksi 

meidän on opittava elämään avohakkuiden kanssa ja pohdittava, miten pystymme parhai-

ten sovittamaan yhteen metsiimme kohdistuvat erilaiset tarpeet ja tavoitteet. Tarvitsem-

mekin enemmän ja syvällisempää ymmärrystä siitä, miksi ihmiset vastustavat avohak-

kuita.  

 

1.2 Suomalainen metsäsuhde 

 

Suomen Metsämuseo Luston sivuilla metsäsuhde määritellään seuraavasti: 

 

”Metsäsuhde on yksilön tai yhteisön suora tai välillinen elävä suhde met-

sään. Se on yksilön ja metsän vuorovaikutteinen kokonaisuus. Metsäsuhde 

on osa yksilön henkilökohtaista laajempaa ympäristösuhdetta ja identiteet-

tiä. Se muotoutuu osana ihmisen elämänvaiheita ja voi ilmetä eri tavoin eri 

rooleissa tai ympäristöissä. Metsä erityislaatuisena luonnon- ja kulttuuriym-

päristönä erottaa metsäsuhteen luontosuhteesta.” (Lusto 2022.) 
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Metsät ovat jollain tapaa läsnä kaikkien suomalaisten elämässä. Metsäsuhdeajattelun pe-

rustana on näkemys siitä, että meillä kaikilla on oma henkilökohtainen metsäsuhteemme 

(Lusto 2022, Karhunkorva ym. 2017). Metsäsuhde rakentuu toimintamme yhteydessä 

niin vapaa-ajalla kuin mahdollisesti työelämässäkin, ja se sisältää toimintamme lisäksi 

esimerkiksi metsiin liittyvät arvomme, asenteemme ja käsityksemme (Karhunkorva ym. 

2017). Metsäsuhde on jokaisella henkilökohtainen ja osa identiteettiä (Karhunkorva ym. 

2017). Metsästä paikkana voi tulla ihmiselle hyvin tärkeä ja lapsuuden metsäkokemukset 

ja muistot ovatkin tärkeitä metsäsuhteen rakentumiselle ja kantavat pitkälle aikuisuuteen 

(Karhunkorva ym. 2017). Henkilökohtainen metsäsuhde ei ole pysyvä, vaan se muotou-

tuminen jatkuu koko elämämme ajan (Laurén 2006 viitattu Karhunkorva ym. 2017). Suo-

malainen metsäsuhde on lisätty myös Unescon elävän perinnön kansalliseen luetteloon 

(Aineeton kulttuuriperintö 2021). 

 

Metsäsuhdetutkimus on tieteellistä tutkimusta ihmisen ja metsän välisestä suhteesta. 

Tämä tutkimus toteutettiin yhteistyössä Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -

tutkimushankkeen kanssa. Metsäsuhteiden tuntemus ja tutkimus ovat tärkeitä, koska met-

säsuhteemme on aina taustalla vaikuttamassa, kun teemme metsiin liittyviä päätöksiä 

(Matila ym. 2018). Metsäsuhteet vaikuttavat sekä metsäalan organisaatioissa että metsä-

ammattilaisten ja metsänomistajien arjessa (Matila ym. 2018, Karhunkorva ym. 2017). 

Erilaisten metsäsuhteiden ymmärtäminen edistää vuorovaikutusta ja ymmärrystä ihmis-

ten kesken ja auttaa erilaisten metsiin kohdistuvien tavoitteiden yhteensovittamista (Ma-

tila ym. 2018).  

 

Metsäsuhteita on tutkimuskirjallisuudessa luokiteltu monin tavoin, joista yksi kuuluisim-

pia on Juhani Pietarisen (1987) jako neljään perusasenteeseen: utilismiin, humanismiin, 

mystismiin ja primitivismiin. Uudemmassa, Suomalaisten metsäsuhteiden tila -selvityk-

sessä löydettiin puolestaan kuusi metsiin liittyvää tunnetyyppiä: energinen seikkailija, 

määrätietoinen sijoittaja, harkitseva hyödyntäjä, seesteinen ylläpitäjä, yhteisöllinen huo-

lehtija ja huoleton haahuilija (Halla ym. 2018, Kantar TNS 2018). Kukaan tuskin edustaa 

mitään näistä asenteista puhtaasti, mutta ne auttavat meitä metsäsuhteiden ymmärtämi-

sessä (Karhunkorva ym. 2017). 
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Suomalaisten metsäsuhteet ovat muuttumassa, ja metsien monipuolinen käyttö lisäänty-

mässä, minkä vuoksi erilaisten metsäsuhteiden ymmärtäminen on hyvin tärkeää (Karhun-

korva ym. 2017). Hyvä esimerkki metsäsuhteiden merkityksestä on metsälain muutos 

vuonna 2014. Metsälakia muutettiin monestakin syystä, joista merkittävimpien joukossa 

olivat metsänomistajien tavoitteissa sekä yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset (Ojala ja 

Mäkelä 2013). Metsäsuhteille ja niiden vahvistamiselle annetaan painoa myös Kansalli-

sessa metsästrategiassa 2025. Strategiassa todetaan tasapainoisen metsäsuhteen edistävän 

metsien kestävän käytön hyväksyttävyyttä, mutta metsäsuhteet ovat kuitenkin muuttu-

massa mm. kaupungistuminen sekä maahanmuuton myötä (Kansallinen metsästrategia 

2025). Siksi metsäsuhteiden rakentumisesta ja niiden vahvistamisesta tarvitaankin lisää 

tietoa (Kansallinen metsästrategia 2025).  

 

1.3 Avohakkuut metsätaloudessa  

 

1.3.1 Avohakkuut Suomessa 

 

Avohakkuuseen tähtäävä jaksollinen metsänkasvatus (tai tasaikäisrakenteinen metsäta-

lous) on ollut Suomessa vallitseva metsänhoitomenetelmä jo 1950-luvulta lähtien (Koti-

lainen ja Rytteri 2011). Syitä jaksolliseen metsänkasvatukseen siirtymiseen oli monia: 

vuonna 1948 annettu harsintajulkilausuma, hiljattain päättynyt sota sekä 1960-luvulla jäl-

leen herännyt huoli metsien riittävyydestä (Kotilainen ja Rytteri 2011).  Suomessa toteu-

tettiin 1960–70-luvuilla useita metsätalouden tehostamisohjelmia, joiden tarkoituksena 

oli lopullisesti päättää harsintahakkuut ja tehostaa metsien kasvua turvaten näin halvan 

raaka-aineen tuotanto kasvavan metsäteollisuuden tarpeisiin (Kotilainen ja Rytteri 2011). 

Metsäteollisuuden rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa ja metsänhoidon suunnittelussa 

onkin ollut erittäin vahva hyvin pitkään (Kotilainen ja Rytteri 2011). Metsänhoidon te-

hostamiseen tähtäävät toimet ovat myös onnistuneet monin osin. Valtakunnan metsien 

inventoinneista saatujen tuloksien mukaan maamme metsien vuotuisen kasvun ja puuston 

kokonaistilavuuden kehitys on ollut todella huomattavaa, ja puuston kasvu on ollut pois-

tumaa suurempi jo vuosikymmeniä (Luke 2022).  

 

Erilaisia metsätuhoja vastaan avohakkuilla on sekä hyviä että huonoja puolia. Varttu-

neissa metsissä avohakkuut nähdään usein metsän tuoton kannalta parhaana vaihtoehtona 

esimerkiksi juurikäävän vaivaamille tai erilaisista tuhoista pahasti kärsineille metsille. 
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Erilaisten tuhojen uhatessa ja edetessä ajoissa tehty avohakkuu tuottaakin metsänomista-

jalle yleensä paremman tulon kuin odottelu. Avohakkuut kuitenkin altistavat viereisen 

metsän tuulituhoille.  

 

Jatkuva kasvatus (tai eri-ikäisrakenteinen metsän kasvatus) muistuttaa entisten aikojen 

harsintahakkuita, mutta poikkeaa niistä kuitenkin oleellisesti. Jatkuva kasvatus tuli salli-

tuksi metsälain muutoksen myötä 2014. Yksi syy lakimuutokselle oli halu tarjota metsän-

omistajille enemmän vaihtoehtoja ja vapautta päättää omien metsiensä hoidosta (Ojala ja 

Mäkelä 2013). Jatkuvassa kasvatuksessa on kuitenkin omat ongelmansa, eivätkä metsä-

alan ammattilaisetkaan ole menetelmän käytöstä yksimielisiä.  

 

Suomen metsäkeskuksen hakkuuaikomustilastojen mukaan vuonna 2020 avohakkuiden 

ja luontaisen uudistamisen osuus kaikista hakkuista oli n. 22 % kaikista hakkuista, kun 

taas poiminta- ja pienaukkohakkuiden sekä erikoishakkuiden (Metsälaki 1093/1996 5 b 

§) osuus oli vain n. 3 % (Suomen metsäkeskus 2021). Vaikka jatkuvan kasvatuksen me-

netelmät ovatkin hieman yleistyneet viime vuosina, ei suuria muutoksia kuitenkaan ole 

odotettavissa kovin nopeasti (Suomen metsäkeskus 2020). Metsäpolitiikassa on tosin ta-

pahtunut viime aikoina paljon varsinkin EU:n tasolla, ja tulevaisuuden ennustaminen on 

epävarmaa.  Esimerkiksi avohakkuista luopumista valtion mailla vaadittiin Avohakkuut 

historiaan -kansalaisaloitteessa, joka luovutettiin eduskunnalle 22.10.2020 (Avohakkuut 

historiaan! 2020). Eduskunta tosin hylkäsi aloitteen lakiehdotukset 20.10.2021, mutta hy-

väksyi samalla kaksi siihen liittyvää lausumaa (Maa- ja metsätalousvaliokunta 2021). 

 

1.3.2 Metsien merkitys Suomen taloudelle 

 

Suomalaisista yli 70 % pitää maaseudun elinvoimaisuuden tukemista melko tai erittäin 

tärkeänä asiana metsiä koskevassa päätöksenteossa (Valkeapää ym. 2009). Valkeapään 

ym. (2009) tutkimuksessa kuitenkin alle 20 % piti metsän toimimista suorana tai välilli-

senä tulonlähteenä melko tai erittäin tärkeänä. Metsätalouden kannattavuus oli tärkeää 

vain reilulle puolelle ja yksityismetsänomistajien tulot reilulle 30 prosentille (Valkeapää 

ym. 2009). Metsätalous ja metsäteollisuus ovat kuitenkin kiistatta erittäin merkittävä osa 

suomalaista kansantaloutta. Metsäteollisuus on yksi Suomen kolmesta tärkeimmästä 

vientialasta (Tulli 2022). Metsäteollisuus on myös merkittävä työllistäjä: vuonna 2018 

metsäteollisuus työllisti Suomessa lähes 74 000 henkilöä, kun huomioidaan myös alan 
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epäsuora työllistävyys (EY 2020). Samana vuonna metsäsektorin yhteenlaskettu suora 

verokertymä oli yhteensä lähes 2,5 miljardia euroa (EY 2020). 

 

Metsäalan tulevaisuuden näkymät ovat hyvät, vaikka moni asia onkin muutoksessa. Uu-

siutuvana raaka-aineena puulla uskotaan olevan valoisa tulevaisuus. Erilaiset kierrätettä-

vät ja biohajoavat materiaalit kiinnostavat monia, ja niiden odotetaankin korvaavan ny-

kyisiä fossiilisia raaka-aineita monilla aloilla esimerkiksi tekstiiliteollisuudessa (Kääriäi-

nen 2019). Puun käytön monipuolinen lisääminen onkin asetettu tavoitteeksi esimerkiksi 

Kansallisessa metsästrategiassa 2025 (Kansallinen metsästrategia 2025). Metsien lisään-

tyvän käytön tulee kuitenkin olla kestävää (Kansallinen metsästrategia 2025). Suomalais-

ten metsäsuhteiden tila -selvityksen mukaan suomalaisille metsien säilyminen luonnon-

mukaisina on hyvin tärkeää, mutta metsiä tulisi toisaalta myös hyödyntää tehokkaasti 

(Kantar TNS 2018). Suomalaisessa metsätaloudessa taloudelliseen, ekologiseen, sosiaa-

liseen ja kulttuuriseen kestävyyteen pyritään esimerkiksi lainsäädännön ja metsäsertifi-

ointien kautta. Suomi on myös sitoutunut YK:n kestävän kehityksen globaaliin toiminta-

ohjelmaan (Agenda2030) ja sen 17:ään eri tavoitteeseen, jotka tulisi saavuttaa vuoteen 

2030 mennessä (kestavakehitys.fi 2022). 

 

1.4 Metsiin ja luontoon liittyvät tunteet  

 

1.4.1 Mielipaikat ja paikkaan kiinnittyminen 

 

Ympäristöpsykologiaa on Suomessa tutkittu ja opetettu 1960-luvun lopusta lähtien ja alan 

tarkoituksena on nimensä mukaisesti tutkia psykologian näkökulmasta ihmisen ja hänen 

fyysisen ympäristönsä vuorovaikutusta (Korpela 2010). Teorioiden mukaan ihmisellä on 

luontainen tarve olla osa luontoa, ja luonto onkin ihmisille todistetusti tärkeä hyvänolon 

lähde, ja siellä oleilulla on havaittu paljon positiivisia vaikutuksia (Kals ja Müller 2012). 

Artikkelissaan Kals ja Müller (2012) kokoavat yhteen emootioiden ja ympäristön välisiä 

suhteita. Heidän kokoamiensa tietojen perusteella varsinkin lapsuuden luontokokemukset 

johtavat usein syvään ja pysyvään kiintymykseen luontoa kohtaan (Kals ja Müller 2012).  

 

Ympäristöpsykologian tutkimuskohteita ovat esimerkiksi ihmisten henkilökohtaiset mie-

lipaikat sekä paikkaan kiinnittyminen (place attachment). Paikkaan kiinnittyminen tar-

koittaa henkilön tunnepitoista suhdetta tiettyyn paikkaan (Korpela 2012, Manzo 2003). 
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Termi itse ja siihen liittyvät muut termit, kuten paikan henki, sekä näiden termien väliset 

suhteet eivät kuitenkaan ole kovin yksiselitteisiä (Korpela 2012, Manzo 2003). Mielipai-

koilla ja muille henkilölle tärkeillä paikoilla on tärkeä rooli esimerkiksi identiteetin ra-

kentumisen kannalta (Korpela 2012, Manzo 2003). Mielipaikkoja onkin tutkittu laajasti 

sekä meillä että maailmalla, ja tutkija Kalevi Korpela on laatinut näistä tutkimuksista kat-

tavia yhteenvetoja. Korpelan (2007, 2010, 2012) yhteenvetojen mukaan sekä Suomessa 

että muualla maailmalla aikuisten mielipaikoista n. 60 % on havaittu olevan luontopaik-

koja, kuten puistoja tai metsiä. Näihin mielipaikkoihinsa ihmiset haluavat tutkimuksien 

mukaan useimmiten mennä rauhoittumaan, virkistymään sekä nauttimaan luonnosta 

(Korpela 2007, 2010, 2012). Suomalaisille metsällä onkin todella tärkeä merkitys rau-

hoittavana paikkana: yli 80 % pitää tätä melko tai erittäin tärkeänä metsiin liittyvänä 

asiana (Valkeapää ym. 2009). Metsä on Valkeapää ym. (2009) kyselyn mukaan myös 

”pyhänä paikkana” melko tai erittäin tärkeä lähes puolelle vastaajista. 

 

Mielipaikat ovat kognitiivisen ja emotionaalisen itsesäätelyn kannalta tärkeitä kaiken 

ikäisille: näissä paikoissa käymisen monet kokevat mm. rentouttavan, selkiyttävän aja-

tuksia, parantavan mielialaa sekä auttavan hetkeksi unohtamaan huolia (Korpela 2007, 

2010, 2012). Tällaista mielipaikkoja hyödyntävää itsesäätelyä on havaittu jo 8-vuotiailla 

lapsilla ja myös monille heistä luonnonympäristöt ovat tärkeitä mielipaikkoja (Korpela 

ym. 2002). Lapsille ja nuorille mielipaikat tarjoavat tietenkin mahdollisuuden leikkiin ja 

aktiviteetteihin, mutta myös paikan rauhoittua ja vetäytyä esimerkiksi pettymyksien jäl-

keen tai alakuloisina olleessaan (Korpela 2012). Aikuisten muistoissa lapsuuden mieli-

paikat tarjosivatkin mm. turvallisuuden tunnetta sekä paikan, jossa sai olla rauhassa yksin 

(Korpela 2012). Tutkimuksien mukaan lapsuudessa ja nuoruudessa luonnossa vietetty 

aika sekä sieltä saadut positiiviset kokemukset ovat tärkeitä luontosuhteen muodostumi-

selle (Kals ja Müller 2012).  

 

1.4.2 Psykologinen omistajuus ja tunteiden merkitys metsätalouden konflikteissa 

 

Metsiin ja metsätalouteen liitetään paljon sekä negatiivisia että positiivisia tunteita. Buijs 

ja Lawrence (2013) ovat perehtyneet artikkelissaan metsätalouden konflikteihin, ja eri-

tyisesti niiden emotionaaliseen puoleen. Heidän artikkelinsa sekä edellä esitettyjen mie-

lipaikka- ja paikkaan kiinnittymisteorioiden perusteella onkin helppoa ymmärtää, miksi 

metsäala on hyvin altis erilaisille konflikteille: luonto ja metsät heijastavat usein syvimpiä 
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olemuksemme tunteita (Buijs ja Lawrence 2013). Ihmiselle on myös luontaista tuntea 

yhteyttä ja kiintymystä villieläimiin (Jacobs 2012). Buijsn ja Lawrencen (2013) mukaan 

metsiin liittyvissä konflikteissa on ollut pitkään tapana korostaa osapuolien välisiä ratio-

naalisia eroavaisuuksia, kun taas tunteiden roolia on ylenkatsottu ja vähätelty. Heidän 

näkemyksensä mukaan erilaisilla tunteilla ja kiintymyssuhteilla on kuitenkin keskeinen 

rooli metsiin ja luontoon liittyvissä konflikteissa, ja niiden arvo ja merkitys tulisikin tun-

nustaa.  

 

Metsiin liittyvissä konflikteissa on Buijsn ja Lawrencen (2013) mukaan tyypillistä, että 

ammattimaiset osapuolet saattavat syyttää protestoijia liiallisesta tunteellisuudesta, irra-

tionaalisuudesta ja tiedon puutteesta. Vastaavasti ammattimaisten tahojen ei ole totuttu 

näyttämään tunteellisuuttaan, jolloin esimerkiksi metsäammattilaisten itsensä kokema 

tunnepitoinen suhde metsiin jää usein tunnustamatta (Vining ja Tyler 1999). Ammatti-

maiset tahot saattavat myös väittää, etteivät ihmiset saisi tarpeeksi oikeaa tietoa päätök-

sentekonsa tueksi (Buijsn ja Lawrencen 2013). Tutkimuksissa on kuitenkin huomattu tun-

teilla olevan suuren vaikutuksen siihen, miten ihmiset ylipäätään käsittelevät tietoa var-

sinkin tunteita herättävien asioiden kohdalla (Fischer ja Glenk 2011, Kunda 1990). Ih-

misten ollessa tunteellisessa tilassa, heillä on tapana turvautua tavallista enemmän omiin 

uskomuksiinsa ja ennakkoasenteisiinsa, sekä etsiä näitä omia näkemyksiään tukevaa tie-

toa ja vastaavasti vastustaa uutta tietoa (Kunda 1990, Redlawsk 2002). Tällaisessa tilan-

teessa uuden tiedon tarjoaminen saattaakin siis olla melko turhaa (Kunda 1990, Redlawsk 

2002). 

 

Jokainen erilaisia metsä- ja luontokonflikteja seurannut voi varmasti todeta aktivistien 

olevan usein hyvin intohimoisia oman asiansa suhteen. Tunteet vaikuttavatkin olennai-

sesti konfliktien intensiteettiin ja rauhallisinakin alkaneet tilanteet voivat lopulta eskaloi-

tua jopa väkivaltaisiksi (Glasl 1999 viitattu Buijs ja Lawrence 2013). Tällöin tunteet saat-

tavat ottaa vallan, ja viha asiaa kohtaan voi muuttua henkilöihin kohdistuvaksi vihaksi 

vastapuolta kohtaan (Glasl 1999 viitattu Buijs ja Lawrence 2013). 

 

Yksi selittävä tekijä metsäalaan liittyvissä konflikteissa saattaa olla myös niin kutsuttu 

psykologinen omistajuus. Psykologinen omistajuus tarkoittaa yksilön kokemusta siitä, 

että jokin asia kuuluu hänelle, vaikkei henkilö lain mukaan todellisuudessa kohdetta 

omistakaan (Pierce ym. 2003). Tällainen tunne saattaa syntyä esimerkiksi silloin, kun 
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henkilö käyttää yksityismetsää virkistäytymiseen jokamiehen oikeuksien nojalla (Mati-

lainen ym. 2017). Piercen (2003) mukaan motiivit psykologiselle omistajuudelle kum-

puavat ihmisen perustarpeista, kuten henkilökohtaisen identiteetin rakentamisesta sekä 

tarpeesta kuulua johonkin paikkaan. Koska henkilö ei siis itse omista kohdetta, ei hänellä 

myöskään ole valtaa päättää sen käsittelystä, ja henkilön omakseen kokema metsä saate-

taankin avohakata häneltä kysymättä. Piercen (2003) mukaan tällainen tilanne voi johtaa 

menetyksen tunteeseen, turhautumiseen ja stressiin. 

 

1.5 Metsien maisema-arvot ja virkistyskäyttö 

 

1.5.1 Suomalaisia miellyttävät metsämaisemat 

 

Lähes 80 % suomalaisista pitää maisema-arvoja melko tai erittäin tärkeänä asiana metsiä 

koskevassa päätöksenteossa (Valkeapää ym. 2009). Suomalaisten erilaisiin metsäympä-

ristöihin liittyviä mieltymyksiä onkin kartoitettu useissa eri tutkimuksissa. Siitä, miksi 

ihmiset suosivat tietynlaisia ympäristöjä, on esitetty useita teorioita. Nämä kaikki teoriat 

pohjaavat evoluutioon ja ajatukseen siitä, että ihminen yksinkertaisesti valitsee sellaisia 

ympäristöjä, joissa mahdollisuudet selviytyä hengissä ovat parhaat (Moura ym. 2017). 

Tällaisia teorioita ovat esimerkiksi Appletonin näkymä-turvapaikkateoria (prospect-re-

fuge theory) tai Oriansin ja Heerwagenin kasvillisuusteoria (habitat selection theory) 

(Moura ym. 2017). 

 

Tutkimuksien mukaan avohakkuiden kaltaisesta metsänkäsittelystä ei yleensä pidetä 

(Miina ym. 2020). Etenkään isoja ja tuoreita avohakkuualoja kantoineen, hakkuutähtei-

neen ja maanmuokkauksineen ei arvosteta (Silvennoinen 2017, Karjalainen 2006). Kar-

jalaisen (2006) väitöskirjan mukaan metsänuudistamisen visuaaliseen laatuun voidaan 

kuitenkin vaikuttaa: pienet avohakkuualat ovat isoja parempia ja myös oikeanlaiset sääs-

töpuut parantavat maisema-arvoa. Pienialaisella hakkuualalla voi olla sen toteutuksesta 

ja hakkuusta kuluneesta ajasta riippuen jopa positiivisia vaikutuksia, koska ne tuovat 

vaihtelua metsässä kuljettaessa (Karjalainen 2006). Silvennoisen (2017) tutkimuksessa 

taimettunutta siemenpuumännikköä vastaajat pitivätkin jopa varttunutta kuusikkoa kau-

niimpana. 
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Yleisesti ottaen ihmiset pitävät luonnontilaisen kaltaisista, melko avarista vanhoista ja 

järeäpuustoisista metsistä, joissa ihmistoiminnan vaikutus ei näy ainakaan selvästi (Miina 

ym. 2020). Silvennoisen (2017) väitöskirjan mukaan suomalaiset pitävät eniten varttu-

neista koivua ja mäntyä kasvavista metsiköistä, joiden puusto on järeää, suhteellisen har-

vassa ja joissa myös kuusialikasvosta on kohtuullisesti (Silvennoinen 2017). Vastaajat 

eivät pitäneet tiheistä nuorista metsistä tai taimikoista, mutta kaikkein vähiten tässäkin 

tutkimuksessa pidettiin uudistamisaloista (Silvennoinen 2017). Silvennoisen (2017) tut-

kimuksessa selvisi edelleen, että metsän uudistaminen erityisesti viljellen rumensi mai-

semaa aina, kun taas muiden metsänhoitotoimien koettiin parantavan maisemaa. Silven-

noisen (2017) tutkimuksen mukaan metsän maisema-arvo kasvaa puuston varttuessa, jol-

loin uudistamisen aiheuttama arvon romahdus jää koko kiertoaikaan suhteutettuna melko 

lyhyeksi.   

 

Jatkuvan kasvatuksen menetelmien vaikutuksia metsien maisema-arvoon on tutkittu jon-

kin verran. Tutkimuksien mukaan jatkuvan kasvatuksen menetelmissä saattaisi olla po-

tentiaalia maisema-arvojen parantamiseksi (Miina ym. 2020). Silvennoisen ym. (2019) 

talousmänniköistä tekemän tutkimuksen mukaan erilaisilla hakkuilla on vaikutuksia kan-

salaisten kokemaan metsien virkistyskäyttöarvoon eli luonnon vetovoimaisuuteen. Ver-

rattaessa eri-ikäisrakenteisuuteen tähtääviä hakkuita perinteisiin uudistamishakkuisiin, 

käsittelemätön kontrollimetsä sekä poimintahakkuin käsitelty metsä saivat parhaan vas-

taanoton, kun taas avohakkuiden todettiin vähentävän metsänäkymän vetovoimaisuutta 

(Silvennoinen ym. 2019). Tutkimuksen mukaan eri-ikäisrakenteisuutta tavoittelevilla me-

netelmillä alueen vetovoimaisuus säilyykin paremmin kuin perinteisillä uudistamismene-

telmillä (Silvennoinen ym. 2019). Silvennoinen ym. (2019) tosin huomauttavat, että 

pienaukkohakkuilla hakattujen alueiden arvo saattaa laskea tulevien hakkuukierrosten 

myötä, jos metsä ei ole vanhoilla aukoilla ehtinyt vielä kehittyä kunnolla.  

 

Ihmisten maisema-arvostuksiin vaikuttaa myös heidän taustansa sekä metsiin kohdista-

mat käyttötarpeensa: esimerkiksi arvojen, asenteiden, iän, ammatin ja luontosuhteen on 

todettu vaikuttavan mieltymyksiin (Miina ym. 2020). Esimerkiksi Silvennoisen (2017) 

tutkimuksessa havaittiin kaupunkilaisten pitävän monien metsänkäsittelyjen maisemavai-

kutuksia maalla-asuvia negatiivisempina. Eri-ikäisrakenteisuuteen tähtääviä sekä perin-

teisiä uudistamishakkuita vertailtaessa havaittiin vastaajien yleisen suhtautumisen metsä-
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talouteen vaikuttavan maiseman koettuun vetovoimaisuuteen: metsätalouteen myöntei-

sesti suhtautuvat pitivät kaikkia käsittelyvaihtoehtoja vetovoimaisempina kuin siihen 

kielteisemmin suhtautuvat (Silvennoisen ym. 2019). Kearney ja Bradley (2011) havaitsi-

vat myös, että mitä myönteisemmin henkilö suhtautui metsätalouteen, sitä vähemmän 

metsänhoito aiheutti hänestä haittaa maisemalle. Kearneyn ja Bradleyn (2011) tutkimus 

saattoi myös selkeästi kyseenalaiseksi perinteisen stereotypian siitä, että metsäammatti-

laiset olisivat muka kiinnostuneita vain puuntuotannollisista arvoista. 

 

1.5.2 Erilaisten ympäristöjen koettu elvyttävyys 

 

Ihmiset haluavat metsään usein rauhoittumaan ja latautumaan: tärkeimpiä syitä luonnossa 

liikkumiseen ja oleskeluun ovatkin usein kaunis maisema, rauha ja hiljaisuus sekä luon-

tokokemukset (Miina ym. 2020). Erilaisten ympäristöjen koetussa elvyttävyydessä on ha-

vaittu eroavaisuuksia. Esimerkiksi Tyrväisen ym. (2014) tutkimus osoitti, että ainakin 

psykologisissa mittauksissa viheralueet (kaupunkipuisto ja kaupunki metsä) vähensivät 

stressiä paremmin kuin rakennettu ympäristö. Ero puiston ja kaupunkimetsän välillä oli 

tässä tutkimuksessa kuitenkin melko pieni (Tyrväisen ym. 2014).  

 

Simkin ym. (2020) ovat tutkineet, millaiset metsät elvyttävät ihmisiä parhaiten. Heidän 

tutkimuksensa mukaan kaikki tutkimuksessa mukana olleet metsät elvyttivät koehenki-

löitä, mutta paras elvyttävä vaikutus oli hakkuukypsällä talousmetsällä sekä vanhalla 

luonnontilaisella metsällä. Heikoin elvyttävä vaikutus todettiin nuorella kasvatusmetsällä 

(Simkin ym. 2020). Martens ym. (2011) puolestaan havaitsivat, että hoidettu metsä lisäsi 

koehenkilöiden hyvinvointivaikutuksia paremmin kuin hoitamaton. 

 

Luonnon virkistyskäytön valtakunnallisen inventoinnin (LVVI2) perustutkimuksen yh-

teydessä tehtiin myös muutama teematutkimus, joista yksi oli Ulkoilun hyvinvointivai-

kutukset -teematutkimus (Korpela ja Paronen 2011). Tutkimuksessa vastaajia pyydettiin 

arvioimaan 20 erilaisen vapaa-ajan toiminnon virkistävyyttä (Korpela ja Paronen 2011). 

Jakamalla toiminnot kolmeen pääkomponenttiin (1. kotiaskareet ja minään liittyvät va-

paa-ajan toiminnot, 2. kaupunkiaktiviteetit ja 3. luontoharrastukset) saatiin tulos, jonka 

mukaan luontoharrastukset koettiin selkeästi kahta muuta komponenttia virkistävämpinä 

(Korpela ja Paronen 2011). Tutkimuksessa ulkoilu luonnossa ja sisäliikunta koettiin lähes 
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yhtä virkistäviksi, mutta niiden elvyttävät tekijät eroavat toisistaan (Korpela ja Paronen 

2011). 

 

1.5.3 Metsien virkistyskäyttö Suomessa 

 

Luonnon virkistyskäytön valtakunnalliset inventoinnit (LVVI) ovat seurantatutkimuksia, 

joiden tavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa luonnon virkistyskäytöstä (Sievänen ja 

Neuvonen 2011). LVVI2-tutkimuksen aineiston keruu toteutettiin vuosina 2009–2010 ja 

LVVI3-tutkimuksen tulokset valmistuvat lähitulevaisuudessa (Sievänen ja Neuvonen 

2011, Neuvonen 2021). Seuraavaksi tarkastellaan Sieväsen ja Neuvosen (2011) toimitta-

man Luonnon virkistyskäyttö 2010 -raportin tuloksia. Raportin mukaan suomalaisesta ai-

kuisväestöstä 96 % harrastaa ulkoilua keskimäärin 2˗3 kertaa viikossa. Lähiulkoilu on 

meille hyvin tärkeää, ja siihen osallistuu lähes koko aikuisväestö. Suosituimpia lähiulkoi-

lun muotoja ovat mm. kävely, koiran ulkoiluttaminen, pyöräily, maastohiihto, juoksu-

lenkkeily sekä lasten kanssa ulkoilu. Myös pelkkä luonnossa ja rannoilla oleskelu on 

myös hyvin suosittua, ja sitä harrastaakin väestöstä yli puolet. Puolet suomalaisista asuu 

enintään 200 metrin päässä metsästä ja keskimäärin lähimetsään on matkaa 700 metriä. 

Metsät ja metsää sisältävät reitit ja alueet ovatkin raportin mukaan ylivoimaisesti suosi-

tuimpia paikkoja lähiulkoilulle. (Sievänen ja Neuvonen 2011.) LVVI3:n ennakkotietojen 

mukaan koronapandemian vaikutus näkyi lisääntyneinä lähivirkistyskertoina, mutta seu-

ranta osoittaa kasvua virkistyskysynnässä olleen jo ennen COVID19-pandemiaakin 

(Neuvonen 2021). 

 

1.5.4 Avohakkuiden vaikutukset marjoihin ja sieniin  

 

Luonnontuotteiden kerääminen on suomalaisten joukossa hyvin suosittua, ja marjastusta 

harrastaakin yli puolet suomalaisista ja sienestystä n. 40 % (Sievänen ja Neuvonen 2011). 

Marjastus ja sienestys ovat suosituimpien ulkoiluharrastuksien joukossa, ja niiden suosio 

on jopa lisääntynyt erityisesti nuorten keskuudessa (Sievänen ja Neuvonen 2011). 

LVVI3:n ennakkotietojen mukaan marjastus näyttää edelleen säilyttävän suosionsa (Neu-

vonen 2021). 

 

Nykyaikainen metsätalous vaikuttaa kuitenkin merkittävästi moniin keruutuotteisiin, ku-

ten marjoihin ja sieniin. Miinan ym. (2020) katsauksen mukaan puolivarjossa viihtyvänä 
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kasvina mustikka kärsii avohakkuista monin tavoin ja toipuu niistä hitaasti. Valoisam-

milla paikoilla viihtyvä puolukka sen sijaan toipuu avohakkuista nopeasti, tuottaen sopi-

villa kasvupaikoilla hyviä satoja jo muutamia vuosia hakkuun jälkeen (Miina ym. 2020). 

Harvennushakkuut parantavat sekä mustikan että puolukan satoja, ja metsänhoidossa kan-

nattaisikin kiinnittää huomioita mm. harvennusvoimakkuuteen, puulajivalintaan sekä 

metsän kiertoaikaan (Miina ym. 2020). Mustikan kohdalla jatkuva kasvatus voisi olla pa-

rempi menetelmä etenkin kuusikoissa, jotteivat ne muuttuisi varttuessaan liian tiheiksi ja 

varjostaviksi (Miina 2020). Puolukalle sen sijaan nykyisin suositeltu metsähoitotapa avo-

hakkuineen, uudistamisineen sekä harvennuksineen soveltuu hyvin (Peura ym. 2016, 

Miina ym. 2020).  

 

Tutkimuksien mukaan syötävien sienten määrä laskee dramaattisesti avohakkuun jälkeen 

ja palautuu hitaasti entiselleen (Miina ym. 2020). Jaksollinen kasvatus soveltuu kuitenkin 

kaiken kaikkiaan hyvin myös sienten tuotantoon (Miina ym. 2020). Peuran ym. (2016) 

tutkimuksessa paras taloudellinen tuotto puolukalle, mustikalle ja herkkutatille yhteensä 

saatiinkin nykyisellä, suositusten mukaisella jaksollisella metsäkasvatuksella. 

 

1.6 Avohakkuut ja luonnon monimuotoisuus 

 

1.6.1 Metsätalouden vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen 

 

Keskusteluun avohakkuista liitetään usein myös luonnonsuojelu ja biodiversiteetin heik-

keneminen metsissämme, ja nämä aiheet ovatkin olleet laajasti esillä julkisuudessa. 

UPM:n syyskuussa 2020 teettämän kyselyn mukaan tärkeimmiksi metsiin liittyvässä pää-

töksenteossa huomioon otettaviksi seikoiksi vastaajat kokivat metsien roolin ilmaston-

muutoksen torjunnassa (hiilinielut) sekä luonnon monimuotoisuuden (UPM 2020). Myös 

Valkeapään ym. (2009) tutkimuksessa luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä pidettiin 

ylivoimaisesti tärkeimpänä huomioonotettavana asiana: yli 60 % piti sitä erittäin tär-

keänä. UPM:n (2020) kyselyn mukaan 57 %:n mielestä metsien suojelua tulisikin lisätä.  

 

1950-luvulta lähtien laajasti käytössä olleen metsikkökuvioihin perustuvan metsätalou-

den sekä jaksollisen kasvatuksen myötä maamme metsät ovat tänä päivänä hyvin 

tasaikäisten ja -rakenteisten metsien muodostamaa mosaiikkia (Kuuluvainen ym. 2004, 
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Korhonen ym. 2021). Tämä metsien tehokas taloudellinen hyödyntäminen avohakkui-

neen ja maanmuokkauksineen on johtanut mm. lahopuun vähenemiseen, metsien raken-

teellisen monimuotoisuuden heikkenemiseen sekä vähäiseen sekapuustoon (Kuuluvainen 

ym. 2004). Monet generalistilajit sekä avoimia paikkoja suosivat lajit kyllä hyötyvät avo-

hakkuiden tuottamista avoimista alueista, mutta sulkeutuneiden metsien vaateliaisiin la-

jeihin ne voivat vaikuttaa negatiivisesti pitkäänkin (Koivula ja Vanha-Majamaa 2021).  

 

Metsien käyttö, vanhojen metsien ja kookkaiden puiden väheneminen, lahopuun vähene-

minen sekä metsien puulajisuhteiden muutokset ovat merkittävimpiä syitä metsissä elä-

vien lajien uhanalaisuudelle (Hyvärinen ym. 2019). Valtakunnan metsien inventoinneissa 

(VMI) kerätään tietoa myös monista monimuotoisuudelle tärkeistä tekijöistä. VMI:stä 

saatujen tietojen mukaan varsinkin Etelä-Suomessa metsät ovat keskimäärin varsin nuo-

ria ja metsämaan metsistä 54 % on yhden puulajin metsiä sekametsien osuuden ollessa 

14 % (Korhonen ym. 2021). Luonnontilaisten tai lähes luonnontilaisten metsien, joissa 

kaikki inventoinnissa käytetyt luonnontilaisuuden mittarit täyttyivät, määrä on vähenty-

nyt merkittävästi edellisestä mittauksesta ja erityisesti Etelä-Suomessa näitä metsiä on 

vähän (Korhonen ym. 2021). Enimmäkseen tämän uskotaan kutenkin johtuvan siitä, että 

luonnontilaisuuden arvioiti VMI:ssä on hyvin subjektiivista (Korhonen ym. 2021). Kuol-

lutta puuta on metsämaan metsissä keskimäärin 5.8 mottia hehtaarilla ja määrä on pysynyt 

lähes samana koko 2000-luvun (Korhonen ym. 2021). Etelä-Suomessa kuolleen puun 

määrät ovat tosin nousseet tasaisesti, kun taas Pohjois-Suomessa ne ovat laskeneet (Kor-

honen ym. 2021).  

 

1.6.2 Toimet biodiversiteetin heikkenemisen pysäyttämiseksi 

 

Järjestyksessään kolmas Suomessa toteutettu laaja lajien uhanalaisuusarviointi, Punainen 

kirja 2019, osoitti, ettei maamme lajiston uhanalaistumiskehitystä ole onnistuttu pysäyt-

tämään (Hyvärinen ym. 2019). Metsätaloudessa pyritään kuitenkin koko ajan paranta-

maan myös ekologista kestävyyttä monin eri keinoin. Vähimmäisvaatimukset tulevat 

lainsäädännöstä, ja esimerkiksi metsälain (1093/1996) 10 §:n mukaiset erityisen tärkeät 

elinympäristöt tulee huomioida hakkuissa. Lainsäädännön vaatimuksia täydennetään 

mm. sertifioinneilla, ohjeilla, suosituksilla sekä erilaisilla toimintaohjelmilla, kuten 

METSO-ohjelma.  
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Metsätalouden monimuotoisuudelle haitallisia vaikutuksia voidaan talousmetsissä vähen-

tämään monipuolisilla luonnonhoitotoimilla, kuten jättämällä enemmän säästöpuita, ku-

lottamalla metsiä, säästämällä ja lisäämällä lahopuuta, pidentämällä kiertoaikoja sekä li-

säämällä sekapuustoisuutta (Koivula ja Vanha-Majamaa 2021). Monet näistä keinoista 

ovatkin jo laajasti käytössä. Erilaisilla suojelu- ja luonnonhoitotoimilla voi olla yksittäi-

selle metsänomistajalle merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, ja metsänomistajien omai-

suuden suojaan tulee kiinnittää huomiota (Ojala ja Mäkelä 2013). Nykyisin metsien mo-

nimuotoisuutta pyritäänkin turvaamaan pääasiassa vapaaehtoisuuteen perustuvin keinoin. 

 

Metsillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Metsät 

tarjoavat mm. uusiutuvaa raaka-ainetta ja energiaa sekä toimivat hiilinieluina ja -varas-

toina. Metsän hiilinielun kannalta nopea ja onnistunut uudistaminen mieluiten jalostetulla 

viljelymateriaalilla heti avohakkuun jälkeen on erittäin tärkeää (Saksa 2020). Muita kei-

noja metsien hiilinielujen lisäämiseksi ja säilyttämiseksi ovat esimerkiksi pidennetty kier-

toaika, lannoitukset, metsitykset, lahopuun lisääminen sekä jatkuvan kasvatuksen suosi-

minen ojitetuilla turvemailla pohjaveden pinnanvaihtelun vähentämiseksi (Saksa 2020). 

Metsänhoitotoimien yhteydessä tulee huolehtia sekapuustoisuuden säilyttämisestä, ja 

hoitotoimet tulee tehdä oikeaan aikaan puuston hyvinvoinnin ja tuhonkestävyyden yllä-

pitämiseksi (Saksa 2020). Hakkuiden lisääminen pienentää metsien hiilivarastoa ja -nie-

luja, mutta olennaista on kiinnittää huomiota myös hakatusta puusta valmistettaviin tuot-

teisiin ja niiden elinkaareen (Saksa 2020). 

 

1.7 Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tämä tutkimus toteutettiin yhteistyössä Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa 

2019–2022 -tutkimushankeen kanssa. Tutkimushankkeen tarkoituksena on tuottaa tutkit-

tua tietoa ja lisätä ymmärrystä erilaisista metsäsuhteista ja niiden vaikutuksesta yksilöön, 

yhteiskuntaan ja tulevaisuuteen. Tutkimushankkeessa selvitetään metsä- ja luontoammat-

tilaisten, metsänomistajien sekä metsäalan instituutioiden metsäsuhteita. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli alun perin havainnoida laajasti ajankohtaisen met-

säkeskustelun aiheiden näkymistä Suhteeni metsään -muistitietokeruun vastauksissa. 

Ajankohtaisiksi aiheiksi valittiin tuolloin: ilmastonmuutos, biotalous, avohakkuut, jat-

kuva kasvatus sekä luonnonsuojelu ja biodiversiteetin heikkeneminen metsissämme. 
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Työn edetessä päätettiin kuitenkin keskittyä vain yhteen alkuperäiseen teemaan: avohak-

kuisiin.  

 

Avohakkuut valittiin lopulliseksi käsiteltäväksi teemaksi, koska niitä käsittelevää materi-

aalia kertyi runsaasti eli aihe selkeästi herättää paljon keskustelua. Avohakkuut muuttavat 

ympäristöään hyvin radikaalisti, joten ymmärrettävästi monella onkin niistä sanottavaa. 

Avohakkuita käsittelevää materiaalia läpikäytäessä esiin nousi myös luontevasti neljä 

isoa teemakokonaisuutta, joita tässä tutkimuksessa päätettiin lähteä käsittelemään tar-

kemmin. Avohakkuut ovat myös olleet viime vuosina runsaasti esillä julkisuudessa liit-

tyen mm. vuoden 2014 metsälakimuutokseen ja nykyinen metsälaki sallii jatkuvan kas-

vatuksen avohakkuiden vaihtoehtona. Merkittävää huomiota aiheelle on tuonut myös 

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite (Avohakkuut historiaan! 2020). Avohakkuut he-

rättävät ihmisissä paljon vastustusta, mutta siitä huolimatta ne ovat tällä hetkellä valta-

menetelmänä metsätaloudessa. Metsätalouden hyväksyttävyyden edistämiseksi olisi tär-

keää ymmärtää mahdollisimman laajasti ja tarkasti, mitä ihmiset avohakkuista ajattelevat 

ja miksi he ajattelevat näin. Tässä tutkimuksessa hyödynnetty muistitieto tarjoaa ainakin 

metsätieteissä harvemmin käytetyn tavan selvittää ihmisten näkemyksiä avohakkuista.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli: 

 

- Esittää avohakkuisiin liittyvät isoimmat teemat Suhteeni metsään -kirjoituskeruun 

vastauksissa. 

- Selvittää, miten avohakkuisiin yksittäisissä vastauksissa suhtaudutaan (positiivi-

nen, negatiivinen, neutraali).  

- Tutkia, miten omia näkemyksiä mahdollisesti perustellaan vastauksissa. 
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2. AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

2.1 Aineisto 

 

Tutkimuksessa hyödynnettiin aineistona Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, Metsäsuh-

teet yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushankkeen ja Suomen Metsämuseo Luston 

15.1.2020 – 15.10.2020 järjestämän Suhteeni metsään -muistitietokeruun vastauksia. Ke-

ruuta rahoitti myös Metsämiesten Säätiö. Keruun tarkoituksena oli tavoittaa ja tallentaa 

kattavasti suomalaisten metsäsuhteiden nykykirjoa. Aineisto on tallennettu Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran arkistoon ja on ainakin vuoteen 2023 saakka varattu Metsäsuhteet 

yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushankkeen käyttöön.  

 

Aineiston hankinnassa ei käytetty otantaa, vaan kirjoituskeruuseen saivat vastata vapaasti 

kaikki halukkaat. Keräys toteutettiin Suomalaisen Kirjallisuuden seuran internetsivuilla, 

ja siihen pystyi vastaamaan sekä sähköisesti että postitse. Keruusta tiedotettiin laajasti 

niin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, Suomen Metsämuseo Luston kuin Metsäsuhteet 

yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushankkeen tahoilta. Keruusta tiedotettiin mm. 

sosiaalisessa mediassa, sanoma- ja aikakauslehdissä, radio-ohjelmissa sekä tiedottamalla 

siitä peruskoulun opettajille, joista erityisesti biologian ja äidinkielen opettajille.  

 

Keräystiedotteessa oli mukana lista apukysymyksiä, joita vastaajat saattoivat hyödyntää 

laatiessaan omaa vastaustaan keruuseen (Liite 1). Apukysymykset oli jaettu neljään aihe-

alueeseen: metsä elämänvaiheissani, kokemuksia ja käsityksiä metsästä, metsä yhteiskun-

nassa sekä tulevaisuus. Tärkeää on siis huomioida, että aineistoa kerättäessä vastaajia ei 

erikseen pyydetty kertomaan ajatuksiaan avohakkuista, eivätkä keruuseen vastanneet 

välttämättä edes seuraa ajankohtaista metsäkeskustelua. Tässä tutkimuksessa havainnoi-

tiinkin myös sitä, nousevatko avohakkuut tästä huolimatta esille vastauksissa. 

 

Vastauksia keruuseen saatiin kaikkiaan 309 kappaletta, joista tähän tutkimukseen sopi-

viksi ja sen myötä tarkempaan analyysiin otettiin mukaan 277 vastausta. Vastauksista 18 

hylättiin tähän tutkimukseen sopimattomina. 14 vastausta paljastui tyhjiksi tiedostoiksi. 

Huomioitavaa on, että kyse on nimenomaan vastausten eikä vastaajien määrästä. Todel-

linen vastaajien lukumäärä ei ole tiedossa, ja sen selvittäminen on lähes mahdotonta, 
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koska samalta vastaajalta lähetettyjen vastausten määrä ei ole voitu mitenkään rajoittaa. 

Vastausten joukosta tunnistettiinkin lähes varmuudella ainakin joitain vastaajia, jotka oli-

vat lähettäneet useamman erillisen vastauksen. Osa vastauksista on kuitenkin lähetetty 

vain nimimerkillä, jolloin niiden taustan selvittäminen on mahdotonta. Tässä tutkimuk-

sessa keruuvastauksia käsitellään anonyymisti, ja ne on yksilöity käyttämällä SKS:n nii-

den Word-tiedostolle antamaa numeroa esimerkiksi: W_175. Vastaajien muita tietoja ei 

kerrota, koska ne eivät ole tämän tutkimuksen kannalta oleellisia eivätkä usein edes tie-

dossa. 

 

Vastauksia pyrittiin hylkäämään mahdollisimman vähän, koska vastaaja on itse kokenut 

tekstinsä tärkeäksi ja päättänyt lähettää sen, minkä vuoksi jokaista vastausta arvostetaan. 

Pelkän vastauksen lyhyyden, kuten: ”Minulle metsä on melko vieras paikka”, ei katsottu 

olevan riittävä syy vastauksen hylkäämiseen, mikäli vastaus muuten vastasi keruukut-

suun. Sen sijaan esimerkiksi vastaus ”En tiedä” hylättiin. Tutkimuksessa ei analysoitu 

vastaajien lähettämiä kuvia tai lehtiartikkeleita, eikä myöskään selvästi keksittyjä tari-

noita, koska tutkimuksessa haluttiin keskittyä kirjoittajien omiin ajatuksiin ja tuotoksiin. 

Kaksi vastausta hylättiin, koska ne käsittelivät ulkomaita, ja tässä tutkimuksessa haluttiin 

keskittyä Suomeen ja suomalaisten metsäsuhteeseen. Mukaan otettiin kuitenkin ne muu-

tamat vastaukset, jotka on ilmeisesti julkaistu alun perin muualla, mikäli ne vastasivat 

keruukutsun aiheeseen riittävästi, sisälsivät vastaajan omia näkemyksiä ja kertoivat heistä 

itsestään. Yksi vastaus jouduttiin hylkäämään liian epäselvän käsialan vuoksi.  

 

Vastaajista suurin osa on yli 60-vuotiaita, mutta joukossa on paljon myös nuorempia. 

Vastaajat ovat eri puolilta Suomea ja eri ammattikunnista. Kaikki vastaajat eivät kuiten-

kaan ilmoittaneet taustatietojaan kovin laajasti. Vastaukset ovat keskenään huomattavan 

erilaisia: osa vastauksista on hyvinkin lyhyitä, osa taas pitkiä elämäkerrallisia metsäsuh-

dekertomuksia. Läheskään kaikkien vastaajien ei myöskään tulkittu käsittelevän tutki-

muksen aiheena olevia avohakkuita.  
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2.2 Muistitieto aineistona 

 

Koska tutkielman aineistona käytetyt Suhteeni metsään -kirjoituskeruun vastaukset ovat 

laadultaan muistitietoa, tulee huomioida muistitiedon erityispiirteet aineistona. Tieteen 

termipankin (2021) määritelmän mukaan muistitieto on omaehtoista, omakohtaisiin tai 

yhteisöllisiin kokemuksiin perustuvaa historiallista tietoa. Muistitieto saattaa sisältää 

myös muiden ihmisten kuin itse muistelijan näkemyksiä sekä yhteisön perinnettä (Rossi 

2013). Tieteen termipankin (2021) määritelmässä täsmennetään vielä muistitiedon kerto-

van siitä, mitä ihmiset uskovat, käsittävät ja tulkitsevat menneisyydessä tapahtuneen, sa-

malla perustellen toimintaa ja ratkaisuja kerrontahetken näkökulmasta. Muistitiedon mää-

rittelyyn liittyy kuitenkin käsitteellisiä eroavaisuuksia. Kansainvälisessä tutkimuksessa 

suullinen historia (oral history) mielletään nimensä mukaisesti haastattelemalla kerätyksi 

aineistoksi, kun taas suomalaisessa muistitietotutkimuksessa termillä muistitieto viitataan 

sekä suullisiin että kirjallisiin aineistoihin (Fingerroos ja Haanpää 2006).  

 

Muistitieto on luonteeltaan erityistä, koska se on muistinvaraisesti säilynyttä ja yksilön 

näkökulmasta kerrottua tietoa, joka tuotetaan aina uudelleen muisteluhetkellä (Rossi 

2013). Muistot eivät suinkaan säily muuttumattomina. Onkin tärkeää tiedostaa, että men-

neisyyttä tulkitaan aina nykyhetken näkökulmasta historiallisessa kontekstissaan, ja että 

nykyiset tietomme ja tunteemme muokkaavat muistojamme (Rossi 2013). Muistitieto ei 

siis ole vain menneisyyttä vaan myös nykyisyyttä. Muistamiseen liittyy olennaisesti myös 

unohtaminen: ajan myötä osa muistoista unohtuu, kun taas osa saattaa vahvistua tai 

nousta entistä tärkeämmäksi (Rossi 2013). Alessandro Portelli (2006) toteaakin, että 

”muisti ei ole vain passiivinen säilytyspaikka, vaan se toimii aktiivisesti luoden asioille 

merkityksiä ja syy-yhteyksiä”. 

 

Muistitietoa on käytetty lähteenä kautta aikain, mutta sen arvostus on vaihdellut suuresti 

ajasta riippuen (Rossi 2013). Muistitietotutkimuksen arvostus on kuitenkin kasvanut Suo-

messakin merkittävästi viimeisen 40 vuoden aikana, ja alan tutkimusmenetelmät ovat ke-

hittyneet (Fingerroos ja Haanpää 2006). Muistitietotutkimus on yleistä erityisesti folklo-

ristiikan, etnologian sekä historian aloilla, mutta sitä on alettu käyttää myös monilla 

muilla tieteenaloilla (Salmi-Niklander ja Tähtinen 2018).  
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Muistitieto ei tarjoa tarkkaa, objektiivista faktatietoa samalla tavalla kuin jotkut kirjalliset 

dokumentit, eikä sitä tähän tarkoitukseen tulisikaan käyttää (Rossi 2013). Muistitieto ker-

tookin enemmän tapahtumien merkityksistä kuin varsinaisista historiallisista tosiasioista, 

ja kertojan subjektiivisuus onkin juuri se, mikä tekee muistitiedosta ainutlaatuista (Por-

telli 2006). Alessandro Portellin (2006) mukaan suulliset lähteet ovat yhtä luotettavia kuin 

monet kirjallisetkin lähteet, mutta niissä on selkeämmin mukana myös kertojan henkilö-

kohtaiset näkemykset ja tulkinnat. Muistitietotutkimuksen tarkoituksena on laajentaa ja 

monipuolistaa näkemyksiä menneisyydestä ja tuoda esiin myös esimerkiksi vähemmistö-

jen näkemykset (Fingerroos ja Haanpää 2006). Muistitietotutkimus soveltuukin erityisen 

hyvin tilanteisiin, joissa halutaan tutkia ihmisten aivan tavallista arkea ja kokemuksia, 

sekä yritettäessä selvittää esimerkiksi ihmisten vaikuttimia tai päätösten taustoja (Rossi 

2013). 

 

Ihmiselle muodostuu uusia muistoja koko ajan niin tietoisesti kuin tiedostamatta. Emme 

luonnollisestikaan voi muistaa kaikkea, joten osa asioista unohtuu ajan myötä, osa muis-

toista taas saattaa säilyä tarkkanakin. Tai ainakin luulemme niin. Ihmiset muistavat eri 

asioita ja myös sosiaaliset tekijät vaikuttavat siihen mitä ja miten asioita muistamme 

(Rossi 2013). Muistaminen onkin yhteisöllistä ja yksilön muistoihin vaikuttavat myös 

yhteisön käsitykset sekä yhteisön hyväksymät tulkinnat tapahtumista (Rossi 2013). Myös 

tämä niin kutsuttu kollektiivinen muisti muuttuu jatkuvasti, ja medialla on luultavasti iso 

merkitys sen muokkaajana (Rossi 2013).  

 

Muistitietotutkimuksessa kertojan ajattelutavan kunnioittaminen korostuu, ja kertoja saa 

itse valita mitä ja miten hän kertoo tai jättää kertomatta (Rossi 2013). Muistelijalla on siis 

aina oikeus omiin tulkintoihinsa, eikä tutkijan tarkoituksena ole etsiä esimerkiksi väärin 

muistettuja asioita muisteluista (Rossi 2013). Muistitietotutkimuksessa tutkijan rooli ko-

rostuu. Tutkijan tehtävänä ei ole tuomita vaan rohkaista kertomaan, ja ennen kaikkea toi-

mia lähteelle rehellisenä tulkitsijana (Rossi 2013).  
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2.2.1 Kirjallinen muistitieto 

 

Kansainvälinen muistitietotutkimus keskittyy erityisesti suullisten haastatteluaineistojen 

ympärille, kun taas Suomessa myös kirjoitetut muistelut ovat oleellinen osa muistitieto-

tutkimusta (Pöysä 2006). Suomessa muistitietoa kerätäänkin yleisesti sekä haastatteluilla 

että kirjallisesti, esimerkiksi erilaisilla kirjoituskeruilla ja kilpailuilla (Fingerroos ja Haan-

pää 2006). Erilaisia kirjoituskutsujen tai -kilpailuiden tuottamia aineistoja on Suomessa 

hyödynnetty tutkimuksessa 1970-luvulta lähtien (Pöysä 2006). Kirjallisten ja suullisten 

lähteiden merkittävä ero on, että kirjoitettu teksti säilyy muuttumattomana ja tutkija voi 

vain yrittää tulkita sitä, kun taas haastatteluissa aineisto syntyy haastattelijan ja haastatel-

tavan vuorovaikutteisessa yhteistyössä (Portelli 2006). Kirjoitettu muistitieto syntyy 

yleensä kokonaan ilman kerääjän ja muistelijan välistä kohtaamista, mikä tuo aineistoon 

omat erityispiirteensä (Pöysä 2006).  

 

Kirjoittaen tapahtuva muistelu on monella tapaa erilaista haastattelutilanteisiin verrat-

tuna. Kirjoittaminen tehdään yleensä yksin ilman vuorovaikutusta muihin, ja teksti jul-

kaistaan vasta sen valmistuttua (Pöysä 2006). Kirjoittaen muisteltaessa oleellista on kir-

joittajan mahdollisuus editoida tekstiään; hän voi kirjoittaa tekstiään uudelleen, korjailla 

ja täydentää sitä ja ylipäätään valikoida tarkasti mitä haluaa kertoa (Pöysä 2006). Kirjoit-

taessaan muistelija voikin siis tarkemmin suunnitella, millaisen minäkuvan hän haluaa 

luoda eikä haastattelutilanteissa mahdollisia lipsahduksia tai spontaaneja tunnustuksia ta-

pahdu (Pöysä 2006). Haastattelutilanteisiin saattaa myös liittyä ongelma siitä, että muis-

telija miettii liikaa, mitä hän kuvittelee haastattelijan haluavan kuulla, ja muokata kerto-

maansa sen mukaan, mikä taas kirjoittaessa jää ehkä vähemmälle (Pöysä 2006). Kuiten-

kin myös kirjoituskutsujen kautta hankitun aineiston kohdalla tutkijan on huomioitava, 

että muistelijan kerronta tapahtuu aina tietystä näkökulmasta ikään kuin tietylle yleisölle 

tai vastaanottajalle (Rossi 2013 ja Pöysä 2006).  

 

Erilaisiin keruukutsuihin vastatessa kirjoittaminen ei kuitenkaan ole täysin vapaata tajun-

nanvirtaa, vaan sitä ohjaavat keruun teema tai keruukutsujen mukana annetut ohjeet 

(Pöysä 2006). Ohjeista huolimatta kirjoittajalla on kuitenkin paljon enemmän vapautta, 

kun haastattelija ei ole paikalla ohjaamassa muistelua (Pöysä 2006). Haastattelijan oh-
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jauksen ja valvonnan puuttuessa kirjoituskeruiden vastauksina saatavat kirjoitelmat saat-

tavatkin olla hyvin vaihtelevia: joku käyttää kirjoituksessaan murretta, toinen laatii runon 

ja kolmas kirjoittaa äidinkielentunneilta tutun aineen (Pöysä 2006).  

 

Suomalainen Kirjallisuuden Seura (2021) on kerännyt kansanperinnettä ja muistitietoa 

perustamisestaan 1831 lähtien, ja keruiden aiheet kattavat koko elämän kirjon. Arkiston 

kokoelmat käsittelevät tavallisten ihmisten kokemuksia esimerkiksi juhannuksen vietosta 

tai sisäilmaongelmista, ja ne täydentävät historiankuvaa tavalla, jota on muuten vaikeaa 

tavoittaa (Suomalainen Kirjallisuuden Seura 2021). Seura järjestää vuosittain toistakym-

mentä erilaista kirjoituskeruuta, ja usein ne järjestetään yhteistyössä esimerkiksi tutki-

mushankkeiden kanssa (Suomalainen Kirjallisuuden Seura 2021). 

 

2.3 Menetelmät 

 

Tutkimus on luonteeltaan laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta, jossa voidaan käyttää 

monia erilaisia menetelmiä. Aineiston analyysimenetelmäksi on tähän tutkimukseen va-

littu sisällönanalyysi, jossa näkyy myös diskurssianalyysin piirteitä. Sisällönanalyysi on 

laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä, joka voidaan nähdä yksittäisenä meto-

dina tai teoreettisena viitekehyksenä (Tuomi ja Sarajärvi 2009). Sisällönanalyysiä käyte-

tään usein kirjallisten aineistojen analysointiin, ja sen avulla pyritään saamaan tutkimuk-

sen kohteesta yleiskuva sekä järjesteltyä aineisto johtopäätöksiä vetämistä varten (Tuomi 

ja Sarajärvi 2009). Tuomi ja Sarajärvi (2009) huomauttavatkin, ettei pelkkä järjestelty 

aineisto ole vielä itsessään tutkimuksen tulos, vaan tämän jälkeen on vielä vedettävä joh-

topäätökset järjestellyn aineiston avulla.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa on kuitenkin huomattava, että käytetyt termit tai niiden mää-

ritelmät saattavat vaihdella (Tuomi ja Sarajärvi 2009). Esimerkiksi sisällönanalyysiä ja 

sisällön erittelyä käytetään toisinaan synonyymeinä, mutta ainakin Tuomi ja Sarajärvi 

(2009) mieltävät nämä kaksi eri menetelmiksi. Heidän määritelmänsä mukaan sisällön 

erittelyllä tarkoitetaan analyysiä, jossa aineistoa kuvataan kvantitatiivisesti, kun taas si-

sällönanalyysissä aineiston sisältöä kuvataan sanallisesti (Tuomi ja Sarajärvi 2009). Käy-

tännön kannalta ero on varsin merkittävä (Tuomi ja Sarajärvi 2009). Tässä tutkimuksessa 

hyödynnetään pääasiassa sisällönanalyysiä eli aineiston sanallista kuvailua, jota täyden-

netään hieman myös kvantitatiivisilla tiedoilla. Laadulliselle tutkimukselle on kuitenkin 
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tyypillistä, etteivät analyysimenetelmät ole mitenkään vakiintuneita tai etene tiukassa jär-

jestyksessä, vaan tutkijalle jää paljon vapautta muokata menetelmiä tilanteeseen ja aineis-

toon sopiviksi. Muistitietotutkimus ei ole metsätieteissä kovin yleistä, ja tässä työssä jou-

duttiinkin yhdistelemään elementtejä eri tieteenaloilta. Tämän työn päätavoitteena on ol-

lut etsiä aineistosta isoja linjoja yksittäisiin vastauksiin keskittymisen sijaan. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa puhutaan usein aineistolähtöisestä tai teorialähtöisestä ana-

lyysistä sekä näiden välimuotona teoriaohjaavasta analyysistä. Aineistolähtöisessä ana-

lyysissä lähdetään liikkeelle aineistosta ja pyritään luomaan teoriaa aikaisemman tiedon 

tai teorian vaikuttamatta prosessiin (Tuomi ja Sarajärvi 2009). Vastaavasti teorialähtöi-

nen analyysi nojaa johonkin aikaisempaan tietoon, joka sitten ohjaa analyysiä (Tuomi ja 

Sarajärvi 2009). Teoriaohjaava analyysi taas sijoittuu näiden välille, mutta todellisuu-

dessa varsinkin aineistolähtöistä analyysiä on käytännössä vaikeaa toteuttaa puhtaassa 

muodossaan (Tuomi ja Sarajärvi 2009). Tämä tutkimus toteutettiin teoriaohjaavana ana-

lyysinä, jossa etukäteen valitut teemat (myöhemmin pelkkä avohakkuut-teema) ja niistä 

puhuminen toimivat ohjenuorana aineiston läpikäynnissä.  

 

Aineiston analyysissä aineistoa eritellään, luokitellaan, järjestetään ja jäsennetään päätel-

miä varten. Aluksi kaikki saapuneet vastaukset luettiin läpi kevyitä muistiinpanoja tehden 

yleiskuvan saamiseksi aineistosta. Tämän jälkeen aloitettiin aineiston koodaus, jossa 

apuna käytettiin ATLAS.ti -ohjelmistoa. Koodaamisessa aineistosta etsittiin etukäteen 

valittuihin teemoihin liittyvät kohdat, jotka merkittiin koodilla, esimerkiksi ”avohak-

kuut”, ”ilmastonmuutos” jne. Samalla nämä valitut kohdat jaoteltiin myös karkeasti sen 

mukaan, kertovatko ne siitä, mihin sävyyn aiheista puhutaan vai siitä, miten vastaajat 

perustelevat näkemyksiään. Tässä vaiheessa vastaukset myös jaoteltiin mukaan otettaviin 

ja hylättyihin. 

 

Rajauksen teko mukaan analyysiin otettavien ja poisjätettävien tekstinkohtien välillä oli 

paikoitellen haastavaa. Kaikkea ei voitu ottaa mukaan, vaan tavoitteena tutkimuksessa oli 

löytää isot linjat ja kokonaisuudet. Nyrkkisääntönä koodaamisessa onkin pidetty sitä, että 

mitä kauemmin mukaan ottamista joutuu pohtimaan ja perustelemaan, sitä epätodennä-

köisempää on, että se kuuluisi mukaan. Selkeät kohdat tunnistettiin nopeasti, vaikka jois-

sain kohdin rajauksia ja asian kontekstia olikin pakko pohtia pidempään. 
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Avohakkuuksi on tässä tutkimuksessa katsottu kaikki uudistushakkuut, jotka tuottavat 

hyvin avoimen maiseman, kuten siemenpuuhakkuu ja säästöpuuhakkuu. Tavalliset ihmi-

set eivät usein edes tiedä eroa näiden menetelmien välillä, eikä aineistossakaan juuri ku-

kaan käyttänyt näitä termejä erikseen. Avohakkuuta ei ole kuitenkaan katsottu käsittele-

vän niissä kohdissa, joissa puhutaan vain yleisesti metsätaloudesta, hakkuista tai teho-

metsätaloudesta, vaan kirjoittajan tai asiayhteyden on pitänyt tuoda selvemmin esille, että 

kyseessä on nimenomaan avohakkuu eikä esimerkiksi harvennus. Esimerkiksi kohtaa: 

”Ennen metsurit harvensivat metsää, nyt koneitten jäljiltä maisema on raiskattu”, ei ole 

otettu mukaan, koska ei ole tarpeeksi selvää, tarkoittaako kirjoittaja koneitten kohdalla 

avo- vai harvennushakkuiden aiheuttamia maastovaurioita. Samasta syystä ulkopuolelle 

on jätetty myös kohta: ”Äitini ihaili noita mäntyjä. Erään kerran ne kaadettiin metsän-

hakkuun yhteydessä ja äitini itki.” Asiayhteydestä ei käy ilmi tarpeeksi selkeästi, onko 

kyseessä ollut harvennus vai avohakkuu. Seuraava kohta on kuitenkin otettu mukaan: 

”Perehdyin sydänjuuriani myöten ensimmäiseen puukauppaan. Perustin seuraavana 

vuonna taimikon”, koska puukauppaa seuranneesta taimikonperustamisesta voi päätellä 

kyseessä olleen avohakkuun. Rajatapauksena mukaan on otettu kohta: ”Mietin, miten on 

mahdollista, että niin moni maaseudun ihminen pitää metsää itsestäänselvyytenä, omai-

suutena, jonka voi huoletta halutessaan muuttaa rahaksi?” Tämä kohta on päätetty ottaa 

mukaan, koska hyvin usein metsän muuttaminen rahaksi tarkoittaa nimenomaan avohak-

kuuta, ja lisäksi harvennushakkuut harvemmin herättävät näin voimakkaita tunteita. 

Tekstiä koodatessa on epäselvissä kohdissa vastausta katsottu myös laajemmin asiayh-

teyden selvittämiseksi. 

 

Vastauksissa moni kertoo lapsuudestaan ja nuoruudestaan pientilallisen perheessä 1900-

luvun alkupuoliskolla. He kertovat savotoista ja siitä, kuinka metsät olivat monelle pien-

tilalle elinehto: metsistä saatiin puuta omaan käyttöön, ja vieraalle tehdyt työt tarjosivat 

kaivattuja tuloja talouteen. Monet vastaajat myös kertovat itse osallistuneensa nuorina 

metsätöihin enemmän tai vähemmän vapaaehtoisesti. Näiden savottamuisteluiden ei kui-

tenkaan ole tässä tutkimuksessa tulkittu käsittelevän nykyaikaisia avohakkuita. Näissä 

muisteluissa hakkuutapa jää usein arvailujen varaan eivätkä savotat muutenkaan kuulu 

ajankohtaiseen metsäkeskusteluun. Näissä kertomuksissa on lisäksi huomioitavaa, että 

ihmiset kertovat muistoistaan usein varsin neutraalisti: metsätyöt olivat itsestään selvä ja 

pakollinen osa arkea. 
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Seuraavaksi valitut ja alustavasti koodatut tekstin kohdat eli lainaukset käytiin läpi jaotel-

len ne tarkemmin. Tutkimuksen rajoittuessa kuitenkin vain pelkkään avohakkuut-tee-

maan, vain tätä teemaa tarkasteltiin tästä eteenpäin. Tutkittaessa sitä, miten avohakkuisiin 

vastauksissa suhtaudutaan, päätettiin vastaukset jakaa kolmeen ryhmään: positiiviseen, 

negatiiviseen ja neutraaliin suhtautumiseen. Saman vastauksen sisältämät lainaukset on 

luokiteltu vain yhteen ryhmään (positiiviseen, negatiiviseen tai neutraaliin suhtautumi-

seen) vastauksen yleisen sävyn mukaan. Koodauksen taso haluttiin tässä pitää suhteelli-

sen karkeana, koska vastauksien tarkempi koodaaminen olisi ollut hyvin työlästä ja to-

dennäköisesti tuottanut todella suuren määrän koodia. Lainausten pilkkomisen pienem-

piin ja tarkempiin koodeihin ei myöskään koettu tuovan tutkimuksen kannalta lisäarvoa, 

vaan päinvastoin vähentävän luotettavuutta. Yleisesti ottaen suurten linjojen hahmotta-

minen onkin selkeämpää ja luotettavampaa ja tämän tutkimuksen kannalta riittävää. 

 

Jaettaessa vastauksia suhtautumisen mukaan, vastauksen aiheeseen liittyviä tekstilai-

nauksia katsottiin kokonaisuutena. Jokainen vastaus on luokiteltu vain yhteen ryhmään 

sen pääasenteen mukaan, vaikka vastaus sisältäisikin sekä puolesta että vastaan kom-

mentteja. Esimerkiksi lainaus: ”Oli aika järisyttävää nähdä hakkuuaukeita ja istutuksia 

tutuissa maastoissa. Se tuntui pahalta, joskin välttämättömältä. Entistä metsäkokemusta 

en enää tavoittanut”, on luokiteltu positiiviseksi suhtautumiseksi, koska muissa kohdissa 

vastaaja kertoo itsekin teettäneensä avohakkuita myöhemmin mm. kirjanpainajatuhojen 

estämiseksi ja kommentoi naapurin ”liian vanhaksi päästettyä” metsää. Vastaavasti seu-

raava vastaus on luokiteltu negatiivisiin, tästä positiivisesta kommentista huolimatta, 

koska vastauksessa muuten suhtaudutaan avohakkuisiin pääasiassa negatiivisesti ja sur-

raan niiden vaikutusta vanhoihin metsiin ja lintuihin: ”Talousmetsistäkin on monia eri 

näkemyksiä. On selviö, että myös talousmetsää tarvitaan. Jo aikoinaan radiohaastatte-

lussa metsäalan professori kiteytti hyvin kuvaavalla tavalla metsän viisaan ja kansanta-

loudellisesti hyödyllisimmän tavan suhteuttaa teollisuus suomalaiseen puuhun. Hän to-

tesi tuolloin (markka aikaan) että selluna maasta vietävästä puusta saa n. 5omk. Korke-

alle jalostettuna n. 5000 mk/tonni”. Neutraaleissa vastauksissa asioiden tila todetaan 

usein vain yleisellä tasolla kirjoittajan ottamatta asiaan sen kummemmin kantaa, tai hän 

saattaa myös kertoa, ettei oikein ole perillä asioista.  
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Vastaajien esittämiä perusteluja näkemyksilleen yritettiin ensiksi alkuperäisen suunnitel-

man mukaan tiivistää kahteen ryhmään: tunne/mielipide ja järki/tieto. Näin karkeaan ja-

otteluun päädyttiin, koska esimerkiksi tunteen ja mielipiteen erottaminen toisistaan on 

hyvin haastavaa. Myös järkeä ja tieto on vaikeaa erotella. Tätä ”järki vastaan tunne” -

jaottelua päätettiin yrittää myös siitä syystä, että metsäalalla useat konfliktit aiheutuvat 

juuri siitä, kun nämä kaksi näkemystä ajautuvat vastakkain. Metsäammattilaiset ja teolli-

suus vetoavat usein järkeen ja tieteeseen, mutta kansalaisten mielissä metsiin liittyy pal-

jon tunteita, ja tunnesyitä on usein vaikeaa kumota järkeen vetoamalla. Huomioitavaa on, 

että tässä tutkimuksessa ei otettu kantaa siihen, ovatko vastaajien väitteet oikeana tietona 

pitämistään asioista todellisuudessa tosia ja tieteellisesti todistettuja, vaan oleellista on, 

että vastaaja itse uskoo olevansa oikeassa ja perustavansa päätöksensä toteen. Analyysin 

edetessä erilaisten perusteluiden käsittelystä itsenäisenä analyysin osana päätettiin kui-

tenkin luopua. Tämä tehtiin siksi, koska työn havaittiin olevan paitsi erittäin haastavaa, 

myös liiallista toistoa tuottavaa. Näin ollen vastaajien erilaiset perustelut päätettiin yhdis-

tää suoraan muihin tuloksiin ja esittää niiden yhteydessä. 

 

Tutkimuksessa teemaan liittyvien perusteluiden tuli olla mahdollisimman selkeästi yh-

teydessä mainittuun teemaan, mutta tarvittaessa tilannetta tarkasteltiin myös laajemmin, 

jotta kirjoittajan sanoma tulisi selväksi. Perusteluina otettiin huomioon myös henkilön 

alaan liittyvä ammatti, koulutustausta tai työ, mikäli se käy ilmi hänen tekstistään tai an-

tamistaan taustatiedoista. Myös lähipiirin henkilöiden tausta huomioitiin, mikäli vastaaja 

kertoo sen vaikuttaneen myös itseensä. Metsänomistajuutta tai metsätöiden tekoa omissa 

tai perheen metsissä ei sinällään katsottu erilliseksi perusteluksi, koska metsänomistajien 

tietotaidoissa on suuria eroja, ja moni toimii vain ammattilaiselta saamiensa ohjeiden mu-

kaan. Tosin metsänomistajuus ja metsätöiden teko nousi kyllä muutenkin esille vastaajien 

asenteissa ja kertomuksissa.  

 

Kun vastauksien sisältämät lainaukset oli jaoteltu, alettiin niiden sisältöä käydä läpi. Vas-

tauksista kirjattiin ylös aiheita, joista vastaajat kirjoittavat, ja näitä aiheita yhdisteltiin 

myöhemmin isommiksi kokonaisuuksiksi. Näitä isoja aihekokonaisuuksia muodostetta-

essa ei vastauksessa esitetyllä suhtautumistavalla avohakkuisiin ollut merkitystä. Myös 

perusteluista etsittiin ja kirjattiin ylös isot linjat, jotka päädyttiin lopulta yhdistämään mui-

hin tuloksiin liiallisen toiston välttämiseksi. Monessa kohdin se tekstikohta, missä ai-
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heesta puhutaan, sisältää itsessään jo perusteluita omalle näkökulmalle. Lopuksi pelkis-

tetystä ja jäsennellystä aineistosta laadittiin yhteenveto, jossa esitetään vastaukset tutki-

muskysymyksiin verraten niitä samalla aikaisempaan tietoon.  

 

 

3. TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

 

3.1 Suhtautuminen avohakkuisiin ja havaitut isot teemat 

 

Avohakkuut herättävät vastaajissa paljon tunteita ja mielipiteitä sekä puolesta että vas-

taan. Avohakkuut mainitaan tutkimuksen tulkinnan mukaan 129 eri vastauksessa, kun 

mukaan analyysiin otettuja vastauksia oli kaikkiaan 277. Yksittäisissä vastauksissa avo-

hakkuista kirjoitetaan valtaosin negatiiviseen sävyyn: 85 vastauksessa pääosin negatiivi-

sesti ja 33 vastauksessa pääosin positiivisesti. Neutraaleiksi tulkittuja vastauksia kertyi 

11. Osassa vastauksia avohakkuisiin suhtaudutaan hyvinkin kiihkeästi, osassa taas ote-

taan huomioon myös vastapuolen näkemyksiä ja lieventäviä asianhaaroja. Avohakkuita 

käsitelleistä vastaajista melko monella on joko itsellään metsä- tai ympäristöalaan liittyvä 

koulutus tai ammatti, tai ainakin heillä on lähipiirissään ammattilainen, jonka kanssa he 

ovat keskustelleet asioista. Monessa vastauksessa kerrotaan myös vastaajan hankkivan 

itsenäisesti tietoa metsiin liittyen esimerkiksi lukemalla kirjallisuutta tai seuraamalla 

muuten alan tapahtumia.  

 

Suurimmalla osalla avohakkuut maininneista oli niihin hyvin selkeä kanta. Vain pienessä 

osassa avohakkuutekstejä niihin suhtaudutaan varsin neutraalisti tai ainakaan kirjoittaja 

ei avoimesti paljasta omaa kantaansa. Usein näissä vastauksissa vain todetaankin, että 

metsiä hakataan tai että on selvää, että hakkuut herättävät tunteita. Avohakkuilla koetaan 

olevan sekä hyviä että huonoja puolia ja, metsänomistajalla onkin vastaajien mielestä oi-

keus toimia parhaaksi katsomallaan tavalla. Muutamassa vastauksessa kerrotaan avoi-

mesti, ettei kirjoittaja oikein ole perillä asioista, minkä vuoksi selkeän kannanoton muo-

dostaminen on vaikeaa. Avohakkuista neutraalisti ajattelevien tai sitä vain yleisellä ta-

solla kommentoineiden pieni määrä ei tullut yllätyksenä. Suomalaisten metsäsuhteiden 

tila -selvityksessä vain 5 prosenttia kuvaili metsäsuhdettaan vaihtoehdolla ”jolle metsä ei 

loppujen lopuksi ole kovin tärkeä”, ja 4 prosenttia ”en osaa sanoa” (Kantar TNS 2018). 
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UPM:n teettämässä kyselyssä alle 35-vuotiaiden ryhmissä lähes joka kolmas ilmoitti, 

ettei heillä ollut mielipidettä avohakkuista (UPM 2020). Suhteeni metsään -keruuseen 

vastanneista iso osa oli yli 60-vuotiaita, mikä varmasti vaikuttaa siihen, että neutraaleja 

vastauksia kertyi melko vähän. Vaikka metsäsuhteemme olisi muuten melko etäinen ja 

neutraali, ovat avohakkuut kuitenkin ympäristöään niin radikaalisti muuttava toimenpide, 

että ymmärrettävästi suurimmalla osalla onkin niistä painava sana sanottavanaan. 

 

Tutkimuksessa avohakkuita käsittelevistä vastauksista erottui neljä avohakkuisiin liitty-

vää isoa teemakokonaisuutta. Nämä teemat liittyivät avohakkuiden aikaansaamiin tunne-

reaktioihin, metsien maisema- ja virkistysarvoihin, metsätalouteen sekä luonnon moni-

muotoisuuteen. Seuraavissa kappaleissa näitä teemoja ja niihin liittyviä näkemyksiä ja 

perusteluja on tarkasteltu tarkemmin. 

 

3.2 Avohakkuiden herättämät tunnereaktiot 

 

Inhoan hakkuuaukkoja. Siinä näkee, miten metsä on hävitetty ja raiskattu. 

Se maa on pilalla, koska metsä kaadetaan kerralla nurin.   W_228 

 

Avohakkuut herättävät vastaajissa paljon erityisesti negatiivisia mielipiteitä ja tunteita: 

monet avohakkuita käsittelevät tekstinosat ovat erittäin tunnepitoisia ja välillä hyvinkin 

kiihkeitä kannanottoja. Avohakkuista käytetään usein karuja termejä kuten raiskio, hau-

tausmaa tai avohakkuun raiskaama. Esimerkiksi alla olevista lainauksista saa hyvän kä-

sityksen siitä, millaisia termejä avohakkuista vastauksissa usein käytetään, ja millaiseen 

sävyyn monet niistä puhuvat. Avohakkuille löytyy toisaalta myös ymmärrystä ja kiihke-

ääkin kannatusta, mutta nämä näkemykset jäävät aineistossa vähemmistöön. Näitä näke-

myksiä käsitellään vielä myöhemmin tässä työssä.  

 

Hakkuuraiskio järkyttää minua aina.   W_203 

 

Vanhanaikaisesti hoidettu ja harvennettu metsä on kaunis, oikea metsä. 

Metsien avohakkuut on metsä luonnon raiskausta ja maiseman rumaksi 

muuttamista, jota ei tulisi sallia.   W_238 
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Termeistä esiin nousee myös ”puupelto” ja se, miten avohakkuiden seurauksena syntyviä 

metsiä ei vastauksissa aina pidetä edes ”oikeina metsinä” vaan luonnottomina, tehomet-

sätalouden tarpeisiin suunniteltuina alueina. Toki vastauksissa käytetään paljon myös 

näitä esimerkkejä lievempää kieltä ja yksinkertaisimmillaan vastauksessa vain todetaan, 

ettei kirjoittaja pidä avohakkuista tai ettei kannata niitä. 

 

Niin usein kuulee sanottavan, että "kyllä Suomessa metsää riittää", mutta 

todellisuus on näiden metsien osalta se, että ne ovat vain yhden puulajin 

saman ikäisten yksilöiden vallitsemia teollisuuspuupeltoja, joilla, kuten 

edelläkin mainitsin, ei metsän kanssa ole juuri tekemistä. Luonnontilaiset, 

tai edes niiden kaltaiset metsät ovat Suomessa hyvin harvinaisia.   W_28 

 

Avohakkuiden herättämät negatiiviset tunteet eivät tule yllätyksenä. Suomen Kuvalehden 

Taloustutkimuksella vuonna 2021 teettämän kyselyn mukaan vähän yli puolet suomalai-

sista suhtautuu avohakkuisiin melko tai erittäin kielteisesti (Pöntinen 2021). UPM:n ky-

selyn mukaan jopa 68 % suhtautuu avohakkuisiin vähintäänkin varauksella (UPM 2020). 

Avohakkuista käytetyt termit ovat kova vastakohta sille, miten pehmeästi ja tunteellisesti 

metsistä ja luonnosta muuten vastauksissa yleensä puhutaan. Monet suomalaiset pitävät-

kin metsiä pyhänä paikkana (Valkeapää ym. 2009), mikä osaltaan selittää metsien tuhoa-

misen nostattamaa negatiivisuutta. 

 

Avohakkuiden herättämät voimakkaat tunnereaktiot ovat hyvin ymmärrettäviä, kun asiaa 

tarkastellaan ympäristöpsykologian näkökulmasta. Muun muassa Kals ja Müller (2012) 

ovat laatineet kokonaisen artikkelin esitelläkseen ihmisen ja luonnonympäristöjen välisiä 

emotionaalisia suhteita. Erilaiset mielipaikat ovat ihmisille tunnetusti hyvin tärkeitä, ja 

monella nämä paikat sijaitsevat juuri luonnonympäristöissä (Korpela 2007, 2010, 2012). 

Mielipaikat ovat tärkeitä ihmisen kognitiivisen ja emotionaalisen itsesäätelyn kannalta, ja 

ihmiset vetäytyvät näihin paikkoihin usein mm. virkistäytyäkseen, selkiyttääkseen aja-

tuksiaan sekä unohtaakseen arjen huolet (Korpela 2007, 2010 ja 2012). Metsät ovatkin 

suomalaisille hyvin tärkeitä paikkoja rauhoittumiselle (Valkeapää ym. 2009). Voimak-

kaita tunnereaktioita avohakkuita kohtaan selittää osittain myös ihmisten mahdollinen 

tunne psykologisesta omistajuudesta. Tilanne, jossa henkilö menettää tällaisen omaksi 

kokemansa kohteen esimerkiksi avohakkuun myötä, saattaa Piercen (2003) mukaan ai-

heuttaa ihmisessä hyvin negatiivisia tuntemuksia.  
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Koska metsät ja luonto ovat ihmisille hyvin tärkeitä, saattaa niiden uhkaaminen nostattaa 

hyvinkin voimakkaita tunteita (Buijs ja Lawrence 2013). Artikkelissaan metsätalouden 

konflikteista Buijs ja Lawrence (2013) korostavatkin, kuinka tärkeää näiden erilaiset tun-

teiden ja kiintymissuhteiden laajempi huomioiminen olisi konfliktien ja niiden eskaloitu-

misen välttämiseksi. Tästä huolimatta esimerkiksi paikkaan kiinnittymistä käytetään kir-

jallisuudessa vain harvoin selittämään ihmisten tunteita metsäkonflikteissa (Buijs ja Law-

rence 2013). Aineistossa monet kertovatkin todella tunteikkaasti, kuinka avohakkuut tun-

tuvat pahalta, sattuvat ja tekevät kirjoittajan surulliseksi. Avohakkuuaukkojen näkeminen 

saattaa toisille aiheuttaa lähes fyysistä pahaa oloa. Hakkuut ovat myös aiheuttaneet joil-

lekin jopa suoranaisia traumoja, tai herättävät suurta katumusta niitä syystä tai toisesta 

teettäneille. Esimerkiksi keruuvastauksessa W_306 kuvaillaan hyvin tunteikkaasti ja tar-

kasti rakkaan metsän menettämistä ja sen aiheuttamia tuntemuksia. Vastaavan kaltaisia 

tapauksia on sattunut myös muille. 

 

Metsissä on minulle rakkaita paikkoja, joiden en haluaisi ikinä katoavan ja 

muuttuvan, mutta metsähän muuttuu. Puut kasvavat. Joku päivä löydänkin 

itselleni tärkeän metsäpaikan hakattuna aukeaksi. Niin esimerkiksi kävi en-

simmäiselle nykyiseltä kotiseudultani löytämälleni kanttarellipaikalle. Poi-

kani sanoikin hakkuun nähtyään, että ”elä äiti mene sinne, sinä et kestä sitä 

miltä siellä näyttää”. Jätin yhden vuoden väliin ja sitten sydän vereslihalla 

menin etsimään tuttuja mättäitä hävityksen keskeltä. Olin ajatellut ja sano-

nutkin miehelleni, että en kestä, jos se pieni metsäsaareke hakataan. Mie-

lessäni oli ollut saisinko sen ostettua itselleni ja rauhoitettua, mutta en ehti-

nyt. Onneksi kanttarellit ovat palanneet paikalleen ja metsä pikku hiljaa pa-

lauttaa itseään. En saanut sydänkohtausta, niin kuin edesmennyt isäni, kun 

hän antoi tehdä elämänsä ensimmäisen metsähakkuun lapsuuteni kotimet-

sissä ja meni metsäkoneen raiskaamaa metsää katsomaan. Miehelleni olen 

sanonut suppilovahveropaikastani, joka on meidän omilla mailla, että sitä 

hakataan vain kuolleen ruumini ylitse.   W_306 

 

Avohakkuiden ihmisissä nostattamat suuret tunteet kertovat paljon heidän metsäsuhtees-

taan. Juhani Pietarisen (1987) nelijaosta mystismi ja primitivismi edustavat tehometsäta-
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louteen kielteisesti suhtautuvia näkemyksiä. Mystismissä luonto nähdään pyhänä, suu-

rena henkisenä kokonaisuutena, ja sen tavoitteena on luonnon ja ihmisen ykseyden koke-

minen (Pietarinen 1987). Primitivismin keskeisenä ajatuksena taas on ihmisen tasa-arvoi-

suus muun luonnon kanssa, ja sen tavoitteena onkin luonnon itseisarvon ja toiminnan 

turvaaminen (Pietarinen 1987). Uudemmassa Suomalaisten metsäsuhteiden tila -selvityk-

sessä löydettiin kuusi metsiin liittyvää tunnetyyppiä, joista kaikille metsät ovat tärkeitä ja 

moniarvoisia (Kantar TNS 2018, Halla ym. 2018). Näistä tunnetyypeistä erityisesti sees-

teistä ylläpitäjää kuvaillaan tunnetyypiksi, jolle metsä on pyhä paikka ja arvokas sellai-

senaan (Halla ym. 2018). Tälle tunnetyypille luonnonsuojelu sekä virkistyskäyttö ovat 

tärkeitä, ja metsän tarjoama mielenrauha tulee parhaiten esiin luonnontilaisissa metsissä 

(Hallan ym. 2018). Tätä tunnetyyppiä ilmenee noin 25 prosentissa suomalaisten met-

säsuhteista, mutta nämä tunnetyypit eivät suoraan kuvaa yksilöitä, vaan luokittelevat hei-

dän emootioihin ja tarpeisiinsa pohjautuvia suhteita metsään (Halla ym. 2018). Myös yh-

teisöllinen huolehtija -tunnetyypissä (jota ilmenee 23:ssa prosentissa metsäsuhteita) ko-

rostetaan erityisesti metsien virkistysarvoja, suojelua ja kunnioittamista, mutta metsiä saa 

kyllä myös hyödyntää, kunhan suojeluarvot otetaan vakavasti (Halla ym. 2018 ja Kantar 

TNS 2018).  

 

Aineiston joissain vastauksissa avohakkaajia pidetään kylminä ja ahneina ihmisinä, jotka 

eivät kunnioita ja arvosta metsää sellaisenaan, vaan kohtelevat sitä väkivalloin: ”Ihminen 

/metsänomistaja ei aukkohakkuilla kunnioita metsäänsä, vaan raiskaa metsämaastoaan 

sumeilematta” (W_13).  Muutamissa jopa koetaan, ettei avohakkuita olisi sallittua pa-

hemmin edes arvostella. Buijsn ja Lawrencen (2013) mukaan metsäalan ongelmana on jo 

pitkään ollut ammattimaisten tahojen tunteita vähättelevä asenne ja keskittyminen vain 

järkeen ja tieteeseen. Metsätalouden konflikteissa on heidän mukaansa tyypillistä, että 

ammattilaiset syyttävät vastapuolta liiallisesta tunteellisuudesta omia tunteitaan paljasta-

matta (Buijs ja Lawrencen 2013). Metsäalan keskittyminen järkisyihin onkin johtanut 

metsäammattilaisten itsensä usein hyvinkin vahvojen ja tunnepitoisen suhteiden sivuut-

tamiseen (Vining ja Tyler 1999, Buijs ja Lawrencen 2013). Buijsn ja Lawrencen (2013) 

mukaan tutkimuskin keskittyy usein vain tavallisten ihmisten tunteiden selvittämiseen ja 

usein saatetaan myös vihjailla, ettei metsäammattilaisilla muka edes olisi tunnepitoista 

suhdetta metsiin. Se, että vastauksissa avohakkaajia syytetään ahneiksi ja kylmiksi ei siis 

ole erityisen yllättävää. Ihmisen tunteiden herätessä, hän turvautuu usein enemmän usko-
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muksiinsa sekä ennakkoasenteisiinsa ja etsii näitä vahvistavaa tietoa (Kunda 1990, Red-

lawsk 2002). Konfliktin eskaloituessa viha asioita kohtaan saattaakin kääntyä vihaksi vas-

tapuolen edustajia kohtaan (Glasl 1999 viitattu Buijs ja Lawrence 2013). Buijsn ja Law-

rence (2013) mukaan ihmisten negatiiviset tunteet pitäisikin ottaa tosissaan, jotta ihmiset 

kokisivat tulleensa kuulluiksi. Heidän mukaansa tarvitsemmekin uudenlaista, tiedon li-

säksi myös tunteita korostavaa, keskustelua osapuolien kesken. 

 

Läpi koko aineiston vastauksissa kerrotaan todella paljon lapsuuden ja nuoruuden met-

säleikeistä ja metsien merkityksestä menneiden aikojen perheille. Kuten seuraavista lai-

nauksista ilmenee, ovat avohakkuut aiheuttaneet monelle paljon mielipahaa niiden tuhot-

tua lapsuudesta ja nuoruudesta tuttuja metsiä ja muokattua kotiseudun maisemaa lähes 

tunnistamattomaksi.  

 

Mummun ja vaarin nukuttua pois asiat kuitenkin muuttuivat. Koneet saa-

puivat ärjyen metsään ja repivät sen hetkessä paljaaksi. Mitään ei jäänyt 

jäljelle! Metsä, joka aina oli ollut siellä, metsä josta joulukuuset tulivat ja 

metsä josta syksyn sienet saatiin oli poissa. Tilalla oli vain risuja ja valtaisa 

avohakkuualue. Olin surullinen. Lapsuuden taikamaailma puroineen, suu-

rine puineen ja vanhoine siltoineen oli kadonnut. En enää koskaa näkisi 

metsää samanlaisena kuin se lapsuudessani oli.   W_6 

 

Minulla oli lapsuuden talvista rakas mäenlaskumetsä, jäkäläisten ja samma-

leisten kivien peittämä mäntymetsä. Alarinteillä tuuheita kuusia naavaisine 

oksineen, mustikoita, puolukoita… Elämäni kauhistuttavin metsäkokemus 

on se, kun huolestuttavien merkkien ohjaamana, pahinta peläten hiihdin 

eräänä talvipäivänä sinne, onnellisten muistojen metsään. Eikä metsää enää 

ollut, oli vain julmasti raiskattu maa. Itkien rämmin läpi sen hirveyden, enkä 

koskaan enää ole mennyt uudelleen. Kuljen aika usein läheisellä pikku-

suolla ja suon toisella puolella kulkevalla drumlinilla. Mutta en voi katsoa 

sinne, mistä puuttuu rakkaan metsän silhuetti.   W_180 

 

Tuntuu hyvin luonnolliselta, että tällaisten jo lapsuudesta tuttujen ja turvallisten paikko-

jen menettäminen saattaa aiheuttaa ihmisissä voimakkaita tunnereaktioita ja turvattomuu-
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denkin tunnetta. Kalsin ja Müllerin (2012) mukaan lapsuuden luontokontakti johtaa tyy-

pillisesti kiintymykseen luontoa kohtaan. Erilaiset mielipaikat ovat lapsillekin hyvin tär-

keitä ja niillä on mm. tärkeä rooli identiteetin rakentumisen (Korpela 2012, Manzo 2003) 

ja itsesäätelyn (Korpela ym. 2002) kannalta. Leikkimisen lisäksi mielipaikat tarjoavat 

myös paikan, jonne vetäytyä omiin oloihinsa (Korpela 2012). Ei siis ihme, että aikuisten 

muistoissa lapsuuden mielipaikat tarjosivatkin mm. turvallisuuden tunnetta ja omaa tilaa 

(Korpela 2012). Myös metsäsuhteen kehittyminen alkaa jo varhain. Metsäsuhde on osa 

identiteettiämme ja lapsuuden muistot ja kokemukset metsistä ovatkin hyvin tärkeitä met-

säsuhteen muodostumiselle (Karhunkorva ym. 2017). 

 

Mielenkiintoista on myös huomata, kuinka jotkut kokevat tuhoutuneen metsän katkovan 

siteitä menneeseen, kun taas muutamalle on päinvastoin syntynyt Suomessa perinteisen 

ylisukupolvisen metsähoidon myötä vahva suhde suvun metsään sekä menneisiin suku-

polviin. Näissä vastauksissa suhde menneeseen säilyy, vaikka metsä hakattaisiinkin pal-

jaaksi. Suomessa metsien kiertoajat ovat kiistämättä pitkiä ja harvoin metsän istuttanut 

pääsee sitä enää uudelleen päätehakkaamaan. Tämän vuoksi metsänhoito vaatiikin meillä 

tulevien sukupolvien huomioimista ja työn tekemistä heidän hyväkseen. 

 

3.3 Avohakkuiden vaikutukset maisemaan ja metsien virkistyskäyttöön  

 

Avohakkuiden maisemaa muuttavaa vaikutusta tuskin kukaan voi kiistää, eikä tämä jää-

nyt huomaamatta myöskään Suhteeni metsään -keruun vastaajilta. Vastauksissa avohak-

kuiden vaikutukset metsämaisemaan ja metsien virkistysarvoihin nousevatkin usein 

esille. Valtaosin hakkuiden vaikutukset maisemaan ja metsien virkistysarvoon koetaan 

negatiivisina. Avohakkuita syytetään aineistossa muun muassa maisemien pilaamisesta 

ja tuhoamisesta sekä metsän virkistysarvojen heikentämisestä. Yleisesti ottaen valtaosa 

suomalaisista pitää maisemien ihailua melko tai erittäin tärkeänä metsiin liittyvänä asiana 

(Valkeapää ym. 2009). UPM:n teettämässä kyselyssä avohakkuuisiin kielteisesti tai va-

rauksella suhtautuvien yksi tärkeimmistä syistä kannalleen oli avohakkuiden vaikutus 

maisemaan ja metsien virkistysarvoon (UPM 2020). Seuraavissa lainauksissa tiivistetään 

hyvin mielipiteitä avohakkuiden vaikutuksista maisemaan:  

 

Suren tehohakattujen maisemien katsomista, kantokasoja, yksittäisiä, huo-

juvia siemenpuita ja raiskattuja suuria alueita.   W_158 
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Olohuoneesta avautuu metsänäköala. Kerran muutimme kun lähimetsä ha-

kattiin.   W_16 

 

Vastauksien näkemykset ovat hyvin linjassa aikaisemman tutkimustiedon kanssa. Aikai-

semman tutkimuksen mukaan varsinkin isot ja tuoreet avohakkuualueet koetaan yleensä 

hyvin epämiellyttävinä (Miina ym. 2020, Silvennoinen 2017, Karjalainen 2006). Yleisesti 

ottaen ihmiset arvostavatkin eniten varttuneita ja monipuolisia metsiä, joissa ihmisen toi-

minta ei juuri näy (Miina ym. 2020, Silvennoisen 2017). Jatkuvan kasvatuksen menetel-

mien tultua perinteisen jaksollisen kasvatuksen rinnalle, kannattaisi näiden menetelmien 

mahdollisuuksia maisema-arvojen säilyttämiseksi harkita entistä useammin (Miina ym. 

2020, Silvennoisen ym. 2019).  

 

Vastauksissa muutamat kritisoivat avohakkuita myös siitä, ettei kansalaisten kuuleminen 

asian suhteen toteudu heidän mielestään tarpeeksi. Lain mukaan metsänomistajan ei kui-

tenkaan tavallisesti tarvitse kysyä lupaa tai mielipidettä avohakkuisiin naapureiltaan tai 

paikallisilta asukkailta. Koska avohakkuut koetaan usein hyvin negatiivisena asiana, on 

kuitenkin helppo ymmärtää ihmisten halu ja tarve vaikuttaa asiaan. Ainakaan toistaiseksi 

tällaista muutosta lakiin ei kuitenkaan ole näkyvissä.  

 

Kuten kappaleessa 3.2 todettiin, monissa vastauksissa kirjoittajat surevat erityisesti lap-

suudesta ja nuoruudesta tuttujen ja tärkeiden paikkojen sekä maisemien muuttumista. 

Monissa vastauksissa vastaajat pelkäävät myös heille nykyisin tärkeiden lähi- ja virkis-

tysmetsien menettämistä hakkuille. Suomalaisista puolet asuu enintään 200 metrin päässä 

metsästä, ja lähimetsät ovatkin suomalaisille kaikkein tärkeimpiä paikkoja lähiulkoilulle 

lähes koko aikuisväestömme osallistuessa lähiulkoiluun (Sievänen ja Neuvonen 2011). 

Vastauksessa W_219 kirjoittaja esitteleekin laajasti näkemyksiään asuinalueiden lähimet-

sien hakkuista. 

 

Ei se tunnu samalta metsältä, kun vanhojen mäntyjen sijaan siellä on met-

säkoneiden uria, nuorta vesaikkoa ja hirveästi risuja kaikkialla vakiintunei-

den polkujen ulkopuolella. Toivoisin aina, että kun erityisesti asuinalueen 

läheistä metsää kaadetaan, se tehtäisiin maastoa ja aluskasvillisuutta säästä-

vin tavoin ja ne hakkuujätteet siivottaisiin suurimmaksi osaksi pois, vaikka 
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sitten metsään tiettyyn kohtaan jätettävään kasaan hajottajien iloksi. Maise-

man muutoksen lisäksi hakkuu vie marjamaastot ja hakkuujäte tekee liik-

kumisesta vaikeaa.   W_219 

 

Metsät ovat suomalaisille tunnetusti tärkeitä virkistäytymispaikkoja, ja metsien monipuo-

linen virkistyskäyttö nousikin aineistossa selvästi esille. Suomalaisten metsäsuhteiden tila 

-selvityksen mukaan metsien virkistyskäyttö on tärkeää lähes kaikille selvityksessä löy-

detyille tunnetyypeille (Kantar TNS 2018, Halla ym. 2018). Erilaisilla vapaa-ajan luon-

toharrastuksilla onkin todettu olevan hyvä virkistävä vaikutus (Korpela ja Paronen 2011). 

Tämän tutkimuksen vastauksien perusteella metsissä muun muassa vaelletaan, retkeil-

lään, marjastetaan, sienestetään, leikitään, ulkoillaan koirien kanssa ja ”ihan vain ollaan” 

ja nautitaan luonnosta. Hyvin samanlaisia tuloksia on saatu myös luonnon virkistyskäytön 

valtakunnallisissa inventoinneissa (LVVI) (Sievänen ja Neuvonen 2011). Myös Valkea-

pään ym. (2009) tutkimuksen mukaan ulkoilu ja liikunta ovat metsiin liittyvistä asioista 

tärkeitä noin 80 prosentille vastaajista.  

 

Erilaisten aktiviteettien lisäksi ihmiset hakeutuvat metsiin ja luontoon usein rauhoittu-

maan, virkistäytymään ja ylipäätään rentoutumaan (Miina ym. 2020, Korpela 2007, 2010, 

2012). Ihmisten erilaiset mielipaikat sijaitsevat usein luonnossa, ja näillä paikoilla on 

suuri merkitys itsesäätelyn kannalta (Korpela 2007, 2010, 2012). Kaikki ympäristöt tai 

edes kaikki metsät eivät kuitenkaan tutkimuksien mukaan ole yhtä elvyttäviä (Tyrväisen 

ym. 2014, Simkin ym. 2020). Kaupunkien viheralueiden on havaittu vähentävän stressiä 

rakennettua ympäristöä paremmin (Tyrväisen ym. 2014), ja metsäympäritöistä hyvin el-

vyttäväksi on todettu hakkuukypsä talousmetsä sekä vanha luonnontilainen metsä (Sim-

kin ym. 2020). Simkinin ym. (2020) tutkimuksessa ei kuitenkaan ollut mukana avohak-

kuualueita, mutta päätellen ihmisten vähäisestä maisema-arvostuksesta niitä kohtaan, 

avohakkuualueita tuskin pidettäisiin kovin elvyttävinä. Kuitenkin metsänhoidon on ha-

vaittu lisäävän metsän positiivisia vaikutuksia (Martens ym. 2011). Simkinin ym. (2020) 

mukaan vanhojen metsien säästäminen asuinalueiden lähellä, ja niiden huomioiminen 

metsien ja maankäytön suunnittelussa olisikin tärkeää. 

 

Aineistossa avohakkuut koetaan usein uhkana ja haittana metsien virkistyskäytölle. Avo-

hakkuut vaikuttavatkin metsien virkistyskäyttöön monin tavoin mm. muuttamalla maise-

maa monien mielestä huonompaan suuntaan (Miina ym. 2020, Silvennoinen ym. 2019, 
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Silvennoinen 2017, Karjalainen 2006), muuttamalla marjakasvi- ja sienipopulaatioiden 

koostumusta (Miina ym. 2020, Peuran ym. 2016) sekä vaikeuttamalla alueella liikku-

mista. Esimerkiksi seuraavissa lainauksissa ihmisten huoli tulee hyvin esille.  

 

Metsää on kovin monenlaista. Itse katson maailmaa retkeilijän, maisema-

bongarin, luontomatkailijan, luonnonystävän silmin. Talousmetsät eivät 

vedä puoleensa. Avohakkuuraiskiolla, taimikossa, ojitetulla puuta kasva-

valla suolla tai nuorehkossa monotonisessa puupellossa ei ole retkeilijälle, 

luontomatkailijalle mitään nähtävää. Suurin osa Suomen metsistä on tällai-

sia.   W_50 

 

Erityisesti nyt korona-aikana tämä ajatus monimuotoisista lähimetsistä on 

voimistunut. Selvästi sellaisista on puute, kun ihmiset ruuhkauttavat kan-

sallispuistot ja suojellut retkeilyalueet. Virkistäviä lähimetsiä ei ole, avo-

hakkuuaukkojen, ojien, metsäteiden ja muun voimakkaan metsänkäsittelyn 

sirpaloima maasto ei houkuttele kulkemaan.   W_180 

 

Maiseman muutoksen lisäksi avohakkuiden haitaksi virkistyskäytön kannalta vastauk-

sissa koetaan alueella liikkumista haittaavat maanmuokkaus, ojitukset, koneiden ajoura-

painaumat sekä hakkuutähteet. Muutamat kyllä huomauttavat, että työnjälkeä seurataan 

ja turhaa mylläämistä pyritään välttämään, mutta tästä huolimatta jokainen avohakkuu-

aukeilla liikkunut voi varmasti todeta sen olevan usein haastavaa.   

 

Kamalinta jota kohti ei voi katsoa ovat avohakkuulla raiskatut metsäaukeat. 

Puhumattakaan että vaeltaisi siellä voimaantumassa, risuihin, aurausten ki-

viin ja repaleisen maaston rotkoihin kompastellessaan.   W_284 

 

Vaikka siellä on tehty metsänhakkuissa rumaa jälkeä, alueella on myös pal-

jon arvokasta, ja vanhat arvetkin alkavat hiljakseen toipua. Tosin taimikon 

läpi kävely on kyllä vieläkin aikamoista tuskaa (aurausjälkiä, maakasoja, 

risuja, ojia...), mutta olemme siivonneet sinne polkuja.   W_253 

 

Marjastus ja sienestys ovat suomalaisille tärkeitä metsien virkistyskäyttömuotoja, ja ai-

neistossa nämä virkistäytymismuodot nousivat usein esille avohakkuista puhuttaessa. 
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Vastauksissa hyvien marja- ja sienimetsien katoaminen avohakkuiden myötä surettaa ja 

suututtaa, varsinkin kun tiedossa on, etteivät monet lajit palaa metsään kenties pitkään 

aikaan. Valkeapää ym. (2009) kyselyn mukaan melkein 70 %:lle suomalaisista marjastus 

ja sienestys ovat hyvin tärkeitä metsiin liittyviä asioita. Suomalaisista noin puolet harras-

taakin niitä, eikä suosio näytä hiipuvan (Sievänen ja Neuvonen 2011, Neuvonen 2021). 

Avohakkuilla tiedetään olevan kahtalainen vaikutus metsien marja- ja sienisatoihin. Puo-

lukkasatoihin avohakkuulla on usein positiivinen vaikutus, mutta mustikka ja sienet sen 

sijaan kärsivät hakkuista merkittävästi ja palautuminen vie aikaa (Peura ym. 2016, Miina 

ym. 2020). Tämä seikka tuotiin esiin myös useissa keruuvastauksissa. Vaikka mustikka 

ja sienet vähenevät merkittävästi heti avohakkuun jälkeen, on tutkimuksissa kuitenkin 

todettu perinteisen jaksollisen kasvatuksen olevan kokonaisuutena tarkasteltuna varsin 

hyvä vaihtoehto mustikan, puolukan ja sienten samanaikaisen tuottamiseen (Miina ym. 

2020, Peura ym. 2016). Vastauksista W_295 ja W_274 käy hyvin ilmi, miten eri tavalla 

avohakkuut vaikuttavat mustikkaan ja puolukkaan. 

 

Kotini lähellä oli myös hyvä mustikkametsä, josta saimme poimittua marjat 

vuosikymmeniä, kunnes eräänä päivänä metsänomistaja hakkasi puut pois 

kaupungin pakkolunastuksen pelossa. Metsän ja marjojen katoaminen oli 

surullista ja maiseman muutokseen oli vaikea tottua.   W_295 

 

Tämä metsäntutkija ystäväni huomautti minulle tämän käydessämme tällai-

sella uudistusalalla. Että täällä kasvaa puolukka hyvin.   W_274 

 

Aineistossa myös erilaisten metsätöiden tekeminen on monille mieluista tai ainakin niitä 

tehdään itse ulkopuolisella teettämisen sijaan. Osittain varmasti myös säästösyistä. Vas-

tauksissa metsätöiden teko liitetään avohakkuisiin kuitenkin vain epäsuorasti, eikä aihetta 

siksi tässä tutkimuksessa käsitellä enempää. 

 

Avohakkuissa ja niiden vaikutuksissa maisemaan nähdään vastauksissa kuitenkin myös 

jonkin verran hyviä puolia sekä mahdollisuuksia: maisema saattaa jopa parantua kauko-

maisemien tullessa esiin, ja avohakkuu tarjoaa myös kätevän mahdollisuuden puulajin 

vaihdolle mieluisampaan. Jotkut kokevat maiseman muuttumisen yksinkertaisesti välttä-

mättömänä ja vain tilapäisenä osana talousmetsien normaalia kiertoa:  
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Hän oli sen vuoksi siirtynyt aktiiviseen metsätalouteen, jossa kaikki tehtiin 

tehokkailla koneilla. Oli aika järisyttävää nähdä hakkuuaukeita ja istutuksia 

tutuissa maastoissa. Se tuntui pahalta, joskin välttämättömältä.   W_51  

 

Ihmisten on myös vaikeaa käsittää puiden pitkä kiertokulku. Aukot hirvit-

tävät ja niistä julkaistaan kuvia, mutta harva palaa kuvaamaan samaa auk-

koa kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden kuluttua. Kauhistelulta kato-

aisi silloin pohja.   W_221 

 

Silvennoisen (2017) tutkimuksessa metsänuudistamisen erityisesti viljellen koettiin ru-

mentavan maisemaa, mutta koska metsän maisema-arvo kasvaa puuston ikääntyessä, jää 

uudistamisen aiheuttama haitta melko lyhyeksi metsän koko kiertoaikaan suhteutettuna. 

Metsänuudistamisen visuaaliseen laatuun voidaan myös vaikuttaa suosimalla pienempiä 

hakkuualoja ja valikoimalla säästöpuut tarkoin (Karjalainen 2006). Uudistamisaloilla voi 

myös olla positiivinen vaikutus maisemaan vaihtelun tuojana (Karjalainen 2006), ja tai-

mettunut siemenpuumännikkö saattaa olla ihmisten mielestä jopa uudistuskypsää kuusik-

koa kauniimpi (Silvennoisen 2017). 

 

Ihmisten taustan on myös todettu vaikuttavan heidän maisema-arvostuksiinsa (Miina ym. 

2020). Esimerkiksi kaupunkilaisten on havaittu pitävän monien metsänkäsittelytapojen 

maisemavaikutuksia maalla-asuvia negatiivisempina (Silvennoisen 2017). Tutkimuksissa 

on myös havaittu, että mitä positiivisemmin henkilö metsätalouteen suhtautuu, sitä myön-

teisemmin hän todennäköisesti suhtautuu myös erilaisien metsänhoitotoimenpiteiden 

maisemavaikutuksiin (Kearney ja Bradley 2011, Silvennoisen ym. 2019). 

 

3.4 Avohakkuut osana metsätaloutta 

 

Metsänhoidolliset ja taloudelliset näkemykset nousivat vastauksissa usein esiin avohak-

kuista puhuttaessa. Vastauksissa monet kokevat metsätalouden ja siihen liittyvät avohak-

kuut tärkeiksi, koska ne tarjoavat suomalaisille työtä ja toimeentuloa. Avohakkuiden ta-

loudelliset ja kansantaloudellisetkin vaikutukset mainitaan vastauksissa usein. Joillekin 

metsänhoito on myös mielekäs harrastus. Jaksollinen metsänkasvatus ja siihen kuuluvat 

avohakkuut ovat ainakin toistaiseksi Suomessa vallitseva metsänhoidonmenetelmä (Suo-

men metsäkeskus 2021, Suomen metsäkeskus 2020). Metsänhoidosta ja metsätaloudesta 
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puhuttaessa taloudelliset arvot usein korostuvat eivätkä syyttä: metsäteollisuus on Suo-

men suurimpia vientialoja (Tulli 2022), ja metsäteollisuus työllistää sekä suoraan että 

epäsuorasti suuren joukon ihmisiä (EY 2020). Metsäsektori tuottaa myös suuren määrän 

verotuloja (EY 2020). Seuraavissa lainauksissa vastaajat kertovat, miten metsien talou-

delliset vaikutukset näkyvät heidän omassa elämässään.  

 

Paitsi henkistä ja fyysistä hyvinvointia, metsään liittyy myös taloudellisia 

arvoja. Tämän seikan arvioimiseen on mennyt yhteensä nämä 46 vuotta. 

Nuorempana talousarvo oli herkästi se raha, minkä puukaupan tuotoksena 

sai. Vuosien mittaan on oppinut ymmärtämään, että taloudellisella arvolla 

on muitakin puolia. Metsä voi olla vakuutena, sitä voi vuokrata ja sen tuoma 

turvallisuudentunne on myös eurojen väärti. Ainakin silloin, kun tietää, että 

tarvittaessa metsää on myytävänä. Lisäksi metsätila itsessään, kokonaisena 

on arvokas.   W_170 

 

Nykyisin metsä on minulle virkistyskäytön lisäksi työn ja toimeentulon 

lähde. Nuoruusvuosinani katselin hakkuuaukioita surullisin silmin. Kuinka 

metsä olikaan tuhottu. En vielä ymmärtänyt, että metsistä on pidettävä 

huolta, jotta ne uudistuisivat. Aikuisiässä metsä on ollut työnantajani, sillä 

työskentelen sahalaitoksen palveluksessa. Työ on opettanut minua katso-

maan metsää myös taloudelliselta kannalta. Metsäteollisuus tarvitsee puuta 

paljon ja sen vuoksi on erittäin tärkeää, että metsävaroja käytetään ja hoi-

detaan oikealla tavalla. Puunkorjuun jälkeen tulee huolehtia hakkuualuei-

den jälkihoidosta; uuden puuston istuttamisesta ja taimikoiden harventami-

sesta ajallaan, jotta metsä pääsee kasvamaan uudelleen eikä lopputuloksena 

olisi läpipääsemättömiä pusikoita.   W_191 

 

Vastauksissa avohakkaajien syytetään kuitenkin olevan usein liikaa rahan perässä, ja mo-

nien mielestä metsien taloudellisia arvoja korostetaan liikaakin. Metsäteollisuutta syyte-

tään usein siitä, että se näkee metsät lähinnä vain raaka-aineena ja suosii liiaksi avohak-

kuita tai jopa painostaa metsänomistajia niihin. Onkin totta, että metsäteollisuudella on jo 

pitkään ollut paljon valtaa suomalaisessa metsäpolitiikassa (Kotilainen ja Rytteri 2011). 

Suomessa toteutettiin aikanaan mm. useita metsätalouden tehostamisohjelmia, joiden tar-



 

43 
 

koituksena oli turvata kasvavan metsäteollisuuden raaka-aineen saanti (Kotilainen ja Ryt-

teri 2011). Suomen Kuvalehden Taloustutkimuksella helmikuussa 2021 teettämän kyse-

lyn mukaan yli puolet vastaajista arvosti metsien käytössä eniten joko suojelua tai virkis-

tyskäyttöä, puun käytön teollisuuden raaka-aineena jäädessä kolmanneksi (Pöntinen 

2021). On siis varsin ymmärrettävää, että osassa vastauksia metsäteollisuudella nähdään 

olevan liikaa valtaa suomalaisessa metsätaloudessa. Metsäteollisuuden merkitys Suomen 

kansantaloudelle on kuitenkin huomattava, joten sen toimintaedellytyksistä on perustel-

tua huolehtia. Täytyy myös muistaa, että ajat ovat muuttuneet, ja metsäteollisuuden on 

täytynyt sopeutua muutokseen. Suomalaisessa metsätaloudessa pyritään tänä päivänä ta-

loudelliseen, ekologiseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. Näiden tavoitteiden 

saavuttamiseksi on mm. laadittu erilaisia strategioita, uudistettu lainsäädäntöä, kehitetty 

metsäsertifiointia sekä asetettu kansainvälisiä tavoitteita.  

 

Metsäkeskustelua ohjaa liikaa metsäteollisuus. Metsä nähdään vieläkin lii-

kaa teollisuuden raaka-aineena ja rahasampona - enenevässä määrin vieläpä 

ulkomaisille sijoittajille. Metsänkäsittely on raakaa, hakkuuaukeat ovat su-

rullinen näky. Yhden puulajin viljelmät eivät ole metsää, ne ovat raaka-ai-

nekasvattamoja. Luonnonmetsien kohtalo huolettaa, sillä niiden mukana tu-

houtuu paljon elämää.   W_232 

 

Tuntuu aivan uskomattomalta, että jatkuva kasvatus on ollut kiellettyä vielä 

2000-luvulla metsienhoitoyhdistysten ohjeistusten mukaan! Mitä metsien-

hoitoyhdistyksiä sellaiset ovat? Metsäteollisuuden orjia kaikki! Vaikka se 

ehkä kansantaloudelle olisikin huono asia, en pidä ollenkaan huonona sitä, 

että metsäteollisuus Suomessa vähenee. Jospa se tarkoittaisi sitä, että met-

siimme voisi suhtautua muullakin tavalla kuin vain metsäteollisuuden re-

surssina! Koen, että moni ei nykyään osaa liikkua ja olla metsässä. Tämä 

vuosikymmeniä vallannut hyötypuhe on muuttanut metsän vain resurssiksi 

ja asettanut kaiken metsässä elävän ihmiselle alisteiseksi. Eläimet ovat vain 

riistaa tai haittaeläimiä, marjat muka mätänevät metsään jos ihminen ei niitä 

kerää, puut pitää kasvattaa tehokkaasti metsäteollisuuden raaka-aineeksi ja 

hirvien käytyä ruokailemassa taimikossa, kutsutaan sitä hirvituhoksi. Moni 

myös suhtautuu metsään juuri tämän ideologian mukaisesti ihmistä varten 

olevana resurssina, jota voi käyttää juuri siten kuin itselle sopii. Miettimättä, 
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mikä on metsän olemus, sen merkitys muulle eliöstölle. Toivoisin, että suh-

tautuminen metsään muuttuisi.   W_219 

 

Vastauksissa ollaan myös huolissaan puunkäytön lisääntymisestä tulevaisuudessa, ja sen 

metsiin luomasta paineesta. Osassa vastauksia puu nähdään tärkeänä raaka-aineena, jota 

tuleekin hyödyntää. Monessa kuitenkin todetaan, että puunkäytölle tulisi löytää tasapaino, 

kuten vastauksessa W_28 kuvaillaan. Metsäalan tulevaisuudennäkymät ovat yleisesti ot-

taen hyvät, ja monilla aloilla puupohjaisten materiaalien toivotaan korvaavan fossiilisia 

raaka-aineita (Kääriäinen 2019). Puun käytön monipuolinen ja kestävä lisääminen onkin 

yksi Kansallisen metsästrategian 2025 tavoitteista (Kansallinen metsästrategia 2025). 

Vaikka puunkäyttö siis lisääntyisikin tulevaisuudessa, on metsätalouden kestävyys kui-

tenkin asetettu politiikassa toiminnan perustaksi.  

 

Puu on verraton raaka-aine, mutta sen suurempi tarkoitus on olla kotina, 

turvana ja ravinnon lähteenä tuhansille metsän asukkaille. Puuta voidaan 

siitä huolimatta käyttää, mutta varovasti korjaten, jättäen joka aarille enem-

män puuta, kuin mitä sieltä on korjattu.   W_28 

 

Nykyisin avohakkuille on tarjolla myös varteenotettavia vaihtoehtoja, ja tämä seikka nos-

tetaankin vastauksissa usein esille. Vuonna 2014 toteutetun metsälain uudistuksen myötä 

metsänomistaja on voinut käsitellä metsäänsä myös erilaisin jatkuvan kasvatuksen kei-

noin. Vastauksissa monet katsovat, että metsiä saa kyllä hakata ja puuta hyödyntää raaka-

aineena, kunhan käytössä olisivat nämä varovaisemmiksi koetut menetelmät. Asenteiden 

uskotaankin ehkä hiljalleen olevan muuttumassa. Suomen metsäkeskuksen (2021, 2020) 

tietojen mukaan muutos on kuitenkin ollut varsin hidas, ja hakkuuaikomustilastojen mu-

kaan jatkuvaan kasvatukseen tähtäävien hakkuiden määrä on ollut hyvin vähäistä. Vas-

tauksista löytyy myös ymmärrystä sille, että aikaisemmin esimerkiksi laki ja verotus tai 

henkilökohtaisemmat syyt kuten lama ja velka, ovat saattaneet vaikuttaa metsänomistajan 

päätökseen avohakkuusta. Monessa vastauksessa koetaan, että tarvitsemme myös talous-

metsiä puuntuotannon turvaamiseksi ja avohakkuillekin on paikkansa metsätaloudessa. 

Tähän kootuista esimerkeistä käyvät hyvin ilmi, kuinka vastauksissa kaivataan muutosta 

nykyiseen toimintaan.  
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Viime aikoina vaikuttaa siltä, että avohakkuita on alettu kritisoida ja muita 

vaihtoehtoja tuoda keskusteluun. Kaipa avohakkuillakin on omat hyvät 

puolensa metsäaukioiden lajien säilyttäjinä ja metsäin perinpohjaisina uu-

distajina, mutta samassa tutkimusten tuloksia tulisi testailla ja pohtia, 

ovatko totutut tavat kuitenkaan ne parhaat muuttuvassa maailmassa.   W_52 

 

Toivon, että nyt olisi sellainen aate viriämässä, että nähtäisiin talouspuun 

korjaamiseen enemmän mahdollisuuksia kuin vain ne täyshakkuut. W_228 

 

Suomalainen metsä on kaunis ja hoidettu, tosin minua hirvittää tämänhetki-

nen aukkohakkuustrategia. Luontomme kokonaiskuva on peruuttamatto-

masti muuttumassa. Ymmärrän metsänomistajaa. Hänen on saatava puis-

tansa tuottoa, mutta samalla suren nykyisen metsänkäsittelyn julmia jälkiä 

ympäristössämme.   W_259 

 

Alla olevista lainauksista huomaa hyvin, kuinka osassa vastauksia kirjoittaja kokee, ett-

eivät metsät edes kaipaa ihmisten ”hoitoa” tai että nykyinen ”metsänhoito” on vähintään-

kin kyseenalaista. Metsänomistajia saatetaan joidenkin mukaan painostaa mukaan tähän 

metsien ”hoitamiseen” sekä avohakkuisiin. Kaikki eivät myöskään koe, että metsänomis-

tajille tarjottaisiin tarpeeksi aktiivisesti vaihtoehtoja avohakkuille tai edes tietoa näistä 

vaihtoehdoista. Jokaisella meistä on metsänhoidosta omat näkemyksemme, ja usein nämä 

kumpuavat metsäsuhteestamme. Juhani Pietarisen (1987) neljästä perusasenteesta primi-

tivismi korostaa ihmisen tasa-arvoa kaikkien muiden eliölajien kanssa ilman minkään-

laista erityisasemaa. Primitivismin mukaan ihmisen tulisi luopua pitkälle viedystä hyvin-

voinnista, ja esimerkiksi liiallinen tieteen ja tekniikan kehittäminen on luonnon kannalta 

haitallista (Pietarinen 1987). Suomalaisten metsäsuhteiden tila -selvityksen kuudesta met-

siin liittyvästä tunnetyypistä mikään tyyppi ei ole aivan näin radikaali (Kantar TNS 2018, 

Halla ym. 2018).  

 

Puheet metsänhoidosta surettavat. Ei metsä tarvitse meidän hoitoamme. 

Metsä kasvaa ja hoituu ihan itse, kun vain antaisimme sen olla. En vastusta 

sitä, että metsää myös käytetään. Mutta jos sitä käytetään, sitä pitäisi käyttää 

niin, että siitä on metsälle mahdollisimman vähän haittaa. Metsä, josta on 

kaadettu puut pois, ei enää ole metsä. Se on maata, jossa on ennen ollut 
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metsä. Siihen voi kyllä kasvaa uudet puut, mutta senkään jälkeen se ei vielä 

ole metsä. Metsä on kokonainen ekosysteemi, ei joukko puita.   W_27  

 

Maalla mielipide on perinteisesti ollut että metsää pitää hoitaa, ja että se 

pitää kaataa ajoissa että se uusiutuu. Nyt tuntuu että Suomen luonto on hoi-

dettu todella huonoon kuntoon jos biodiversiteettiä ajattelee. Siihen päälle 

vielä myrkyt ja ilmastonmuutos. Olen jo huomannut, että perhoset ja mesi-

pistiäiset ovat selvästi vähentyneet, samoin linnut. Luonnonsuojelualueilla 

taas on selvästi isompi lajikirjo ja elinympäristöjä jollaisia en ole talousmet-

sissä nähnyt.   W_47 

 

Aineistossa avohakkuut saavat kuitenkin myös selkeää kannatusta. Avohakkuut nähdään-

kin usein normaalina osana metsätalouden kiertoa, ja monien mielestä avohakkuut ovat 

tehostaneet metsätaloutta ja puuston kasvua. Joissain vastauksissa myös huomautetaan, 

että vanheneva metsä kannattaa hakata ennen kuin laho pääse leviämään. Monessa vas-

tauksessa ollaan sitä mieltä, että Suomessa metsiä hoidetaan hyvin. Jatkuvaan kasvatuk-

seen suhtaudutaan joissain vastauksissa epäillen. Avohakkuut kuuluvatkin oleellisena 

osana jaksolliseen metsänkasvatukseen, ja metsiemme vuosittainen kasvu ja puuston ko-

konaistilavuus ovat kasvaneet merkittävästi viimeisten 50 vuoden aikana (Luke 2022). 

Maassamme 1960–70 -luvuilla toteutettuihin metsätalouden tehostamisohjelmiin kuului 

kuitenkin paljon muutakin kuin vain avohakkuiden laaja käyttöönotto: muita keinoja met-

sätalouden tehostamiseen olivat esimerkiksi turvemaiden laajat ojitukset sekä metsien 

lannoitukset (Kotilainen ja Rytteri 2011). Monia metsätalouden työlajeja tuetaan edelleen 

Kemera-tuilla. Suomessa metsätaloudessa pyritään kokonaisvaltaiseen kestävyyteen, esi-

merkiksi erilaisilla talousmetsien luonnonhoidon keinoilla. 

 

Vastauksissa muistutetaan myös, että jos avohakkuita tehdään, on huolehdittava niiden 

jälkeisistä uudistamistoimista. Parissa vastauksessa huomautetaankin, että hakkuuaukot 

ovat vain pieni hetki metsän pitkässä kierrossa. Suomessa lainsäädäntö (Metsälaki 

1093/1996 5 a §) vaatii metsänomistajaa huolehtimaan hakkuunjälkeisestä uudistami-

sesta. Joissain vastauksissa kaikenlaiset metsät ovat vastaajan mielestä osa luontoa ja ha-

kattuinakin arvokkaita. Osa näkee talousmetsät hyvinvoinnin lähteenä, ja metsän kasvun 

seuraaminen tuottaa iloa ja mielihyvää.  
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Edellä olleissa näkemyksissä erottuu hyvin Pietarisen (1987) perusasenteisiin kuuluvan 

utilismin ominaisuuksia. Utilismissa tavoitteena on tieteen ja tekniikan avulla saavuttaa 

mahdollisimman korkea hyvinvointi, ja siinä metsät nähdään arvokkaana teollisuuden 

raaka-aineena (Pietarinen 1987). Suomalaisten metsäsuhteiden tila -selvityksen tunnetyy-

peistä määrätietoinen sijoittaja korostaa kaikkein eniten metsän taloudellisia arvoja (Kan-

tar TNS 2018, Halla ym. 2018). Harkitseva hyödyntäjä tunnetyypille metsät tarjoavat 

työtä ja toimeentuloa, mutta myös virkistysarvot ja luonnonsuojelu koetaan tärkeiksi 

(Kantar TNS 2018, Halla ym. 2018). Alla on esitetty esimerkkejä kohdista, joissa avo-

hakkuista kirjoitetaan myönteisesti.  

 

Metsää täytyy hoitaa, joten se merkitsee, että sitä on myös hakattava ja uu-

distettava. Vaikka nykyisillä menetelmillä jälki on hakkuun jälkeen kaikkea 

muuta kuin silmän ilo, on se jatkuvuuden vuoksi tehtävä, jotta tulevillakin 

sukupolvilla olisi seurattavana metsän kasvun ihme.   W_166 

 

Metsä kasvaa takaisin, ei se häviä mihinkään. Ja metsä kasvaa paremmin, 

kun sitä hoidetaan. Tiedän että moni metsäammattilainen ja metsänomistaja 

kärsii, kun meitä syyllistetään luonnon raiskaamisesta. Ei raiskata, vaan hoi-

detaan, vaalitaan, arvostetaan. Sydämenasia.   W_289 

 

Erilaisiin metsätuhoihin suhtaudutaan vastauksissa kaksijakoisesti, kuten alla esitettävistä 

lainauksista voi todeta. Joissain vastauksissa avohakkuita syytetään esimerkiksi lisäänty-

neistä tuulituhoista tai kohonneesta tuulituhoriskistä myös vastaajan omalle metsälle. Toi-

saalta osassa uskotaan avohakkuiden olevan avuksi lahon tai hyönteistuhojen aiheutta-

miin uhkiin ja ongelmiin. Näissä näkemyksissään vastaajat ovatkin usein oikeilla jäljillä. 

Varttuneissa metsissä avohakkuuta pidetään yleensä metsän tuoton kannalta parhaana 

vaihtoehtona esimerkiksi juurikäävän vaivaamille tai muista tuhoista pahasti kärsineille 

metsille. Erilaisten tuhojen uhatessa ja edetessä ajoissa tehty avohakkuu tuottaakin met-

sänomistajalle yleensä paremman tulon kuin odottelu. Avohakkuut tosin tunnetusti altis-

tavat viereisen metsän tuulituhoille. Vastauksissa toivotaan myös, että hakkuumenetelmiä 

ja -koneita kehitettäisiin niin, ettei työnjälki maastossa olisi kovin rumaa. Nykyaikaisessa 

metsätaloudessa pyritäänkin kyllä koko ajan kehittämään entistä parempia menetelmiä 

sekä kalustoa esimerkiksi korjuuvaurioiden vähentämiseksi ja rajoittamiseksi. 

 



 

48 
 

Emme kannata avohakkuita, ja nyt jännittääkin, miten oman metsän isoim-

mat puut kestävät siinä kohtaa, jossa naapuri on tehnyt metsäänsä avohak-

kuun. Siinä on iso riski sille, että naapurin metsäaukon yli puhaltavat myrs-

kytuulet kaatavat meidän metsäämme.   W_171 

 

Kannatan avohakkuuta silloin, jos puut ovat tasaikäisiä tai laho alkaa hää-

möttää. Näin tein viime kesänä. Avohakkuu oli ainoa vaihtoehto yli 80-vuo-

tiaille puille. En halua muumioitunutta metsää. Tänä keväänä istutettin tu-

hansia kuusentaimia alueelle.   W_64 

 

3.5 Avohakkuiden vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen 

 

Mielestäni ihmisen tulisikin toimillaan edistää metsän monimuotoisuutta 

säilyttäen lisätä harvennushakkuita aukkohakkuun sijaan.   W_13 

 

Avohakkuut muuttavat metsien elinympäristöjä merkittävästi. Kuten jäljempänä olevista 

esimerkeistä käy ilmi, myös Suhteeni metsään -keruun vastauksista nousi selkeästi esille 

huoli liiallisista hakkuista sekä erilaisten metsäelinympäristöjen ja niissä elävien eliöiden 

kohtalosta. Huolestuneista monet nostavat esille erityisesti luonnontilaisten ja vanhojen 

metsien vähenemisen avohakkuiden seurauksena. Kuten jo kappaleessa 3.2 todettiin, mo-

net eivät pidä avohakkuiden seurauksena syntyneitä ”puupeltoja” edes oikeana metsänä. 

Muutamissa vastauksissa mainitaan myös liian kapeat tai jopa olemattomat suojavyöhyk-

keet.  

 

Nämä vastaajien esille tuomat huolet eivät ole yllättäviä, sillä kyselyiden mukaan luonnon 

monimuotoisuus ja sen säilyttäminen ovat suomalaisille hyvin tärkeitä (UPM 2020, Val-

keapää ym. 2009). Kun UPM:n (2020) kyselyssä avohakkuuisiin kielteisesti tai varauk-

sella suhtautuvia pyydettiin kertomaan tärkeimpiä syitä näkemykselleen, nousivat tär-

keimmiksi syiksi avohakkuiden vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen sekä lajien 

uhanalaistumiseen. Luonnon monimuotoisuuden tärkeys näkyy myös erilaisissa met-

säsuhteissa. Suomalaisten metsäsuhteiden tila -selvityksen mukaan metsien ja luonnon 

monimuotoisuus ovat tärkeää monille tunnetyypeille, mutta erityisesti yhteisöllinen huo-

lehtija ja seesteinen ylläpitäjä tunnetyypeissä ne painottuvat (Kantar TNS 2018, Halla 



 

49 
 

ym. 2018). Pietarisen (1987) perusasenteista primitivismissä korostetaan luonnon moni-

muotoisuuden vaalimista. 

 

Nykyinen metsäkeskustelu on hyvin tärkeää, olisi tärkeää saada laajat avo-

hakkuut historiaan, ne tuhoavat uhanalaisten lajien elinympäeistöjä. Ajatte-

len, että metsää tulisi hoitaa ja käsitellä mahdollisimman vähän tuhoa ai-

heuttaen. Minua huolettaa kovasti lajiemme monimuotoisuuden vähenemi-

nen ja vanhojen luonnontilaisten metsien vähyys maassamme.   W_77 

 

Me, oman ikäluokkani ja meistä vanhemmat surimme aukkohakkuiden tul-

lessa muotiin. Kauniit metsät raiskattiin hakkaamalla kaikki puut, jopa ran-

tametsät ja teiden varret hakattiin aukoiksi. Tuntui oudolta, kun nuo vuosi-

kymmenien kauniina säilyneet ja jatkuvasti sieltä lisätuloa tuottaneet metsät 

hakattiin pois. Osa lintulajeista ja kasvillisuudesta katosivat samalla.   

W_272 

 

Avohakkuilla on todettu olevan selkeä vaikutus metsiemme monimuotoisuuteen. Pitkään 

jatkunut metsikkökuvioihin ja jaksolliseen kasvatukseen perustunut metsien tehokas ta-

loudellinen hyödyntäminen on johtanut mm. lahopuun ja luonnontilaisten metsien vähe-

nemiseen sekä metsien rakenteellisen monimuotoisuuden heikkenemiseen (Kuuluvainen 

ym. 2004, Korhonen ym. 2021). Esimerkiksi vanhojen metsien ja lahopuun väheneminen 

sekä metsien puulajisuhteiden muutokset ovatkin merkittäviä syitä metsälajien uhanalai-

suudelle (Hyvärinen ym. 2019). 

 

Vaikka avohakkuiden vaikutuksista eliöihin ollaan vastauksissa yleisellä tasolla huolis-

saan, kertoo osa kuitenkin huolestaan erityisesti tiettyjä lajeja kohtaa. Varsinkin lintujen 

ystävät, kuten vastaajat W_218 ja W_295, mainitsevat usein tietyt lajit. Ihmiset tuntevat-

kin usein kiintymystä luonnoneläimiä kohtaan (Jacobs 2012). Vastauksien mukaan avo-

hakkuut heikentävät ja hävittävät monien lintulajien, kuten petolintujen, elinympäristöjä. 

Linnuillakin metsätalouteen liittyvät syyt, kuten vanhojen metsien ja lahopuun vähene-

minen, ovat merkittävä syy lajien uhanalaisuudelle (Hyvärinen ym. 2019). Esimerkiksi 

ennen hyvin yleiset hömötiainen (Poecile montanus) ja töyhtötiainen (Lophophanes 

cristatus) ovat käyneet harvinaisemmiksi (Hyvärinen ym. 2019). 
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Vanhan kuusikon kaatamisen yhteydessä alueen viirupöllö sekä kana-

haukka havainnot loppuivat. Tosin viirupöllöhavaintoja alkoi ilmetä muu-

tamien kilometrien etäisyydellä edellä mainitusta kohteesta, mutta kuluvan 

vuoden keväänä myös sillä alueella on suoritettu laajoja avohakkuita. 

W_218 

 

Minua surettaa ja jopa hirvittää yksipuoliset yhden puulajin puulajiviljelmät 

sekä vanhojen metsien hakkuut, erityisesti avohakkuut, koska nämä toimet 

köyhdyttävät lajistoa ja ovat ajaneet useita lintulajeja, kuten hömötiaisen, 

töyhtötiaisen ja kuukkelin ahdinkoon. Linnut eivät yksinkertaisesti löydä 

tarpeeksi ruokaa nuorista metsistä, joten populaation pienenevät ja pirstou-

tuvat. Isojen vankkaoksaisten puiden puuttuminen vaikeuttaa petolintujen 

pesintää.   W_295 

 

Avohakkuiden luomat avoimet elinympäristöt hyödyttävät esimerkiksi joitain generalis-

tilajeja, mutta sulkeutuneiden metsien lajeille ne aiheuttavat huomattavaa ja pitkäaikais-

takin haittaa (Koivula ja Vanha-Majamaa 2021). Kappaleessa 3.3 on esitetty, miten eri 

tavoin avohakkuut vaikuttavat esimerkiksi mustikkaan ja puolukkaan. Ongelmallista 

luonnon monimuotoisuuden kannalta on kuitenkin se, että näille avoimien paikkojen ge-

neralistilajeille on metsiemme rakenteesta johtuen tarjolla paljon elinympäristöjä (Kuu-

luvainen ym. 2004, Korhonen ym. 2021), toisin kuin vanhojen ja luonnontilaisten metsien 

usein uhanalaisille lajeille (Hyvärinen ym. 2019, Korhonen ym. 2021). 

 

Vastauksissa muistutetaan laajasti myös metsien muiden kuin taloudellisten arvojen huo-

mioimisen tärkeydestä, kuten alla käy ilmi. Nykyisin luontoarvojen huomioiminen on osa 

normaalia talousmetsien hoitoa, ja metsätaloudessa pyritään myös ekologiseen kestävyy-

teen. Metsätalouden ekologiseen kestävyyteen pyritään lainsäädännön lisäksi monipuoli-

silla vapaaehtoisuuteen perustuvilla keinoilla, kuten sertifioinnilla ja suosituksilla. Met-

sätalouden negatiivisia vaikutuksia monimuotoisuudelle voidaan vähentää talousmetsien 

monipuolisilla luonnonhoitotoimilla (Koivula ja Vanha-Majamaa 2021). 

 

Silti toivon, että jatkossakin Suomessa muistetaan talousmetsien rinnalla 

pyhittää alueita myös luonnonvaraisille metsille, virkistysmetsille ja kau-
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punkimetsille. Metsä on suomalaisille tärkeä muutoinkin kuin liiketaloudel-

lisessa mielessä ja olen aivan varma, etteivät suomalaiset arvosta liiallisia 

avohakkuita tai halua nähdä ympärillään pelkkiä persoonattomia talousmet-

siä.   W_19 

 

Vastauksissa mainitaan myös metsien merkitys ilmastolle ja rooli maapallon keuhkoina. 

Liiallisten hakkuiden pelätään vaikeuttavan ilmastonmuutoksen vastaista työtä. Toisaalta 

muutamissa vastauksissa hyvin hoidettu ja kasvava metsä nähdään myös ilmastotekona. 

Tämä ristiriitaisuus käy hyvin ilmi alla esitetyistä tekstilainauksista. Vastauksissa muis-

tutetaan myös ihmisen olevat osa luontoa ja riippuvainen siitä. Metsillä onkin tärkeä rooli 

ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä, mikä tulee huomioida metsien hoidossa. Ilmaston 

kannalta erityisesti nopea ja tehokas metsänuudistaminen on tärkeää (Saksa 2020). Ilmas-

tovaikutukset voidaan metsätaloudessa huomioida monin tavoin, ja oikea-aikaisilla hoi-

totoimilla puuston hyvinvointia sekä tuhonkestävyyttä ja näin ollen myös hiilensidonta-

kykyä voidaan edistää (Saksa 2020). Hakkuut luonnollisesti pienentävät metsien hiiliva-

rastoa ja -nieluja, mutta kokonaisuutta tarkastellessa tulee huomioida myös, mitä kaade-

tusta puutavarasta valmistetaan (Saksa 2020). 

   

Mutta suurena metsänystävänä koen murhetta ja ahdistusta siitä, kuinka 

metsiämme tänä päivänä kohdellaan. Sumeilematta kaadetaan paljaaksi 

suuria metsäalueita tehtaitten tarpeiksi. Hiilinielut vähenevät ja saamme 

odottaa kauan uusien puitten kasvua. Eikä uusi metsä korvaa koskaan en-

tistä. Maisemat muuttuvat tunnistamattomiksi hakkuuaukkoineen.   W_255 

 

Eikä avohakkuitakaan pitäisi katsoa karhealla silmällä, sillä osaltaan tehok-

kaan metsänhoidon ansiosta metsävarantomme on noussut huippulukemiin. 

Hyvin hoidettu talousmetsä on hiilinieluna parempi kuin luonnonvarainen 

metsä.   W_248 

 

Luonnonsuojelu on tunnetusti teema, joka nostaa ihmisten tunteet pintaan. Tässäkin ai-

neistossa joissain vastauksissa arvostellaan ja kritisoidaan todella kovasanaisesti ja kiih-

keästi luonnonsuojelijoita ja avohakkuiden vastustajia. Avohakkuiden vastustajia kutsu-

taan mm. tyhmiksi tai itsekeskeisiksi, ja monien heistä oletetaan olevan kaupunkilaisia. 

Muutamissa vastauksissa avohakkuiden vastustajien esittämien väitteiden todenperäisyys 
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kyseenalaistetaan, ja jotkut huomauttavat myös jatkuvaan kasvatukseen liittyvän ongel-

mia. Täytyy tietenkin muistaa, että myös avohakkuiden kannattajat ja metsäteollisuus saa-

vat vastauksissa osakseen paljon todella kovasanaistakin arvostelua. Suurimmassa osassa 

avohakkuita käsittelevistä vastauksista niihin suhtaudutaan negatiivisesti, ja nämä näke-

mykset tulevatkin selkeästi esille tämän tutkimuksen tuloksissa.  

 

Joissain vastauksissa kirjoittaja on ärsyyntynyt siitä, ettei metsänomistajien anneta rau-

hassa tehdä omalla omaisuudellaan mitä he haluavat. Erilaisilla monimuotoisuuden tur-

vaamiskeinoilla saattaakin olla yksittäiselle metsänomistajalle huomattavia taloudellisia 

vaikutuksia, minkä vuoksi metsänomistajien omaisuuden suojasta täytyy huolehtia (Ojala 

ja Mäkelä 2013). Tämän vuoksi nykyiset monimuotoisuuden edistämiskeinot perustustu-

vatkin pitkälti vapaaehtoisuuteen ja suosituksiin.  

 

Avohakkuiden herättämiä tunteita käsiteltiin laajasti kappaleessa 3.2. Metsätalouden kon-

fliktit syntyvätkin usein järjen ja tunteen törmätessä, ja monet metsäalan konfliktit liitty-

vät nimenomaan luonnonsuojeluun. Metsäalalla on ollut pitkään tapana korostaa järkeä 

ja tiedettä, kun taas ihmisten tunteiden huomioon ottaminen on jätetty vähemmälle huo-

miolle (Buijs ja Lawrence 2013). Buijsn ja Lawrencen (2013) mukaan metsäalan ammat-

timaiset osapuolet saattavat syyttää vastapuolta esimerkiksi liiallisesta tunteellisuudesta 

tai siitä, etteivät ihmiset saa tarpeeksi tietoa päätöksentekoonsa. Saman voisi olettaa pä-

tevän myös niihin, jotka eivät ole metsäalan ammattilaisia, mutta jakavat heidän arvonsa 

ja esimerkiksi kannattavat avohakkuita järkisyihin vedoten. Tunteita herättävissä tilan-

teissa ihmisellä on myös tapana luottaa omiin uskomuksiinsa ja ennakkoasenteisiinsa ja 

huomioida vain näitä omia näkemyksiään tukeva tieto (Kunda 1990, Redlawsk 2002). 

Konfliktitilanteissa tunteet saattavat ottaa vallan ja negatiiviset tunteet kohdistua asioiden 

sijasta suoraan vastapuolen edustajiin (Glasl 1999 viitattu Buijs ja Lawrence 2013).  

 

Kyllä metsä nykyisen metsänkäsittelyn kestää. Pätee sanonta: Kun metsän 

hakkaa, niin kyllä siihen metsä kasvaa tilalle ennemmin tahi myöhemmin. 

Metsää saa ja pitää käyttää. Se ei ole metsänkäyttöä cityvihreällä kaupunki-

asunnossaan suunnitella karttojen ääressä uusia metsänsuojelualueita. Ja 

käydä ihmisten omaisuuden kimppuun saadakseen palan koskematonta 

metsää suojelluksi kaikelta.   W_233 
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Roistoiksi ja riistäjiksi metsänomistajathan ovat julkisessa keskustelussa 

nyt leimattu. Totuudesta ei välitetä. Meillä 13 sukupolvea on saanut ison 

osan elannostaan näistä metsistä. Silti aina on puunmäärä lisääntynyt met-

sissä ja alueita hakkuilta säästetty. Metsät ovat monimuotoisia ja terveitä. 

Suomalainen vastuullinen ja ylisukupolvinen metsänomistajuus ansaisisi 

oman juhla- ja liputuspäivän, ei julkista lynkkausta. Se on kestävää ja luon-

toa kunnioittavaa. Metsäala pitää Suomen talouden pystyssä ja työllistää lu-

kuisia ja taas lukuisia ihmisiä. Se myös tuo myös rahaa palvelualalle. Ilman 

metsiä ei Suomi olisi hyvinvointivaltio.   W_214 

 

3.6 Tulosten luotettavuus ja yleistettävyys 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan rooli tulkitsijana korostuu, mikä lähes väistämättä 

johtaa kysymykseen tutkijan puolueettomuudesta (Tuomi ja Sarajärvi 2009). Tämä on 

laadullisessa tutkimuksessa tunnustettu ongelma, koska tutkija on myös se, joka päättää 

koeasetelmasta sekä miten ja millaisia tutkimusmenetelmiä sovelletaan (Tuomi ja Sara-

järvi 2009). Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan onkin tärkeää kiinnittää huomiota sii-

hen, että hän pyrkii aidosti kuulemaan ja ymmärtämään alkuperäistä lähdettä antamatta 

omien näkemyksiensä ja ominaisuuksiensa vaikuttaa havainnointiinsa (Tuomi ja Sara-

järvi 2009). Koska laadullisessa tutkimuksessa, kuten muistitietotutkimuksessa, tutkija 

tulkitsee aineistoa aina omista lähtökohdistaan ja erilaisia menetelmiä käyttäen, on hyvin 

mahdollista, että toinen tutkija saisi erilaisia tuloksia samankaltaisesta tutkimuksesta.  

 

Kirjoituskeruilla kerättyihin muistitietoaineistoihin liittyy samanviitteisyyden ongelma 

(Pöysä 2006). Tällä tarkoitetaan sitä, että koska keruut suunnataan yleensä suurelle ylei-

sölle, saadut vastaukset ovat taustaltaan hyvin hajanaisia ja peräisin esimerkiksi erilaisista 

yhteisöistä ja paikoista (Pöysä 2006). Kirjoituskeruilla saa kuitenkin aiheesta ja siihen 

liittyvistä näkökulmista hyvin laajan kuvan (Pöysä 2006). Muistitietotutkimuksessa ja 

kirjoituskeruiden avulla kerättyjen aineistojen tutkimustulokset eivät tyypillisesti ole 

yleistettävissä, eikä se tavallisesti ole tarkoituskaan. Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä 

määrällisen tutkimuksen tavoin etsimään objektiivista totuutta (Tuomi ja Sarajärvi 2009), 

eikä esimerkiksi metsäsuhteiden kohdalla voida sanoa mikä on oikein ja mikä väärin. 

Muistitiedon tarkoituksena onkin rikastuttaa näkökulmia muun tiedon ohella tarkkojen 

faktojen tarjoamisen sijaan (Fingerroos ja Haanpää 2006, Rossi 2013). Muistitieto tarjoaa 
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omanlaisensa näkökulman ihmisten näkemyksiin avohakkuista, koska ihmiset ovat saa-

neet täysin spontaanisti kertoa aiheesta niin halutessaan. 

 

Koska laadullisessa tutkimuksessa on kyse tutkijan tulkinnasta, on tutkimuksen luotetta-

vuuden kannalta käytettyjen menetelmien ja analyysitapojen tarkka raportointi ja kuvailu 

erittäin tärkeää (Tuomi ja Sarajärvi 2009). Lukijan täytyy pystyä selkeästi toteamaan, mi-

ten ja miksi johonkin tulokseen on päädytty. Tässä tutkimuksessa aineiston keruu ja ana-

lysointi on pyritty kuvaamaan mahdollisimman tarkasti. Tehdyt valinnat on pyritty pe-

rustelemaan mahdollisimman selkeästi käyttäen esimerkkilainauksia aineistosta. Esimer-

kiksi aineiston koodaaminen osoittautui hankalaksi, koska aineisto oli hyvin vaihtelevaa. 

Aineiston koodaus toimii kuitenkin vain tutkijan apukeinona suuren tietomäärän hallin-

nassa ja auttaa olennaiseen keskittymisessä. Tässä tutkimuksessa keskityttiin lähinnä iso-

jen päälinjojen löytämiseen aineistosta. Päälinjat löytyvät yleensä helpommin, ja näin tut-

kimuksen luotettavuus paranee, varsinkin tulkinnan perustuessa vain yhden tutkijan nä-

kemykseen.  

 

Vaikka avohakkuiden herättämät tunteet nousivat aineistossa isoksi teemaksi, saattaa tun-

teiden rooli vastaajille olla todellisuudessa vieläkin suurempi. Tunteiden koodaaminen 

oli haastavaa, ja valitusta koodaustavasta johtuen ihmisten tunteet saattoivatkin jäädä 

liian vähäiselle huomiolle. Vastaaja saattaa kirjoituksessaan kertoa hyvin tunteikkaasti 

esimerkiksi metsiin liittyvistä muistoista, mutta mainitessaan avohakkuut hän pysyttelee 

tiukasti järkipohjaisissa perusteluissa. Vastauksissa monipuolista materiaalia on hyvin 

paljon, eikä kaikkea voitu ottaa mukaan tähän tutkimukseen. Vastaajien näkemyksiä jou-

duttiinkin pelkistämään ja kokoamaan samankaltaisia kommentteja isommiksi kokonai-

suuksiksi. Erilaiset kommentit on tuloksissa myös järjestelty soppivan teeman alle. Eri-

laisella koodaustavalla tai pienemmällä aineistolla tulokset saattaisivatkin muuttua jonkin 

verran. 
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4. LOPUKSI 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ihmisten näkemyksiä avohakkuista muis-

titiedon avulla. Koska muistitieto on metsätieteissä harvemmin käytetty aineistolaji, jou-

duttiin tässä tutkimuksessa yhdistelemään erilaisia tutkimusperinteitä. Alun perin tutki-

muksessa oli tarkoitus tarkastella useita eri ajankohtaisen metsäkeskustelun teemoja, 

mutta tästä tavoitteesta jouduttiin luopumaan. Koska tutkimuksessa päätettiin suhteellisen 

myöhään keskittyä pelkästään avohakkuisiin, olisivat tulokset voineet olla hieman erilai-

sia, mikäli tämä päätös olisi tehty heti alun perin. Tämän vuoksi alkuperäisistä tavoitteista 

on kerrottu esimerkiksi menetelmät-osiossa. Tässä tutkimuksessa löydettyihin isoihin 

päälinjoin tällä ei liene erityisen suurta merkitystä.  

 

Aineiston vastaukset olivat keskenään hyvin erilaisia toisten tiivistäessä ajatuksensa muu-

tamaan lauseeseen, kun taas toiset innostuivat muistelemaan elämäänsä hyvinkin laajasti. 

Vastauksista käy selvästi ilmi, kuinka valtavasti erilaisia mielipiteitä, muistoja ja tunteita 

metsiin ihmisten mielissä liittyy. Aineisto on hyvin laaja ja monipuolinen, ja sen pohjalta 

voitaisiin tehdä vielä paljon erilaista lisätutkimusta. Jatkotutkimuksissa voitaisiin pereh-

tyä tarkemmin esimerkiksi siihen, mistä avohakkuiden herättämät tunnereaktiot kumpua-

vat.  

 

Valtaosassa vastauksia, joissa avohakkuita käsitellään, suhtautuminen niihin on negatii-

vinen. Vastauksista erottuu kuitenkin myös selkeä osuus, jossa avohakkuisiin suhtaudu-

taan positiivisesti. Neutraalisti avohakkuita käsittelee vain pieni joukko. Tämä suhtautu-

misten jakautuminen on hyvin linjassa aikaisemman tutkimustiedon kanssa (esim. UPM 

2020), vaikka tämän tutkimuksen tulokset eivät aineiston hankintatavasta johtuen olekaan 

suoraan yleistettävissä suomalaisiin. Tutkimuksessa aineistosta erottui melko selkeästi 

neljä isoa teemaa, joita tässä työssä käytiin läpi aikaisempaan tietoon peilaten. Tutkimuk-

sessa havaitut teemat olivat: avohakkuiden herättämät tunnereaktiot, hakkuiden vaikutuk-

set maisemaan ja metsien virkistyskäyttöön, avohakkuut osana metsätaloutta sekä hak-

kuiden vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen.  Kaikissa tutkimuksessa havaituissa nel-

jässä teemassa voidaan havaita taustalla vaikuttavan esimerkiksi ihmisen henkilökohtai-

sen metsäsuhteen. 
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Tässä tutkimuksessa selvisi avohakkuiden herättävän ihmisissä hyvinkin voimakkaita, 

pääasiassa negatiivisia, tunteita ja reaktioita. Avohakkuista käytetään vastauksissa usein 

karuja termejä, kuten raiskio tai hautausmaa. Näitä tunteita voidaan selittää esimerkiksi 

ympäristöpsykologian paikkaan kiinnittymisen ja mielipaikkojen teorioilla sekä teorialla 

psykologisesta omistajuudesta. Metsäalan konflikteissa tunteilla on esitetty olevan erit-

täin suuri rooli niiden pitkään jatkuneesta väheksymisestä huolimatta (Buijs ja Lawrencen 

2013), ja tämä järjen ja tunteen yhteentörmäys näkyykin vastauksissa selvästi. Erityisesti 

lapsuudesta tutut metsät ovat sekä vastauksien että aikaisemman tutkimuksen (esim. Kor-

pela 2012) perusteella ihmisille hyvin tärkeitä, ja erityisesti näiden paikkojen menettämi-

nen avohakkuiden seurauksena aiheuttaa paljon mielipahaa. Monessa vastauksessa käy-

tetään avohakkuiden seurauksena syntyneistä talousmetsistä termiä ”puupelto”, eikä näitä 

metsiä pidetä edes oikeina metsinä.  

 

Avohakkuut muuttavat merkittävästi metsämaisemaa, ja valtaosin tätä muutosta pidetään 

negatiivisena sekä tämän tutkimuksen vastauksissa että suomalaisten mielestä yleisesti 

(esim. Miina ym. 2020). Metsät ja erityisesti lähimetsät ovat suomalaisille tutkitusti tär-

keitä ja monipuolisia virkistäytymispaikkoja (Sievänen ja Neuvonen 2011), eivätkä tä-

män tutkimuksen vastaajat tee tähän poikkeusta. Vastauksissa avohakkuita syytetäänkin 

usein metsien virkistysarvojen tuhoamisesta tai ainakin heikentämisestä. Erityisesti avo-

hakkuiden negatiiviset vaikutukset maisemaan ja alueella liikkumiseen sekä marja- ja sie-

nisatoihin aiheuttavat vastaajissa mielipahaa ja turhautumista.  

 

Metsätalous ja metsäteollisuus tarjoavat monille suomalaisille työtä ja toimeentuloa ja 

ovat myös kansantaloudellisesti tärkeitä. Avohakkuista puhuttaessa nämä taloudelliset 

perustelut nostetaan vastauksissa usein esiin, vaikka toisaalta avohakkaajien ja metsäte-

ollisuuden nähdään keskittyvän liikaakin taloudellisiin seikkoihin. Myös tulevaisuuden 

lisääntyvä puunkäyttö aiheuttaa huolta. Suomessa metsäteollisuuden rooli metsäpolitii-

kassa on ollut vahva jo pitkään (Kotilainen ja Rytteri 2011), mutta ala on pyrkinyt kehit-

tään toimintaansa kestävämpään suuntaan. Tämä tutkimus osoitti monien olevan nykyisin 

tietoisia siitä, että avohakkuille on olemassa myös vaihtoehtoja, vaikka avohakkuiden 

käytölle löytyy vastauksissa myös ymmärrystä. Joukossa on myös vastauksia, joiden kir-

joittajan mielestä metsät eivät edes kaipaa ihmisen hoitoa. Aineistossa avohakkuut saivat 

kuitenkin myös selkeää kannatusta, ja osan mielestä avohakkuut ovatkin varsin toimiva 

menetelmä.  
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Tämä tutkimus osoittaa selkeästi, etteivät avohakkuiden vaikutukset metsiemme moni-

muotoisuuteen ole jääneet kansalaisilta huomaamatta. Vastauksissa ollaan selkeästi huo-

lissaan erilaisten metsäelinympäristöjen, kuten vanhojen ja luonnontilaisten metsien, sekä 

metsässä elävien eliöiden kohtalosta. Suomessa pitkään harjoitetulla tehokkaalla metsä-

taloudella on ollut lukuisia negatiivisia vaikutuksia maamme metsiin ja niissä eläviin la-

jeihin (Kuuluvainen ym. 2004, Hyvärinen ym. 2019). Vastauksissa toivotaankin, että 

myös metsien muihin kuin taloudellisiin arvoihin, kuten suojeluun, virkistykseen ja il-

mastovaikutuksiin, kiinnitettäisiin riittävästi huomiota. Vastauksista nousee selkeästi 

esiin myös klassinen metsätalouden ja luonnonsuojelun välinen konflikti. Pienessä osassa 

vastauksia luonnonsuojelijoita ja avohakkuiden vastustajia arvostellaan kovasanaisesti. 

Avohakkuiden vastustajien ääni taas kuuluu selkeästi kaikissa neljässä teemassa, eivätkä 

hekään usein säästele sanojaan.  

 

Jaksollinen metsänkasvatus ja siihen kuuluvat avohakkuut ovat ainakin toistaiseksi val-

tamenetelmä suomalaisessa metsätaloudessa. Avohakkuut herättävät ihmisissä paljon ne-

gatiivisia mielipiteitä, ja keskustelu niistä käykin julkisuudessa kuumana. Metsäalan hy-

väksyttävyyden edistämiseksi tarvitsemme laajempaa tietoa ja ymmärrystä siitä, mitä ih-

miset avohakkuista ajattelevat ja miksi. Tässä tutkimuksessa aihetta lähestyttiin kirjalli-

sen muistitiedon kautta, joka ei tarjoa tarkkaa ja objektiivista faktatietoa (Rossi 2013), 

mutta antaa ihmisille mahdollisuuden kertoa omista näkemyksistään ja kokemuksistaan 

omalla tyylillään (Pöysä 2006). Muistitieto rikastuttaa ja täydentää muuta tutkimusta ta-

valla, jota muuten on hyvin vaikeaa saavuttaa (Fingerroos ja Haanpää 2006, Rossi 2013). 

Tässä tutkimuksessa erityisen mielenkiintoista olikin nähdä, kirjoittavatko ihmiset avo-

hakkuista spontaanisti, heitä siihen erikseen ohjaamatta tai siitä kysymättä. Ja kyllähän 

he kirjoittivat. 

 

Erilaisten metsäsuhteiden ja ihmisten näkemyksien tunnistaminen ja ymmärtäminen ovat 

tärkeitä metsäalan konfliktien ehkäisemiseksi ja metsäalan hyväksyttävyyden edistä-

miseksi (Matila ym. 2018, Buijs ja Lawrence 2013). Erilaisten metsäsuhteiden ja metsiin 

liittyvien näkemyksien tunteminen auttaa meitä sovittamaan yhteen erilaisia metsiin liit-

tyviä tavoitteita ja vaatimuksia (Matila ym. 2018). Tämän tutkimuksen perusteella avo-

hakkuiden herättämillä tunteilla on iso rooli vastaajien muodostaessa mielipiteitään hak-

kuista. Metsäalan konflikteissa tunteiden roolia on pitkään vähätelty, vaikka niiden rooli 
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on todennäköisesti hyvin merkittävä (Buijs ja Lawrence 2013). Tunteiden rooli tulisikin 

tunnustaa laajemmin ja kohdistaa siihen tutkimusta (Buijs ja Lawrence 2013). Muistitieto 

yksin ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitsemme myös muuta tutkimusta, jonka avulla voidaan 

paremmin selvittää esimerkiksi ihmisten taustojen ja näkemyksien välisiä syy-seuraus-

suhteita. Esimerkiksi kyselytutkimukset tai strukturoidut haastattelut soveltuvat tähän tar-

koitukseen usein muistitietoa paremmin. Tässä tutkimuksessa vastaajien erilaisten taus-

tojen vertaaminen heidän mielipiteisiinsä ei ollut tavoitteena.  

 

Tutkimuksen tulokset ovat hyvin samanlaisia, mitä aikaisemmissakin tutkimuksissa on 

todettu. Erityisen suuria yllätyksiä tai ristiriitaisuuksia aikaisempaan tietoon ei tutkimuk-

sessa havaittu, ja tulokset olivat pitkälti ennakko-odotusten mukaisia. Vaikka tässä tutki-

muksessa vastaajien suhtautumistavat jaettiin negatiiviseen, positiiviseen ja neutraaliin 

näkemykseen aiheesta, ei vastaajan todellinen kanta aiheeseen aina ollut täysin yksimie-

linen ja selkeä. Tämä tarkoittaa, etteivät ihmiset ole näkemyksissään aina ehdottomia, 

vaan ymmärtävät usein myös laajemmin erilaisia näkökulmia ja vaikuttimia.   
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