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 ➤

Köyhtyvä maa
Luonto. Kuudes sukupuuttoaalto etenee.  

Suomessa suurin osa uhanalaisista lajeista elää metsissä,  
joiden suojelu on enimmäkseen vapaaehtoista.

teksti Elina Venesmäki, kuvat Antti Sepponen

T
ie vanhaan Ojajärven metsään Lopella 
kulkee avohakatun alueen ohi. Suomen 
Greenpeacen metsävastaava Matti Lii-
matainen osoittaa tien vieressä lumen 
alla makaavaa tukkipinoa.

– Tuohon nuokin puut on jätetty, vaik-
ka syksyllä oli niin kova kiire päästä hak-
kaamaan, hän sanoo.

Jätämme auton vähän matkan päähän tielle, joka 
halkaisee vielä pystyssä olevan metsän. Asettelemme 
lumikengät jalkoihin ja lähdemme katsomaan, millai-
sia luontoarvoja tässä metsässä on. Puiden 
oksilla on lunta ja metsässä hiljaista.

Metsäyhtiö UPM omistaa Ojajärven met-
sän. Se on eteläsuomalainen vanha metsä, 
jonka yhtiö aikoo hakata. Luonnonsuojelijat 
vastustavat.

Tällaisia metsiä Suomessa nousee otsikoi-
hin silloin tällöin: Metsä ei ole täysin koske-
matonta, koska koskemattomia suojelemattomia met-
siä Etelä-Suomessa ei enää ole. Luontoarvot ovat kui-
tenkin sen verran merkittävät, että luonnonsuojelijat 
ehdottavat metsäyhtiölle, valtion Metsähallitukselle tai 
kunnille, että hakkuuaikeista kannattaa luopua ja an-
taa metsän vanheta rauhassa.

Matti Liimatainen näyttää, miten puiden oksilla on 
paljon naavaa, siellä täällä lumen alla makaa lahopui-
ta, vanhoja haapoja on runsaasti, samoin pystyyn kuol-
leita kuusia.

– Tämä olisi loistava asuinpaikka vaikkapa liito-ora-
valle, Liimatainen sanoo.

JÄLKIÄ LIITO-ORAVASTA ei tällä kertaa löydy.
– Ei niitä tietenkään edes ole kaikkialla. Liito-orava 

on uhanalainen laji, Liimatainen sanoo.

”Syksyllä 
oli kiire 
hakata 
puita.”

Suomen Green-
peacen metsävas-
taava Matti Liima-

tainen tarkistaa, 
onko kiven sammal-

laji uhanalainen.

Osa Ojajärven metsän puista kaatui syksyllä. Pystyyn kuolleissa puissa on elintilaa muun muassa kääville.

Ojajärven metsä olisi liito-oravalle sopiva elinympä-
ristö: liito-orava pesii usein vanhoissa haavoissa tai 
kuusissa kolopesissä, ja sille kelpaavat myös risupesät. 
Se syö lehtiä, ja siksi liito-oravan koti on sekametsässä.

Suojelun kannalta tuoreiden jälkien löytyminen oli-
si olennaista: silloin ainakin pieni alue oravan asuin-
paikan ympäriltä voitaisiin määrätä suojelluksi.

– Parikymmentä puuta tästä ympäriltä, Liimatainen 
viittoo kädellään, mutta lisää sitten, että suojeltavan 
alueen laajuus riippuu paikallisesta ely-keskuksesta. 
Joillakin alueilla liito-oravalle voitaisiin jättää elintilaa 

muutamia puita, toisaalla useita hehtaareja.
Etelä-Suomessa metsien suojelu perustuu 

yleensä vapaaehtoisuuteen. On joitakin laje-
ja, joiden asuinpaikat voidaan määrätä suo-
jeltaviksi – esimerkiksi juuri liito-orava ja 
joitakin jäkäliä ja sammaleita, kuten korpi-
kaltiosammal, kastanjakääpä ja harmaa-
neulajäkälä.

Jos metsä täyttää Metso-ohjelman kriteerit, valtio 
maksaa metsien suojelusta. Ohjelmaan saa hakea, mut-
ta pakollista suojeleminen ei ole.

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN köyhtyminen linkittyy 
ilmastonmuutokseen, mutta se ei ole ainoa syy. Ihmi-
nen tuhoaa elinympäristöjä kaikkialla.

Meneillään on kuudes sukupuuttoaalto, ja muiden 
muassa Suomi on luvannut pysäyttää monimuotoisuu-
den hupenemisen vuoteen 2020 mennessä. Suomessa 
elää arvioiden mukaan noin 45 000 kasvi- ja eläinlajia.

Noin joka kymmenes Suomessa elävä laji on uhan-
alainen. Uhanalaisista lajeista 36 prosenttia elää met-
sissä ja 22 prosenttia perinneympäristöissä ja muissa 
ihmisen luomissa ympäristöissä.

Monimuotoisuuden hupenemisen piti loppua jo 
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Suomen luonnon 
uhanalaiset

 ● Punaisen listan eläin- 
ja kasvilajeja, eli uhan-
alaisia, hävinneitä, sil-
mällä pidettäviä ja 
puutteellisesti tunnet-
tuja, on Suomessa yh-
teensä 4 960.

 ● Uhanalaistuminen on 
suurinta linnuilla, kuten 
mustakurkku-uikulla.
Myös monien nisäkkäi-
den, putkilokasvien, 
sammalien ja jäkälien 
uhanalaistuminen on 
kiihtynyt.

 ●  Toisaalta esimerkiksi 
kovakuoriaisten, lutei-
den, sudenkorentojen, 
kääpien, matelijoiden 
ja sammakkoeläinten 
tilanne on parantunut. 
 

 ➤ Lähteet: Suomen luon-
nosta laskettu uhanalai-
suusindeksi ja Suomen 
lajien uhanalaisuus –  
Punainen kirja 2010. 

vuonna 2010. Vuonna 2004 Maailman luon-
nonsuojeluliitto ja EU:n komissio aloittivat 
Countdown 2010 -hankkeen, jossa EU-maat 
ja lopulta koko maailma lupasivat lopettaa 
sukupuuttoaallon etenemisen vuoteen 2010 
mennessä. Silloin biodiversiteettisopimuksen 
(luonnon monimuotoisuus) osapuolet totesi-
vat yhdessä tuumin, että tavoitteeseen ei 
päästy, ja aikataulua siirrettiin vuoteen 2020.

Sukupuuttoaallon pysähtymisestä ei ole 
merkkejä vieläkään, ja Greenpeacen Matti 
Liimataisen mielestä tavoitteeseen ei oikeas-
ti edes pyritä.

– Tieteellinen tutkimus on osoittanut, että 
suojelupinta-alaa ei ole tarpeeksi, eikä viran-
omaisten päättämillä toimilla tulla sitä lisää-
mään niin paljon kuin olisi tarpeen. 

Nyt suojeleminen on valtion Metsähalli-
tuksellekin pääosin vapaaehtoista, ja se on 
voittoa tavoitteleva liikelaitos.

SUOMESSA ON PALJON TIETOA maan lajistosta 
ja sen köyhtymisestä. Lajiston uhanalaisuut-
ta on täällä arvioitu laajasti vuosina 2000 ja 
2010. Kymmenessä vuodessa erityisesti lintujen ja put-
kilokasvien tilanne heikkeni, samoin monien nisäkkäi-
den, sammalten ja jäkälien.

Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmu-
seon yksikönjohtaja Aino Juslén ja professori Jyrki 
Muona seuraavat luonnon köyhtymistä työkseen.

Jyrki Muonan mukaan kuudes sukupuuttoaalto on 
viidettäkin vakavampi. Viides alkoi luultavasti meteo-
riitin törmäyksestä ja vei maailmasta dinosaurukset ja 
paljon muita lajeja.

– Viides sukupuuttoaalto ei tehnyt nykyisen tiedon 
mukaan esimerkiksi hyönteisille juuri mitään. Nyt 
myös merkittävä osa kasveista on vaarassa.

Viidettä edeltäneistä sukupuuttoaalloista ei ole niin 
paljon tietoa, koska niistä on yli 250 miljoonaa vuotta 
aikaa. Lajeja kuolee sukupuuttoon aina, mutta suku-
puuttoaallossa niitä kuolee lyhyessä ajassa enemmän 
kuin yleensä.

JOILLAKIN LAJEILLA, kuten luteilla ja kovakuoriaisilla, 
meni vuonna 2010 aiempaa paremmin.

– Viime aikoina avohakkuissa ei ole välttämättä ha-
kattu metsää ihan tyhjäksi vaan esimerkiksi haapoja on 
jätetty. Tällaiset pienet ponnistukset auttavat, Aino 
Juslén sanoo.

Koko ongelmaa ei näin vähällä ratkaista. Juslénin 
mukaan olisi hyvin tärkeää säästää vanhoja metsiä, 
koska osa lajeista on hyvin nirsoja elinympäristönsä 
suhteen. Erityisen tärkeitä ovat vanhat metsät Etelä-
Suomessa, eikä riitä, että niitä on pieni alue Tampereel-
la ja toinen Espoossa.

Tärkeitä ovat jalot lehtipuut sekä yleisemmät haapa 
ja varhain pölytystä kaipaava raita, josta pölyttäjät saa-
vat sokeria pesänrakennuspuuhiinsa.

– Mainiota olisi, jos suureksi kasvaneita haapoja jäi-
si vielä lahopuuksi maahan, Juslén sanoo. 

Jos metsänomistaja alkaisi hakata metsiin vain pien-
aukkoja, se tarkoittaisi erilaisia pienilmastoja lajeille. 
Myös omalla pihalla voi antaa monimuotoisuudelle 
mahdollisuuksia, jos jättää osan pihasta hoitamatta. 

Entä sitten, jos luonto yksipuolistuukin. 
Ihminen on niin sopeutuvainen laji, että pa-
rin kovakuoriaisen katoamista ei kukaan 
edes huomaa. Vai kuinka?

Aino Juslén toteaa, että hän ei ainakaan 
haluaisi olla määrittelemässä, mitkä lajit jou-
tavat kadota tarpeettomina. Lajien pitäisi hä-
nen mukaansa saada elää paitsi niiden itsen-
sä takia myös siksi, että ihminen on osa sa-
maa ekosysteemien verkkoa. Joistakin 
ekosysteemeille erityisen tärkeistä lajeista, 
esimerkiksi mehiläisistä ja muista pölyttäjis-
tä, osaamme jo huolestua, mutta paljon on 
vielä meille tuntematonta.

– Esimerkiksi maaperän eliöistä emme tie-
dä vielä alkuunkaan tarpeeksi.

Jos maasta poistetaan hakkuiden jälkeen 
kannotkin, mukana menee paljon pieneliös-
töä ja sienirihmastoa. Se taas vaikuttaa muun 
muassa puiden kasvuun.

LOPEN OJAJÄRVELLÄ metsäyhtiö on päättänyt 
itse suojella osan metsästä ja lähettänyt 
Greenpeacelle kartan, jossa suojeltavat alu-

eet on ympyröity. Vaellamme katsomaan kahta niistä. 
UPM on saanut noin puolelle Suomessa sijaitsevista 
metsistään FSC-sertifioinnin, jonka ympäristökriteerit 
vaativat muun muassa, että metsän käytössä suojellaan 
biologista monimuotoisuutta, vesistöjä ja maaperää. 
Vaadittava suojeluala metsää kohti on viisi prosenttia. 
Tästä metsästä omistaja on piirtänyt karttaan suojelta-
vaksi muutamia joidenkin hehtaarien alueita.

– Varmaan ihan perusteltuja alueita, mutta liian pie-
niä ja etäällä toisistaan, summaa Liimatainen seisoes-
samme yhdellä suojeltavalla alueella.

Olemme kalliolla, jossa kasvaa joitakin mäntyjä. He-
ti kallion alla, jossa kuusitukkien alue alkaa, suojelu 
päättyy.  Jotta suojelluista alueista olisi hyötyä alueel-
la eläville lajeille, niiden pitäisi olla riittävän suuria, 
jotta kasvit ja eläimet voivat myös liikkua tai levittäy-
tyä. Pieni pala alkuperäistä luontoa keskellä avohak-
kuualuetta on suojaton, ja sen pienilmasto on toisenlai-
nen kuin mihin alueen eliöstö on tottunut.

IRROTAMME LUMIKENGÄT JALOISTA parin tunnin tarpo-
misen jälkeen. Liimatainen ja luontokuvaaja Risto Sau-
so lähtevät vielä katsomaan lähellä sijaitsevaa valtion-
metsää, joka ilmakuvien perusteella näyttää lupaaval-
ta: luontoarvoiltaan rikkaalta vanhalta metsältä. 

Metsien suojelu on pitkälti jalkatyötä: ilmakuvassa 
lupaava metsä on tummanvihreä, mutta paljon muuta 
siitä ei voi sanoa.

Suomessa vanhojen metsien suojelu on melkoista ha-
kuammuntaa. Metsänomistajan pitää jättää hakkuu-
suunnitelma alueelliselle metsäkeskukselle kaksi viik-
koa etukäteen. Suunnitelmat ovat julkista tietoa, mut-
ta niitä pitää osata erikseen pyytää. Esimerkiksi Ruot-
sissa kaikki hakkuusuunnitelmat ovat netissä kenen ta-
hansa seurattavissa.

Ympäristöjärjestöjen tärkeimmät lähteet ovat pai-
kallisia ihmisiä, jotka huomaavat lähestyvät hakkuut. 
Välillä ympäristöjärjestöjen aktiivit ehtivät paikalle 
kartoittamaan lajistoa – ja välillä myös estämään hak-
kuut. ●

”Tällaiset 
pienet 

ponnistukset 
auttavat.” 

Valokuvaaja Risto Sauson tehtävänä on  
kuvata luontoarvoja, joilla luonnonsuojelijat 

voivat perustella metsän suojelun.

Vanhat haavat ovat 
erityisen tärkeitä 

metsien moni- 
muotoisuudelle.


