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SUOMI 2021: METSIEN JA METSÄSUHTEIDEN MAA?

Kuva: Helsingin kaupungin materiaalipankki / Suomen Ilmakuva Oy 



MILLAISTEN METSIEN JA 
METSÄSUHTEIDEN MAA?

Kuva: Timo Kilpeläinen, Lusto

Käsitykset ovat muutoksessa; Jatkuva kamppailu ja neuvottelu: Mikä on 
ylipäätään metsä? Mistä metsistä puhutaan? Keitä tai mitä varten metsät ovat
olemassa? Kuka niitä saa käyttää ja mihin tarkoitukseen?



• Yksilön metsäsuhde on 
moniulotteinen, muuttuva 
kokonaisuus

• Muotoutuu elämänvaiheissa; ilmenee 
eri tavoin eri rooleissa, tilanteissa ja 
ympäristöissä

• Koostuu monista elementeistä, kuten 
arvoista ja tunteista

• Yhdellä yksilölläkin on usein monta 
näkökulmaa metsään

METSÄSUHDE – MIKÄ SE ON?

Kuva: Reetta Karhunkorva



• Metsät ovat suomalaisille tärkeitä, monin, 
keskenään ristiriitaisinkin tavoin

• Ihmiset toimivat omien 
metsäsuhteidensa pohjalta 

• Metsäsuhteet vaikuttavat ja ovat läsnä 
yhteiskunnassa, myös metsiin liittyvissä 
päätöksissä sekä metsäalan 
organisaatioissa että 
metsäammattilaisten ja metsänomistajien 
arjessa

• Erilaisten suhteiden ja tavoitteiden 
ymmärtäminen edistää ratkaisujen 
löytämistä

MIKSI METSÄSUHDE ON 
TÄRKEÄ?

Kuva: Reetta KarhunkorvaKuva: Timo Kilpeläinen, LustoKuva: Timo Kilpeläinen, Lusto





Aina on eletty läheisissä väleissä metsän kanssa ja aina on pyritty metsästä pois: 
molemmat tulkinnat mahdollisia ja molemmat ovat voineet olla mahdollisia 
samaan aikaan

Riippuu siitä, mistä näkökulmasta mennyttä tarkastellaan sekä mistä ajasta ja 
paikasta puhutaan ja kenestä tai keistä puhutaan: yksinkertaistuksia on vaikea 
tehdä; metsäsuhteet ovat aina vaihdelleet, olleet keskenään ristiriidassakin, 
kamppailleet

Mitä kauemmas katsotaan, sitä vähemmän nähdään yksityiskohtia: kuva 
menneisyydestä siksi usein yksiulotteinen, romantisoitukin

Tiheään kaskettuja maita Savossa 1915. Kuva: Olli Heikinheimo, Yrjö Ilvessalon kokoelma, Lusto.

Menneisyyden moniulotteiset ja -
kerroksiset metsäsuhteet



Metsä on ollut välttämättömyys

Suomessa tärkein luonnonympäristö ja -vara, mutta myös jaettu mielenmaisema ja 
henkilökohtaisesti merkityksellinen paikka 

Metsä on kulttuurin, elinkeinojen, historian ja yhteiskunnan syvärakenteissa

Metsien läsnäololta on vaikea välttyä Suomessa

Kuva: Metsäteollisuus ry:n kokoelma, Lusto.



Siellä, missä metsä vallitsee, vallitsee myös kurjuus, tietämättömyys ja raakuus. 
– J.W. Snellman

Metsä on ollut valinta

Maamme metsiin on luonto sijoittanut ainoan rikkautemme lähteen, 
taloudellisen riippumattomuutemme lähteen. – L.G. von Haartman

Metsää älköön autioksi hävitettäkö. – Metsälaki 1886

"Ei mikään voi valtavammin vaikuttaa matkustajan mieleen kuin noiden 
äärettömien sydänmaan metsien syvyys. Niissä vaellat ikään kuin meren 
pohjalla, muuttumattomassa, yksitoikkoisessa hiljaisuudessa, ja kuulet vain 
korkealla pääsi päällä tuulen humisevan kuusien tahi pilvenkorkuisten honkain 
latvoissa." – J. L. Runeberg

Kolilla 1917. Kuva: S. E. Multamäki, S. E. Multamäen kokoelma, Lusto.



Metsät ja suomalaisuus

Axel Gallén: Oulankajoen maisemia Paanajärveltä Vienan Karjalasta 1892 / UPM-Kymmene Kulttuurisäätiö.

Kansallista identiteettiä ei ole olemassa ”luonnostaan”; se rakennetaan eri elementeistä ja 
usein eron kautta; oma määritellään suhteessa toisiin

Kansallista identiteettiä on rakennettu erityisesti kulttuurin, kielen ja historian avulla 
(Hall), myös luonnon, Suomessa erityisesti metsien 

Kansakunnat eivät kuitenkaan ole yhtenäisiä vaan monimuotoisia ja jatkuvassa 
muutoksessa

Mikä on metsän rooli tämän hetken tai tulevaisuuden suomalaisuudessa?



• Pääasiassa yksityiset, tavalliset kansalaiset: yli 600 000 metsänomistajaa

• Metsänomistajat ovat tärkeä ryhmä kansalaisille, kansantaloudelle ja 
metsälle. He omistavat 60 % metsämaasta, 70 % metsien kasvusta ja 
metsäteollisuus ostaa heiltä 80 % tarvitsemastaan puusta. 

KUKA OMISTAA SUOMALAISET METSÄT?

Kuva: Timo Kilpeläinen, LustoKuva: Erkki Oksanen, LukeKuva: Erkki Oksanen, Luke



• Suomessa metsät on nähty osittain yhteisenä resurssina, kansallisen vaurauden ja 
hyvinvoinnin lähteenä

• Jokamiehenoikeuksien nojalla kaikilla on pääsy yksityisomisteisiin metsiin

• Monimutkainen ilmiö: psykologinen omistajuus, tunne siitä, että jokin on minun tai 
kuuluu minulle (MMT Anne Matilainen 2019, Feelings of psychological ownership 
towards private forests, HY, väitös)

ERITYISLAATUISTA OMAISUUTTA



YHTEISKUNNALLISESTI JA KULTTUURISESTI 
RAKENTUNUT OMISTAJUUS

Pienviljelijäperhe 1949. Kuva: Pekka Kyytinen, Museovirasto



www.lusto.fi
reetta.karhunkorva@lusto.fi
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www.metsäsuhteita.fi/tutkimus

#metsäsuhdetutkimus

Kuva: Timo Kilpeläinen, Lusto


