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Vesistön tila

• Indikaattorit ja mittarit sekä seurantamenetelmät ja -verkko 
olemassa

• Biologinen näkökulma korostaa vesien eliöstön tilaa, joten se 
liittyy pääkriteeriin luonnon tila.

• Kemiallinen näkökulma korostaa veden kemiallista tilaa, kuten 
kiintoaineksen tai ravinteiden määrää, ja se liittyy pääkriteereihin 
hyvinvointi ja talous.

• Haasteena on riittävän laaja-alainen seuranta ja muutosten 
kytkeminen metsien käsittelyyn.



Luonnon tila
• Ensisijaisesti ollaan kiinnostuttu lajistomuutoksista, mutta käytännön syistä 

käytetään korvikemuuttujia.

• Lajistomuutoksia voidaan lähestyä yksittäisten lajien kannanmuutosten tai lajeja 
yhteen niputtavien indeksien kautta (Red List Index).

• Nämä ovat käyttökelpoisia menneen kehityksen monitorointiin, mutta niiden 
avulla ei voi ennustaa metsien käytön vaikutusta uhanalaisuuskehitykseen.

• Yhdistetyt indeksit peittävät tiettyjen lajien ja lajiryhmien heikon kehityksen 
toisten lajien paremman kehityksen alle. Toisaalta yksittäisten lajien 
kannankehitys kertoo rajattua tarinaa metsien käytön vaikutuksista -> tarve 
molemmille.

• Tarvitaan kustannustehokkaita seurantamenetelmiä valikoiduille lajeille/ 
lajiryhmille (mustikka, jäkälät jne.) VMI:ssa tai erillisellä seurantaverkostolla.



Ilmaston tila
• Kasvihuonekaasuja (KHK) seurataan kansainvälisesti sovituin 

menetelmin, mutta seurantaa voidaan kehittää ja tarkentaa. 

• Raportointi ei kata metsien käytön aiheuttamia muutoksia metsien 
heijastavuuteen tai aerosolien määrään. Luonnontilaisten soiden 
maaperän KHK-tase ei ole mukana raportoinnissa. 

• KHK-taseiden laskennan suurimmat epävarmuudet koskevat 
maaperää ja erityisesti turvemaita - uudistamistyö on käynnissä.

• Metsikkö-, metsälö- ja aluetason toimenpiteiden ilmastovaikutusten 
arviointiin ei ole kattavia indikaattoreita.

• Voidaan käyttää osin samoja menetelmiä kuin koko maata kattavassa 
inventoinnissa, mutta kaikkia inventointiin tarvittavia tietoja ei ole 
käytettävissä.



Talous
• Talouskäytön edellytyksenä on puuston kasvun ja uusiutuminen, joihin liittyviä 

mittareita ovat puuntuotannon metsien pinta-ala, metsätuhojen pinta-ala, 
puuston tilavuus ja kasvu sekä sekapuustojen määrä.

• Näistä on maastotietoa alueellisesti VMI:stä. Paikallisesti on kaukokartoitus-
tietoa Metsäkeskuksen tai monilähde-VMI:n tuottamaa metsävaratietoa.

• Kriteerit, jotka kuvaavat metsäteollisuuden investointeja, työllisyysvaikutuksia, 
tuloja, jalostusarvoa sekä resurssitehokkuutta eivät liity suoranaisesti metsien 
käyttöön.

• Kriteerit jotka koskevat metsänhoito-ohjeiden noudattamista eivät sovi 
seurantaan, koska ohjeet muuttuvat (pitää mitata tuloksia, ei keinoja).

• Luonnontuotteiden, jotka eivät kuulu jokamiehenoikeuksien piiriin, keruuta ja 
kauppaa voidaan käyttää indikaattoreina, jos niiden yhteys metsien käsittelyn 
vaihtoehtoihin tai hakkuiden tasoon on riittävän yksiselitteinen.



Metsiä käyttävien terveys ja hyvinvointi

• Terveyteen liittyvillä indikaattoreilla ei ollut selkeää yhteyttä metsien 
käsittelyyn. 

• Virkistyskäyttöön liittyvät indikaattorit ovat usein mitattavissa. 
Ongelmana on yksilötason arvojen ja arvostusten yleistäminen 
populaatiotasolle, esim. millainen alue sopii virkistykseen

• Tällaiset arvoasetelmat ovat läpinäkyviä ja yksiselitteisesti 
tulkittavissa - myös silloin, kun yleinen mielipide muuttuu. 

• Marja- ja sienisatojen sekä riistalajien kannat toimivat indikaattoreina, 
jos ne riippuvat metsien käsittelystä.

• Kulttuuriset artefaktit, kuten tervahaudat, kelkkareitit tai 
muinaismuistomerkit, voidaan ottaa kestävyysindikaattoreina 
huomioon, sillä ne ovat mitattavia ja metsien käsittely vaikuttaa niiden 
säilymiseen.



Metsien käytön hyväksyttävyys
• Ihmiset kokemuksilla metsien käytöstä ei useinkaan ole 

suoraa vastetta tietynlaiseen metsien käsittelyyn.

• Kyselytutkimuksilla voidaan saada tietoa jostakin yksittäisestä 
päätöksestä.

• Metsien käytön hyväksyttävyyden mittaukset voidaan ottaa 
huomioon indikaattoreiden valinnan sekä niiden 
tavoitesuunnan tai -tilan arvioinnissa sekä erilaisten 
työryhmien kokoonpanossa.

• Ideaalissa sosiaalinen kestävyys toteutuu, kun onnistutaan 
yhteisesti sopimaan vesistö-, ilmasto-, luonto- ja 
taloustavoitteiden painotuksista.



Lopuksi kolme pointtia

• Vaikka kokonaiskestävyys on teoreettisesti 
mahdoton, kestävyysmuutoksen toivottu suunta on 
sovittavissa.

• Vaikka täydellistä indikaattoria ja mittaria ei ole 
olemassa, oikein tulkittuina vajavaisetkin työkalut 
auttavat pysymään oikeassa suunnassa.

• Sekä muutosten seuranta että ennustaminen ovat 
tärkeitä ja niitä varten tarvitaan sekä yleisiä että 
erityisiä indikaattoreita ja mittareita.
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