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Kiitos kutsusta tulla avaamaan ”Maaemon huuto” -näyttelyä. Aihe on tärkeä, sillä luonto 

tarvitsee kaiken huomiomme. 

Olemme eläneet viime vuosikymmenet varsin välinpitämättömästi luontoa kohtaan. Nyt on 

korkea aika muuttaa tapamme tuottaa ja kuluttaa tavaroita ja palveluja sekä kääntää 

ylimielinen suhtautumisemme luontoa kohtaan rakkaudeksi ja välittämiseksi. Tämä 

tarkoittaa sitä, että meidän tulee määrätietoisesti tavoitella tulevaisuutta, jossa ihmiset 

elävät sopusoinnussa luonnon kanssa. Taide voi merkittävästi vaikuttaa siihen, kuinka 

tärkeänä yhteiskunnassa nähdään luonnonsuojelu ja millaiseksi luontosuhteemme ja -

herkkyytemme kehittyy.  

Maaemo tarvitsee kaiken huomion, sillä luonto ei voi hyvin. Ekologinen jalanjälkemme 

ylittää viidelläkymmenellä prosentilla maapallon kantokyvyn.  Ekologisen jalanjäljen 

kasvaessa luonnon monimuotoisuus on jatkuvasti laskenut. Se on nyt 30 % pienempi kuin 

1970 -luvulla.  

Esimerkkinä luonnon tilasta käsittelen metsiä, sillä ne ovat lähellä meidän suomalaisten 
sydäntä.  Lisäksi aihe on ajankohtainen, sillä kuluva vuosi on niin YK:n kuin myös 
WWF:nkin metsävuosi. Myös monissa tämän näyttelyn taiteilijoiden teoksissa metsän 
lumo tai huoli metsän tilasta näyttelee merkittävää osaa.  
 
Metsät ovat elintärkeitä ihmisten elämälle niiden tuottamien ekosysteemipalvelujen kautta 
sekä ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen kannalta.  Tätä ei kuitenkaan tunnuta 
ymmärtävän, koska suhtautuminen metsiin on ollut välinpitämätöntä.   
 
Ennen metsät peittivät puolet koko maapallon pinta-alasta – tänään vain kolmasosan. 
Metsäkato onkin trooppisille metsille kaikkein suurin uhka. Metsiä raivataan soija- ja 
öljypalmuplantaasien sekä viljely- ja laidunmaiden tieltä.  Me kaikki vaikutamme 
sademetsäkatoon omilla valinnoillamme, sillä muun muassa monissa elintarvikkeissa ja 
kosmetiikassa on esimerkiksi palmuöljyä. Myös ruokailutottumuksemme ovat suorassa 
yhteydessä sademetsäkatoon.   
 



Suomea ei uhkaa metsäkato. Suomi on maailman metsäisimpiä valtioita, sillä noin 75 % 
maamme maapinta-alasta on metsien peitossa. Puita on tällä hetkellä metsässä enemmän 
kuin koskaan aikaisemmin.  Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että metsäluontomme voisi 
hyvin. Suomen luontotyyppien uhanalaisarvioinnissa metsien luontotyypeistä uhanalaisia 
on kaksi kolmasosaa. Erityisesti lehdot ja vanhat kangasmetsät ja suot ovat ensisijainen 
elinympäristö monille uhanalaisille lajille.  Uhkana ovat etenkin lahopuun väheneminen 
sekä puulajisuhteiden ja puuston ikärakenteen muutokset.   
 
Me suomalaiset olemme tuudittautuneet siihen, että metsämme voivat hyvin. Metsät ovat 

lähellä jokaista suomalaista ja niiden olemassaolo on itsestäänselvyys. Metsäluontomme 

monimuotoisuus on kuitenkin huvennut salakavalasti, huomaamattamme.  Huolettomuus 

metsiemme elinvoimaisuuden suhteen saattaa johtua siitä, että metsien uhanalaiset lajit 

ovat harvalle tuttuja, eivätkä monetkaan niistä ole kovin näyttäviä tai ”söpöjä”.  Hyvinä 

esimerkkeinä vähän huomiota saaneista uhanalaisista lajeista ovat sienet, kovakuoriaiset, 

perhoset ja jäkälät.  Söpöydellä tai sympaattisuudella ei kuitenkaan ole mitään tekemistä 

sen kanssa, mikä tehtävä jollakin eliölajilla on luonnon monimutkaisessa ekosysteemissä 

tai että näillä lajeilla on myös arvoa sinänsä. 

Metsien monimuotoisuuden heikkeneminen tarkoittaa sitä, että metsäluonnon tuottamat 

hyödyt ihmisille – ekosysteemipalvelut – ovat vaarassa heiketä.  Emme tule toimeen ilman 

metsien tuottamaa ravintoa, raaka-aineita ja puhdasta vettä.   

Vähemmälle huomiolle on jäänyt metsien arvo ihmisten psyykkisen ja fyysisen arvon 

näkökulmasta ja siten metsien kansanterveydelliset näkökohdat. Useat tutkijat ovat 

tieteellisestikin todenneet, että luonto elvyttää kehoa ja mieltä, se rauhoittaa ja rentouttaa, 

virkistää ja antaa voimaa. Ympäristöpsykologian tutkijoiden mukaan luonto on mitä 

parhainta ennaltaehkäisyä ja hoitoa uupumukseen, stressiin, jännitykseen ja ahdistukseen. 

Jokainen meistä on varmasti kokenut sen tunteen, kun mahdottomalta tuntuvat ongelmat 

ja haasteet alkavat pikkuhiljaa selkeytyä esimerkiksi metsässä tehtävän kävely- tai 

hiihtolenkin aikana.  

Meille suomalaisille on itsestään selvää, että arjen kiirettä, ahdistusta ja stressiä pakoon 

paetaan luontoon. Mökille mennään ”lataamaan akkuja”, jotta jaksetaan taas seuraava 

kiireinen työviikko.  Luonnossa meistä tuntuu siltä, että palaamme juurillemme. Luonto ei 

odota meiltä mitään, voimme olla siellä juuri sellaisia kuin olemme.  

Luontokokemusten ohella myös luontokuvien ja taulujen näkeminen muutamien sekuntien 

ajan vaikuttaa jo ihmiseen ennen kuin hän itse sitä tietoisesti huomaakaan. Tutkimukset 

osoittavat, että luontokuvat ja luontoaiheiset taulut sisätiloissakin vaikuttavat ihmisen 

fysiologisiin toimintoihin myönteisesti. Muun muassa jännittyneisyys, verenpaine sekä 

sydämensyke alenevat paremmin huoneessa, jossa on luontokuvia. Eräs tutkimus kertoo 

sairaalahuoneen ikkunasta luontoa seuranneiden parantuneen nopeammin kuin sairaalan 

valkoisia seiniä katselleiden. 

Nyt on aika laajentaa ymmärrystä luonnon arvottamisen suhteen ja arvioida luonnon 

ihmisille tuottamia ekosysteemipalveluja ja muita arvoja kokonaisvaltaisemmin, myös 

psyykkisistä ja fyysisistä näkökulmista. Kun luonnon kansanterveydellisiä vaikutuksia 



ruvetaan arvottamaan metsien tuottaman raaka-aine arvon ohella, niin se vaikuttaa myös 

metsien monimuotoisuuden arvottamiseen. Isoilla avohakkuilla tai yksipuolisesti hoidetuilla 

talousmetsillä ei ole virkistysarvoa, eivätkä ne siten edistä kansanterveyttä.  

Nyt on onneksi monia positiivisia signaaleja siitä, että muutosta suhtautumisessa 

luonnonsuojeluun olisi tapahtumassa. Esimerkiksi valtiot sopivat viime syksynä Nagoyassa 

YK:n biodiversiteettikokouksessa, että luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen 

pysäytetään vuoteen 2020 mennessä. Se on myös WWF:n tavoite. Lisäksi Suomen 

hallitusohjelma on parempi kuin vuosiin luonnon ja ympäristön suojelun suhteen. 

Meneillään on muun muassa metsälain uudistus. WWF:n tavoitteena on, että uusi 

metsälaki huomioisi nykyistä paremmin metsien jatkuvaan kasvatukseen perustuvat 

metsien käsittelymenetelmät.  

Ponnistuksia tarvitaan kuitenkin lisää ja nopeasti. Jokaisella teolla luonnon puolesta, 

pienellä tai suurella, on vaikutusta. Niin kulutusvalinnoilla, ekologisen jalanjälkemme 

näkökulmasta, kuin myös luonnonsuojelutoimilla.  

Taiteellakin on luonnonsuojelun edistämisessä merkittävä rooli. Taide voi herättää ja lisätä 

yhteiskunnallista keskustelua luonnonsuojelun puolesta kriittisten teosten avulla. Taide voi 

herättää meitä huomaamaan välinpitämättömän toimintamme luontoa kohtaan. Taide voi 

myös herättää tunnetta ja rakkautta luontoa kohtaan vetoamalla meihin luontoherkkyyttä 

pursuavien teosten avulla – esittämällä meille sitä kauneutta, jota tulee vaalia. Taiteella voi 

olla merkitystä ihmisten hyvänolon tunteen lisäämisessä: kuten äsken nostin esille, se 

vaikuttaa meidän psyykkiseen tilaamme ja siten jopa kansanterveyteen. 

Päätän avauspuheenvuoroni yhden näyttelyn taiteilijoista, Merja-Leena Määttälän, 

sanoihin:  

 ”Uskon ihmisen tarpeeseen ja haluun olla osa luontoa, ei sen ulkopuolella.” 

Juuri näin ajattelen itsekin. Me olemme osa luontoa, jossa jokaisella on oikeus elää. Myös 

metsien tulee kuulua kaikille, ihmisistä eläimiin, pienimmästä suurimpaan. Visionani on, 

että tulevaisuudessa metsää arvostetaan kokonaisuutena, kaikkine lajeineen siten, että 

niin ihmisten kuin eri lajien tarpeet huomioidaan tasapuolisesti.  

Te tämän näyttelyn taiteilijat annatte teoksillanne merkittävän panoksenne visioni 

toteutumiselle ja luonnonsuojelun edistämiselle.  Kiitos teille siitä! 

 

 


