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Metsillä on merkitystä
Mitä kaikkea voi tehdä metsässä? Mitä tapahtuisi, jos metsiä ei enää olisi? 

Metsissä retkeillään, lenkkeillään, telttaillaan ja patikoidaan. Siellä myös poimitaan marjoja ja sieniä, met-
sästetään, tarkkaillaan eläimiä ja lintuja, leikitään ja hiljennytään. Suurin osa Suomen pinta-alasta on met-
sän peitossa. Kaikista maamme eläin- ja kasvilajeistakin yli puolet elää vain metsissä. Marjojen ja sienien 
lisäksi metsistä saadaan rakennuspuuta ja polttopuuta, ja myymällä metsien puita esimerkiksi paperiteh-
taille voidaan ansaita rahaa. Metsät ovat siis todella tärkeitä meille suomalaisille. 

Moni suomalainen omistaa myös omaa metsää. Ehkä myös sinulla, perheelläsi tai isovanhemmillasi on 
omaa metsää. Vaikka sitä ei olisikaan, on sinulla ja minulla ja kaikilla muillakin silti oikeus nauttia metsistä 
ja niiden tarjoamista palveluista. 

Ehkä olet kuullut jokamiehenoikeudesta? Se tarkoittaa, että saamme vapaasti kulkea metsissä, kerätä 
sieltä marjoja ja sieniä ja nauttia ihanasta vehreästä ympäristöstä. Metsissä oleilu on meille kaikille mah-
dollista ja ilmaista. Näin ei kuitenkaan ole kaikkialla maailmassa. Me suomalaiset olemmekin hyvin on-
nekkaita. 

Miksi metsiä pitää suojella, jos niitä kerran on jo niin paljon? Suomen metsissä elää melkein 20 000 eri-
laista eläin- ja kasvilajia. Kaikki nämä lajit eivät kuitenkaan elä samanlaisissa metsissä. Toiset pitävät 
varjoisasta kuusimetsästä ja toiset viihtyvät aukeilla soilla. Eläimet ja kasvit siis tarvitsevat paljon erilaista 
metsää selviytyäkseen. 

Metsien suojelu on tärkeää, sillä metsissämme elävistä lajeista jopa 700 on uhanalaisia. Uhanalaisia eläi-
miä ovat esimerkiksi karhu, liito-orava ja ilves. Jos metsiä hakataan tai metsät muuttuvat liian yksipuolisik-
si, on moni metsässä elävä laji vaarassa 
kuolla sukupuuttoon. 

Metsien suojelu on tärkeää myös meidän ihmis-
ten vuoksi. Voitko sinä kuvitella elämääsi ilman 
metsää? Olisiko sinusta kurjaa, jos lähimetsäsi 
kotona, kaupungissa tai vaikka mökillä hakattai-
siin? Metsiä suojelemalla voimme pitää huolen 
siitä, että eläimet ja kasvit saavat elää rauhassa. 
Ja että sinä ja minä pääsemme keräämään mus-
tikoita ja sieniä ja kuuntelemaan lintujen iloista 
laulua – vielä silloinkin, kun me itse olemme van-
hoja.
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