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Luonnontilainen metsä ei ole 
arvossa. Kauniin, terveen ja 
hyvinvoivan metsän kuvaksi 

on vakiintunut talonpoikainen tai 
metsätaloudellinen metsäihanne, 
jossa ihmisen poissaoloon viittaava, 
hoitamaton, on viheliäistä tai vä-
hintään arveluttavaa. Jopa yksittäisiä 
metsään jätettyjä tuulenkaatopuita 
pidetään tautiriskinä ja talouskasvun 
jarruna, niin että maa- ja metsä-
talousvaliokunnan puheenjohtaja 
katsoo asiakseen julkisesti nuhdella 
lahopuun maltilliseen lisäämiseen 
kannustavaa ympäristöjärjestöä1. 
Kansakuntaa johtaa henkilö, joka 
pelkää, että ”kaikki metsämme rä-
mettyvät läpipääsemättömiksi ry-
teiköiksi, joita kauniisti kutsutaan 
luonnontilaisiksi aarniometsiksi”2.

Tottapa tämä ihmiskeskeinen 
hyötyajattelu, jossa luonto voi 
pahoin ilman sen neuvokasta herraa, 
on taottu syvälle lakkikouraisen suo-
malaisen kalloon. Yhdestä varhaisim-
masta suomenkielisestä metsänhoito-
oppaasta, vuonna 1857 julkaistusta 
teoksesta Toimellinen ja taitawa 
metsän hoitaja, saamme lukea seu-
raavaa:

”Luonnon työ itseksensä on aina 
wailinainen. Sentähden ihmiselle on 
suotu järkeä, jolla taitaa luonnon 
waikutukset johdattaa ja suunnitella 
omain tarwettensa ja aikomistensa 
päämaaliin. Mitä luonto ei tee itsek-
sensä taikka tekee wailinaisesti, sen 
pitää ihmisenjärjen täyttämän. Niin 
on se kaikissa; niin on se metsänki 
korjussa.”3

Metsäteollisuuden ohjailemaa, yhä 
vaikuttavaa sodanjälkeistä metsäee-
tosta kuvaa sen sijaan oivallisesti 
Jätkän laulukirjaan (1947) sisältyvä 
”Lahtelaisen mottimiehen” sa-
noittama ”Metsämiehen laulu”:

”Ennen täällä vaelsivat sudet sekä 
karhut,
nyt sen kuin tukkipojat rynnistää.
Tuuli se vain huojuttelee vihreätä 
kultaa,
jota Suomen kansan täytyy verot-
taa.”4

Niin, metsä: reunaa, ahoviertä, kult-
tuurin eli viljelyksen vastakohtaa, 
armotonta luontoa, joka hakattiin 
ennen petojen pelossa ja myö-
hemmin setelinkuvat silmissä.

Samalla kirveenkoskematon 
metsä on kalevalaisen kansan 
symboli ja nykyihmisen yhteys 
kuvitteelliseen kansalliseen men-
neisyyteen. Metsä on suomalaisen 
suoja ja pakopaikka, kauneuden, 
terveyden ja rauhan lähde. Mieles-
sämme kaikuvat koululukemistojen 
luonnonmetsää ylistävät Runeberg, 
Topelius, Kivi ja Leino, ja syvällä 
kollektiivisessa kuvamuistissa ovat 
Gallen-Kallelan maalaukset. Aarnio-
metsä on yhä niin tärkeä osa kansal-
lista kuvastoa, että on mahdotonta 
kuvitella jonkin Kalevala Korun (sic) 
tai Valion Polar-juuston televisio-
reklaamia ilman ikimetsää. Kaipuu 
vieraudessaan kiehtovaan, vaaralli-
seenkin korpeen elää syvällä suoma-
laisessa sielussa. ”Metsäkansa” vaatii 
autenttisuutta ja alkuperäisyyttä, 

mutta ei liian likelle biedermeier-
idylliään.

Kuukkelin kotona
Luontokuvaajien Mikko Pölläsen ja 
Hannu Siitosen sekä kirjailija-käsi-
kirjoittajan Ville Suhosen elokuva 
Metsän tarina (2012) on noussut 
kaikkien aikojen katsotuimmaksi 
kotimaiseksi dokumenttielokuvaksi. 
Elokuvaa seurannut Maahengen jul-
kaisema kirjaversio koostuu Pölläsen 
ja Siitosen ottamista valokuvista ja 
Suhosen kuvitteellisista kertomuk-
sista. Tekijöillä on selvä missio: vä-
littää katsojille ja lukijoille kokemus 
koko ajan harvinaisemmaksi käy-
västä suomalaisesta aarniometsästä.

Kehyskertomuksessa isä selostaa 
pojalle paikallisen metsän tarinan, ja 
poika tutkii metsää ja hämmästelee. 
Isä kertoo muiden muassa kuukke-
lista, tiaisista, pöllöistä, metsosta, 
karhusta, päästäisestä, käärmeistä, 
peiposta, käestä, tikoista, oravasta, 
liito-oravasta ja ilveksestä; hän ta-
rinoi hiidenkivestä, hirvenhiihdosta 
ja metsäpalosta. Tärkeitä ovat puut, 
joissa on ”omanlaisena runko, oksat 
ja latva” ja ”pahkoja, kääpiä, tuulen-
pesiä” (126).

Metsän tarina on kansallisro-
manttinen teos, joka kuuluttaa 
metsän pyhyyttä. Salomaahan suh-
taudutaan nöyrästi: se on eläinten ja 
kasvien asuinpaikka, jossa ihminen 
on vain tulokas. Kaadettavia pui-
takin kopautetaan kolmasti, jotta 
puun henki ehtii siirtyä puusta pois 
ennen sen kaatumista. Vanhaa tie-
tämyspuuta kunnioitetaan, ja sille 
viedään lahjaksi ruokaa ja juomaa. 
Myytit ovat tietysti tuttuja, ja vaikka 
esitys on hapuileva, se on naiiviudes-
saankin kaunis.

Välillä tarinoiden sokeroitu ant-
ropomorfisuus ja ihmisten nöyryys 
ovat kuitenkin liikaa. Muinaissuoma-
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lainen luontoa kunnioittava asenne 
näyttää voitonpyynnin aikakaudella 
niin kadehdittavalta, että tekee mieli 
narista ja purnata vastaan. Se metsän 
kunnioitus – eikö se ole ollut pal-
jolti pelosta johtuvaa? Eikä niin pyy-
teetöntäkään: olen täällä siiwosti, 
kunhan annat Tapio metsän wiljan 
waromatta waaputella... Syntyikö 
olosuhteisiin sopeutuva asenne siitä, 
että Kalevalan väen alkeelliset kirveet 
eivät sopineet metsän tehokkaaseen 
hyödyntämiseen? Mutta antaa olla: 
suomalaisen menneissä ja nykyisissä 
luontosuhteissa on vissi ero, ja isossa 
kuvassa saivartelut ovat turhia.

Digitaalinen kuva ja 
mytologinen kuvittelu
Digitaalinen kuvaus herättää jatku-
vasti kysymyksiä autenttisuudesta 
ja kohteen muokkaamisesta, ja tätä 
tematiikkaa on käsitelty viime ai-
koina paljon tämän lehden sivuilla. 
Markku Lehtimäki kiinnittää huo-
miota Metsän tarina -filmin digitaa-
lisen kuvan täydellisyyteen ja näytel-
mäkuvista lainattuihin dramaattisiin 
konventioihin. Nämä kun johtavat 
”epäluonnollisuuden” tuntuun, 
eletyn elämän tunteen puuttu-
miseen5. Ristiriita on selvä: luonnon-
metsästä, metsästä, joka määritellään 
ihmisen toimien puuttumisen tai 
vähäisyyden perusteella, annetaan 
stilisoitu ja puleerattu kuva. Filmiä 
en ole nähnyt, mutta kirjaversion 
kuvissa arvioin ainakin värien jälki-
käsittelyn verraten lieväksi; ainakaan 
ne eivät tunnu keinotekoisen häirit-
seviltä. Vertauskohteeksi voi ottaa 
Maahengen julkaiseman, Petri Keto-
Tokoin ja Timo Kuuluvaisen kirjoit-
taman erinomaisen Suomalaisen aar-
niometsän (2010), jonka jotkut valo-
kuvat ovat kuin fotorealistisia maa-
lauksia, todempia kuin kohteensa, 
noiduttuja.

Kirjan tarinoissa on sijaa eskapis-
tiselle kuvittelulle. Kotitarvepuiden 
ja ravinnon lisäksi metsä tarjoaa 
turvan, ja siellä ”alituinen kuoleman 
pelko” hetkeksi unohtuu (192). Vä-
hitellen metsä opettaa olemaan yksin 

ja mietiskelemään. Tapio, Ukko, 
metsänpeittoon joutuminen, maa-
hiset – Metsän tarinan viittaukset 
uskomusolentoihin muistuttavat 
siitä, kuinka paljon kertomukset ja 
kuvittelu muovaavat elettyä luonto-
kokemusta. Emme me metsänhal-
tijoihin ja sellaisiin usko, mutta us-
komusten takana piilevät kokemusta 
ohjaavat asenteet ja arvot tuntuvat 
jollain tasolla periytyvän. Samoin 
tekijäin inhimillistävät eläintarinat 
panevat pohtimaan luonnonse-
littämisen ainaista antropomorfi-
suutta. Sellaisten ulkomaisten filo-
sofien kuin Allen Carlsonin, Marcia 
Muelder Eatonin ja Holmes Rolston 
III:n teoriat esteettisen luonnonko-
kemuksen luonnontieteellisistä arvot-
tamiskriteereistä tuntuvat vähintään 
oudoilta Metsän tarinaa lukiessa ja 
metsää kuvitellessa.

Loppu
Metsän tarina päättyy muisteluihin 
vanhoista havulinnoista ja huomioon 
niiden vähentymisestä. Isä unelmoi 
metsästä, jossa ”paimentorvet soit-
tivat, metsänhaltijat ja nuoret neidot 
lauloivat, eläimet tulivat terveh-
timään korven tulokasta ja ottivat 
tämän toverikseen” (200). Lopussa 
esitetään Kalevalan II runoa, jossa 
Sampsa Pellervoinen – –

”Mäet kylvi männiköiksi, kummut 
kylvi kuusikoiksi,
kankahat kanervikoiksi, notkot nuo-
riksi vesoiksi.”

Se on kaunis kuva. Mutta kannat-
taako noita tuuheita aikoja enää 
muistella? Kun kirjailija-maan-
viljelijä Kalle Kajander reilut sata 
vuotta sitten teoksessaan Säästä 
metsääsi (1903) lainasi kansallisee-
poksen samaa kohtaa, hän havahtui 
vihaisena haavekuvistaan:

”Se oli Väinön kansa se, ja samalla 
nimellä haluavat runoilijat vielä 
kernaasti nimittää tätä Suomennie-
mellä elävää, nykyistäkin sukupol-
vea. Mutta, runoilijat, heittäkäätte 

pois tämä haaveilevan mielikuvituk-
senne hemmoittelema nimi, heret-
käätte sovittelemasta yhteen vanhaa 
neitseellistä runojen maata ja tätä 
nykyistä runotonta, raiskattua kan-
nikkaa, jossa autiot kankaat, alas-
tomat vuoret ja puuttomat norot 
kohta ovat yksin vallitsevina entisillä 
Sampsa Pellervoisen kauniilla työ-
aloilla. Sillä aikoja sitten ovat jo runo 
ja ihanteet ja Väinön kylvöt kuolleet, 
ja vallan on anastanut raakuus, lais-
kuus ja saastainen rahan himo, joka 
muutamista kolikoista on valmis 
kaatamaan käeltä viimeisen kukun-
takoivun ja kokolta ainoankin lepuu-
puun.”6

Niin on Metsän tarinankin seutu-
ville, metsäyhtiö UPM:n omista-
malle Punkaharjun Haarikko-järveä 
ympäröivälle metsäalueelle kaa-
voitettu loma-asuntotontteja. ”Jos 
herkistyt ees hetken verran/ silloin 
ymmärrät sen”, Katri Helena laulaa 
metsäjätin mainoksessa. Suunni-
tellut hakkuut ovat kuitenkin jäissä 
ja alueen kohtalo vielä epäselvä. Elo-
kuvan herättämän hälyn ja ympäris-
töjärjestöjen toimeliaisuuden vuoksi 
runojen maasta jää ainakin kauniita 
sirpaleita kuin Elma-tädin muutossa 
kärsineestä Myrna-astiastosta.

Sellainen tarina se.
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