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SOOME 

Metsade iseloomustus ja metsatüübid – Soome 
 

Soome paikneb merelise ja mandrilise kliima vahelisel alal, kuuludes suures osas boreaalsesse 

kliimavöötmesse. Kuna Soome pikkus on põhjast lõunasse üle 1 100 km, erinevad kliimatingimused 

metsakasvuks riigi piires tugevalt. 
 

Mets on Soome kõige olulisem taastuv loodusvara. Sealseid metsi majandatakse jätkusuutlikult. 

Jätkusuutlikuks metsade majandamiseks peab lisaks puidutootmisele ja kasumi teenimisele silmas 

pidama ka metsade elurikkust ja teisejärgulisi metsakasutuse võimalusi (turism, marjad). 

 

Soome metsasus on võrreldes teiste Euroopa riikidega suurim. Üle 86% maismaast ehk umbes 23 

miljonit hektarit on kaetud metsaga. Kogu Soome metsamaast on 71% eraomanike käes (sealhulgas 

metsatööstusettevõtted) ja 29% metsadest on riigi käes. 

 

    
Euroopa metsasus (% maismaast)     Soome metsad ja maastik 

 

 
 

Aastane juurdekasv (must joon) ja metsaraie (punane joon). Juurdekasvu suurenemine (1935-2009) ja 

metsaraie (1949-2009). All, hallid jooned, männi ja kuuse juurdekasv 

 

Põhja poole liikudes muutub kliima järjest külmemaks ja niiskemaks.Vegetatsiooniperioodi pikkus 

Lõuna-Soomes on umbes viis kuud, Põhja-Soomes kolm kuud. Aastane metsa juurdekasv ulatub 
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Soomes 206 miljoni kuupmeetrini. Keskmine aastane juurdekasv Soomes on umbes 5 kuupmeetrit/ 

ha/ aastas. Aastane juurdekasv on aga 100 miljonit kuupmeetrit. 

 

Pool metsa juurdekasvust moodustab harilik mänd (Pinus sylvestris), 30% harilik kuusk (Picea abies) 

ja 20% lehtpuud (peamiselt kask). 

Kodumaised ja haruldased looma- ja taimeliigid metsas – 

Soome  
 

Võrreldes Põhja-Ameerika boreaalse (taiga) vööndi või Kesk-Euroopa parasvöötmealadega on Soome 

taime- ja loomaliikide arv väike. See on põhjustatud Euroopa mäeahelike ida-lääne-suunalisest 

paiknemisest, mis takistasid pärast jääaja lõppu 10 000 aasta eest taimede levikut tagasi põhja. 

 

Soomes on vaid neli looduslikku okaspuuliiki, vähem kui 30 lehtpuu- ja puukujulist põõsaliiki. Enamus 

Soome metsadest on okaspuupuistud, lehtpuud kasvavad peamiselt segametsas. Segametsad ja 

lehtpuude ülekaal on tavaline viljakatel mineraalmuldadel ja kõrgustike metsades koos 

rohttaimedega. Kõige tavalisem segametsades kasvav liik on sookask. 
 

Harilik mänd on ülekaalus 66%-l, kuusk 24%-l ja lehtpuud 9%-l metsamaast. Lehtpuud, mis on 

olulised metsa elurikkusele ja pinnasele, kasvavad tavaliselt segametsades, moodustades 20% 

kasvavast metsast.  

 

  
 

Kaasik      Põder 

 

Soome metsades leidub mitmeid loomtoidulisi kiskjaid (karnivoore). Tuntumad on: pruunkaru (Ursus 

arctos), keda leidub viimaste andmete järgi 1000 isendit, hunt (Canis lupus), keda on vähemalt 150 

isendit, ilves (Felis lynx) ja ahm (Gulo gulo). Jahindus ja põhjapõtrade kasvatamine järgib 

loodusvarade jätkusuutliku kasutamise norme. Tavalisemad jahiloomad (ulukid) on põdrad, jänesed, 

tedrelised ja veelinnud. Võimud ja kohalikud jahimajanduse seltsid jälgivad ulukijahi ulatust, suunates 

loodusvarade kasutamist mitmekesisele kasutusele ja majandamisele. 

Looduskaitse vormid, näiteks rahvuspargid ja Natura 2000 

alad – Soome  
 

Looduskaitsealad on piirkonnad, kus metsadel on lubatud looduslikult areneda või alad, kus raiet on 

rangelt piiratud. Püsivad kaitsealad tuginevad rahvusparkide, rangete loodusreservaatide, rabade, 

veelindude elupaikade, vallseljakute, salumetsade, kaldajoonte ja ürgmetsade kaitsekavadele. 
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Soomes on üle 4,8 miljoni hektari kaitse all olevaid ja piiratud kasutusega metsi. See teeb 13% kogu 

Soome metsamaast. Suurem osa kaitse all olevatest metsadest asub Põhja-Soomes. Tänu paljudele 

kaitseprogrammidele ja otsustele on Soome kaitsealuste metsade pindala suurenenud kolm korda 

viimase 30 aastaga. 

 

Soome esimesed rahvuspargid ja loodusreservaadid loodi 1938. aastal. Hetkel on Soomes 35 

rahvusparki, 19 range režiimiga looduskaitseala ja 12 loomade kaitseala. Rangelt kaitstavate metsade 

osakaal Soomes on üks Euroopa suurimaid.  

 
Aastal 2002 võttis Soome valitsus vastu Lõuna-Soome metsade bioloogilise mitmekesisuse 

programmi (METSO) eesmärgiga parandada elupaikade hoidmist ning metsa struktuurseid elemente, 

mis on olulised ohustatud liikide säilitamiseks erametsades. Metsade elurikkuse hoidmiseks luuakse 

uusi alasid ja võrgustikke ning tõstetakse olemasolevate looduskaitsealade elurikkust. Uued 

meetodid looduskaitses ja metsanduses hõlmavad endas metsaomanike vabatahtlikku osalemist 

looduskaitses, omanikuõiguste säilitamist ja majandusliku kahju täielikku kompensatsiooni. 

 

Natura 2000 on üle-euroopaline looduskaitsealade võrgustik, mis kaitseb väärtuslikke ja ohustatud 

looma-, linnu- ja taimeliike ning nende elupaiku ja kasvukohti. Võrgustik põhineb kahel Euroopa Liidu 

direktiivil: linnudirektiiv ja loodusdirektiiv. Suur osa Soome Natura 2000 aladest (97%) on riikliku 
otsuse alusel või riiklikute kaitseprogrammide alusel loodud looduskaitsealad. Soome Natura 2000 

võrgustikus on 1 860 kaitseala, mille kogupindala on 4,9 miljonit hektarit ja millest 3,6 miljonit 

hektarit ehk 3/4 on maismaa-alad. 

 

 
 

Tähtsad elupaigad, nagu see allikas, peavad säilima ka erinevate põllumajandus- ja metsatööde järel 

 

 
Surnud puit jäetakse raietööde lõpus metsa. See on oluliseks elupaigaks paljudele väikestele ja 

suurtele liikidele (nt. rähn) 
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Looduskaitsealad Soomes 

 

Soome metsade elurikkust mõjutab ka viis, kuidas majandatakse tulundusmetsi. Tulundusmetsade 

elurikkust kaitstakse näiteks vääriselupaikade säilitamisega, lamapuidu suurendamisega ja lehtpuude 

säilitamisega metsaraiel. 
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Metsakorraldus – Soome  
 

Soomes on metsade uuendamise kohustus pärast lageraiet kehtiv juba 1900. aastast ja see seadus 

kehtib tänaseni. Valitsus julgustab metsaomanikke kasutama häid metsakasutuse tavasid oma 

metsade  majandamisel. Säästvale puidutootmisele, metsade bioloogilise mitmekesisuse 

parandamisele ja säilitamisele on olemas riiklikud toetused. 

 

  
 

Metsa harvendamine Soomes   Marjade ja seente korjamine isiklikuks tarbeks 

on Soome metsades tavaline 

 

 
 

Puitehitis, Metla maja Joensuus, Soomes 

 

Metsa tööstuslik kasutamine saematerjaliks ja paberipuiduks algas 19. sajandi lõpus. Tänapäeval 

moodustab metsandus ja metsatööstus umbes 6% aasta SKP-st. Soome on oma metsast ja 

metsatööstusest suuremas sõltuvuses kui ükski teine riik maailmas. Selle tagajärjel on riigis 

teadmised metsanduse ja metsatoodete tööstuse kohta, mis on kogu Euroopas ainulaadsed. 

 

Metsandus ja metsatööstus on jätkuvalt olulised tööhõive pakkujad,  maapiirkondade ja majanduse 

elujõulisuse säilitajad. Metsamajandus ja metsatööstus andsid 2009. aastal tööd umbes 3%-le kõigist 

töötavatest inimestest Soomes, kellest omakorda 3/4 töötas metsatööstuses. 
 

Metsaga seotud mittepuiduliste teenuste (loodusturism,marjad, seened jne.) kasutamine ja hoidmine 

on Soome metsanduse loomulik osa. Igameheõigus annab õiguse ja võimaluse kasutada metsa 

puhke- ja harrastustegevuseks, marjade korjamiseks seniks, kuniks see ei põhjusta metsale kahju või 

häiringut.  
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Soome metsade üks tuleviku väljakutsetest on ökosüsteemide vastupidavus kliimamuutustele. 

Vastavalt viimastele uuringutele tõuseb keskmine temperatuur 2100. aastaks 2-6 kraadi. Oodatav 

mõju metsadele: kasvuperioodi pikenemine; metsa kasv võib suureneda; metsakahjurid ja tormid 

muutuvad tavalisemaks. Hea ja õigeaegne metsade majandamine on üks peamistest võimalustest 

metsade vastupidavuse suurendamiseks kliimamuutustega kohanemisel. Suurt rõhku on pandud 

kliimamuutuste leevendamisele puidukasutuse propageerimisega. Üheks meetmeks on näiteks puidu 

suurem kasutamine bioenergiaks ja puitehitisteks. Aastal 2009 andsid puidupõhised kütused 21% 

kogu Soome energiatarbest – kõrgeim näitaja Euroopa Liidus. 

 

 


