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3.2.2016  
 
WWF vetoaa UPM:ään Ärjän hakkuiden lopettamiseksi  
 
Ärjänsaaren hakkuut ovat olleet paljon esillä viime päivinä. Ärjän kaltaiset upeat metsät, joita 
käytetään myös virkistysalueena, ovat todella tärkeitä suomalaisille ja alueen luontomatkailulle.  
 
Yle uutisoi 1.8.2014: ”Suomen suurimmalla sisävesiselällä, Oulujärven Ärjänselällä, sijaitseva 
Ärjänsaari koki kovia eilisessä rajuilmassa. Saaressa toimivan yrittäjän mukaan vahingot jäivät 
kuitenkin vähäisiksi.” Nyt saari tulee kokemaan paljon kovempia ja vahingot eivät jää 
vähäisiksi. Lähes puolet metsistä aiotaan hakata. 
 
Suomen metsien suojelutilanne on kaukana kohtuudesta ja tavoitteista. Nagoyan sopimuksen 
tavoite on suojella 17 %. Nyt suojelupinta-ala on 5,2 % tuottavasta metsämaasta.  
Hallitusohjelmassa tavoitellaan hakkuiden roimaa lisäystä samalla kun luonnonsuojelurahoitusta 
leikattiin rajusti. Tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa metsäyhtiöiden rooli, erityisesti omien 
maidensa kohdalla, on koko metsätalouden hyväksyttävyyden kannalta ratkaisevassa asemassa. 
Jokaisen toimijan tulee tehdä kaikkensa, jotta metsätalouden harjoittamisesta ei syntyisi 
konflikteja. 
 
Ärjä on Kainuun matkailun vetonaula ja paikallisten ylpeyden aihe. Ärjän kaltaisten luonnoltaan 
ja virkistyskäytön kannalta arvokkaiden kohteiden hakkuut koettelevat koko biotalouden 
yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä. Hakkuut hävittävät alkuperäisluontoa ja heikentävät 
virkistysarvoja. Paikoin jopa 100–200-vuotias puusto on nopeasti kaadettu mutta uutta vastaavaa 
ei saada ihmisiässä.  
 
Ärjänsaaren hakkuita perustellaan monimuotoisuuden lisäämisellä ja virkistyskäytön 
mahdollisuuksilla. Tämä peruste ei päde maassa, jossa lähes kaikki metsät ovat puuntuotannon 
käytössä. Suomen metsäluonnosta ei puutu hakkuita. Puute on vanhoista ja kuolleista puista sekä 
metsistä, jotka ovat saaneet olla metsänkäsittelyn ulkopuolella. 
 
Ärjän kohdalla luontoarvojakin suurempi kysymys on moraalinen. Mikä on kohtuus? UPM voisi 
kohtuuden nimissä säästää yhtiön virkistyskäytössä olleen saaren hakkuilta luontomatkailun 
vetonaulaksi. 
 
Vetoamme UPM:ään, että nyt kun luonnonsuojelun rahoitus on jäissä, arvokkaat kohteet jätetään 
hakkuiden ulkopuolelle. Hakkuita voi lykätä mutta tehtyä hakkuuta ei voi perua. Kun valtio 
seuraavan kerran allokoi rahaa luonnonsuojeluun, näiden alueiden arvo ei ole vähentynyt. 
Päinvastoin. Hakkuut on syytä kohdistaa niihin kasvatusmetsiin, joissa ei ole erityisiä 
luontoarvoja, ja joissa tilastoissakin näkyvä metsien kasvu pääasiassa tapahtuu. 
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