
Päivän lehti 27.2.2017    |   Mielipide 

Valtion pitää panostaa 
metsiensuojeluun Kainuussa 

Suurimpana syynä kohtuuttoman suurille hakkuumäärille on 

Metsähallituksen tulostavoite, joka on ylittänyt jo vuosia sitten kaikki 

ekologisen kestävyyden rajat. 
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METSÄHALLITUS  on viime aikoina hakannut tai suunnittelee hakkaavansa Kainuussa 

monia luonnoltaan ja virkistysarvoltaan merkittäviä metsiä. Esillä ovat olleet muun muassa 

Syväjärven alue, Vienan reitti, Pesiöjärven saaret sekä liito-oravien elinpiirit Näljängällä. Näin 

arvokkaiden kohteiden hakkaaminen ei voi jatkua. 

 

Kainuussa avohakataan vuosittain noin 10 000 hehtaaria metsää, minkä seurauksena 

metsäluonnon tila on jo heikentynyt merkittävästi. Vanhojen metsien määrä on huvennut 

vähiin: enää noin 10 prosenttia maakunnan runsaspuustoisista metsistä on yli 120-vuotiaita. 

 

VALTIO  omistaa Kainuun metsistä yli 40 prosenttia, joten se kantaa ison vastuun niiden -

tilasta. Suurimpana syynä maakunnan kohtuuttoman suurille hakkuumäärille onkin valtion 

metsiä hallinnoivan Metsähallituksen tulostavoite, joka on ylittänyt jo vuosia sitten kaikki 

ekologisen kestävyyden rajat. 

 

Maa- ja metsätalousministeriön asettama tulostavoite oli viime vuonna 120 miljoonaa euroa. 

Luku on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Metsähallituksen tulostavoitetta tulee 

pienentää tuntuvasti, jotta valtion metsät turvaisivat luonnon monimuotoisuuden ja 

virkistyskäyttömahdollisuuksien säilymisen. 

 

KAINUUSSA kohtuuttoman suurten hakkuumäärien vaikutusta pahentaa se, ettei 

maakunnassa ole suojeltu metsiä riittävästi. Kainuun runsaspuustoisista metsistä on suojeltu 

vain viisi prosenttia. 

 

Yksityisiltä metsänomistajilta taloudelliset kannustimet suojeluun ovat jääneet pitkälti 

puuttumaan, sillä Suomussalmi ja Kuhmo eivät kuulu Metso-ohjelmaan lainkaan ja muukin 

Kainuu on jätetty erittäin vähälle huomiolle ohjelman toteutuksessa. 

 

HOSSAN  kansallispuiston perustaminen Suomussalmelle on hieno asia. Sen aluerajaus on 



kuitenkin jäämässä liian suppeaksi, vaikka kansallispuistoon sopivia valtion metsiä olisi 

merkittävästi enemmän puistoehdotukseen liitettäväksi. 

 

Tulevan kansallispuiston rauhoitusmääräyksiä ollaan lisäksi lakiesityksen mukaan 

vesittämässä sallimalla siellä metsästystä, mikä ei yksinkertaisesti kuulu kansallispuistoon. 

 

Metsiensuojelua kannattaisi edistää myös Paljakan alueella, jonne on ehdotettu 

kansallispuiston perustamista. 

 

LI IAN  suuret hakkuumäärät ja suojelun puutteet vaikuttavat haitallisesti paitsi luontoon myös 

luontomatkailuun, joka on Kainuussa tärkeä elinkeino. Luontomatkailun laadukas 

toteuttaminen edellyttää laajoja yhtenäisiä metsäalueita, joita ei hakata. 

 

Tutkimusten mukaan aluetalous hyötyy moninkertaisesti valtion panostuksesta 

luonnonsuojeluun. Kainuussa on hyvät mahdollisuudet edistää sekä luonnonsuojelua että 

kestävää paikallista elinkeinotoimintaa. 
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