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Viite: Kylmäluoman retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma 
 
Asia: WWF Suomen lausunto Kylmäluoman retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta 
 
Valtion omistamilla retkeilyalueilla on tärkeä merkitys metsien suojelulle, sillä ne ovat pinta-alaltaan 
suuria, yhtenäisiä metsäalueita ja useimmat niistä sijaitsevat puutteellisen suojelualueverkoston 
seuduilla. Lisäksi valtiolla on päävastuu luonnon monimuotoisuuden ja uhanalaisen metsäluonnon 
turvaamisessa. Retkeilyalueet tulisi WWF:n näkemyksen mukaan rauhoittaa metsätalouskäytöltä 
kokonaan, mutta hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksen mukaan Kylmäluoman metsämaan metsistä 
luonnontilaisina ollaan säilyttämässä vain puolet. Kylmäluoman retkeilyalue sijaitsee Pohjois-
Pohjanmaalla, jossa on tiukasti suojeltu vain 4,4 % metsämaan metsistä. Kylmäluoman retkeilyalue 
kuuluu kokonaisuudessaan Kylmäluoman Natura-alueeseen (FI1105413).  
 
Kylmäluomassa harjoitetaan metsätaloutta sekä talousosassa (2523 ha) että puisto-osassa (580 ha). 
Retkeilyalueen metsätalouskäyttöön kuuluvat suunnitelman mukaan laaja keinovalikoima erilaisia 
metsänkäsittelytoimia, joissa uudistusalan pinta-alat voivat olla jopa kuusi hehtaaria, ja näkemäalueetkin 
1–2 hehtaaria. Nämä aiheuttavat luonnonsuojelun ja virkistyskäytön kannalta kielteisiä vaikutuksia. WWF 
katsoo, että Kylmäluomassa tulisi siirtyä metsätalouden harjoittamisesta metsien ennallistamisen ja 
luonnonhoidon suuntaan. Tämä edistäisi paitsi luonnonsuojelun, myös virkistyskäytön ja luontomatkailun 
edellytyksiä parhaiten. 
 
Kylmäluoman metsätalouskäyttöön osoitetussa osassa, esimerkiksi Peuralammen ympäristössä, on 
ikäluokkakarttojen perusteella paljon vanhoja tai todella vanhoja (yli 160-vuotiaita) metsiä. Tällaiset 
kohteet tulisi sisällyttää vyöhykejakoluokituksessa ehdottomasti aarniosaan. 
 
Suunnitelmassa rajatun talousosan metsiin saattaa yhä sisältyä boreaaliset luonnonmetsät ja puustoiset 
suot -Natura-luontotyyppejä, sillä täydennyskartoituksista huolimatta koko Kylmäluoman Natura-alueen 
metsiä ei ole vielä kartoitettu kattavasti luontotyyppien kannalta. WWF:n mielestä hoito- ja 
käyttösuunnitelma tulisi viimeistellä ja julkaista vasta kun luontotyyppikartoitus on saatu kokonaan 
valmiiksi. Vaihtoehtoisesti suunnitelmassa tulisi selvästi todeta se, että Naturaa koskevissa 
luontotyyppitiedoissa on vielä puutteita, ja että suunnitelma täydennetään niiltä osin myöhemmin, mutta 
kuitenkin ennen metsänkäsittelyn suunnittelua.  
 
Kylmäluoman aarniosa käsittää 4264 hehtaaria sisältäen boreaalista luonnonmetsää ja luonnontilaisia 
soita. Aarniosan rajaukseen sisältyy kuitenkin kuvioita, joita voidaan suunnitelman mukaan käsitellä 
samoin kuin talousosan metsiä. Tämä on mielestämme väärä ratkaisu, sillä metsien pirstoutuminen on 
suuri uhka vaateliaan metsälajiston selviytymiselle. Kylmäluoman aarniosan vyöhyke tulisi säilyttää 
yhtenäisenä ja kokonaan metsätalouskäytön ulkopuolella ja luonnontilaisena.  
 
Suunnitelmassa on hyvää metsien ja soiden ennallistamissuunnitelmat, sekä vieraslajien poisto. 
 
WWF pitää tärkeänä, että mikäli kalojen istutuksia tehdään, ne toteutetaan kalastuslain 73§ ja 74§ 
mukaisesti sekä varovaisuusperiaatetta noudattaen siten, että istutuksilla ei vaaranneta luonnon 
monimuotoisuutta. Näin ollen vesistöalueen ulkopuolelta peräisin olevia, geneettisesti vieraita 
kalakantoja ei tule käyttää istutuksissa. 
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