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Uutena Metsähallituksen pääjohtajana olette varmaankin tietoinen siitä, että varsinkin 

täällä Kainuussa valtion metsien käyttöä ja käsittelyä ovat leimanneet vuosittaiset 

Metsähallituksen ja luontojärjestöjen sekä enenevässä määrin myös paikallisten 

asukkaiden väliset erimielisyydet. Kyse on etupäässä vielä luonnontilaisten vanhojen 

metsien hakkuista ja liito-oravien elinympäristöjen hävittämisestä. 

Paikalliset asukkaat kokevat, että heitä ei kuunnella omaa elinympäristöä ja perinteisiä 

virkistysalueita koskevassa päätöksenteossa. Kun lähivirkistysalueiden luontoarvot 

menetetään hakkuiden ja liian voimakkaan metsien käsittelyn takia, menetetään myös ne 

omaan maakuntaan ja maisemaan kiinnittävät viihtyvyystekijät, jotka ovat mahdollistaneet 

elämisen maaseudulla.  

Natura 2000-verkostoon kuuluvan Säynäjäsuon alueen viereisen Syväjärven särkän 

virkistysalueen hakkuusuunnitelmaa vastaan virisi syystalvella 2016 voimakas paikallinen 

vastustus. Joulukuussa 2016, vajaassa viikossa, hakkuita vastustavan vetoomuksen 

allekirjoitti lähes 300 ihmistä. Tämä on todella suuri määrä paikallisia asukkaita 

Suomussalmen mittakaavassa. Luonnonsuojelujärjestöinä tuemme vahvasti tätä 

vetoomusta. Alueen merkitystä korostaa myös sen valinta valtakunnallisesti toiselle sijalle 

vuoden 2016 retkipaikaksi: http://retkipaikka.fi/vapaa/vuoden-retkipaikka-2016-loytyy-

kokkolasta-kolmen-karjessa-upeita-kohteita-ympari-suomen/ 

Metsähallitus järjesti syystalvella 2016 Suomussalmella tilaisuuden, jossa se esitteli 

Syväjärven särkän alueen hakkuusuunnitelmaa. Metsähallituksen edustajat ovat 

tilaisuudessa todenneet, että pieniä muutoksia suunnitelmiin voidaan harkita, mutta 

hakkuu kuitenkin tullaan toteuttamaan talven 2017 aikana. Suomussalmella 2.1.2017 

pidetyssä neuvottelussa paikallisten aktiivien, Ylä-Kainuun Luonto ry:n ja Metsähallituksen 

edustajien välillä ei kiistassa päästy millään tavalla eteenpäin eikä tilanne siis ole 

muuttunut tapaamisista huolimatta. 

Ylä-Kainuun Luonto ry ja Kainuun luonnonsuojelupiiri ry toivovat, että Kainuuta vuodesta 

toiseen kiusaavat valtion maita koskevat metsäkiistat saataisiin loppumaan paremmalla 

yhteistyöllä ja kansalaisjärjestöjä sekä paikallisia asukkaita aidosti kuuntelemalla. 

Ehdotamme, että Te Metsähallituksen pääjohtajana käynnistätte tällaisen vuoropuhelun 

ongelmien ratkaisemiseksi ja ilmapiirin puhdistamiseksi. Aluetason johdolla ei tunnu 

olevan tähän riittäviä valtuuksia tai aitoa tahtotilaa. Vain avoimella keskustelulla  ja 

sopimisella voidaan estää näiden kiistojen toistuminen jatkossa. 

Olemme nyt erityisen huolestuneita näistä Syväjärven särkkien hakkuusuunnitelmista ja 

niiden haitallisista vaikutuksista paikallisten asukkaiden tärkeänä kokeman virkistys- ja 

retkeilyalueen tulevaan käyttöön. Alueen merkitys myös vauhdilla kehittyvän 

luontomatkailun lähikohteena tulee mielestämme paremmin huomioida 

hakkuusuunnitelmia tehdessä. Näiden suunniteltujen hakkuiden negatiivinen vaikutus 
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Kainuun luonnolle, luontomatkailun tulevaisuudelle ja Metsähallituksen imagolle niin 

paikallisesti, valtakunnallisesti kuin laajemminkin tulee huomioida paremmin 

päätöksenteossa. 

Kysymmekin Teiltä, onko tämän alueen hakkuista saatava taloudellinen hyöty 

Metsähallitukselle niin merkittävä, että ne on toteutettava paikallisesta vastustuksesta 

välittämättä vai onko hakkuiden suorittamiseen jokin muu, periaatteellinen syy? 

 

Suomussalmi 4.1.2017 

 

Johan Heino   Vesa Hyyryläinen 

Ylä-Kainuun Luonto ry   Kainuun luonnonsuojelupiiri ry 

puheenjohtaja   metsävastaava 

 

 

 

Lisätietoja:  

Ylä-Kainuun Luonto ry, Johan Heino, 040-5111601, johan@aska.fi 

Kainuun luonnonsuojelupiiri ry, Vesa Hyyryläinen, 040-5408830, vesahyyry5@gmail.com 
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