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Säynäjäsuon-Syväjärven kankaan metsät turvattava arvokkaina opetus- ja kokemusympäristöinä. 

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin Luonto- ja ympäristökasvatus -hankkeessa valmistellaan 

parhaillaan laajempaa ympäristökasvatuksen kehittämishanketta Kainuuseen. Jo valmistelevan hankkeen 

aikana kootaan uudelleen maakunnallinen ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä, jollainen toimii lähes 

kaikissa maakunnissa ELY-keskusten hallinnoimana. Suunnitteluhankkeen ja sitä seuraavan 

kehittämishankkeen tarkoituksena on vahvistaa luonnon monimuotoisuuden tuntemusta ja kestävän 

elämäntavan taitoja. Erityisen tärkeänä nähdään kouluille tarjottava uuden opetussuunnitelman 

toteuttamisen tukeminen koulutuksen, aineistojen ja osallistavan keskustelun keinoin. Tärkeää on myös 

varmistaa työn jatkuminen hankkeen päätyttyä.  

Hyvin oleellinen osa Suomalaista ympäristöä ja sen luonnonarvoja on metsä, sitä myötä metsien 

luonnonarvojen tuntemus on tärkeä ympäristökasvatuksen sisältöalue. Kainuussa uudistuneen 

opetussuunnitelman biologian ja ympäristöopin yhdeksi paikalliseksi painotukseksi valittiin metsä: 

luonnollinen kainuulainen valinta. Tärkeää siis olisi, että tämä kainuulaisen metsäluonnon jokseenkin 

alkuperäinen kokonaisuus olisi edes jollain tavalla koulujen saavutettavissa. 

Suomussalmen kouluilla on lähellään oikea aarre, Säynäjäsuon – Syväjärvensärkän alue. Kainuulainen 

metsän ja suon mosaiikki on siellä nähtävissä ja tutkittavissa kohtuullisen matkan päässä taajamasta. 

Alueella kulkevan reitin varrella on paitsi edustava valikoima suokohteita, myös luonnontilaisen metsän 

palasia, komeita harjumetsiä ja rantamaisemia. 

Säynäjäsuon-Syväjärven alueen kokonaisuus tarjoaa ainutlaatuisen kokemuksen metsäluonnosta ja 

maisemasta. Myös puuvanhukset tuovat käsitettävän, sukupolvien yli yltävän jatkumon. Alueelle 

rakennetun reitin varrella on varta vasten koulukäyttöönkin rakennettu monikäyttöinen ja hyvin varustettu 

taukopaikka Syväjärven rannalla. Hyvää reittiä käyttävät paljon myös lapsiperheet, eivätkä perheiden retket 

suuntaudu tuonne vain reitin vuoksi. Hyvää ja saavutettavaa metsäkokemusta ollaan valmiit hakemaan yhä 

kauempaa. 

Syväjärvensärkkien alueelle on suunniteltu hakkuita. Ne heikentävät alueen opetuskäyttöarvoa. Erityisesti 

Syväjärven rantametsien ja taukopaikan lähistön hakkuut vievät metsäopetukselta välineitä, koska alueelta 



ei niiden jälkeen enää löydy edes lähes luonnontilaisen kaltaisia metsäkuvioita. Muutkin hakkuut rikkovat 

maisemaa ja alueen arvoa niin retkeilijöiden kuin oppivaisten kannalta. Hakkuun jäljet näkyvät pitkään ja 

metsän uudistumisvaihe ryteköittää maiseman vuosikymmeniksi. Metsätalouden ja sen menetelmien 

esittelyyn löytyy kyllä sopivia kohteita taajaman läheltä aina, mutta luonnonmetsät ovat siellä vähissä. 

Vetoamme Metsähallitukseen, että hakkuita ei ainakaan Syväjärven alueella tehtäisi. Tämä metsäluonnon 

kokonaisuus tarvitaan tulevienkin retkeilijöiden ja koululaisten käyttöön. Saatava tuotto ei ole Kainuunkaan 

mitassa kovin suuri, mutta alueen tuoma ilo ihmisille ja hyöty luonnon monimuotoisuudelle on 

merkityksellinen. 
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