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ALKKIANVUORI ON SUOJELUN ARVOINEN LUONTOHELMI
40 vaihto-opiskelijaa tutustumassa valtakunnallisesti arvokkaaseen alueeseen torstaina 21.9.
Parkanon ja Karvian rajalla sijaitseva Alkkianvuoren alue on monipuolinen ja valtakunnallisesti
arvokas kohde, jota luontojärjestöt ovat esittäneet suojeltavaksi useaan otteeseen. Helsingin
yliopiston Taiga excursion -kurssin noin 40 ulkomaista vaihto-opiskelijaa tutustuvat alueeseen
torstaina 21.9. Kutsumme myös median edustajat mukaan tälle retkelle.
- Alkkianvuori on erittäin hieno kokonaisuus, jossa yhdistyvät erikoinen geologia ja jääkauden
jäljet, vanhat metsät, laajat ja monipuoliset suot sekä pienvedet. Lisäksi alueella on
mielenkiintoinen historia, jossa mukana ovat esimerkiksi neuvostoliittolaiset sotavangit, kertoo
Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin aluesihteeri Juho Kytömäki.
- Alue kelpaisi arvojensa ja laajuutensa puolesta jopa kansallispuistoksi, mutta toki muutkin
suojelukeinot olisivat tervetulleita. Jos Suomessa ryhdytään perustamaan niin sanottuja
maakuntapuistoja, Alkkianvuori sopisi ensimmäisten joukkoon, hän jatkaa.
Tällä hetkellä Alkkianvuoren yli 1300 hehtaarin alueesta on suojeltu vain pieni osa:
Raatosulkonneva ja Lätäkönlammen alueen ympäristön soita. Koko alue on valtion omistuksessa ja
Metsähallituksen hallinnassa, mutta entisenä Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusmetsänä myös
Luonnonvarakeskuksella (Luke) on sananvaltaa alueen käyttöön.
- Alueen suoluonto todettiin valtakunnallisesti arvokkaaksi soidensuojelun täydennysohjelmassa.
Metsähallituksen ja Luken vastustuksen vuoksi kuitenkin vain osa arvokkaiksi todetuista soista
suojeltiin. Vaikka Alkkianvuori on jo nykyisellään tunnettu retkeily- ja luontokohde, hakkuut ovat
edelleen mahdollisia pääosalla alueesta, huomauttaa Luonto-Liiton metsävastaava Lauri Kajander.
- Hienoa, että Helsingin yliopiston vaihto-opiskelijatkin pääsevät tutustumaan Alkkianvuoreen ja
ympäristöön. Samalla he saavat esimerkin siitä, että kaikkia arvokkaita alueita ei Suomessa
todellakaan ole vielä suojeltu, Kajander sanoo.
Alkkianvuori on yksi Suomen 100 luontohelmestä, jotka Luonnonsuojeluliitto on valinnut
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Kohteisiin voi tutustua osoitteessa 100luontohelmea.fi
Luontohelmet edustavat niin maantieteellisesti kuin luonnoltaankin mahdollisimman hyvin koko
Suomea. Iso osa luontohelmistä on suomalaisille tuntemattomia uusia elämyksiä, mutta helmien
joukossa on myös tuttuja luontokohteita. Kaikille on yhteistä se, että niiden luonnonarvoihin
kohdistuu jokin uhka.
Taiga excursion -kurssin retki Alkkianvuorelle alkaa Alkkianlammen kodalta (osoite
Alkkiavuorentie 130 – Huom. numero ei ole tarkka.) torstaina 21.9. klo 10. Auton voi jättää tien
varteen. Kävelykierroksen jälkeen alueen muihin osiin ajetaan bussilla, jonka perässä voi seurata
autolla.
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- Alkkianvuoren alueen esittely Luonnonsuojeluliiton SuoMaa-hankkeen suojelualoitteessa 2016:
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/suot/suomaa/kohdekuvaukset/1017
- Alkkianvuoren esittely Luonnonsuojeluliiton 100 luontohelmeä -hankkeessa 2017:
https://www.sll.fi/mita-sina-voit-tehda/tule-mukaan-toimintaan/suomi-100/luontohelmet/alkkia
- Alkkianvuoren esittely Metsähallituksen Luontoon.fi -sivuilla:
http://www.luontoon.fi/alkkianvuori
- Alkkianvuori kuuluu myös Lauhanvuori Region -luontomatkailualueeseen, jolle ollaan hakemassa
maailmanlaajuista UNESCO:n Geopark-statusta:
http://www.geologia.fi/index.php/uutiset/664-lauhanvuori-region-geopark-alueeksi

