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Tiivistelmä mietinnöstä
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.OO.OOO

Metsalajisto uhanalaistunut
Suomessa tehdyt uhanalaisia kasvi- ja eläinlajeja koskevat selvitykset ovat tuo
neet selvästi esiin metsäluonnon suojelun puutteet, ja erityisesti vanhojen metsi
en eliölajiston uhatun aseman suuressa osassa maata.

Metsien eliölajistossa on huomattavia eroja eri metsäkasvillisuusvyöhykkeilä.
Yleensä ottaen lajiston määrä vähenee etelästä pohjoiseen, mutta niukemmasta
lajimäärästä huolimatta pohjoisessa on lajeja, jotka eivät esiinny etelässä tai ovat
sielta havinneet Erityisia luonnon mommuotoisuuden keskuksia kangasmetsai
sessä maassamme ovat ns. lehtokeskukset, joita on useita myös Pohjois-Suomessa.

Vanhojen metsien inventointi Pohjois-Suomessa
Metsähallitus aloitti kesällä 1993 alueittensa luontoarvojen kartoituksen Pohjois-
Suomessa. Kun keskustelu vanhojen metsien suojelusta yhä enemmän kosketteli
myös Pohjois-Suomea, Maa ja metsätalousministeriö antoi tulosohjauskirjeesään
vuodelle 1993 Metsähallituksen tehtäväksi kartoittaa ensivaiheessa luonnonfflai
set vanhat metsät Pohjois-Suomessa.Pohjois-Suomen vanhojen metsien inventoin
tialue kattoi keskiboreaalisen metsäkasvillisuusvyöhykkeen pohjoisosan ja poh
joisboreaalisen vyöhykkeen eteläosan. Talousmetsien inventointien ohella myös
luonnonsuojelualueiden ja Metsähallituksen muiden erikoismetsien vanhat met
sät kartoiteffiin.

Inventointiaineiston käsittely
Inventointiaineistoa on tarkistettu ja luokiteltu tiettyjen, arvokkaita vanhoja met
siä kuvaavien kriteerien pohjalta. Lisäksi luoldttelussa pisteyteffiin erilaisia van
han metsän piirteitä.Työ on tehty Metsähallituksen luonnonsuojelu- ja metsäta
lousyksiköiden yhteistyönä. Metsähallitus laati myös ekologisen luokittelun in
ventointialueiden arvottamisen ja keskinäisen vertailun helpottamiseksi.

Vanhojen metsien suojelutyöryhmä jakoi inventointialueen metsäkasvillisuus
vyöhykkeetja lohkot edelleen osa-alueisiin, jotta vyöhykkeiden sisäiset alueelliset
erot, rmn. lehtokeskukset, voitaisiin paremmin ottaa huomioon Pohjois-Suomen
vanhojen metsien suojelun edustavuutta tarkasteltaessa.

Työryhmä ehdotti yksimielisesti syksyllä 1995 noin 66000 talousmetsien met
sämaan hehtaarin poistamista ja&ovalmistelusta. Loput aineistosta jäi jatkokäsit
telyyn ilman yksimielistä esitystä tai rajauksia, kun työryhmän määräaika päättyi
31.10.1995. Tällöin aineistossa oli mukana yhteensä 465 000 ha muita kuin lakisää
teisiä suojelualueita, joista noin 99 000 ha talousmetsien metsämaata. Yhteensä
alueita oli noin 450 kpl.

Kysymys Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelusta on ekologisesti ja ta
loudellisesti varsin merkittävä. Tämän vuoksi katsottiin tarpeelliseksi käsitellä asia
valtioneuvostossa jo ennen työryhmän työn valmistumista. Valtioneuvosto
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7.12.1995 pääffi suojeluohjelman enimmäislaajuudeksi työryhmän alustavan val
mistelun tuloksen ja antoi määäräykset ohjelman ja&ovalmistelusta.

Metsien suojelutilanne
Laskelmat suojeltujen metsien määristä vaihtelevat. Metsähallitus on laskenut suo
jelupinta-aloja omien kuviotiedostojensa perusteella ja Metsäntutkimuslaitos on
tarkastellut asiaa valtakunnan metsien 8. inventoinnin pohjalta. Metsäntutkimuslai
toksen luvut ovat suurempia kuin Metsähallituksen, mikä johtuu lähinnä mene

telmällisistä eroista. Metsäntutkimuslaitoksen mukaan lakisääteisesfi täysin suo
jeltuja metsä- ja kitumaita on 1,3 milj, hehtaaria (5,6 %) ja Metsähallituksen laskel
mien mukaan 1,1 milj. hehtaaria (5,1 %).

Säädöksin ja viranomaispäätöksin täysin suojeltujen metsien ohella huomat
tava määrä metsiä on rajoitetussa puuntuotannossa.

Vanhojen Iuonnonmetsien ominaispiirteet

Vanhoja luonnonmetsiä suosivalle lajistolle keskeisiä metsän rakenteellisia omi

naisuuksia ovat mm. lahopuuston suuri määrä, puuston korkea ikä, puustollinen
jatkumo ja monipuolinen puulajisto.

Linnustotufldmuksen perusteella tiedetään, että laajan vanhan metsäalueen

häviäminen tai pirstoutuminen hakkuiden seurauksena aiheuttaa vanhoja metsiä

suosivien lajien taantumisen.

Suojelualueverkon perustamisen tavoitteet
Lajiston ja metsäekosysteemin monimuotoisuuden säilyttämiseksi tarvitaan suo

jelualueita, sillä talousmetsät ovat olleet ja ovat tulevaisuudessakin huomattavalta

osin tehokkaasssa metsätalouskäytössä. Osa metsien eliölajeista ei menesty metsi

en hakkuiden ja metsänhoidon luomissa uusissa olosuhteissa.
Suojelualueverkon tavoitteena on säilyttää sekä metsäekosysteemien raken

teellinen että metsien eliölajistollinen monimuotoisuus. Verkon tulisi olla sekä la

jiston että ekosysteemien suhteen edustava ja suojelualueiden tulisi olla toisiaan

täydentäviä.

Työryhmän tavoitteet vanhojen metsien suojelulle
Työryhmän tavoitteena on ollut laatia Pohjois-Suomea koskevat vanhojen metsi

en suojeluehdotukset siten, että ne mahdollisimman paljon korjaisivat nykyisen

suojelualueverkon puutteita vanhojen metsien elinympäristöjen osalta. Työryh

mä on erityisesti kiinnittänyt huomiota metsien alueellisiin ominaispiirteisiin sekä

eräiden vanhoille metsille ominaisten eliölajien kantojen muutoksiin ja esiintymi

seen suojelualueilla.
Tarkastelukulma on ollut ensisijassa luonnonsuojelubiologinen. Suojelumah

doiisuudet vaihtelevat eri metsäkasvillisuusvyöhykkeiden osa-alueilla, koska van

hojen metsien määrä ja laatu vaihtelevat huomattavasti.
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Inventointiaineiston jako
Työryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti pyrkinyt asettamaan sekä olemassa ole
vat luonnonsuojelualueet että inventointialueet suojeluarvonsa mukaiseen tär
keysjärjestykseen. Alueita vertailfiin ja ryhmiteifiin osa-alueittain eri metsäkasvil
lisuusvyöhykkeillä.
Työryhmä jakoi vanhojen metsien inventointialueet kolmeen ryhmään:
a) alueet, joiden suojelun toteuttamismuodoksi ehdotetaan lakisääteistä rauhoit
tamista joko uutena luonnonsuojelulain mukaisena suojelualueena tai nykyisen
luonnonsuojelualueen laajennuksena,
5) vanhojen metsien inventoinfialueet, jotka vähäisempien luonnonarvojensa, si
jainfinsa, pienuutensa tai rikkonaisuutensa vuoksi soveltuvat paremmin säilytet
täväksi alue-ekologisen suunnittelun keinoin.
c) alueet, jotka on rajausmuutoksina poistettu inventoinfiaineistosta, koska ne ovat
joko osin tai kokonaan metsätaloustoimin käsiteltyjä ja sisältävät siten suhteelli
sen vähän luontoarvoja. Myös nämä alueet ovat jatkossa alue-ekologisen suunnit
telun punssa

Ehdotettavien uusien luonnosuojelualueiden valinta
Lakisääteisiksi luonnonsuojelualueiksi ehdotettavilla alueilla on suojelun arvoista
vanhaa metsää riittävän laajana kokonaisuutena. Alueen biologinen monimuotoi
suus ja puuston rakenne ovat myös keskeisiä arvoja.

Uusien suojelualue-ehdotusten valinnalla pyritään luomaan edellytykset riit
tävän kattavalle suojelualueverkolle siten, että keskeisistä vanhojen metsien omi
naisuuksista ja metsätyypeistä on riittävän runsaasti esimerkkejä ja metsät muo
dostavat ekologisesti perustellun pinta-alaosuuden kokonaismetsäalasta. Samalla
on otettu huomioon osa-alueella olevien nykyisten luonnonsuojelualueiden met
sien määrä ja laatu.

Kaikkiaan suojeltaviksi ehdotettavia alueita on 160 kpl ja niiden kokonais
pinta-ala on yhteensa 293 619 hehtaaria Tasta varsinaista metsamaata on noin 163
724 hehtaaria sekä metsä- ja kitumaita yhteensä 227 663 hehtaaria. Huomattava
osa (64% alueiden pinta-alasta ja 62 % metsämaan pinta-alasta) ehdotettavista luon
nonsuojelualueista on jo erilaisten käyttörajoitusten piirissä joko korkeina alueina
tai Metsähallituksen erikoismetsinä.

Työryhmä esittää, että ympäristöministeriö ryhtyy toimiin työryhmän ehdot
tamien alueiden perustamiseksi lakisääteisiksi luonnonsuojelualueiksi.

Työryhmän laatima vanhojen metsien suojeluohjelma koskee Euroopan uni
onin luontodfrektiivin tarkoittamia boreaaalisia luonnonmetsiä (Westem taiga).
Tätä luontotyyppiä on unionin alueella vain Suomessa ja Ruotsissa. Ehdotetut
suojelualueet toteuttavat tämän direkifivin luontotyypin suojelua.

Luonnonsuojelualueiden rauhoftusmääröysten
periaatteet
Työryhmä katsoo, että vanhojen metsien suojelualueifia tulee soveltaa rauhoitus
määräyksiä, jotka turvaavat alueiden säilymisen mahdollisimman luonnonfilaise
na. Sen sijaan perinteiset käyttöoikeudet voidaan pääsääntöisesti säilyttää ennal
laan. Siten muun muassa metsästyksen ja kalastuksen suhteen noudatetaan alu
eilla tällä hetkellä sovellettavaa käytäntöä.
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Useilla luonnonsuojelualueiksi ehdotettavilla vanhojen metsien alueilla on
huomattavaa merkitystä matkailulle. Siksi on perusteltua, että alueiden retkeily
palveluita voidaan tarvittaessa parantaa.

Alue-ekologisen suunnittelun alueet ja niiden käytön
tavoitteet
Työryhmä on arvioinut valtioneuvoston 7.12.1995 antamaan periaatepäätökseen
sisältyvästä noin 100 000 talousmetsien metsämaiden hehtaarista noin 36000 heh
taaria sellaisiksi, että niiden suojeluarvot voidaan ottaa huomioon talouskäytön
yhteydessä alue-ekologisen suunnittelun keinoin.

Alue-ekologisen suunnittelun kohteeksi esitettyihin alueisiin sisältyy joukko
arvokkaita metsiä, joista ei kuitenkaan niiden koon tai hajanaisuuden vuoksi ole
esitetty perustettavaksi suojelualuetta. Joitakin yhtenäisiä kohteita työryhmä on
esittänyt perustettavan aarnialueiksi.

Työryhmä esittää, että alue-ekologiseen suunnitteluun siirrettävien vanhan
metsän inventoinfikohteiden huomattavan arvokkaat osat säilytetään hakkaamat
tomina joko kuviokohtaisin rajoituksin, Metsähallituksen aarnialueina tai vastaa

vina erikoisalueina. Kaikkien kohteiden metsien käsittelyn tulee perustua laajan
alueen alue-ekologiseen suunnitelmaan. Merkittävästi uudistusiän ylittäneiden

metsien uudistamisaikataulu määritellään suunnitelmaan kuuluvan vanhojen

metsien tavoiteosuuden mukaisesti.
Lisäksi työryhmä suosittelee, että Metsähallitus ottaa alue-ekologisen suun

nittelun kattavasfi käyttöön ja nimeää suunnittelun tueksi alue-ekologisia kysy
myksiä käsittelevän asiantuntijaryhmän ja, että alue-ekologisen suunnittelun ete

nemistä seurataan osana maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön

tulosohjausta.

Ehdotusten merkitys metsäluonnon monimuotoisuuden
säifrttämiselle
Työryhmän ehdotukset parantavat vanhojen metsien suojeluifiannetta erityisesti

inventointialueen itä- ja pohjoisoissa, missä suojeltujen metsien osuus nousisi

parhaimmillaan yli kymmenen prosentin. Sensijaan läntisissä osa-alueissa mää

rällinen nousu ei ole huomattava.
Kasvupaildcatyypeistä merkittävimmin lisääntyvät tuoreiden kankaiden kuu

sikot. Niiden kokonaismäärä kasvaisi kolminkertaiseksi. Lehtoja ja lehtomaisia

kankaita tulisi lisää etenkin lehtokeskuksien alueilla. Korkeiden alueiden suhteel

linen osuus luonnonsuojelualueilla nousisi merkittävästi. Myös erilaisten soiden

määrä luonnonsuojelualueilla kasvaisi selvästi.
Työryhmä on arvioinut suojeluehdotusten merkitystä myös lajistollisen mo

nimuotoisuuden kannalta käyttämällä apuna tiettyjä vanhan metsän ilmentäjäla

jeja.
Työryhmän ehdotuksella tulisi toteutuessaan olemaan esimerkkilajien perus

teella varsin suotuisa vaikutus Pohjois-Suomen vanhojen metsien eliölajien moni

muotoisuuden säilymiseen. Suojeluehdotus hillitsisi uhanalaisten kääväkäslajien

uhanalaistumiskehitystä.
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Vanhojen metsien luontoarvojen säilyttämisen seuranta
ja tutkimustarpeet
Tiedot vanhojen metsien ominaisuuksista, niiden erityispiirteistä, kehityksestä,
kehityshistoriasta, kehitysodotuksista ja lajistosta ja sen olemassaolon vaafimuk
sista ovat puutteellisia.

Työryhmä katsoo, että tarvitaan laajaa alue-ekologista tutkhnusta, joka sel
vittää olemassaolevien suojelualueiden, nyt suojeltavaksi ehdotettavien alueiden
ja muulla tavoin hoidettavien alueiden merkitystä luonnon monimuotoisuuden
säilyttämisessä.

Lisäksi tarvitaan tutkimusfietoa siitä, kuinka hyvin ja elinvoimaisena verkos
to kykenee säilyttämään pohjoissuomalaista biotooppivaihtelua ja eliöstöä pitkäl
lä aikavälillä.

Lisäksi tulee käynnistää yksi laaja tai usea erikoistuneempi tutkimushanke,
joiden tavoitteena on selvittää eri lajiryhmien menestymistä eri tavoin pirstoutu
neiden vanhojen metsien alueilla
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Sammandraj
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.OOO

Skogarnas arter hotade
Undersökningar som gjorts i Finland om hotade växt- och djurarter har klart visat

att det finns brister i skyddet av skogsnaturen och i synnerhet ati stäliningen för

sådana arter som lever i ganila skogar är hotad i en stor del av landet.
Skillnadema i artsammansättning mellan olika skogsvegetafionszoner är be

tydande. Allmänt taget minskar antalet arter när man går från söder mot norr,

men trots det färre antalet arter finns det i norr arter som inte förekommer i söder

eller som har försvunnit därifrän. Speciella cenfrum för naturens mångfald i vårt

land med sina barrträd dominerade skogar är de s.k. lundcentrumen (områden

med lundartade skogar), som det också finns fiera av i norra Finland.

Inventeringen av gamia skogar i norra Finland
Forststyrelsen började sommaren 1993 kartlägga naturvärdena på sina områden i

norra Finland. När diskussionen om skyddet av gamia skogar 1 allt högre grad
började beröra även norra Finland, gay jord- och skogsbruksministeriet 1 sitt Te

sultatstyrningsbrev för 1993 Forststyrelsen i uppdrag att till ati börja med kartläg

ga norra Finlands gamia skogar i naturffllstånd.
Inventeringsområdet för norra Finlands gamia skogar omfaftade norra delen

av den mellanboreala skogsvegetationszonen och södra delen av den nordboreala

zonen. Vid sidan av inventeringarna av ekonomiskogarna kartlades även de gam

la skogarna på naturskyddsområdena och i Forststyrelsens andra specialskogar.

Behandlingen av inventeringsmaterialet
Inventeringsmaterialet har granskats och klassificerats utgående från vissa krite

rier som används för aft beskriva värdefulla gamia skogar. Vid ldassfficeringen

poängsattes dessutom de olika dragen hos gammal skog. Arbetet har ufförts i sa

marbete mellan Forststyrelsens naturskydds- och skogsbruksenheter. Forststyrel

sen gjorde även en ekologisk ldassificering för att underlätta värderingen av och

den inbördes jämförelsen mellan inventeringsområdena.
Arbetsgruppen för skydd av gamia skogar delade in inventeringsområdets

skogsvegetafionszoner och skiften i ytterligare delområden för att de interna re

gionala skillnadema mellan zonerna, bl.a. lundcentrumen, skulle kunna beaktas

bättre när man granskar hur representafivt skyddet av norra Finlands gamia sko

gar är.
Arbetsgruppen föreslog hösten 1995 enhälligt att ungefär 66 000 ha av eko

nomiskogarnas skogsmark skulle undantas från den fortsafta beredningen. Res

ten av materialet kvarstod för fortsaft behandling utan något enhälligt förslag eller

några begränsningar när arbetsgruppens fid gick ut 31.10.1995. Då omfattade

materialet sammanlagt 465 000 ha som inte är lagstadgade skyddsområden, varav

ca 99000 ha ekonomiskogsmark. Antalet områden var sammanlagt ungefär 450 st.
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frågan om skyddet av norra Finlands gamia skogar har varit av räft stor bety
delse såväl i ekologiskt som ekonomiskt avseende. Av denna anledning ansågs det
nödvändigt aft behandia saken i statsrådet redan innan arbetsgruppen blev klar
med sitt arbete. Statsrådet beslöt 7.12.1995 att skyddsprogrammet högst skulle
omfatta resultatet av arbetsgruppens preliminära beredning och bestämde att be
redningen av programmet skulle fortsätta.

Situationen beträffande skogsskyddet
Beräkningarna gällande de skyddade skogarnas omfattning varierar. Forststyrel
sen har beräknat de skyddade arealerna utgående frän sina egna geografisk skogs
data och Skogsforskningsinstitutet har granskat saken utgående från den åftonde
inventeringen av landets skogar. Skogsforskningsinstitutets siffror är större än
forststyrelsen, vilket i första hand beror på metodskillnader. Enligt Skogsforsk
ningsinstitutet omfattar de enligt lag fullständigt skyddade skogs- och tvinmar
kerna 1,3 milj. ha (5,6 %) och enligt Forststyrelsens beräkningar 1,1 milj. ha (5,1
%).

Vid sidan av skogar som är heit skyddade genom författningar och myn
dighetsbeslut är virkesproduktionen begränsad i en stor mängd skogar på grund
av olika orsaker.

Gamia naturskogars särdrag
Viktiga sfrukturella egenskaper för skog där arter som favoriserar gamia natur
skogar lever är bl.a. eft stort antal murkna fräd, fräd av hög älder, konfinuerligt
frädbestånd och många olika trädslag.

På grundval av undersökningar om fågelbeståndet vet man att om ett vids
träckt gammait skogsområde försvinner eller fragmenteras till följd av awerknin
gar leder det till ffllbakagång för de arter som favoriserar gamia skogar.

Syftena med natverket av skyddsområden
För aft artemas och skogsekosystemets mångfald skall kunna bevaras behövs det
skyddsområden, eftersom ekonomiskogarna har använts och även i framtiden till
stora delar kommer aft användas för intensivt skogsbruk. En del av de arter som
lever i skogarna har inte anpassat sig till de nya förhållanden som skapats genom
skogsawerkningar och skogsvård.

Syftet med nätverket av skyddsområden är ati bevara både skogsekosyste
mens sfrukturella mängfald och skogarna mångfald av arter. Nätet skall vara rep
resentativt med avseende på både arterna och ekosystemen och skyddsområdena
skall kompiettera varandra

Arbetsgruppens avsikt med skyddet av gamia skogar
Arbetsgruppens mål har varit aft lägga försiagen gällande skyddet av norra Fin
lands gamia skogar så att de i så stor utsträckning som möjligt rättar till bristerna i
det nuvarande nätverket av skyddsområden beträifande gammelskogens bioto
per Arbetsgruppen har fäst särsldld uppmärksamhet vid skogarnas regionala sär
drag samt vid förändringarna i och förekomsten av bestånd av vissa för gamia
skogar utmärkande arter på skyddsområdena.
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Granskningssynvinkeln har i första hand varit naturvårdsbiologisk.
Skyddsmöjligheterna varierar på de olika skogsvegetafionszonemas delområden,
eftersom de gamia skogarnas omfattning och beskaifenhet varierar betydligt.

Indelning av inventeringsmaterialet
Arbetsgruppen har i enlighet med sift uppdrag försökt sätta både de existerande

naturskyddsområdena och inventeringsområdena i prioritetsordning enligt
skyddsvärdet. Områdenajämfördes och grupperades delområdesvis inom de olika

skogsvegetafionszonerna.
Arbetsgruppen delade in inventeringsområdena i tre grupper:
a) områden där skyddet föreslås bii genomfört i form av lagstadgad fridlysning,

anfingen så att det inrättas eft nytt skyddsområde enligt lagen om naturskydd

eller så att eft existerande naturskyddsområde utvidgas,
b) inventeringsområden som på grund av sina mindre naturvärden, sitt läge, sin

litenhet eller sin fragmentariska karaktär lämpar sig bättre att bii bevarade med

hjälp av ekologisk landskapsplanering,
c) områden som på grund av ändrad avgränsning har avförts ur inventeringsma

terialet eftersom de anfingen delvis eller heit har varit föremål för skogsbruksåt

gärder och sålunda har relativt få naturvärden. Områdena omfattas även i fort

sättningen av ekologisk landskapsplanering.

Valet av föreslagna nya naturskyddsområden

På de områden som föreslås blilagstadgade naturskyddsområden bildar den gam
melskog som är värd att skyddas en fflfräckligt vidsträckt heihet. Områdets biolo

giska mångfald och trädbeståndets struktur utgör också centrala värden.
Genom valet av nya skyddsområdesförslag försöker man skapa förutsättnin

gar för eti fihlräckligt heltäckande nätverk av skyddsområden, så att det finns fil

lräckligt rikligt med viktiga gammelskogskarakterisfika och olika skogstyper och

så att skogarna biidar en ekologiskt mofiverad andel av den totala skogsarealen.

Samtidigt har man beaktat skogarnas omfatfriing och beskaifenhet på delområ

dets nuvarande naturskyddsområden.
Totait föreslås att 160 områden med en sammanlagd areal på 293 619 ha biir

skyddade. Härav är ca 163 724 ha egenffig skogsmark och sammanlagt 227 663 ha

skogs- och Mnmark. En betydande del (64 % av områdena och 62 % av skogsmar

ken) av de föreslagna naturskyddsområdena omfaflas redan av olika begränsnin

gar eftersom de är antingen högiänta områden eller Forststyrelsens specialskogar.

Arbetsgruppen föreslår att miljöministeriet vidtar åtgärder för aft avsätta de

områden som arbetsgruppen föreslår till lagstadgade naturskyddsområden.
Det skyddsprogram för gamia skogar som arbetsgruppen gjort upp gäller

den boreala naturskog (Western taiga) som avses i Europeiska unionens habitatdi

rektiv. På unionens område finns denna naturtyp endast i Finland och Sverige. De

föreslagna skyddsområdena skulle innebära att skyddet av denna naturtyp gen

omförs.
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Principerna för naturskyädsområdenas
ftidlysningsbestämmelser
Arbetsgruppen anser att det på skyddsområdena för gamia skogar skall ifilämpas
fridlysningsbestämmelser som garanterar aft områdenas natur bevaras i ett sä na
turenhigt tillstånd som möjligt. Däremot kan fradffionella bruksräffigheter i regel
bibehållas som tidigare. Sålunda iakttas bl.a. i fråga om jakt och fiske den praxis
som för närvarande tillämpas pä områdena.

Fiera av de gammelskogsområden som föreslås bii naturskyddsområden har
stor betydelse för turismen. Därför är det mofiverat att rekreafionsservicen på
områdena kari förbätfras vid behov.

Områden som är föremål för ekologisk
Iandskapsplanering och målen for deras anvandning
Arbetsgruppen har bedömt aft ungefär 36000 ha av de ungefär 100 000 ha ekono
miskogsmark som ingår i statsrådets principbeslut av 7.12.1995 är sådana att man
med hjälp av ekologisklandskapsplanering kan beakta deras skyddsvärden i sam
band med kommersiefi användning.

De områden som föreslagits bii föremål för ekologisk landskapsplanering
omfattar en mängd värdefulla skogar som dock på grund av sin storlek eller frag
mentariska karaktär inte har föreslagits som skyddsområden. Vissa enheifiga ob
jekt har arbetsgruppen föreslagit som urskogsreservat.

Arbetsgruppen föreslår aft anmärkningsvärt värdefulla delar av de invente
ringsobjekt som börjar omfaftas av ekologisk landskapsplanering bibehålls oawer
kade anfingen genom beståndsvisa begränsningar, som forststyrelsens urskogs
reservat eller motsvarande specialområden. Behandlingen av skogarna på alla
objekt skall basera sig på en omfattande ekologisk landskapsplan för området.
Förnyelsetidtabellen för skogar som avsevärt överskridit förnyelseåldern bestäms
i enuighet med planens mål för gamla skogar.

Dessutom rekommenderar arbetsgruppen att forststyrelsen inför heltäckan
de ekologisk landskapsplanering och till stöd för pianeringen utser en expertg
rupp som behandiar landskapsekologiska frågor och att den ekologiska
landskapsplaneringens framåtskridande följs som eti led i jord- och skogsbruks
ministeriets och miljöministeriets resultatstyrning.

Eörslagens betydelse för bevarandet av skogsnaturens
mångfald
Arbetsgruppens förslag förbäftrar situationen beträifande skyddet av gamia sko
gar i synnerhet i inventeringsområdets ösfra och norra delar, där andelen skydda
de skogar som bäst sfiger till över fio procent. 1 de väsifiga delområdena är den
kvantitafiva ökningen däremot mindre betydande.

Äv skogsbiotopema ökar de Mska moarnas granskogar mest. Deras totala
omfatfrilng tredubblas. Mera lundar och lundartade moar ifilkommer framför allt
på områdena med lundcentrum. De högiänta områdenas reaffiva andel ökar be
tydligt på naturskyddsområdena. Även arealen av olika slags myrar ökar klart i
omfattning på naturskyddsområdena.

Arbetsgruppen har också bedömt skyddsförslagens betydelse för arternas
mångfald med hjälp av vissa arter som är utmärkande för gammal skog.
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Om arbetsgruppens förslag genomförs skulle det på grundval av exempe
larterna ha en mycket gynnsam inverkan på bevarandet av arternas mångfald i
norra Finlands gamia skogar. Skyddsförslaget skulle dämpa den hotande utveck
lingen för de utrofrtingshotade vedsvamparterna, särskilt fickorna.

Uppföljningen av bevarandet av gammelskogens
naturvärden samt forskningsbehov
Kunskaperna om gamia skogars egenskaper, särdrag, utveckling, utvecklingshis
toria och förväntade utveckling är brisffälliga. Detsamma gäller för de arter som
lever där och deras existenskrav.

Arbetsgruppen anser att det behövs omfattade ekologisklandskapsforskning
som klarlägger vilken betydelse de existerande skyddsområdena, de områden som
nu föreslås bii skyddade och områden som sköts på andra sätt har för bevarandet
av naturens mångfald.

Dessutom behövs forskningsdata om hur väl och livskraffig nätverket för
mår bevara den nordfinländska biotopvariationen och arterna där på lång silct.

Dessutom bör man starta eft omfattande eller fiera mera specialiserade forsk
ningsprojekt i syfte aft ufreda olika artgruppers framgång på områden med gam
la skogar som är fragmenterade på olika sätt.
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Summary
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Biodiversity endangered
Recent Finnish inventories of endangered plant and animal species have brought
to light certain deficiencies in the protecfion of forest species, parficularly such
resulfing in the endangerment of species native to old-growffi forests in a large
part of the country.

Finland’s forest vegetafion zones vary in ffiefr degree of biodiversity As a
rule, the north has fewer species than the south, but the north hosts certain spe
cies which are eiffier extinct or not encountered in the south. Being a country
primarily consisting of confferous trees dominated dry forest, Finland’s herb-rich
forest dusters (many of which are found in northern Finland) play an especially
important role in terms of preserving biodiversity.

Old-growth forests inventoried in northern Finland
In summer 1993, the forest and Park Service launched an inventory of nature
values on its land in norffiern Finland. As northern Finland was ffien being mc
reasingly drawn into pubiic debate on old-growth forests, the Minisfry of Agricul
ture and Forestry insfructed the Forest and Park Service (in its official instructions
for 1993) to conduct an inventory of ali naturally occurring old-growth forests in
northern Finland.

The inventory covered the northern part of the central boreal forest vegetafi
on zone and the southern part of the north boreal zone. Old-growth commercial
forests, nature conservafion areas and offier special forests managed by the Forest
and Park Service were ali inciuded.

Processing of data
The data were reviewed and classffied on the basis of criteria gauging ecological
and conservafion values of old-growth forests. Each forest was also given scores
for its various indigenous features. This work was carried out as a collaborafive
effort between the nature conservafion and forestry units of the forest and Park
Service. The Forest and Park Service also formulated a system of ecological classi
ficafion to facffitate the scoring and comparison of the inventoried areas.

In the process of evaluating the conservation status of old-growffi forests in
northern Finland, the Working Group divided the inventoried areas by forest ve
getation zone, and ffien furffier into sub-areas (sections), enabling closer attention
to he paid to differences within each zone (such as the presence of herb-rich forest
clusters).

In autumn 1995, the Working Group unanimously decided to exclude 66,000
hectares of commercial forest land from the follow-up. Without any unanimous
mofions or further exclusions being made, the remamning inventoried land was
automafically referred for follow-up when the working group’s deadline expired
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on October 31, 1995. This then comprised 465,000 hectares of forested land other
than statutory nature reserves, some 99,000 hectares of which was to be pianned
for commerciai forestry. Ali told, some 450 sites were included.

The conservation of northern Finland’s old-growffi forests is an issue of
considerable ecological and economic importance. It was therefore deemed ne
cessary for the government to review the issue before the Working Group comp
ieted its assignment. On December 7,19951 the government accepted the working
group’s preliminary proposal for the maximum area to be placed under protecti
on, and issued ins&uc%ons for foliow-up planning.

Current conservation status
There are varied esfimates on the total area of protected forests in Finland. The
forest and Park Service has caicuiated the total area of its protected forests on the
basis of its geographical informafion system. The Finnish Forest Research Insfitu
te has compiled its own esfimate on the basis of the eighth nafionai forest invento
ry. The figure obtained by the forest Research Institute is higher than that of the
Forest and Park Service, which is largely a resuit of the meffiodoiogy empioyed.
According to the Forest Research Insfitute, the total area of forested land and poorly
producfive forested iand under statutory protecfion amounts to 1.3 million hecta
res (5.6%), whereas the corresponding figure obtained by the forest and Park Ser
vice is 1.1 million hectares (5.1%).

Aside from forests protected by law or by decision of the authorifies, a sub
stanfial volume of Finland’s forests are in restricted production, f.ex. on the basis
of land owner’s own decision.

Indigenous features of old-growth forests
Species that favour oid-growth forests are dependent on certain features indige
nous to ffiem, such as ffieir high volume of decayed frees, their old trees and
forest age composffion, their sustained biological continuity and ffieir diversity of

tree species.
Bird studies yield evidence ffiat the disappearance and fragmenta6on of wide

expanses of old-growth forest through commercial harvesting has a detrimentai

impact on the populations of species favouring old-growth forests.

Aims of the conservation network
Finland needs special nature reserves to preserve the biodiversity of its forest
ecosystems and species, as its commercial forests have been and wili confinue to

be intensively ufflized, Certain species of plants and animais cannot survive in the
altered condifions resulfing from foresfry.

The aim in estabuishing a network of nature conservafion areas is to preserve

both the structural diversity of Finland’s forest ecosystems, as well as the biodi

versity of the species indigenous to them. Such a network should oifer a represen

taffve sample of species and ecosystems, and the sites included in it should suppie
ment each offier.
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The Working Group’s aims
The Working Group’s aim is to draft a proposal for the protecfion of norffi Finland’s
old-growth forests, ensuring ffiat it corrects as many as possible of the shortco
mings in the exis%ng network of nature conserva%on areas. The Working Group
paid special attention to the infrmnsic, biogeoraphical features of forests, to popu
la6on frends in species native to certain old-growth forests, and to their prevalen
ce in nature conservafion areas.

The Working Group’s approach was primarily ecological, i.e. its chief aim
was that of promofing nature conservation. Different forest vegetafion zones of
fer varied prospects for conservation, as the volume and types of old-growth fo
rests vary considerably in different areas.

Classification of inventoried material
As specffied in its brief, the Working Group listed existing nature reserves and the
new inventoried areas in thefr order of priority. These sites were compared and
grouped by sub-region for each forest vegetafion zone.
The Working Group divided the inventoried areas into three groups:
a) areas proposed for statutory protection eiffier as a new conservation area (un
der the Nature Conservation Act), or as an extension of an exisfing nature reserve;
b) inventoried old-growffi forests which, due to their lesser ecological value, loca
tion, small size or fragmentation, are better suited for preserving under a landsca
pe ecoiogy pian; and
c) areas excluded from the original inventoried material because they are eiffier
fully or partly devoted to commerciai foresfry and hoid comparatively iiffle ecolo
gical value. These regions will nevertheless remain within the sphere of landsca
pe ecology pianning.

Selection of areas proposed for protection
Areas proposed for statutory protecfion were selected on the basis of ffieir hosting
a sufficienfly extensive unbroken expanse of old-growffi forest. Regional biodi
versity and the composition of the tree stand were also important considerations.

These areas were seiected wiffi the aim of setting up a comprehensive net
work of nature reserves which represents a sufficiently wide range of forest types
and features intrinsic to oid-growth forests. It was a furffier aim ffiat these forests
shouid constitute an ecologically sound percentage of Finland’s total forested area.
Due considerafion was given to the voiume and type of forests included in Finland’s
existing nature reserves.

Ali toid, 160 sites are proposed for protecfion, their combined area totalling
293,619 hectares. Of this total, 163,724 hectares is producfive forestland, and 227,663
is combined forest land and poorly productive productive forest land. A substan
fial proportion (64% of the proposed area and 62% of the proposed forested land)
of the land proposed for protection is aiready under some form of restricfion,
whether as high-alfitude forest or some other speciai area resewed by the decisi
on of the Forest and Park Service.

The Working Group proposes that the Ministry of the Environment should
take steps to place the proposed areas under a statutory protecfion order.

The proposed scheme for the conserva%on of old-growth forests affects bo
real forest (Western taiga), one of the habitat types listed under the European
Union Direcfive on the Conservation of Naturai Habitats and of Wild fauna and
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Fiora. Finland and Sweden are the only regions in the EU in which this type of
habitat is found. The areas proposed for protecfion ffius implement the goal of
conserving one of the natural habitats listed under the directive.

Protection principles
The Working Group recommends that the protecfion rules enforced in old-growth
forest reserves must aim to keep the area in as undisturlied a state as possible,
although as a general rule, certain existing rights would remain in place (e.g. hun
fing and fishing, etc).

Many of the areas proposed for protechon are important tourist sites. It would
therefore lie prudent to make ailowances for future upgrading of hiking services.

Landscape ecoiogj pian
Of the 100,000 hectares of forest planned for commercial utilizafion inciuded in
the decision-in-principle taken by the Councii of State on December 7, 1995, the
working group judges some 36,000 hectares of this forest to lie of a type ffiat al
iows its nature values to lie preserved as part of a landscape ecoiogy pian in the
normal course of ffieir commercial use.

The areas proposed for inciusion in a landscape ecoiogy pian inciude vaiuali
le forests which, owing to their smaii size or dispersed locafion, have not lieen
proposed for inciusion in a nature conservation area. The Working Group sug
gests that certain unified expanses of forest be designated as primeval forest reser
ves liy the decision of the Forest and Park Service.

The Working Group proposes that a felling lian or iocalized resfricfions lie

imposed in any especially valuable secfions of the inventoried old-growffi forest
proposed for inciusion in a iandscape ecoiogy pian, or ffiat ffiese areas be designa
ted as a primeval forest reserve or some other corresponding conservafion area by
the decision of the forest and Park Service. The use of forest on ffiese sites shouid
be based on a comprehensive landscape ecology pian. Regenera6on felling of fo
rests significanfly oider than the normal regenerafion age must be planned in line
wiffi quotas included in that pian.

The Working Group aiso recommends that the Forest and Park Service should
adopt a comprehensive iandscape ecology pian and that it shouid appoint an ex
pert commiftee to iook into ffiis matter, and ffiat the progress of tMs pianning
shouid lie monitored as part of the resuit management practices of the Minisfry of
Agricuiture and Foresfry and the Ministry of the Environment.

The proposal’s impact on the preservation of
biodiversity
The Working Group’s proposais wouid signiflcanfly improve the conserva%on sta

tus of oid-growffi forests, parficuiariy in the eastern and northern part of the in
ventoried area, where the total percentage of protected forests wouid increase to

10% or siightly more. In the western parts, howevei, there wouid lie no corres

ponding marked increase in the volume of protected forest.
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Spruce dominated mesic forest sites are the habitat-type which would bene
fit most, the total volume of protected sites berng tnpled Marked benefit would
also be derived by herb-nch forest and forest with grass-herb vegetation, parbcu
larly in herb-rich forest clusters. The relafive proporfion of protected upland fo
rest would also rise substanfially, as would ffiat of various peatland habitats.

The Working Group assessed the potential impact of its proposais by moni
toring the presence of type-species indigenous to old-growffi forests.

Judging ftom the presence of these type-species, the Working Group’s pro
posal would have an appreciable beneficial effect on the biodiversity of species
native to old-growffi forests in northern Finland. The proposal would counteract
the present frend towards the endangerment of polypores species.

Monitoring the conservation of old-growth forests and
the need for further research
There are gaps in our knowledge of the intrinsic features, growffi trends, evolu
fionary history, survival forecasts and species diversity of old-growth forests.

The Working Group is of the opinion ffiat extensive, localized ecological rese
arch is needed to establish the extent to which the preservafion of biodiversity is
affected by exisfing nature reserves, by ffiose areas now proposed for protecfion,
and by areas managed in some other way.

We also need further research in order to find out how effecfively the net
work is able to preserve the vitahty and diversity of northern Finnish biotopes
and species on the long term.

We should furffiermore launch a comprehensive study or several specialized
sub-studies aiming to estabuish how well various species ffirive in old-growth fo
rests which have been fragmentated in various ways.
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JObdanO
................. OOOOOO..O...........................

Valtioneuvosto teki 27.6.1996 periaatepäätöksen vanhojen metsien suojelusta Poh
jois-Suomen vaifionmaila vanhojen metsien suojelutyöryhmän Osamietintö 111:n
pohjalta (Rassi ym. 1996). Pohjois-Suomeen perustetaan uusia tai laajennetaanvan

hoja luonnonsuojelualueita yhteensä noin 293 600 hehtaaria. Lisäksi 35 300 heh

taanila talousmetsien metsämailla luonnonarvot säilytetään alue-ekologisin me
netelmin. Kuusamon yhteismetsän alueelta hankitaan valtiolle ja suojellaan laki

sääteisinä suojelualueina lisäksi 13 780 hehtaaria.
Ympäristöministeriö valmistelee työryhmän ehdottamien ja valtioneuvoston

periaatepäätökseen sisältyneiden alueiden perustamista lakisääteisiksi suojelualu
eiksi. Yleisperiaate on, että alueista muodostetaan uuden luonnonsuojelulain

mukaisia, asetuksella tai lailla perustettavia luonnnonsuojelualueita, joiden tar

kemmat rauhoitusmääräykset annetaan ao. perustamissäädöksissä. Alueen luon
teesta riippuen rauhoitusmääräykset voivat vaihdella.

Ennakkopainoksena kesäkuussa 1996 ilmestyneeseen karttaliiteosaan on tul

lut pienehköjä rajausmuutoksia, koska rajauksia on tarkistettu lausuntojen sekä

ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja Metsähallituksen välis

ten toteuttamisneuvottelujen pohjalta. Lakisääteisiä luonnonsuojelualueita perus

tettaessa rajaukset saavat lopullisen muotonsa. Koska laajan vanhojen metsien suo

jeluohjelman lakisääteinen toteuttaminen kestää useita vuosia, on katsottu tar

peelliseksi julkaista Pohjois-Suomen vanhojen metsien rajaukset uutena täyden

nettynä niteenä.
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EhdOtetut vanbjen metsien
suejelualueet
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOØ,OOOO.OO..,..OQ,..

Vanhojen metsien suojelualueiden rajauksen perusteet
Vanhojen metsien suojelutyöryhmä on asettanut mietinnössään Pohjois-Suomen
inventoinfialueen nykyiset luonnonsuojelualueet, vanhojen metsien inventointi
kohteet sekä Kuusamon yhteismetsän omistuksessa olevat, mahdollisesti suojel
tavat alueet, suojeluarvonsa mukaiseen tärkeysjärjestykseen. Alueita on vertailtu
ja ryhmitelty osa-alueittain eri metsäkasvillisuusvyöhykkeillä.

Suojelukohteita valittaessa ja suojeluarvon mukaista tärkeysjärjestystä laa
dittaessa ratkaisevaa oli alueen merkitys osa-alueen kokonaisuuden osana. Laki
sääteisiksi luonnonsuojelualueiksi ehdoteftavien alueiden peruskriteeri on, että
alueella on suojelun arvoista vanhaa metsää rilttävänlaajana kokonaisuutena. Myös
alueen biologinen monimuotoisuus ja puuston rakenne ovat keskeisiä kriteerejä.

Koska alueen luonnon monimuotoisuus ja luonnonsuojeluarvojen pysyvyys
ovat yleensä suhteessa suojelualueen koon kanssa, on yksi keskeinen tavoite ollut
perustaa mahdollisimman laajoja suojelualueita vanhojen metsien ydinalueiksi
eri puolille metsäkasvillisuusvyöhykkeitä.

Perustettaviksi ehdotettavien luonnonsuojelualueiden rajaus on tapahtunut
pääasiassa vanhojen metsien perusteella. Koska mahdollisimman yhtenäiset alue
kokonaisuudet ovat luonnonsuojeluekologisesti tavoiteltavia, suojelualueisiin py
riffiin liittämään muita arvokkaita luontotyyppejä, kuten luonnonfilaisia soita ja
pienvesiä, tai muita erityiskohteita, kuten esim. jyrkänteitä, kuruja ja lähteikköjä.
Luonnonsuojelualueiden rajauksessa pyrittiin myös ehjiin valuma-alueisiin, joka
ei kuitenkaan käytännössä kovinkaan usein ollut mahdollista. Lähekkäisten in
ventointialueiden yhdistäminen katsoffiin perustelluksi, jos ne yhdessä muodos
tavat monipuolisemman kokonaisuuden ja yhdistäminen on kohtuudella mah
dollista.

Valtioneuvoston aikaisemmin vahvistamien suojeluohjelmien alueilla tai nii
den läheisyydessä olleet vanhan metsän alueet otettiin työryhmän työskentelyssä
huomioon. Erityisesti soidensuojeluohjelman mukaan perustettujen soidensuo
jelualueiden merkitys vanhojen metsien suojelussa on ollut huomattava Kainuus
sa, Pohjanmaalla ja Peräpohjolan eri osissa.
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Luettelo työryhmän ehdottamista uusista
luonnonsuojelualueistaja niiden sijainti (kuva 1).

Kohteen nro Kohteen nimi Kunta Kokonaispinta-ala, ha Metsämaan pinta-ala, ha

3. Keskiboreaalinen vyöhyke
3a Pohjanmaa
3a2 Pohjois-Pohjanmaan rannikko

Martimoaavan laajennus Simo 649 193
2 Saarijärvi Puolanka 1358 773
3 Ohtosensuo Pudasjärvi 2068 413
4 Hillikkosuo Ylikiiminki 289 69

5 Kaahlo-oja Pudasjärvi 835 333
6 * Oulujärven retkeilyalue Vaala 153 150

7 Tuuliaavan laajennus Kuivaniemi 274 II?

8 Käärmeaapa Simo 987 125
9 Vellisuo-Vuorisuon laajennus Puolanka 49 40

3b Pohjois-Karjala - Kainuu
3b1 Kainuun vaarajakso
10 Sammaiharju Pudasjärvi 471 316

II Kuirivaara Puolanka 1755 1495

12 Suovaara Puolanka 588 480

13 Siikavaaran laajennus Puolanka 136 124

14 Äikänvaara Puolanka 176 159

15 ouhensuo Puolanka, Suomussalmi 599 374

16 Peuravaara Kyrynsalmi 448 424

17 Roimanvaara Suomussalmi 168 141

18 Äikänselkä Puolanka 937 815

19 Paljakan laajennus Puolanka 180 163

20 Jaurakkavaara Pudasjärvi, Puolanka 437 429

2! Sikanoreikko Puolanka 239 209

22 Vorlokki Hyrynsalmi 645 512

23 Nuottivaara Puolanka 449 411

24 Porttiloma Suomussalmi 193 164

25 Huokostörmä Puolanka 368 181
3b3 Kainuun keski- ja itäosa
26 Elimyssalon laajennus Kuhmo 1031 560

27 Sydänmaanaro Suomussalmi 2033 1223

28 Murhisalo Suomussalmi 4646 2767

29 Tulisuo-Varpusuon laajennus Hyrynsalmi 1099 773

30 Suoniemensuon laajennus Kuhmo 415 316

31 Karsikkovaara-losolehto Suomussalmi 1069 647

32 (Riihivaara) Elimyssalon Kuhmo 961 674

laajennus
33 Kalliojärvi Kuhmo 1110 784

34 Kalliojärvi-Pitämävaara Ristijärvi 771 418

35 juortanansalon laajennus Kuhmo, Suomussalmi 1239 408

36 Ilosenkangas Suomussalmi 724 477

37 Matinvaara Suomussalmi 540 196

38 Vonganjärvi-Vuotivaara Kuhmo 777 390

39 Mesiönvaara Suomussalmi 486 280

40 Jyrkkävaara Suomussalmi 465 275

41 Pölhövaara Hyrynsalmi 367 310
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0

42 Hiienvaara Suomussalmi 350 277
43 Saarijärvi Suomussalmi 253 149
44 Viisriihinen Suomussalmi 327 183
45 lsosuo-Koirasuo Kuhmo 1 615 784
46 Mäkilamminvaara Suomussalmi 276 237
47 Julma Suomussalmi 222 174
48 Saarijärven aarnialue Kyrynsalmi, Suomussalmi 1 306 867
49 Hevoshuuhdinpuro Kuhmo 482 300
50 Mäntypuro Suomussalmi 219 105
51 Joutensuo-Mustosensuon Hyrynsalmi 878 517

laajennus
52 Kitkansuo Hyrynsalmi 621 388
53 Kukkosenvaara Kuhmo 248 194
54 Lohivaara Suomussalmi, Taivalkoski 118 IlO
55 Valkeisjärvi Kuhmo 550 288
56 Pellinkangas Kuhmo 711 460
57 Kinnussuo-Mustinsuon Kuhmo 482 313

laajennus
58 jylkkyvaara Suomussalmi 535 342
59 Näljängän Pohjanvaara Suomussalmi 345 256
60 julmasuon laajennus Hyrynsalmi 153 II?
3c bpinkolmio
61 Palokas Ylitornio 2 894 1 107
62 Iouevaara Rovaniemen maalaiskunta 1 880 1 403
63 Hattuselkä Simo 605 330
64 Perämaa Tervola 618 213
65 luiskukivalon närheikkö Rovaniemen maalaiskunta 141 129
66 Rompaat Ylitornio 50 47
4 Pohjoisboreaallnen vyöhyke
4a Kainuu - Kuusamo
4al bkimetsäiset vaarat
67 Syöta
68 Latvavaara-Kärppävaara Taivalkoski 2 001 1 268
69 Peuratunturi Salla 5 571 2 029
70 Salmitunturi Taivalkoski 5 335 3 302
71 Kaunisharju Salla 5 183 3 278
72 Maaselkä Pudasjärvi 3 235 2 051
73 Riisitunturin laajennus Posio 1 888 1 155
74 jäniskaira Posio 4 265 1 859
75 Löytöjängän laajennus Salla 2 022 1 260
76 Onkamojärvi Salla 3 929 2 438
77 Pää-Äljy Posio 2 160 999
78 Kätkytvaara Kuusamo 412 167
4a2 Kainuun - Koillismaan ylänkö
79 Metsäkylä Taivalkoski 2 608 2 001
80 Visavaara Kuusamo 1 213 699
81 Riuska Suomussalmi 3 062 1 739
82 Tormuan Pohjanvaara Suomussalmi 1 304 819
83 Huurunvaara Suomussalmi 489 433
84 Vieremänsuon laajennus Suomussalmi 861 517
85 Pahamaailma Suomussalmi 1 898 1 192
86 Hinkusuo Suomussalmi 1 406 510

Posio, Pudasjärvi, Taivalkoski 11384 7308
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87 Sammakkoaho Taivalkoski 655 372
88 livaara Kuusamo 2329 488
89 Lohivaara Kuusamo 882 525
90 Oijusluoma Kuusamo 1174 662
91 * Kylmäluoman retkeilyalue Taivalkoski 1522 1193
92 * Moilasenvaara Suomussalmi 1500 928
93 Housuvaara Suomussalmi 675 410
94 Huuhkajanlehto Suomussalmi 383 223
95 levävaara Suomussalmi 455 276
96 Risti-Luoma Suomussalmi 331 213
97 * Hossan retkeilyalue Suomussalmi 1508 1057
98 Portinvaara Suomusssalmi 68 67
99 Tervajärvi Taivalkoski 1183 556
100 Vaskenvaara (Ylimmäisensuo) Suomussalmi 217 133

lOI Koivuoja Taivalkoski 278 271
101 Ulkuvaara Suomussalmi 186 87
103 Öllörinsärkkä Suomussalmi 353 254
4a3 Kuusamon-Sallan lehtokeskus
104 Paanajärven metsät Kuusamo 698 440
105 Pyhävaara Kuusamo 155 22

106 Sammakkovaarat Saha 766 479
107 Kuntivaara Kuusamo 264 4

4b Peräpohjob
4b1 Länsi-Lapin vaarat
108 Niesaselkä Kolari 1360 753
109 Koutusjärvi Pelto 1505 1114

IlO Suoppamansehkä Muonio 1809 811

III Käärmejuppo Pelto 249 121
112 Aalistunturi Kolari 720 385

113 Pahtajärvi Muonio 465 177
114 Susirova Rovaniemen maalaiskunta 418 269
115 Kiuasselkä Kolari, Muonio 900 281

116 Kuusikkoselkä-Paljukkalaki Rovaniemen maalaiskunta 672 532
117 joukaisvuoma Pello 697 239
118 Moinavaara Pelto 265 196

119 Kotarova Pelto 350 277
120 Kursut Pelto 447 409

121 Karhuvuoman laajennus Kolari 419 227

122 Kurtakkoselkä Kolari 405 274

123 ]uustovuoman laajennus Kolari 37 37

114 Keinosaajot Kolari 51 34

4b2 Keskinen Peräpohjola
125 Luosto Pelkosenniemi, Sodankylä 4339 2773

126 Korouoma Posio 2632 1958

127 Kiekinkaira Kemijärvi, Posio 4795 2535

128 Kutuselkä-Kiristäjäselkä Rovaniemen maalaiskunta 3097 2364

129 Auttiköngäs Rovaniemen maalaiskunta 374 333

130 Palotunturi Posio 1233 798

131 Koukkulanaapa Rovaniemen maalaiskunta 1394 470

132 lso-Sarrio Sodankylä 1811 1372

133 Herankaira Rovaniemen maalaiskunta 2284 1019

134 Ottavaara Kemi järvi 808 609

0 Suomen ympäristö 52



Kohteen nro Kohteen nimi Kunta Kokonaispinta-ala, ha Metsämaan pinta-ala, ha

135 Näätävuoma-Sotkavuoman Kittilä 823 777
laajennus

136 Palokivalo Rovaniemen maalaiskunta 903 562
137 Vuorsojärvi Sodankylä 742 304
138 javarustunturi Kemijärvi 956 847
139 Joutensuo Ranua 1022 38l
140 Soppana Ranua 1093 747
l4l Kulvakko Sodankylä 1186 271
142 Kivalo Rovaniemen maalaiskunta 664 518
143 Vitsavaaranaavan Sodankylä 204 II?

-Kiekeröselän laajennus
144 Pilpanen Rovaniemen maalaiskunta 283 258
4b3 Kittilän lehtokeskus
145 Ylläs-Pallas Kittilä, Kolari, Muonio 37136 17446
146 Pomokaira Kittilä, Sodankylä 39876 16978
147 Pitsloma-Haurespää Kittilä 1652 1228
148 Annikinpalo Kittilä 1480 595
149 Kumputunturi Kittilä 1254 614
150 Taljavaara Kittilä 828 132
151 Mustakero Kittilä 843 329
4b4 Aapa-bppi
152 Koitelaisen laajennus Sodankylä 1393 1108
153 Ellitsa Sodankylä, Pelkosenniemi 1754 1110
154 Vuotostunturi Pelkosenniemi, Saha, 2260 1085

Savukoski
155 Pitkäjängänkuusikko Pelkosenniemi 116 45
156 Leviäaavan laajennus Sodankylä 333 ISO
4b5 Savukosken ylänkö
157 Vintilänkaira Savukoski, Sodankylä 10266 10490
158 ]outsitunturi Salla 10076 3536
159 Koukkutunturi Savukoski 4967 2091
160 Kaarrerämiän laajennus Savukoski 339 300

Kuusamon yhteismetsän alueet
161 Virmajoki Kuusamo 2931 1629
162 Närängänvaara Kuusamo 4210 2595
163 Romevaara Kuusamo 3304 2140
164 Pajupuronsuo Kuusamo 3200 1497
* = ei perusteta luonnonsuojelualueiksi
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Kuva 1. Työryhmän ehdottamien uusien Iuonnonsuojelualueiden likimääräinen sijainti.
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Vanhojen metsien suojelualueiden kohdekuvaukset
Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelua koskeva keskeinen tieto on julkaistu
Suomen ympäristö -sarjassa (Rassi ym. 1996) ja vanhojen metsien inventointime
netelmät Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja -sarjassa (Kumpulainen ym.
1997). Tässä julkaisussa ovat työryhmän suojeltaviksi ehdottamat vanhojen met
sien kohteet. Kohteista on laadittu kuvaukset karttojen yhteyteen. Näissä on py
ritty lyhyesti kuvaamaan kohteen inventoinneissa esille tulleet vanhojen metsien
suojelun kannalta oleellisimmat piirteet, kuten metsän kehitysvaihe, puulajisuh
teet, lahopuuston pääpärteet sekä kohteen sisältämää vaihtelua. Kohdekuvauk
sia ovat tehneet Anne Jäkäläniemi Metsähallituksen Pohjanmaan puistoalueesta,
Kari Kukko-oja ja Ari Meriruoko Metsähallituksen Kainuun puistoalueesta sekä
Tuomo Ollila ja Pertti Itkonen Metsähallituksen Peräpohjolan puistoalueesta.

Kuvauksissa mainitut kasvillisuusvyöhykkeet viittaavat kuvassa 2 esitettyyn
karttaan. Pinta-alatiedoista on mainittu koko alueen pinta-ala sekä metsämaan
pinta-ala. Näissä pinta-aloissa eivät ole mukana vanhojen metsien suojelualue
ehdotuksiin sisältyvät lakisääteiset suojelualueet ja Valtioneuvoston hyväksymi
en suojeluluohjelmien kohteet. Karttarajaukset ja pinta-alatiedot on toimittanut
Metsähallitus.

Kuvauksien yhteyteen on myös koottu tiedot kohteiden valtakunnaifisesti
ja! tai alueeffisesti uhanalaisista metsälajeista sekä vanhoille metsille tunnusomai
sista lajeista. Kohteiden eliölajistosta on ollut vaihtelevasti tietoa käytettävissä.
Vanhoihin metsiin erikoistuneiden lajiryhmien, kuten esim. sienten ja kova
kuoriaisten, perusteellinen havainnointi vaatii yleensä hyvää lajituntemusta sekä
sopivaa vuodenaikaa Lajistobetoa on siten kertynyt lahinna rnventoijan lajitun
temuksen mukaisesti. Lajiston tutkimuksen intensiteeffiä on kuvattu sanallisesti
asteikolla: ei tutkittu, tutkittu vähän, tutkittu jonkin verran, tutkittu melko hyvin,
tutkittu hyvin. Jos lajitufldmuksia on tehty erityisesti jostain tietystä ryhmästä,
siitä on maininta. Lajitiedot on lueteltu eliöryhmittäin (nisäkkäät, linnut, hyön
teiset, putkilokasvit, sammalet, jäkälät, sienet) suomenkielisillä nimillä aakkosjär
jestyksessä. Lajien uhanalaisuusluokat on ilmoitettu uhanalaisten eläinten ja kas
vien seurantatoimikunnan mietinnön (KM 1991:30) mukaisesti, kääpien osalta
Kotirannan ja Niemelän (1996) mukaan. Ensiksi on mainittu valtakunnallinen
uhanalaisuusluokka ja sen jälkeen alueellinen. Lyhenteet tarkoittavat seuraavia
uhanalaisuusluokkia:

H = hävinneet
E = erittäin uhanalaiset
V = vaarantuneet
$ = silmälläpidettävät, jotka on jaettu kolmeen ryhmään
St = taantuneet
Sh = harvinaiset
Sp = puutteellisesti tunnetut
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ehdotetut vanhojen metsien suojelukohteet sisältyvät karttaan.
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Suomen ympäristö

LUONTO JA
LUONNONVARAT

Vanhojen metsien suojelu Pohjois-Suomessa

Osa II: Kartat

Vanhojen metsien suojelutyöryhmä jätti toukokuussa 1996 esityksensä

Pohjois-Suomen valtionmaiden vanhojen metsien suojeluksi.

Suojeluesitys oli kaksiosainen, osa 1 sisälsi suojeluesityksen

perusteluineen, osa kaksi sisälsi suojeltavaksi esitettyjen kohteiden

kartat. Kiireellisestä aikataulusta johtuen työryhmän esitykset eivät

olleet painettuja. Kesäkuussa 1996 valtioneuvosto teki suojelun

periaatepäätöksen työryhmän esityksen pohjalta. Sittemmin

suojeluesityksen ensimmäinen osa on julkaistu Suomen ympäristö

niteenä 30.

Karttaosa on tullut saataville vasta nyt, 1998. Viive on mahdollistanut

lausuntokierroksen aikana tulleiden rajausmuutosehdotusten perusteella

korjattujen rajauksien mukaisten karttojen esittämisen. Rajausten

tarkistaminen ja niiden kartoille saattaminen on myös vienyt osaltaan

aikaa, joka on lykännyt julkaisemista. Eri tekijöistä johtunut viive on

mahdollistanut paremman julkaisun tekemisen mitä työryhmän tekemä

rajaustyö olisi sellaisenaan ollut.

Lopputuloksena on karttateos, joka on tarpeellinen kaikille vanhojen

metsien kanssa tekemisissä oleville. Teosta tarvitsevat luonnonsuojelijat,

metsätalouden edustajat, puunostajat ja metsäteollisuus sekä kaikki

luonnonharrastajat.
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