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Kainuun luonnonsuojelupiiri, Luonto-Liitto, Mustarinda-seura sekä Nature Point Paljakka esittävät, 
että Puolangan ja Hyrynsalmen kuntien alueelle perustetaan Vaara-Kainuun kansallispuisto ja että 
Ympäristöministeriö käynnistää kansallispuiston perustamisen edellyttämät lainsäädäntövalmistelut. 

Esitetty moniosainen kansallispuisto sisältää Paljakan luonnonpuistoon liittyviä valtion omistamia 
alueita Latvavaaran alueelta sekä luonnonpuiston koillis- ja itäreunalta, luonnonpuiston 
eteläpuolisen Paljakan tutkimusmetsän, Säkkisenlatvansuo-Jännesuo-Lamminsuo-Peuravaaran 
Natura 2000 -alueen, Vorlokin Natura 2000 -alueen sekä jälkimmäiseen liittyvän Kokkoharju-
Komulankönkään alueen. 

Kansallispuistoksi esitettävän alueen kokonaispinta-ala on noin 4400 ha. Ehdotettu aluekokonaisuus 
täyttää luonnonsuojelulain määrittelemät kansallispuiston edellytykset. Kansallispuistoksi esitetyllä 
alueella on riittävästi valtion omistuksessa olevaa maa-aluetta ja lisäksi sillä on huomattavaa 
merkitystä luonnonsuojelun, yleisen luonnonharrastuksen sekä luonnontuntemuksen lisäämisen 
kannalta. Nykyistä puistoverkostoa se täydentää erityisesti keskiboreaalisen vaaraluonnon suojelun 
osalta. 

Tehdyssä kansallispuistoesityksessä on mukana muutamia metsäyhtiö UPM:n omistamia palstoja, 
joiden hankkiminen osaksi kansallispuistoa olisi puiston käytön ja yhtenäisyyden kannalta 
perusteltua. Allekirjoittajat toivovat valtion ja yhtiön käynnistävän mahdollisimman pian 
neuvottelut näiden palstojen (yht. noin 270 ha) hankkimisesta valtiolle. Myöhemmässä vaiheessa 
kansallispuistoa voitaisiin laajentaa vapaaehtoisin kaupoin tai liittämällä siihen muita valtion 
omistamia alueita.

Luonto- ja maisema-arvot

Esitetyn kansallispuiston keskeinen arvo on monipuolisen keskiboreaalisen vaaraluonnon 
suojelussa ja esittelyssä. Se täydentäisi keski- ja pohjoisboreaalisten kasvillisuusvyöhykkeiden 
rajaseudulla sijaitsevaa Syötteen kansallispuistoa selvästi eteläisemmällä vaaraluonnollaan.

Kansallispuistolla olisi erityistä merkitystä monipuolisten ja hyvin säilyneiden vaarametsien ja
-soiden suojelulle. Säkkisenlatvansuon arvokkaat aapasuot sekä Kokkoharju-Vorlokin 
aluekokonaisuuteen sisältyvät karummat kangasmetsätyypit täydentävät ja monipuolistavat osaltaan 
kokonaisuutta.

Kansallispuistoon esitetyillä alueilla ovat erityisen hyvin edustettuna vanhat kuusivaltaiset 
vaarametsät, joissa paikoin näkyy vielä jälkiä vanhasta kaskihistoriasta. Esitetyn 
suojelukokonaisuuden alueella on myös hyvin säilyneitä pieniä vaarapuroja, joiden varrella on 
myös kasvistoltaan monipuolisia lehtoja, lähteiköitä ja reheviä korpia.

Esitetyn kansallispuistoalueen lajistollinen merkitys tunnetaan puutteellisesti. Alueelta on kuitenkin 
havaintoja useista kymmenistä valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisista tai silmällä-
pidettävistä sieni-, kasvi-, lintu- ja sammallajeista. Alueiden vaateliaampaan ja harvinaisempaan 
lajistoon kuuluvat mm. sinipyrstö, liito-orava, suopunakämmekkä sekä rahkakakääpä.



Esitetty kansallispuisto loisi laajan ”virkistysvyöhykkeen” Paljakan luonnonpuiston etelä- ja 
itäpuolelle sekä tukialueen niille suojeluarvoille, joita seudun nykyisillä suojelualueilla tällä 
hetkellä suojellaan. Samalla se mahdollistaisi luonnonpuiston ja Peuravaaran välisen 
metsäekologisen kytkeytyneisyyden kehittämisen.

Kansallispuistoesitykseen sisältyvät vaarat ovat keskeinen osa seudun maisemakuvaa. Paljakan 
tutkimusmetsän korkeimmat laet kohoavat 375 metrin korkeuteen merenpinnasta, Peuravaaran laki 
yltää puolestaan peräti 385 metriin. Laajojen vaaramuodostumien maisema-arvoa lisää olennaisesti 
niiden puuston luonnontilaisuus.

Matkailu- ja virkistyskäyttöarvot 

Esitetyn kansallispuiston lähituntumassa sijaitsee kaksi merkittävää matkailukeskusta: Paljakka ja 
Ukkohalla sekä muita luontomatkailutoimintaa harjoittavia yrityksiä. Kansallispuisto tukisi 
luontomatkailutoimintaa ja mahdollistaisi myös kesäaikaisen toiminnan kehittämisen ja 
monipuolistamisen. 

Ukkohalla-Paljakka matkailualueella on jo olemassa oleva retkeily- ja latuverkosto. Alueella 
sijaitsee lisäksi METLA:n ympäristönäytepankki, jossa on myös seminaari- ja näyttelytiloja. Myös 
alueen matkailukeskuksiin voidaan kustannustehokkaasti toteuttaa kansallispuiston esittely- ja 
opastuspalveluita. 

Kansallispuistoon esitetyt alueet ovat jo tällä hetkellä tärkeitä luonnossa liikkumisen kannalta. Niitä 
käytetään marjastukseen, metsästykseen, sienestykseen ja ulkoiluun. Etenkin Paljakan 
tutkimusmetsä on tärkeä hiihtoretkeilylle. Laskettelukeskuksia yhdistää lisäksi suosittu latureitti.

Myös Kokkoharju-Vorlokin alue on erityisen tärkeä virkistyskäytölle, koska alueella kulkee UKK-
reitti ja Ukkohallan laskettelukeskus sijaitsee sen kupeessa. Lisäksi alueen kyljessä virtaa 
virkistyskalastukselle tärkeä Syväjoki. 

Esitetyn kansallispuiston alueelta on olemassa runsaasti METLA:n tuottamaa tutkimustietoa. 
Tietopohjaa kasvattaa lisäksi METLA:n alueella vuosina 2011-2013 toteutettava VAAKA-hanke 
(Sosioekologisia työkaluja Vaara-Kainuun matkailualueiden suunnitteluun). 

Alueen luontoon liittyy myös vahva kulttuuriperimä. Vuosina 2011-2014 toteutettava Ylä-Kainuun 
Tarinakartasto-hanke tuo esille alueen asukkaiden perinteistä luontoon kytkeytyvää elämäntapaa ja 
kulttuuria. Esitettyyn kansallispuistoon rajautuen, Paljakanvaaralla sijaitsevassa Mustarinda-talossa 
toimii taiteilija- ja tutkijaresidenssi ja siellä järjestetään vuosittain kansainvälisiä taidenäyttelyitä ja 
alueen luontoa ja ekologisia kysymyksiä käsitteleviä koulutustapahtumia.

Vaara-Kainuun kansallispuisto sijaitsisi lähellä Manner-Suomen keskipistettä ja se on siten helposti 
saavuttavissa niin Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan, kuin Etelä-Suomenkin asutuskeskuksista. 
Julkiset kulkuyhteydet ovat helposti järjestettävissä ja suunnitelmat Kontiomäki-Suomussalmi 
junaradan avaamisesta henkilöliikenteelle parantaisivat alueen saavutettavuutta entisestään. 



                                                    Mustarinnan luontopolulla

Nykytila ja sen kehittäminen

Esitetty kansallispuistoesitys sisältyy kokonaisuudessaan Kainuun maakuntakaavassa esitettyyn 
luontomatkailun kehittämisalueeseen. Kansallispuisto tukisi erinomaisesti kaavan tavoitteita.

Puolangan ja Hyrynsalmen kunnissa on huomattavasti maan keskiarvoa korkeampi työttömyysaste, 
muuttotappio ja syrjäytymisriski. Hyrynsalmen, Puolangan ja koko Kainuun tilannetta heikentää 
metsätalouden ja metsäteollisuuden rakennemuutos. Vaara-Kainuun kansallispuistolla voisi olla 
huomattavat myönteiset vaikutukset alueen kuntien ja laajemminkin Kainuun alueen taloudelle ja 
työllisyydelle. Lisäksi uusi kansallispuisto toimisi positiivisena signaalina alueen kehityksestä ja 
parantaisi alueen asukkaiden elämänlaatua. 

Kansallispuistoon esitetyistä alueista Latvanvaaran vanhojen metsien suojeluohjelmakohde (180 ha, 
osana Paljakan Natura 2000 -kohdetta), Säkkisenlatvansuo-Jännesuo-Lamminsuo-Peuravaaran 
Natura 2000 -alue (FI 1200 055, 687 ha) sekä Vorlokin Natura 2000 -alue (FI 1200 058, 645 ha) on 
jo varattu suojelutarkoituksiin. 

Vorlokin alueeseen liittyvä Kokkoharju on huomioitu arvokkaana luontokohteena Metsähallituksen 
alue-ekologisessa verkostossa ja lisäksi se on huomioitu seudullisesti merkittävänä virkistysalueena 
Kainuun maakuntakaavassa. Kokkoharjun luoteisosaan liittyy Komulankönkään 
luonnonsuojelualue (28 ha).

Paljakan tutkimusmetsän nykyinen tutkimuskäyttö ei liene ristiriidassa kansallispuistotavoitteiden 
kanssa. Pääosa alueesta on alustavien tietojen mukaan määritelty arvokkaiksi luontokohteiksi 



Metsähallituksen tekemässä alue-ekologisessa tarkastelussa. Myös merkittävä osa muista 
kansallispuistoesitykseen sisältyvistä suojelemattomista valtion maista on jo tällä hetkellä 
hakkuiden ulkopuolelle jätettyjä luontokohteita.

Kansallispuistoesitykseen liittyy myös ehdotus Paljakan luonnonpuiston harkitusta avaamisesta 
virkistyskäytölle kunnostamalla puiston eteläosan poikki kulkeva vanha polku esimerkiksi oppaan 
johdolla tapahtuvaan läpikulkuun. Muulta osin luonnonpuisto sopii jatkossakin toimimaan 
kansallispuistoa täydentävänä syrjäosana, joka tarjoaa luonnonmetsätutkimuksen ohella tilaa rauhaa 
vaativalle eläimistölle.

Puiston perustamisen vaikutukset alueiden nykyisiin käyttömuotoihin

Kansallispuistoksi ehdotetut alueet ovat kaavoituksen, suojeluohjelmien sekä Metsähallituksen 
valtion maille laatiman alue-ekologisen verkoston jälkeen siinä tilassa, että aluekokonaisuuden 
perustaminen kansallispuistoksi voidaan tehdä ilman, että aiheutetaan merkittäviä negatiivisia 
vaikutuksia metsätaloudelle. 

Metsästyksen osalta kansallispuistoaloitteen tehneet tahot esittävät samoja käytäntöjä kuin Syötteen 
kansallispuistossa. Metsästys olisi siis sallittua paikallisille asukkaille kansallispuiston alueella 
metsästyslain (615/93) mukaisesti. Hirven metsästys olisi sallittua myös muille paikallisiin 
metsästysseuroihin kuuluville.

Luontomatkailun osalta esitetty kansallispuisto lisäisi seudun matkailullista vetovoimaa, mitä 
edesauttaa myös esitetyn puiston sijainti alle 70 km päässä Kajaanista. Esitetty kansallispuisto 
lisäisi mahdollisuuksia luontomatkailuun etenkin sulan maan aikana. 

Virkistyskäytön osalta puisto toisi varmuutta reittien ja rakenteiden kunnossapitoon sekä 
mahdollistaisi alueiden pitkäjänteisemmän kehittämisen. Vähätellä ei pidä myöskään alueiden 
merkitystä säilyvinä marjastus- ja metsästysmaina.

Kansallispuiston tarkempien syrjä- ja nähtävyysosien määrittäminen sekä tarkemmista 
rauhoitusmääräyksistä sopiminen on syytä tehdä omassa vuorovaikutteisessa prosessissa yhdessä 
kuntien ja tärkeimpien sidosryhmien kanssa, mikäli kansallispuistohanke etenee.

12. heinäkuuta 2012

Kainuun luonnonsuojelupiiri
Luonto-Liitto
Mustarinda-seura  
Nature Point Paljakka

Lisätiedot: Birthe Weijola, birthe.weijola(at)luontoliitto.fi, 050 3239037 



Mustakummun metsää

Liite. Kuvaukset Kansallispuiston osaksi esitetyistä alueista (laatinut Keijo Savola)

1. Latvavaaran alue (Puolanka)
Osa-alue sisältää Latvavaaran vanhojen metsien suojeluohjelmakohteen (mukana myös Paljakan ja 
Latvavaaran Natura 2000 -alueessa, FI 1200 056) sekä tähän liittyviä valtion talousmetsiä vanhojen 
metsien ohjelmakohteen etelä- ja itäpuolelta. 

Latvavaara on luonnontilaisen kaltaisia vanhoja kuusivaltaisia metsiä sisältävä rinnealue, jonka 
maisemallinen merkitys on huomattava. Vanhojen metsien ohjelmarajauksen eteläpuolella on 
suojeluohjelman ulkopuolelle aikanaan jääneitä luontoarvoiltaan edustavia vanhoja metsiä. Nämä 
metsät on myöhemmin huomioitu Metsähallituksen alue-ekologisessa verkostossa arvokkaina 
luontokohteina.

Vanhojen metsien ohjelmakohteen ja Löytöjärven välissä on luonnontilaltaan ja iältään vaihtelevia 
talousmetsiä. Nämä pääosin nuorta ja varttunutta puustoa kasvavat alueet kehittyvät ajan saatossa 
luonnoltaan arvokkaammiksi sekä virkistys- ja maisema-arvoiltaan houkuttelevimmiksi, mikäli ne 
jätetään metsätalouden ulkopuolelle. Luonto- ja virkistysarvojen kannalta vähämerkityksellisin on 
osa-alueen kaakkoisosan laaja taimikkoalue, jonka merkittävin arvo on toimiminen arvokkaampien 
alueiden ”puskurivyöhykkeenä”.

2. Paljakan luonnonpuiston koillispuoliset metsät (Hyrynsalmi)

Osa-alue sisältää suoraan luonnonpuistoon liittyviä valtion ja UPM:n metsiä. Noin kaksi 
kolmasosaa valtion omistamista metsistä on jo tällä hetkellä huomioitu arvokkaina luontokohteina 
Metsähallituksen alue-ekologisessa verkostossa.

Valtion omistama eteläisin palsta sisältää Mustarindan ympäristön vanhoja kuusivaltaisia vaara-
metsiä sekä näiden välisiä luonnontilaisia soita. Metsissä on merkittävästi lehtipuuta sekä laho-
puuta. Koko palsta on huomioitu arvokkaana luontokohteena ja sen alueella sijaitsee luontopolku.



Edellisestä pohjoiseen sijaitseva UPM:n palsta jakaantuu melko tasan luonnontilaisen kaltaisiin 
vanhoihin vaarametsiin, kahteen laajaan uudistushakkuualaan sekä palstan itäosan monipuulajisiin 
nuoriin ja varttuneisiin metsiin, joiden rakenne on luonnontilaisen kaltainen. Palstan suojelusta on 
tehty maanomistajalle suojelualoite v. 2011. Alueella on näkötorni ja osa luontopolusta kulkee 
palstalla.

UPM:n palstan pohjoispuolisista valtion metsistä runsas kolmasosa on vanhoja kuusivaltaisia 
metsiä, joiden joukossa kasvaa kuitenkin näkyvästi lehtipuita. Näissä metsissä on myös 
merkittävästi kuusi- ja lehtilahopuuta. Alueella elää liito-orava. 

Pohjoisimman palstan kaakkoisosassa, Mörkölän alueella, on vuosikymmeniä sitten tehtyjen 
suojuspuuhakkuiden jälkeen luontaisesti vanhempien kuusten välisiin valoaukkoihin kehittyneitä 
nuoria haapa- ja koivupuustoja. Näihin liittyy monipuulajista nuorta ja varttunutta lehtipuustoa 
kasvavia kangasmaita ja ojitettuja korpia. Osassa metsistä on merkittävästi myös raitaa. Näiden 
ilman harvennuksia kehittyneiden metsien kehityspotentiaali on erinomainen ja ne toisivat suojelun 
piiriin myös Paljakan suojelukokonaisuuden alueella voimakkaasti aliedustettuna olevia nuorempia, 
luontaisesti kehittyneitä metsikkörakenteita. Yhtenäisen aluerajauksen aikaansaamiseksi osa-alueen 
rajaukseen on sisällytetty jonkun verran myös tuoreita uudistusaloja sekä taimikoita.

3. Vänkälän länsipuoliset metsät (Hyrynsalmi)
Kansallispuistoon liitettäväksi esitetty osa-alue sisältää luonnonpuiston kupeessa sijaitsevia nuoria, 
varttuneita ja vanhoja metsiä. Metsät ovat rakenteeltaan monipuolisia ja niissä on paikoin runsaasti 
lehtipuuta. Metsät on jo tällä hetkellä huomioitu arvokkaana luontokohteena Metsähallituksen alue-
ekologisessa verkostossa.

4. Paljakan tutkimusmetsän alue (Hyrynsalmi, Puolanka) 

Paljakan luonnonpuiston eteläpuolella sijaitseva Metlan tutkimusmetsä muodostaa yksittäisenä 
kohteenakin valtakunnallisesti arvokkaan suojelemattoman luonnonsäästiön. Alueella säilynyt 
useiden satojen hehtaarien yhtenäinen vanhojen metsien keskittymä tekee siitä nyky-Kainuussa 
poikkeuksellisen suojelualueiden ulkopuolella.

Tutkimusmetsä sisältää hyvin säilynyttä vaaraluontoa vanhoine metsineen, rinnesoineen sekä 
luonnontilaisine pikkupuroineen. Alueen korkein huippu Mustakummun keskiosassa kohoaa peräti 
375 metrin korkeuteen merenpinnasta. 

Metsien luonnontilan aste on pääosalla alueesta hyvin korkea. Uudistushakkuualoja, taimikoita sekä 
nuorta puustoa kasvavia kuvioita on etenkin alueen keski- ja pohjoisosassa vain vähäinen määrä 
vanhapuustoisiin kuvioihin suhteutettuna. Nuoripuustoisemmat metsät keskittyvät tutkimusmetsän 
kaakkois- ja itäosaan sekä vähäisemmässä määrin Mustakummun lounaispuolelle. Osa alueen 
nuorempipuustoisista kuvioista kasvaa sekapuustoa tai on lehtipuuvaltaisia, osa etenkin 
kaakkoisosan metsistä on puulajisuhteiltaan melko yksipuolisia.

Tutkimusalueen metsistä valtaosa on tuoretta kangasta, lehtomaiset kankaat ja lehdot keskittyvät 
rinteiden alaosaan sekä purojen varsille. Kuivahkoja kankaita on pienialaisesti lähinnä alueen 
länsiosassa.

Tutkimusalueen vanhoissa tuoreen kankaan vaarametsissä kasvaa kuusen joukossa vaihtelevia 
määriä koivua sekä yksittäisiä järeitä haapoja ja raitoja. Osalla lakialueista sekä muun muassa 



Mustakummun alueella koivun osuus on huomattava. Ainakin Mustakummun itäosassa tämä 
johtunee vanhasta kaskihistoriasta, joka näkyy edelleen puuston rakenteessa.  Tutkimusmetsän 
mäntyvaltaiset luonnontilaisen kaltaiset metsät löytyvät alueen länsiosasta, Helvetinkuopan 
kaakkoispuolelta.

Pitkä luonnontilainen kehityshistoria näkyy alueen vanhojen metsien lahopuuston määrässä ja 
laadussa. Metsissä lahoaa yleensä näkyvästi niin koivu- ja kuusilahopuuta, paikoin lahopuuta on 
useita kymmeniä kuutiometrejä hehtaarilla.

Alueen hyvin säilyneistä rinnesoista tärkeimpiä ovat Latvakorvensuo sekä Mustakummun 
eteläpuolinen Lakisuo. Näiden lisäksi alueelta löytyy lukuisia pienempiä rinnesoita. Monilla soilla 
on selvää lähdevaikutusta ja ainakin pienialaisesti myös rehevyyttä.

Tutkimusalueen lukuisista pienvesistä arvokkaimpia lienevät korpi- ja lehtoreunainen Kärväspuro 
sekä Lakisuolta Säkkisenlatvansuolle virtaava nimetön puro, muita erityismaininnan ansaitsevia 
ovat vaara-alueelta alkunsa saavat Ruunapuron ja Pöppöpuron latvaosat.

Alueen kaakkoisosassa on muuta aluetta vahvemman metsätaloushistorian omaavia metsäalueita 
sekä ojitettuja soita. Niillä alueilla vallitsevat taimikot ja nuoret kasvatusmetsät, joiden välissä on 
vanhojen metsien kaistaleita. 

Tutkimusmetsän lintu- ja lahottajasienilajisto on alustavien selvitysten perusteella rikas ja 
monipuolinen. Lajistoon kuuluvat muun muassa koko EU:n mitassa harvinainen sinipyrstö (kesällä 
2012 useita reviirejä) sekä niin ikään vaarantuneiksi lajeiksi luokitellut välkkyludekääpä ja 
rahkakääpä. Myös alueen kanalintukanta on vankka. 

5. Säkkisenlatvansuo-Lamminsuo-Olkisuo (Hyrynsalmi)
Osa-alue sisältää suojelualueena suojellun sekä Natura 2000 -verkostoon (Säkkisenlatvansuo-
Lamminsuo-Olkisuo-Peuravaara, FI 1200 055) sisältyvän lähekkäisten soiden kokonaisuuden sekä 
soihin liittyviä valtion talousmetsiä. Osa soihin liittyvistä metsistä on huomioitu Metsähallituksen 
alue-ekologisessa verkostossa arvokkaina luontokohteina tai maisemakuvioina, osa on jätetty 
metsätalouskäyttöön ilman käyttörajoitteita. Osa-alue yhdistää toisiinsa Paljakan tutkimusmetsän 
sekä Peuravaaran.

Suojelualueen suot ovat monipuolisia rimpi- ja välipintaisia aapasoita, joista osassa näkyy edelleen 
rinnesuovaikutusta. Alueiden suolinnusto on kohtalaisen monipuolinen.

Suojelusoihin liittyvistä metsistä noin viidennes on vanhoja metsiä, loput ovat luonnontilaltaan ja 
rakennepiirteiltään vaihtelevia nuoria ja varttuneita metsiä tai taimikoita. Merkittävä osa 
nuoremmista metsistä on rakennepiirteiltään melko monipuolisia, joten niiden suojelu lajistoltaan 
erittäin edustavien vanhojen metsien (Metlan tutkimusmetsä, Peuravaara) välissä parantaisi osaltaan 
näiden välistä kytkeytyneisyyttä pidemmällä tähtäimellä. Reunametsien suojelu varmistaisi myös 
suoalueen maisema-arvojen säilymisen ja kehittymisen.

6. Peuravaara (Hyrynsalmi)
Peuravaara on välittömästi edellä kuvattuun osa-alueeseen itäpuolelta liittyvä, 448 hehtaarin 
laajuinen vaara, joka on sisällytetty niiden kanssa osaksi samaa Natura 2000 -aluetta 
(Säkkisenlatvansuo-Lamminsuo-Olkisuo-Peuravaara, FI 1200 055). Vaaran laki kohoaa peräti 385 
metrin korkeuteen merenpinnasta.



Peuravaarasta löytyy kattava sarja metsiä runsaspuustoisista rinnelehdoista lakialueiden tykyn 
runtelemiin harvapuustoisiin lakimetsiin. Metsiä monipuolistavat useat rinnesuot sekä 
lehtoreunaiset purot. Erityisen edustava alueen pienvesistä on lähdevaikutteinen Syrjäpuro, jonka 
varrella kasvaa myös useita vaateliaita lehto- ja suokasveja. Järeiden haapojen ja lahopuun määrä on 
etenkin Peuravaaran alavammilla alueilla vaara-alueiden mitassa poikkeuksellisen korkea. 

Peuravaaran lajisto tunnetaan puutteellisesti, mutta jo tähän mennessä tehdyt havainnot kertovat 
alueen lintu-, sieni-, sammal- ja putkilokasvilajiston huomattavasta rikkaudesta ja 
monipuolisuudesta. Peuravaara tuo kansallispuistoehdotukseen muita esitettyjä vaaroja selvempiä 
eteläisen vaaraluonnon piirteitä. 

Alue soveltuu hyvin muun muassa lintumatkailuun, koska alueen lajistoon kuuluvat monet EU:ssa 
harvinaiset, lintumatkailun kannalta vetovoimaiset metsälinnut. Muun muassa vaarantunut 
sinipyrstö pesii alueella parhaina vuosina usean parin voimin.

Osa-alueen sisällä on kaksi pientä UPM omistamaa palstaa, joiden hankkiminen osaksi 
kansallispuistoa olisi perusteltua. Pääosaltaan palstat ovat nuoripuustoisia.

7. Kokkoharju-Vorlokki (Hyrynsalmi)

Aluekokonaisuus sisältää kaukomaisemassa näkyvän noin 350 metrin korkeuteen merenpinnasta 
kurottavan Pienen Tuomivaaran etelä- ja keskiosan sekä siihen länsipuolelta liittyvän Kokkoharjun 
harjumuodostelman. Aluetta täydentää luoteisosassa valtion suojelualueeksi hankittu, suosittuna 
luonnonnähtävyytenä tunnettu Komulanköngäs.

Osa-alueen keski- ja itäosa sisältyy 645 ha laajuiseen Vorlokin Natura 2000 -alueeseen (FI 1200 
058). Kokkoharju on puolestaan huomioitu arvokkaana luontokohteena Metsähallituksen valtion 
maiden alue-ekologisessa verkostossa ja virkistysaluevarauksena Kainuun maakuntakaavassa.

Vorlokin Natura 2000 -alueen keskeisin luonnonarvo ovat alueen edustavat ja monipuoliset vanhat 
vaarametsät, joissa on monin paikoin huomattavia määriä vanhoja lehtipuita ja lahopuuta. 
Luonnontilaisena säilynyttä vaarametsäluontoa monipuolistavat lukuisat lajirikkaat lehdot, 
lähdepurojuotit sekä usein ravinteiset pikkusuot. Nahkapurossa viihtyy luonnonvarainen 
tammukkakanta. Geomorfologisena muodostelmana vaikuttava on osa-alueen itäosassa sijaitseva 
Vorlokin rotkorepeämälaakso. 

Kansallispuistoesitykseen on sisällytetty Vorlokin Natura-alueen itäpuolelta kaksi hienoa 
ojittamatonta suota (Löytösuo ja Oikarisensuo) sekä näihin liittyviä vanhoja metsiä sekä 
käsitellympiä metsiä sisältävä osa-alue. Lisäksi kansallispuistoesitykseen on sisällytetty kaksi 
valtion omistamaa vanhan metsän aluetta (Nahkapuronsuohon laskeva hieno rinne sekä Pienen 
Tuomivaaran länsirinteen vanha metsä), jotka on aikanaan jätetty vanhojen metsien 
suojeluohjelmarajauksen ulkopuolelle. Jälkimmäinen alueista on myöhemmin huomioitu 
Metsähallituksen alue-ekologisessa verkostossa arvokkaana luontokohteena.

Kokkoharjun osa-alueen vanhat harjumetsät ovat maisemallisesti näyttäviä ja ne kuuluvat 
Hyrynsalmen parhaiten metsänhoidolta säästyneisiin harjumetsiin. Mäntyvaltaista puustoa 
kasvaviin harjumetsiin liittyy vaihtelevia varttuneita ja vanhoja kangasmetsiä, joista merkittävä osa 
on rakenteeltaan luonnontilaisen kaltaisia. Metsäistä aluetta monipuolistavat luonnontilaiset 
Pirttilammensuo ja Kokkoharjunsuo sekä alueen eteläosassa virtaava erämainen Syväjoki.



Kokonaisuutena Vorlokki-Kokkoharjun alue sisältää edustavina käytännössä lähes kaikki Kainuun 
keskiboreaalisella vyöhykkeellä tavattavat kangasmetsien ja lehtojen päätyypit. Näin laajaa 
metsäelinympäristöjen kirjoa tapaa hyvin harvalla Kainuun suojelualueella.

Kokkoharju-Vorlokin toiminnallista merkitystä kansallispuiston osana korostaa sen sijainti 
Ukkohallan laskettelukeskuksen kupeessa. Alueen houkuttelevuutta lisäävät sen eteläosassa kulkeva 
UKK-reitti sekä luonnonnähtävyyksinä tunnetut Vortikan rotkorepeämä sekä Komulankönkään 
putous. Syväjoki on myös suosittu virkistyskalastuskohde.

Kansallispuistoehdotukseen on sisällytetty neljä UPM:n omistamaa palstaa alueen eteläosasta. 
Laajin palstoista sijaitsee Kokkoharjunsuon ja Nahkapuronsuon välissä valtion maiden 
ympäröimänä ja sen suojelu mahdollistaisi mm. Nahkapuron ennallistamisen. Muut palstat ovat 
Syväjoen rantapalstoja, joiden suojelu toisi kansallispuiston piiriin useita kilometrejä Syväjoen 
monipuolisia rantoja.


	Esitetyn kansallispuiston alueelta on olemassa runsaasti METLA:n tuottamaa tutkimustietoa. Tietopohjaa kasvattaa lisäksi METLA:n alueella vuosina 2011-2013 toteutettava VAAKA-hanke (Sosioekologisia työkaluja Vaara-Kainuun matkailualueiden suunnitteluun). 

