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      10.5.2012 

       

Metsähallitus 

 

 

VETOOMUS HAKKUISTA LUOPUMISEKSI 

 

Luonto-Liitto vetoaa Metsähallitukseen, että se luopuu suunnittelemistaan hakkuista Oriveden 

Soimasuon ympäristössä ja Siitamassa sekä vetoomuksen lopussa luetelluilla muilla kohteilla. 

Aiotut hakkuukohteet ovat mukana sahatukkien myyntiluettelossa II/2012 jonka viimeinen 

tarjousten jättöpäivä on 11.5.2012 

(http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Metsatalous/tuotteet/kuitujatukkipuu/tukkienmyyntiluet

telo/Sivut/default.aspx). 

 

Luonto-Liiton metsäryhmä teki maastokäynnin Orivedelle 8.5.2012 sahatukkien myyntiluettelon 

kohteille 53. Soimasuo ja 54. Siitama. Maastokäynnillä kävi ilmi, että molemmilla kohteilla on 

merkittäviä luontoarvoja. Huomattavaa lisäarvoa niille tuo se, että ne kuuluvat Soimasuon 

ympäristön monipuoliseen ja arvokkaaseen metsä-, kallio-, suo- ja pienvesikokonaisuuteen, johon 

liittyy lisäksi yksityismaiden suojeltuja niittyjä Siitaman suunnitellun hakkuukohteen vieressä. 

Soimasuon kokonaisuus on selvästi suojelunarvoinen alue, mikä tulisi ottaa huomioon 

valtionmaiden tulevassa METSO-suojelussa. 

 

Oriveden kohteiden kuvaukset 

 

53. Soimasuo 

 

Soimasuon suunniteltu hakkuukohde koostuu kahdesta erillisestä leimikosta, joista ensimmäinen 

sijaitsee noin puoli kilometriä Soimasuon soidensuojelualueesta kaakkoon, Jokijärvenkallion 

koillispuolella ja toinen reilun puoli kilometriä suojelualueesta itään, Aukeasuon kaakkoispuolella. 

Leimikot on ilmoitettu sahatukkien myyntiluettelossa kuivahkoiksi kankaiksi, joilta myydään 

yhteensä 800 kuutiometriä mäntytukkia. 

 

Jokijärvenkallion koillispuolinen leimikko koostuu kalliomäistä (kuva 1) ja niiden välisistä 

notkelmista, joissa on rämesoistumia ja yksi hieman laajempi ojittamaton kangaskorpikin. 

Suopainanteita ei ole rajattu hakkuun ulkopuolelle leimikkonauhoista päätellen. Leimikon puusto 

on pääosin mäntyvaltaista, joskin notkelmissa paikoin myös kuusivaltaista. Mäntylahopuuta on 

kohtalaisesti, paikoin jonkin verran myös kuusi- ja koivulahopuuta (kuva 2). Osa maapuista on 

vanhoja, pitemmälle lahonneita runkoja. Ikivanhoja hiiltyneitä palokantojakin esiintyy. 

Huomattava osa leimikosta täyttää METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintapeusteet (METSO-

kriteerit) arvoluokan II runsaslahopuustoisena kangasmetsänä. Ojittamaton korpilaikku on 

arvoluokkaa I (tai II, jos katsotaan, että korven poikki kulkevat ajourat ovat muuttaneet sen 

vesitaloutta). 



 

 
Kuva 1. Soimasuon Jokijärvenkallion koillispuolinen leimikko. 

 

 
Kuva 2. Soimasuon Jokijärvenkallion koillispuolinen leimikko. 



Aukeasuon kaakkoispuolinen leimikko on pääosin kuivahkoa kangasta, jolla kasvaa varttunutta 

mäntyvaltaista metsää. Ainakin osalla kuviota näyttää tosin silmämääräisesti arvioituna siltä, että 

männyt eivät vielä täytä uudistushakkuun läpimittakriteereitä. Puustossa on paikoin 

kerroksellisuutta. Kuusta kasvaa sekapuuna muutamissa kohdissa, ja itäosassa on kuusivaltainen 

kangaskorpi–puolukkakorpilaikku. Myös leimikon länsiosassa on suopainanne, tyypiltään lähinnä 

kangaskorpea ja korpirämettä. Suopainanteisiin on aikoinaan kaivettu yhdet ojat, mutta ne ovat 

kasvamassa umpeen eivätkä ne ole kuivattaneet painanteita pahoin. Leimikossa on jonkin verran 

mäntylahopuuta (kuva 3) sekä joitakin ikivanhoja, hiiltyneitä palokantoja. METSO-kriteereillä 

mitattuna leimikko on lähinnä arvoluokkaa III, joskin vesitaloudeltaan vain vähän muuttuneiden 

suopainanteiden osalta arvoluokkaa II. 

 

Kuva 3. Soimasuon Aukeasuon kaakkoispuolinen leimikko. 

 

Linkki sahatukkien myyntiluettelon karttaan: 

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Metsatalous/tuotteet/kuitujatukkipuu/tukkienmyyntiluett

elo/Documents/53_Soimasuo.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Metsatalous/tuotteet/kuitujatukkipuu/tukkienmyyntiluettelo/Documents/53_Soimasuo.pdf
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Metsatalous/tuotteet/kuitujatukkipuu/tukkienmyyntiluettelo/Documents/53_Soimasuo.pdf


Maastohavaintojemme perusteella myös Pehkusuon etelä- ja kaakkoispuolella, reilu puoli 

kilometriä Soimasuon soidensuojelualueesta itäkaakkoon, on Metsähallituksen leimikko. Siellä 

hakkuisiin on päätymässä tuoreen kankaan varttunutta ja vanhahkoa, lahopuustoista 

kuusivaltaista sekametsää (kuva 4). Leimikko rajautuu ojitettuun, mutta ennallistamiskelpoiseen 

puronvarsikorpeen, jossa vanha purouoma on yhä nähtävissä. Vetoamme Metsähallitukseen, että 

myös tämän leimikon hakkuista luovuttaisiin. 

 

Kuva 4. Pehkusuon eteläpuolinen leimikko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54. Siitama  

 

Siitaman suunniteltu hakkuukohde sijaitsee Siitaman kylän luoteispuolella, noin puoli kilometriä 

rautatiestä luoteeseen, heti Purovainion tilan länsipuolella. Leimikko on lähimmillään vain noin 

sadan metrin päässä Purovainion ja Jokisalon niityistä, joista molemmista on perustettu 

luonnonsuojelualue. 

 

Siitaman leimikko on ilmoitettu sahatukkien myyntiluettelossa tuoreeksi kankaaksi, jolta myydään 

500 kuutiometriä kuusitukkia. Kuitenkin merkittävä osa leimikosta on korpea. Hakkuisiin on 

päätymässä luonnontilaista kangaskorpea (kuva 5), joka ojittamattomana täyttää METSO-kriteerit 

arvoluokan I kohteena. Korvesta lisäksi laskee luonnontilainen, noromainen juotti kohti itää ja 

Alisen Jokijärven laskupuroa/-ojaa. 

 

 
Kuva 5. Siitaman leimikko. 

 

 

 

 

 

 

 



Leimikossa on myös kangaskorpea, johon on aikoinaan kaivettu yksi oja ja joka on vain vähän 

muuttunut. Sekin on METSO-kriteereillä mitattuna arvoluokan II kohde. Korpeen laskee leimikon 

pohjoisosasta luonnontilaisen kaltainen noro (kuva 6), jonka varrella on hieman saniaiskorven 

tyyppistä kasvillisuutta. Noro muodostaa rahkasammalten peittämän, mutta havaittavan uoman, 

joten se lähenee jopa metsälakikohdetta. 

 

 
Kuva 6. Siitaman leimikko. 

 

 

 

 

 

 



Leimikon puusto on kuusivaltaista, ja sekapuuna on vaihtelevasti koivua ja mäntyä sekä yksittäisiä 

raitoja. Puuston rakenne on pääosin kerroksellinen. Leimikon kangasmetsäosuuksistakin osa 

täyttää runsaslahopuustoisten kangasmetsien METSO-kriteerit arvoluokassa II, sillä 

kuusilahopuuta, josta osa on järeitä ja vanhempiakin runkoja, on paikoin kohtalaisen runsaasti  

(kuva 7). Leimikon loputkin osat ovat arvoluokkaa III runsaslahopuustoisina kangasmetsinä, joten 

voidaan sanoa, että keskimäärin koko leimikko täyttää METSO-kriteerit vähintään arvoluokassa II. 

Hakattavaksi suunnitellun metsän luontoarvot ovat siis jo itsessään merkittävät.  

 

 
Kuva 7. Siitaman leimikko. 

 

Linkki sahatukkien myyntiluettelon karttaan: 

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Metsatalous/tuotteet/kuitujatukkipuu/tukkienmyyntiluett

elo/Documents/54_Siitama.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Metsatalous/tuotteet/kuitujatukkipuu/tukkienmyyntiluettelo/Documents/54_Siitama.pdf
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Metsatalous/tuotteet/kuitujatukkipuu/tukkienmyyntiluettelo/Documents/54_Siitama.pdf


Muut kohteet 

 

Seuraavassa listaamme sahatukkien myyntiluettelon II/2012 muita kohteita, joiden osalta 

vetoamme Metsähallitukseen hakkuista luopumiseksi. Käsityksemme mukaan listatut kohteet ovat 

tärkeitä valtionmaiden tulevan METSO-suojelun kannalta. Niiden lisäksi sahatukkien 

myyntiluettelossa lienee muitakin kohteita, joiden hakkuista tulisi luopua samasta syystä. 

Toivommekin Metsähallituksen tarkastelevan kaikkien sahatukkien myyntiluettelon kohteiden – 

sekä kaikkien muidenkin hakattaviksi suunniteltujen alueiden – suojelupotentiaalia ennen 

hakkuisiin ryhtymistä. 

 

Pohjanmaa 

 

19. Kiuasaho, Pyhäntä 

Leimikko rajautuu suoraan soidensuojelualueeseen kohdassa, jossa suon ja kankaan 

vaihettumisvyöhykettä ei ole ojitettu. Kyseessä on mitä ilmeisimmin METSO-kriteerit täyttävä suon 

metsäinen reuna. 

 

Linkki sahatukkien myyntiluettelon karttaan: 

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Metsatalous/tuotteet/kuitujatukkipuu/tukkienmyyntiluett

elo/Documents/19_Kiuasaho.pdf 

 

Itä-Suomi 

 

42. Saunamäki, Taipalsaari 

Leimikko on luontojärjestöjen vuonna 2008 suojeltavaksi esittämällä kohteella (Taipalsaaren 

ampuma-alue, Taipalsaari). 

 

Linkki sahatukkien myyntiluettelon karttaan: 

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Metsatalous/tuotteet/kuitujatukkipuu/tukkienmyyntiluett

elo/Documents/42_Saunamaki.pdf 

 

Länsi-Suomi 

 

46. Multia 

Leimikko on luontojärjestöjen vuonna 2008 suojeltavaksi esittämällä kohteella (Särkivuori, Multia–

Pylkönmäki). 

 

Linkki sahatukkien myyntiluettelon karttaan: 

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Metsatalous/tuotteet/kuitujatukkipuu/tukkienmyyntiluett

elo/Documents/46_Multia.pdf 

 

 

 

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Metsatalous/tuotteet/kuitujatukkipuu/tukkienmyyntiluettelo/Documents/19_Kiuasaho.pdf
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Metsatalous/tuotteet/kuitujatukkipuu/tukkienmyyntiluettelo/Documents/19_Kiuasaho.pdf
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Metsatalous/tuotteet/kuitujatukkipuu/tukkienmyyntiluettelo/Documents/42_Saunamaki.pdf
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Metsatalous/tuotteet/kuitujatukkipuu/tukkienmyyntiluettelo/Documents/42_Saunamaki.pdf
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Metsatalous/tuotteet/kuitujatukkipuu/tukkienmyyntiluettelo/Documents/46_Multia.pdf
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Metsatalous/tuotteet/kuitujatukkipuu/tukkienmyyntiluettelo/Documents/46_Multia.pdf


47. Rommakko, Keuruu 

Leimikko on luontojärjestöjen vuonna 2008 suojeltavaksi esittämällä kohteella (Lehmikorpi, 

Keuruu). 

 

Linkki sahatukkien myyntiluettelon karttaan: 

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Metsatalous/tuotteet/kuitujatukkipuu/tukkienmyyntiluett

elo/Documents/47_Rommakko.pdf 

 

49. Iso-Kankainen, Toivakka 

Leimikko on rantametsässä, joka käytännössä rajoittuu laajempaan ekologisten yhteyksien ja 

METSO-kohteiden muodostamaan alueeseen ja kuuluu niiden kanssa samaan kokonaisuuteen. 

 

Linkki sahatukkien myyntiluettelon karttaan: 

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Metsatalous/tuotteet/kuitujatukkipuu/tukkienmyyntiluett

elo/Documents/49_Iso-Kankainen.pdf 

 

 

Helsingissä 10.5.2012 

 

Luonto-Liitto ry:n puolesta 

 

Lauri Kajander 

metsävastaava 

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Metsatalous/tuotteet/kuitujatukkipuu/tukkienmyyntiluettelo/Documents/47_Rommakko.pdf
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Metsatalous/tuotteet/kuitujatukkipuu/tukkienmyyntiluettelo/Documents/47_Rommakko.pdf
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Metsatalous/tuotteet/kuitujatukkipuu/tukkienmyyntiluettelo/Documents/49_Iso-Kankainen.pdf
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Metsatalous/tuotteet/kuitujatukkipuu/tukkienmyyntiluettelo/Documents/49_Iso-Kankainen.pdf

