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Äänisen niemimaan kansallispuiston erikoispiirteet ja historia

- Äänisen niemimaa on ainutlaatuinen luontokohde koko Euroopassa. Alue on Euroopan 
laajin rannikkoseutujen runsaspuustoinen erämaa. Erämaan pinta-ala on noin 300 000 ha. 
Vastaavat alueet Euroopassa ovat olleet jo varhain asutettuja ja ihmisvaikutuksen kuten 
hakkuiden alaisina. 

- Niemimaa tunnetaan myös perinteisiä elinkeinojaan säilyttäneistä pomoriasukkaistaan. 
Monet pomorikylät ovat autioitumassa ja kansallispuiston perustaminen tukee 
pomorikulttuurin säilymistä. 

- Niemimaan metsiä uhkaavat vielä meneillään olevat metsänhakkuut kansallispuiston 
ulkopuolella.  

Äänisen niemimaan luonto- ja kulttuuriarvot 

- Alue on yksi Luoteis-Venäjän isoja (yli 50 000 hehtaarin) metsäerämaita, jotka Venäjän 
Greenpeace on kartoittanut ja koonnut julkaisussaan Atlas of Russia’s Intact Forest Landscapes  
(2003). 

- Euroopaan suurin rannikkoseutujen runsaspuustoinen metsäerämaa. Edustava ja lähes koskematon 
pohjoisen havumetsävyöhykkeen alue, jolla on tärkeä funktio koko Vienanmeren alueen ilmaston ja 
ympäristön tasapainolle.  

- Una-lahti on kansainvälisesti tärkeä muuttolintujen pysähtymispaikka Arktisella muuttoreitillä.

- Niemimaan joet toimivat lohikalojen lisääntymispaikkoina. Joissakin joissa ja puroissa esiintyy 
jokihelmisimpukka. Ympäröivät matalat merialueet ovat tärkeitä silakan lisääntymisalueita ja niillä 
käyvät maitovalaat ja grönlanninhylkeet hankkimassa ravintoa. 

- Alueella on noin kymmenen vanhaa pomori-kylää, jotka ovat melko eristäytyneitä muusta 
maailmasta. Niille tärkeitä elinkeinoja ovat kalastus, metsästys ja pienmuotoinen maatalous. 

Hakkuut ja muita uhkakuvia

- Metsät kansallispuiston ulkopuolella ovat Onegales-metsäyhtiön vuokra-aluetta. Yhtiö on 
aloittanut metsähakkuut Äänisen niemimaalla vuonna 2006. Hakkuut ovat tavanomaisia 
avohakkuita ja ovat jo pirstoutuneet metsäerämaata melko laajalla alueella. 

- Arkangelin alueen ympäristöjärjestöt arvioivat että nykyisellä hakkuutahdilla koko Äänisen 
niemimaan sisäosa voi olla avohakattu 10 vuoden kuluttua. 

- Onegales-yhtiöllä on FSC-sertifikaatti. Puu myydään pääosin Onegassa sijaitsevalle sahalle, joka 
vie sahatavaraa Eurooppaan. 



Äänisen niemimaan kansallispuiston historia

- Puiston perustamista ehdottivat ensimmäisinä Vodlozeron kansallispuiston työntekijät. Nämä 
suorittivat kenttätutkimuksia ja loivat perustamisasiakirjan puistolle vuosina 1993-1994. 

- Vuonna 1996 kansallispuisto sisällyttiin Arkangelin alueen suojelualueiden kehittämisohjelmaan 
kaudelle1996-2005. 

- Alkuperäinen puistorajaus sisälsi koko Äänisen niemimaan pohjoisosan, ja sen pinta-ala oli 
500 000 ha. 

- Vuonna 1997 tehtiin niemimaalle tieteellinen tutkimusretki, johon osallistui asiantuntijoita 
Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Saksasta.

- Puiston perustamista vaikeutti niemimaan metsien vuokraamista metsäyhtiölle jo ennen puiston 
suunnittelun alkua. Metsäyhtiöt vastustivat silloin voimakkaasti puistosuunnitelmia ja saivat 
Arkangelin aluehallinnon puolelleen.  

- Vuonna 1999 Suomen ympäristöministeriö rahoitti selvityksen (feasibility study), jonka tarkoitus 
oli sovittaa yhteen luonnonsuojelun ja metsäyhtiöiden intressit. Selvitys ehdotti puistoalueen 
supistamista 300 000 hehtaariin. Metsäyhtiöt eivät kuitenkaan tyytyneet tähänkään ratkaisuun ja 
puistosuunnitelmat laitettiin jäihin.  

- Puiston suunnittelutyö aloitettiin uudestaan vuonna 2001 ympäristöjärjestöjen kampanjoinnin 
tuloksena. Samana vuonna se sisällyttiin Venäjän hallituksen hyväksymään listaan uusista 
federaatiotason suojelualueista, jotka perustetaan vuoteen 2010 menneessä. 

- Suomalaiset ja venäläiset luonnonsuojelujärjestöt saivat 2000-luvun alussa suomalaiset 
metsäyhtiöt sitoutumaan siihen, että ne eivät osta puuta suojelunarvoisilta alueilta Venäjältä. 
Suomalaisten esimerkistä myös muut, kuten hollantilaiset sahatavaran ostajat ryhtyivät vaatimaan 
venäläisiltä puuntoimittajilta arvoalueiden jättämistä hakkuiden ulkopuolella. Sen myötä myös 
Äänisen niemimaan metsiä hakannut venäläisyhtiökin suostui kompromissin kautta tukemaan 
alueen suojelua. 

- Vuonna 2003 ympäristöjärjestöt (keskeisessä roolissa Venäjän Greenpeace) ja metsäyhtiöt 
neuvottelivat nykyisen 180 000 ha:n puistorajauksen. Samana vuonna Arkangelin alue teki 
aluevarauksen kansallispuistosta. 

- Vuonna 2004 kansallispuistohanke läpäisi YVA:n. Puiston perustaminen eteni sen jälkeen hitaasti 
ministeriössä ja vuonna 2007 puiston YVA oli ehtinyt vanhentua. Venäjän WWF rahoitti YVA:n 
uusimista. 

- Vuonna 2010 ministeriö oli valmis perustamaan puiston, mutta Arkangelin aluehallinto ei 
suostunut allekirjoittamaan perustamisasiakirjoja. Syynä oli hallinnon suunnitelma rakentaa 
Solovetsin matkailua palveleva tie niemimaan halki. 

- Vuonna 2010 järjestettiin myös Luonto-Liiton ja paikallisen Aetes-järjestön luontoleiri Äänisen 
niemimaalla, jossa nuoret tekivät tulevan kansallispuiston alueelle yli 15 kilometrin mittaisen 
luontopolun ja järjestivät infotilaisuuksia kansallispuistosta paikallisväestölle. Suomen 
ulkoministeriö ja Suomen ympäristökeskus tukivat leiriä.  



- Helmikuussa 2012 julkaistiin Venäjän federaatiotason luonnonsuojelualueiden kehityssuunnitelma 
vuosille 2012-2020, jossa Äänisen niemimaan kansallispuisto oli vielä mukana. 

- Puiston perustaminen mahdollistui keväällä 2012, kun Arkangelin alueen kuvernaattori meni 
vaihtoon. Uusi kuvernaattori Igor Orlov suhtautui myönteisesti kansallispuiston perustamiseen, ja 
luontojärjestöjen ja tutkijoiden vedottua hänelle kesällä 2012, hän luopui yllä mainitusta 
tiesuunnitelmasta. 

- Elokuussa 2012 lakiluonnos Äänisen niemimaan perustamisesta lähti viralliselle 
kommenttikierrokselle. 

- 26.2.2013 Dmitry Medvedev allekirjoitti lain Äänisen niemimaan perustamisesta. 



Äänisen niemimaa, Arkangelin alue
 

Karttaselitykset: 
▬ Suunnitellun kansallispuiston ulkoraja

▬ Tiet ja metsäautotiet

●    Kylät

__   Metsäerämaa

__   Kylien maa- ja metsätalousmaat (eivät kuulu kansallispuistoon)

__  Alueita, jotka on kokonaan tai osittain avuhakattu viimeisen 10 vuoden aikana



Kuvia: 

Hiekkadyynit ovat peittäneet metsää Äänisen niemimaan itärannikolla

Jarengan kalastajakylä Äänisen niemimaan itärannikolla

Niemimaan metsät soveltuvat hyvin retkeilyyn 



Laajat avohakkuut pirstoutuvat niemimaan sisäosan metsiä 

Arkangelin alueen suojelemattomat metsäerämaat


