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Hakkuut heikentävät monimuotoisuutta ja kuormittavat ilmastoa 
 
Kuopion kaupungin metsien hoitosuunnitelma seuraavan 20 vuoden ajaksi on parhaillaan 
päätöksentekovaiheessa. Edellisen suunnitelmakauden 2001-2010 jälkeen metsiä on käsitelty ilman 
suunnitelmaa. Kuntaliitosten kautta kaupungin metsäpinta-ala on jonkin verran kasvanut, se on nykyisin 
noin 11 500 ha. 
 
Uudessa suunnitelmaluonnoksessa on aiempaan verrattuna useita heikennyksiä luonnon kannalta. Vuosien 
2001-2010 suunnitelmassa  ekologiaan, sosiaalisuuteen ja kulttuuriin liittyvät arvot olivat ensisijaisia 
taloudellisiin arvoihin nähden. Nyt esillä olevassa suunnitelmassa tätä priorisointia ei ole. Kyseessä on 
ensisijaisesti hakkuusuunnitelma. 
 
Uuden suunnitelman konkreettinen tavoite on sitoa puuston hakkuumääräksi 49 000 m3/vuosi, joka on 
lähes kaksinkertainen aiempaan suunnitelmaan nähden. Tämä tarkoittaa noin 1000 ha avohakkuita 
suunnitelmakauden aikana. Pinta-ala on suurempi kuin kaikki kaupungin suojelualueet yhteensä (755 ha). 
Avohakkuut kohdistuvat nimenomaan vanhimpiin metsiin, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden ja myös 
virkistyskäytön kannalta kaikkein arvokkaimpia. 
 
Luonnonsuojelun osalta suunnitelmaluonnos sisältää ns. hyviä aikomuksia. Esimerkiksi ”kaupunki pyrkii 
lisäämään luonnonsuojelualueiden määrää”. Tavoitetta ei kuitenkaan aseteta. Kaupungin metsissä on 
tutkimusten mukaan (METSO-inventointi) luonnonsuojelullisesti arvokkaita ykkösluokan metsiä yli 600 
hehtaaria. Näiden suojelulle tulisi asettaa tavoite, varsinkin kun kaupunki jo maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaan on velvollinen huolehtimaan luonnon suojelusta alueellaan.  
 
Nykyään luontoarvojen merkitys metsänhoidossa korostuu yhä enemmän. Suunnitelmaa edeltäneessä 
asukaskyselyssä vastaajat toivoivat vähemmän hakkuita ja enemmän luonnonsuojelua. Kyselyn tulos 
sivuutetaan suunnitelmassa maininnalla.  Toivoisi, että Kuopion kaupunki olisi tässä suhteessa ajan tasalla. 
Metsänhoidossa tulisi esimerkiksi siirtyä FSC-sertifiointiin monien  verrokkikaupunkien tapaan. Suuren 
metsäomaisuuden haltijana tähän olisi erinomaiset edellytykset.  
 
Varsinkin vanhat metsät toimivat isona hiilivarastona. Kaupungin metsissä tulisi tavoitteellisesti siirtyä 
jatkuvaan kasvatukseen avohakkuiden sijaan, jolloin metsäluonto säilyy monipuolisempana ja 
viihtyisämpänä. Tällöin myös hakkuiden vaikutus ilmastoon on maltillisempi. Etenkin avohakkuissa puiden 
ja maaperän säilömä hiilivarasto purkaantuu nopeasti ja vaikka uusi taimikko kasvaa ripeästikin, kestää 
vuosikymmeniä, ennen kuin tasapaino ilmaston suhteen on saavutettu. Jaksolliseen kasvatukseen liittyvät 
harvennushakkuut vielä heikentävät kokonaishiilitasetta.  
 
Suunnitelmaesitys tulee palauttaa jatkovalmisteluun. Upeasta savolaisesta luonnostaan kuuluisa Kuopio 
tarvitsee paremmat evästykset tulevien vuosien metsänhoitoon.  
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