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1. Hiitolanjoki-Haarikko -kansallispuiston perustaminen. Ensisijainen tavoite on säilyttää Haarikon 

metsät tuleville sukupolville. Aloite kansallispuiston perustamisesta on tehty 2019.  

Kyseessä on suhteellisen pieni, mutta luonnonarvoiltaan arvokas alue ja ensisijainen tavoitteemme on 

säilyttää Haarikon metsät vaalien alueen monimuotoisuutta tuleville sukupolville. Kaakkois-Suomi on 

keskeinen metsäteollisuuden raaka-ainelähde.  

Tarve suojelulle on suuri: Haarikko sijaitsee kahden maakunnan alueilla, joista Etelä-Savossa suojeltua 

aluetta on 3,4% (monimuotoisuuskohteita 0,6%) ja Etelä-Karjalassa suojelussa on 1,2% 

(monimuotoisuuskohteita 0,5%). 

Kuvasarjassa on hakkuukertymän ylitys vuosina 2015-2018. 100% tarkoittaa ylintä kestävää 

hakkuukertymää. Lähde Yle/LuKe. 

 

Hakkuut ovat vuodesta toiseen ylittäneet Luonnonvarakeskuksen määrittämän suurimman kestävän 
hakkuun määrän. 1  

Esitämme, että kansallispuiston perustamisesta tehdään periaatepäätös ja asiaa valmistellaan hankkeen 

kautta yhdessä alueen kuntien kanssa. Asianomaisille ELY-keskuksille tulee antaa toimeksianto 

maanvaihtoneuvottelujen aloittamisesta Haarikon alueen hankkimiseksi valtiolle.  

 

2. Etelä-Savon metsien käytössä voidaan kohtuullisuuden ja monipuolisten menetelmien (mm. 

jatkuvapeitteinen kasvatus) kautta vaalia luonnon monimuotoisuutta ja edesauttaa 

ilmastotavoitteiden toteutumista. Erityisesti suoalueiden suojeluun ja ennallistamiseen tulee 

panostaa. 

 

3. Natura-alueiden boreaalisten luonnonmetsien hakkuukäytäntöjen muuttaminen vastaamaan 

luonnonsuojelulain 65§:ää. 

Etelä-Savon ELY on tässä koko maan keskiössä, koska Etelä-Savon alueella on paljon Natura-alueita, 

joissa metsätalous on sallittu. Niilläkin boreaalisten luonnonmetsien kuten myös kaikkien 

luontodirektiivin luontotyyppien heikentäminen on luontodirektiivin ja luonnonsuojelulain mukaan 

kiellettyä (aina silloin kun metsäluontotyypit on Natura-tietolomakkeella mainittu, kuten useimmilla 

Natura-alueilla on). ELYt ovat YMn ohjeen mukaan rikkoneet lakia ja luontodirektiiviä jo yli 20 vuotta. 

Oulunjärven Natura-alueelta saatiin KHOn tulkinta hakkuista (jotka sielläkin ELY oli hyväksynyt). Päätös 

on äärimmäisen selvä: Yhtäkään boreaalisen luonnonmetsän palasta ei voi ELY antaa hakata, ainakaan 

 
1 https://yle.fi/uutiset/3-11174966 
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ilman virallista Natura-arvioita, jolla pitää osoittaa, että toimi ei haittaa Natura-luontotyypin tilaa (= 

mahdotonta hakata). 2 

 

4. Saimaa tulee saada UNESCO:n maailmanperintökohteeksi tämän hallituskauden aikana, 

mieluummin pikimmiten.  

 

5. Kaivostoiminta ei sovi Etelä-Savoon, erityisesti ei Saimaalle. 

Tukes on myöntänyt varauspäätöksiä Suomen Malmitutkimus Oy:lle Juvalla ja Sulkavalla. Vaikka kyse on 

tässä vaiheessa tutkimustoiminnasta, on sillä valitettavia vaikutuksia alueen ainutlaatuiseen luontoon 

perustuvaan imagoon.  

Saimaan alueen kaupungit, kunnat ja maakunnat ovat sitoutuneet yhteiseen peruskirjaan, joka 

velvoittaa pitämään huolta ympäristöstä ja elinvoimasta. Peruskirjalla halutaan siirtää järvialueen 

ympäristöperintöä eteenpäin muun muassa toteuttamalla kestävää kehitystä, tukemalla monitieteistä 

Saimaa-tutkimusta ja parantamalla vesistön elinympäristöjä ja veden laatua.   

 

6. Ympäristövalvonnan resursseista on huolehdittava ja valtio-omisteisen yhtiön ympäristövastuu 

on turvattava myös Korona-aikana. 

Savonlinnan lentokentällä on teetetty kuluneen kevään aikana hulevesiojien suurentamista. Hanke ei ole 

vähäinen, se on aiheuttanut ja aiheuttaa edelleen haittaa ihmisille ja elinkeinoille. Hankkeesta vastaava 

on valtio-omisteinen Finavia Oyj. Hankkeesta ei ole tehty ojitusilmoitusta eikä kentän vuodelta 1998 

olevan ympäristöluvan voida katsoa vastaavan nykytilannetta. Finavia on joutunut lomauttamaan 

henkilöstöänsä, joka olisi tarvittu asian hoitamiseen. Myös lentotoiminnan vastuut on huolehdittava 

kaikissa tilanteissa. 

 

7. Saimaannorppa ja Saimaan arvokalat tarvitsevat edelleen suojelua.  

Verkkokalastus tulee kieltää Saimaalla. Rantarakentaminen vaikuttaa pesintään. Saimaannorppa leviää 

laajemmille alueille ja tiedotusta tarvitaan yhä enemmän. Myös katiskakampanjat ym. vaikuttamiskeinot 

ovat osoittautuneet tarpeellisiksi. 

 

8. Lisääntynyt lähi- ja luontomatkailu tarvitsee resursseja. 

Nautitaan yhdessä Suomen luonnosta kestävästi. Kuluvana kesänä lähi- ja luontomatkailu on lisääntynyt. 

Tarvitaan opastusta sekä joiltain osin resurssien lisäystä, jotta ihmiset löytävät lähiluonnon äärelle ja 

heillä on edellytykset toimia vastuullisesti. Yhdistykset, yritykset ja yhteiskunta voivat tehdä yhteistyötä. 

Jokaisella on oikeus rauhaan ja siisteyteen, mutta myös mahdollisuuksia nauttia monipuolisesti 

luonnosta huomioiden muut ihmiset sekä luonto ja ympäristö. 

 
2 https://www.sll.fi/2020/01/20/korkein-hallinto-oikeus-kielsi-hakkuut-oulujarven-luonnonsuojelullisesti-arvokkaissa-
saarissa/ 

https://www.sll.fi/2020/01/20/korkein-hallinto-oikeus-kielsi-hakkuut-oulujarven-luonnonsuojelullisesti-arvokkaissa-saarissa/
https://www.sll.fi/2020/01/20/korkein-hallinto-oikeus-kielsi-hakkuut-oulujarven-luonnonsuojelullisesti-arvokkaissa-saarissa/

