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Asia: Paliskuntain yhdistyksen lausunto 
 
 
KESKI- JA POHJOIS-POHJANMAAN LUONNONVARASUUNNITELMA 
 
Pohjanmaan Luonnonvarasuunnitelma on valmistunut. Suunnitelmakausi kattaa vuodet 2018-2023. 
Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelmat ovat kaikille Metsähallituksen vastuualueille yhteisiä, ja ne 
muodostavat pitkän aikavälin puitteet paikallisesti toteutettaville toimille valtion maa- ja vesialueilla.  
 
Poronhoidon osalta suunnitelmaan liittyvässä toimintaohjelmassa todetaan, että poronhoitoalueella val-
tion maa- ja vesialueita hoidetaan yhteistyössä paliskuntien kanssa Metsähallituksen ja Paliskuntain yh-
distyksen välisen sopimuksen mukaisesti. Kiinteistökauppojen osalta suunnitelmassa todetaan, että po-
ronhoitoalueella myytävien tai vuokrattavien tonttien kauppakirjoihin tai vuokrasopimuksiin sisältyvällä 
maininnalla varmistetaan, että asiakas on tietoinen poroista ja niiden liikkumisesta. Myös muut sopi-
muksenmukaiset toimet on kirjattu toimintaohjelmaan hyvin. 
 
Toimintasuunnitelmassa Pohjanmaan alueen hakkuusuunnitteen on kirjattu olevan 0,96 miljoonaa kuu-
tiometriä vuodessa. Uudistamispinta-ala on 3 300 hehtaaria vuodessa ja kasvatushakkuuala 9 100 heh-
taaria vuodessa. Edelliseen suunnitelmakauteen verrattuna lisätään hakkuita noin 0,03 miljoonaa eli 
30 000 kuutiometriä vuodessa. Tämä aiotaan tehdä ”tinkimättä yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden 
hyötyjen tasosta.” Paliskuntain yhdistys ei hyväksy hakkuusuunnitteen lisäämistä, mikäli se tapahtuu 
poronhoitoalueella päätehakkuina. Yhdistys katsoo, että poronhoitoalueelle sijoittuvissa hakkuissa pai-
nopisteen tulee olla kasvatushakkuissa ja peitteisyyden säilyttävissä hakkuissa. Suunnitelman mukaan 
hakkuusuunnitteen lisääminen aiotaan tehdä kasvatushakkuiden määrää lisäämällä. ”Uudistamispinta-
ala laskee 700 hehtaaria vuodessa ja kasvatushakkuupinta-ala kasvaa 1300 hehtaaria vuodessa edellisen 
suunnitelmakauden toteumaan verrattuna.” Kasvatushakkuissa säästytään maanmuokkaukselta ja valon 
määrä metsässä lisääntyy lisäten jäkälien kasvua. Hakkuiden toimenpidesuunnitelmat aiotaan tehdä 
maankäyttöratkaisuja ja alue-ekologisen suunnittelun ratkaisuja noudattaen. Näissä tulee ottaa huomi-
oon myös poronhoidon toimintaedellytykset. 
 
Luonnonvarasuunnitelman valmistelutyössä erityisesti retkeilyn ja luonnon virkistyskäytön tarpeet oli-
vat esillä laajalti. Poronhoidon eli luonnon näkökulmasta tämä on hieman huolestuttavaa. Mikäli metsä-
taloustoimien huomiointi tarkoittaa hakkuiden vähentämistä asuinkeskusten ja muiden ”virkistysalu-
eina” käytettyjen alueiden ympäristössä, eikä tätä huomioida alentamalla metsätalouden tulostavoitteita, 
lisääntyvät hakkuut parhailla porolaidunmailla entisestään.  
 
Suunnitelmassa todetaan, että Metsähallitus on sitoutunut edistämään toiminnassaan YK:n kestävän ke-
hityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, Agenda 2030). Metsähallitus kartoittaa kevään 
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2018 aikana toimintaansa ja sidosryhmien kannalta olennaisimpia kestävän kehityksen tavoitteita. Ta-
voitteet ja niiden tarkempi kuvaus julkaistaan Metsähallituksen internetsivuilla syyskuussa 2018. Muis-
tutamme Metsähallitusta poronhoidon huomioon ottamisesta tässä työssä. 
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