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Yrjö Perkkiö kertoo kokemuksia Ylimuonion valtionmaiden
käyttösuunnitelmasta ja yhteistyöryhmästä

Ylimuonion valtionmaiden käyttösuunnitelma
alue

Ylimuonion valtionmaiden käyttösuunnitelma
• Hyväksyttiin Metsähallituksen johtoryhmässä 23.4.2014 ja Muonion
kunnanhallituksessa 5.5.2014
• Se on voimassa vuoteen 2040 asti
• Tavoitteena luonnonvarojen taloudellinen, ekologinen ja sosiaalisesti
kestävä käyttö huomioiden yhteiskunnalliset velvoitteet: Biologisen
monimuotoisuuden suojelu ja tarkoituksenmukainen lisääminen,
luonnon virkistyskäyttö, työllisyyden edistäminen, porotalouden
turvaaminen. Muoniossa etenkin matkailun, metsätalouden,
poronhoidon, luonnon virkistyskäytön yhteensovittaminen ja
tärkeiden luontokohteiden suojelu sekä retkeilyreittien ja muiden
rakenteiden suunnittelu ja huollosta sopiminen.

Suunnitelma alue ja sen syntysyitä
• Kaavamerkintä MU-2 maakuntakaavassa: metsätalous-, matkailu- ja
poronhoitovaltainen alue (9 890 ha) + valtion maan kiinteistöt Miasvaaran,
Mielmukkavaaran ja Vuontisjärven alueella, yhteensä koko 14 290 ha, josta
Metsähallituksen hallinnassa 13 270 ha
• Muonion pohjoisosien valtion metsien osalta oli jo n.10 vuotta aikaisemmin
Harriniva Oy ja Olostunturi Oy (nyk. Lapland Hotels) ostaneet Metsähallitukselta
rauhoituksen vuoteen 2016 asti. - Harrinivan turistikoiravaljakot kulkevat ko.
alueella ja siellä on moottorikelkkareitistöjä, joita käyttävät etenkin em. yritysten
vieraat. Muonion parhaat luppometsät sijaitsevat ko. alueella.
• Metsähallituksen Mustavaaran hakkusuunnitelmat kaatuivat muoniolaisten
”kapinaan” vuosituhannen alussa. Se osaksi syynä em. rauhoitusostoon.
• Muonion kunta eväsi Mielmukkavaaran tuulivoimalapuistosunnitelmat (korkein
hallinto-oikeus ei muuttanut kunnan päätöstä v. 2014)

Suunnitelma-alueen pääryhmät
• Suojelumetsää n. 2150 ha
• Rajoitettu metsätalous (MU-2) n. 7400 ha
• Monikäyttömetsätalous (M) n. 3600 ha
• Metsätalouteen osoitetun alueen pinta-ala on 8335 ha, josta vuoteen
2040 mennessä käsitellään n. 15 %: poiminta-, pienaukko- ja
harvennushakkuita (ei maan muokkausta hakkuiden jälkeen)

Ylimuonion paikallinen yhteistyöryhmä
•
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•
•
•
•
•
•
•

Muonion kunnan edustus
Muonion paliskunnan edustaja
Muonion riistanhoitoyhdistyksen
Muonion Luonto ry:n edustus
Kyläyhdistysten edustus
Muonion Yrittäjät ry:n edustaja
Matkailuyrittäjien
Metsähallituksen (Laatumaan, luontopalvelujen, metsätalouden edustus)
Sihteerinä Metsähallituksen suunnittelu insinööri

Yhteistyöryhmän työskentely
• Kokonnuttu yleensä syksyisin, jolloin tehty tutustuminen jalkaisin
Metsähallituksen hakkuukohteisiin. Talviteitä on suunniteltu yhdessä.
Talvella on käyty katsomassa hakkuujälkiä.
• Jo hakkukohteissa on keskusteltu ja neuvoteltu hakkuusuunnitelmista.
• Hakkuiden ajoituksesta sopiminen paliskunnan ja matkailuyrittäjien
kanssa on tärkeää, jottei hakkuista aiheutuisi haittaa ko. elinkeinoille
• Matkailuun ja retkeilyyn liittyvien reittien ja rakenteiden suunnittelu
ja huollosta sopiminen on ollut lähes joka tapaamisen aihe.
• Kokoukset ovat olleet avoimia ja mielestäni yhteistyöryhmän
kannanotoilla on ollut merkitystä

Yhteistyöryhmän merkitys
• Se on avoin neuvottelufoorumi eri ryhmien intressien sovittamiseksi
• Avoimuus lisää luottamusta ei intressiryhmien välillä
• Matkailu, luontaiselinkeinot (porotalous), metsätalous,
luonnonsuojelu ja paikallisten ihmisten luonnon virkistyskäyttö
(metsästys, kalastus, marjastus) voidaan turvata kuulemalla eri
osapuolia ja sopimalla yhdessä miten toimitaan
• Arvokkaiden luontokohteiden säilyminen on todennäköisempää, kun
ne on kartoitettu ja yhdessä sovitaan niiden käytöstä
• - Avoin keskusteluyhteys eri intressiryhmien kesken on erittäin
tärkeää

