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Kiitokset

Ilomantsin ympäristöhistoria oli mielenkiintoinen matka paikallishistoriaan, kulttuuriseen muutokseen ja konk-
reettiseen ympäristönmuutokseen. Suurkiitos kuuluu metsä- ja paikallishistorioitsija Ismo Björnille, jonka hyllystä 
sain lainata muun muassa Ilomantsin historian ja runsaasti muuta kirjallisuutta. Kiitos kuuluu myös Ilomantsin 
museosäätiön Ulla Vartiaiselle Karjalan maan sanomalehtiaineistosta ja Ilomantsin museosäätiön valokuvako-
koelmasta. Kiitän Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Tiina Käkeä opastuksesta kart-
tojen teossa ja Helena Haakanaa ja Paula Monosta raportin kommentoinnista. Kiitokset Eliisa Lotsarille Itä-
Suomen yliopiston Historia- ja maantieteiden laitokselta, sekä Emil Aaltosen säätiön sekä Suomen Akatemian 
(296090) InfraRiver -hankkeille Koitajoen ja Patvinsuon kuvista. Kiitän myös Jukka Sihvosta Itä-Suomen yliopis-
ton Historia- ja maantieteiden laitokselta tämän historiakatsauksen ideoinnista.

Työn ohjaajana toimi Hannu Luotonen Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Työn 
rahoittivat Freshabit LIFE IP Koitajoki hanke (LIFE14 IPE/FI/023) sekä Maj ja Tor Nesslingin säätiön ”Sovittelu 
ja yhteishallinta ympäristöpäätöksenteossa – kokeilu- ja kehittämishanke (SOVIKO).
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1 Johdanto

Pohjois-Karjalassa on käynnissä EU-rahoitteinen 
Freshabit LIFE IP -hanke (LIFE14 IPE/FI/023, www.
metsa.fi/freshabit). LIFE-hankkeen toimintakausi 
on 2016–2022, ja hanketta koordinoi Metsähallitus. 
Hankkeen Koitajoella toteutettavassa osahankkeessa 
on keskeisenä tavoitteena luonnonvarojen kestävän 
käytön edistäminen alueellisista lähtökohdista käsin 
ja toimijoiden yhteistyönä. Tämän historiakatsauksen 

tavoitteena on laajentaa tietopohjaa Freshabit -hank-
keen yhteistyön ja luonnonvarojen kestävän käytön 
suunnittelun tueksi. Luonnonvarojen käytön historia 
toimii taustana uusille näkökulmille luonnonvarojen 
käytön ja suojelun yhteensovittamisessa. Selvitys on 
toteutettu osana Freshabit LIFE IP -hankkeen Koita-
joen -osahankkeen toimenpideosiota ”Luonnonvaro-

Koitajokea kevättulvan aikaan 8.5.2018. Kuvaaja: Eliisa Lotsari (Itä-Suomen yliopisto, Historia- ja maantieteiden laitos / Emil Aalto-
sen säätiö, Suomen Akatemia (296090), InfraRiver).
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jen kestävän käytön kehittäminen ja uusien toiminta-
mallien kehittäminen”. 

Historiakatsaus kuvaa luonnonvarojen käytön muu-
toksia ja niiden käyttöön sekä ympäristöön liittyvien 
paikallisten ja yhteiskunnallisten arvojen kehittymistä 
Koitajoen alueella. Koitajoen valuma-alue sijaitsee itä-
rajan tuntumassa, Ilomantsin kunnan sekä Lieksan ja 
Joensuun kaupunkien alueilla. Valuma-alueen koko-
naispinta-ala on 6630 km2, josta 3741 km2 Suomen 
puolella. Koitajoki virtaa sekä Suomen että Venäjän 
Karjalan tasavallan puolella. Yhteensä noin 50 km:n 
mittainen matka Koitajoen uomaa on Venäjällä (Kuva 
1).

Luonnonvarojen kestävän käytön edistämistä var-
ten alueelle on perustettu vuonna 2017 keskeisten 
toimijoiden, kunnan ja asukkaiden muodostama Koi-
tajoen yhteistyöryhmä ja laajemman osallistumisen 
varmentamiseksi vuosittain kaksi kertaa kokoontuva 
kaikille avoin Koitajoki–Koitere ympäristöfoorumi. Tä-
mä selvitys on osa yhteistyöryhmän toimintaa varten 
tuotettua aineistoa luonnonvarojen kestävän käytön 
suunnittelun pohjaksi ja tausta-aineistoksi. 

Näkökulmaksi tähän tarkasteluun on valittu toisen 
maailmansodan jälkeinen ympäristöhistoria, 1940-lu-
vun puolivälistä tähän päivään. Ajanjakso on ympä-
ristöhistorian kannalta merkityksellinen, sillä ympäris-
tönmuutos ja luonnonvaroja hyödyntävän teknologian 
kehitys on ollut sotien jälkeen valtaisaa. Lisäksi ympä-
ristötietoisuuden nousu ja ympäristöhallinnon kehitys 
ajoittuvat 1900-luvun lopun vuosikymmenille.

Tässä historiatarkastelussa hallinnollisena yksikkö-
nä on käytetty pääasiassa Ilomantsin kuntaa, jonka 
pinta-alasta Koitajoen valuma-alue kattaa huomatta-
van osan. Ilomantsi on Suomen itäisin kunta ja raja-
pitäjä, jolla on monimuotoinen historia. Ilomantsi on 
Pohjois-Karjalan vanhin pitäjä, jonka kirkonkylää kut-
sutaan Pogostaksi (Björn 2006, 13). Pogosta nimellä 
on alun perin tarkoitettu veronkantoalueen keskusta. 

Ilomantsin kannalta ympäristöhistoriatarkastelu on 
luontevaa. Paikkakunta näyttäytyy itäisenä reuna-alu-
eena, jossa muun muassa valtion ja yhtiöiden omis-
tamien metsien osuus on huomattava. Valtakunnan 
metsä- ja luonnonvarapolitiikan käänteet ovat siten 
vaikuttaneet merkittävästi Pogostan maisemiin ja elä-
mänmenoon. Ilomantsi oli aiemmin hyvin maatalous-
valtainen pitäjä. Maatilojen määrä on EU:n liittymisen 
jälkeen vähentynyt. Maanviljely on erikoistumisen 
kautta löytänyt uusia toimintamuotoja muun muas-
sa marjanviljelystä ja luomuviljelystä. Toisaalta uutta 
luonnonvaroja hyödyntävää toimintaa on syntynyt ra-
jaseudulle muun muassa kaivostoiminnan muodossa. 
Tämän lisäksi virkistysarvojen ja matkailun merkitys 
on kasvanut. Matkailusta ja mökkeilystä on saatu li-
sää elämää rajapitäjään ja myös maatilamatkailua on 
kehittynyt Ilomantsiin.

Koitajoen valuma-alue on myös osa Pohjois-Kar-
jalan biosfäärialuetta (www.kareliabiosphere.fi). Joen-
suun yliopiston tutkijat jaksottelivat Pohjois-Karjalan 
biosfäärialueen ympäristöhistoriaa keräilytaloudes-
ta, kaskitalouteen 1400-luvulta lähtien – 1700-luvun 
puolivälin kaski- ja karjataloudesta metsätalouteen 
1900-luvulta lähtien (Björn 1997). 1950-luvulta lähti-
en muutosta kuvataan siirtymänä palvelutalouteen, 
jota leimaa luonnon toimiminen resurssina ojitettujen 
soiden, tehometsätalouden ja vesivoimarakentamisen 
muodossa. Biosfäärialueen julkaisussa 2000-luvulla 
keskitytään asumiseen, jossa soiden ja purojen en-
nallistaminen, ekologinen metsänhoito ja perinnemai-
seman hoito ovat leimallisia. 2010-luvulta hahmottuu 
raaka-ainetalouden uusi nousu, jossa Pohjois-Karjala 
toimii jälleen raaka-ainetuottajana metsä- ja kaivoste-
ollisuuden muodossa (Rannikko 2009, 253).

Kuva 1. Koitajoen valuma-alue
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Tämän raportin tavoitteena on selvittää:
a. Millaisia luonnonvarojen käyttöön kohdistuvia 

vaatimuksia paikalliset toimijat, yritykset, kansa-
laisyhteisöt ja valtiolliset toimijat asettavat ja ovat 
asettaneet eri aikoina? 

b. Kuinka ilomantsilainen ja pohjoiskarjalainen ihmi-
nen toimii ja on toiminut luonnonvarojen hyödyn-
täjänä, ympäristönmuuttajana ja ympäristönsuoje-
lijana?

c. Kuinka ympäristöhallinto toimijana vaikuttaa ja on 
vaikuttanut tämän vuorovaikutussuhteen muotou-
tumiseen? 

Selvityksen aineistona on käytetty sanomalehti Karja-
laisen ja Karjalan maan vuosikertoja vuodesta 1943 
lähtien, vesi- ja ympäristöhallinnon asiakirjoja sekä 
aiempaa historiankirjoitusta, jota Ilomantsista on run-
saasti. Luonnonvarojen käytöstä Koitajoen alueella on 
kerrottu osin yleisesti, mutta joitakin kysymyksiä, ku-
ten Pamilonkosken rakentamista, soiden kuivattamis-
ta turpeennostoa varten, kaivostoiminnan käynnistä-
mistä Pampalossa ja Kesonsuon suojelua, on kuvattu 
paikoin varsin yksityiskohtaisesti.

Pienvedet ja vanhat metsät ovat hyvin edustettuina Koivusuon luonnonpuistossa. Osa Koivusuosta on kuivatettu turpeen tuotan-
toon. Kuva Heikki Kokkonen.
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2 Koitajoen ympäristöhistoriaa

2.1 Koitajoen vesistöalue

”Koitajoki on Ilomantsin, läänimme suurimman erä-
maakunnan valtavesistö ja väylä. Harvoin sattunee, 
että näinkin suuri joki – sen pituus lienee 150 km:n 
vaiheilla – sopii melkein kokonaisuudessaan yhden 
kunnan alueelle. Tämän tekee mahdolliseksi joen 
suunta, joka kartalla esiintyy luokin muotoisena.” (Kar-
jalainen, 7.11.1943.)

Koitajoki on Ilomantsin kunnan läpi virtaava joki. 
Koita virtaa Hattuvaaran liepeiltä Koillis-Ilomantsista 
ensin pohjois-etelä suunnassa ja kaartuu sitten kohti 
Venäjän rajaa, ja noin 50 km:n matkan rajan toisella 
puolella virrattuaan palaa takaisin Ilomantsiin Möhkön 
alueelle. Koitajoki on vaikuttanut Ilomantsin asutushis-
toriaan, sillä Koitajoen vesistön kalarunsaus sekä joen 
rantaniityt ja luhdat houkuttelivat asukkaita Ilomantsin 
alueelle. Vuonna 1943 sanomalehti Karjalaisessa ku-
vattiin Koitajoen kalarunsautta pienemmäksi kuin ym-
päröivissä järvissä, mutta muun muassa Möhkönkos-
kelta jäi saaliiksi lohta (Karjalainen 1943a). Koitajoella 
harjoitetut uitot pienensivät kuitenkin kalansaalista.

Koitajoki on osa laajaa Vuoksen päävesistöaluetta. 
Koitajoen vesistöalueen tunnus on 4.9, valuma-alu-
een pinta-ala 6630 km2, josta Suomen puolella 3741 
km2. Koko vesistöalueella järviä on 9,7 % ja Suomen 
puolella 11,3 %. Vesistöalueella soiden ja turvemaiden 
osuus maapinta-alasta on suuri, noin 39 %. Koitajoki 
on humuspitoinen, rautapitoinen ja lievästi hapan (pH 
6-6,5) (Turunen 2010, 158). Tummavetisyys johtuu 
alueen soisuudesta. Koitajokeen kohdistuu rasitetta 
pääosin metsäojitusaloilta ja turvetuotantoalueilta, 
mikä varsinkin 1970-luvulta eteenpäin on aiheuttanut 
liettymishaittoja ja humuksen kertymistä vesistöön. 

Vesienhoidon suunnittelussa Koitajoki on jaettu 
kolmeen vesimuodostumaan. Koitajoen yläjuoksu vir-
taa joen latvoilta Nuorajärveen saakka ja Koitajoen 
alajuoksu puolestaan Nuorajärvestä Tekojärveen. Ala-
Koitajoki on Hiiskosken padolla suljettu niin sanottu 
”vanha uoma”, joka laskee Pielisjokeen. Ala-Koitajoen 
uoma on voimakkaimmin muutettu Pamilon voimalai-
toksen ja Hiiskosken padon ja Lylykosken pohjapadon 
rakentamisen takia. Lisäksi Koitereen säännöstely on 
vaikuttanut Koitajoen vedenkorkeuteen ja virtaamiin. 
Ylä-Koitajoella turvemaiden osuus on yli 50 %. Pelto-
maan osuus on noin 3 % (Turunen 2010, 158). Veden 

laatu on Koitajoen ylä- ja alajuoksulla hyvä ja Ala-Koi-
tajoella erinomainen. Ekologinen tila on yläjuoksulla 
hyvä, mutta alajuoksulla ja Ala-Koitajoessa tyydyttä-
vä biologisten laatutekijöiden perusteella. Ekologisen 
tilan heikentymiseen vaikuttaa jokiuomien voimakas 
rakenteellinen ja hydrologinen muuttuneisuus, erityi-
sesti Ala-Koitajoessa (Mononen et al. 2016).

Ala-Koitajoen uoma on äärimmäisen uhanalaisen 
järvilohen vanhaa lisääntymisaluetta, joka Hiiskosken 
padon rakentamisen myötä jäi vähävetiseksi, ja joka 
on edelleen potentiaalista järvilohen lisääntymisaluet-
ta. Vesistön kunnostustoimenpiteiden kohdentaminen 
Ala-Koitajoen uomaan on siten perusteltua. Euroopan 
unionin vesipolitiikan edellyttämä pintavesien ekologi-
sen tilan saattaminen tyydyttävästä hyvään tilaan pa-
rantaisi joen kalastusmahdollisuuksia ja virkistysarvoa 
(Mononen et al. 2016).

Koitajoki sisältyy Vuoksen vesistöalueen yhteydes-
sä seurattaviin kohteisiin ja ympäristöhallinnon pinta-
vesien seurantaohjelmaan (www.syke.fi/avointieto). 
Maiden välisestä tiedonvaihdosta seurantatulosten 
osalta on sovittu rajajokisopimuksessa, joka solmit-
tiin Suomen ja Neuvostoliiton välille vuonna 1964. 
Sopimuksessa määritellään yhteisten, rajat ylittävien 
jokien ja järvien käytön periaatteet vesivoiman, vesis-
töjen säännöstelyn, rakentamisen, vesiensuojelun, 
vesiliikenteen, uiton ja kalatalouden osalta (Suoma-
lais-venäläinen rajavesistöjen käyttökomissio 2011). 
Sopimuksen piirissä sovituista asioista keskeisimmik-
si ovat muodostuneet Saimaan ja Vuoksen virtaaman 
sääntely tulvan tai kuivuuden uhatessa, Imatran ja 
Svetogorskin voimalaitossopimuksen täytäntöönpa-
no, rajavesistöjen veden laatu ja suojelu sekä kalojen 
vapaan kulun varmistaminen ja kalakannoille aiheu-
tuvien haittojen ehkäiseminen (www.rajavesikomissio.
fi). 

Rajavesistöjen suojelun osalta vesistöt, joihin koh-
distuu runsaampaa hajakuormitusta ovat keskeisellä 
sijalla. Runsaan kuormituksensa vuoksi muun muas-
sa Vuoksi, Hiitolanjoki, Urpalanjoki, Saimaan kanava 
ja Rakkolanjoki ovat säännöllisesti seurattavien listal-
la. Vesistöissä suoritetaan yhteistä näytteenottoa. Ve-
sinäytteet analysoidaan sekä suomalaisissa että ve-
näläisissä laboratorioissa. Mittaustulokset ovat hyvin 
vertailukelpoisia. Lisäksi lohijokiin on suunniteltu yh-
teisiä kalataloushankkeita. Venäjällä vesiensuojelua 
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ja -käyttöä ohjaa vuonna 2007 vahvistettu vesilaki, se-
kä vuonna 2009 vahvistettu Venäjän federaation ve-
sitalouden kehitysstrategia vuoteen 2020 ja yleisval-
takunnallinen vesitalouden kehitysstrategia vuosille 
2012–2020. Kehitysstrategioissa on huomioitu myös 
rajavesistöjen suojelu ja käyttö (Suomalais-venäläi-
nen rajavesistöjen käyttökomissio 2011).

2.2 Ympäristöhistoria

Ympäristöhistorian tutkimuskohteena on ihmisen ja 
luonnon vuorovaikutus ajassa (Louekari, 2013, 11). 
Ihmisen ja luonnon vuorovaikutus koostuu useiden 
vuorovaikutussuhteiden kokonaisuudesta. Tämän 
vuoksi ei ole mahdollista nimetä yhtä ja ainoaa vuoro-
vaikutusta (Haila 1991, 50). Ihmisen aiheuttama ym-
päristönmuutos vaikuttaa yhteiskuntaan jossa eläm-
me ja historiaan. Ympäristöhistorian kirjoitus lähtee 
liikkeelle ajatuksesta, että historiankirjoituksen tulee 
tunnistaa tämä ihmistoiminnan vaikutus ekologisiin 
prosesseihin ja näiden väliset yhteydet kronologisella 
ajanjaksolla (Hughes 2006, 2).

Ympäristöongelmat ovat saaneet laajamittaisem-
paa huomiota 1960-luvulta lähtien, jonka jälkeiseen 
aikaan ajoittuu myös ympäristöhistorian nousu tutki-
muskohteeksi. Biologi Rachel Carsonin teos Silent 
Spring (suomeksi julkaistu nimellä Hiljainen kevät) 
vuodelta 1962 nosti esiin ympäristön kemikalisoitu-
misen haitat ja käynnisti Yhdysvalloissa kehityskulun, 
johon liittyi ympäristöhuolen voimakas lisääntyminen 
ja ympäristöongelmien politisoituminen. Vuonna 1972 
yleisesti torjunta-aineena käytetty DDT asetettiin käyt-
tökieltoon Yhdysvalloissa. Suomessakin torjunta-aine 
kiellettiin vuonna 1976 (Enbuske 2010, 15).

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden köyh-
tyminen, ilman ja vesien saastuminen, sekä luon-
nonvarojen, kuten metsä-, kaivannais- ja fossiilisten 
energiavarojen käyttö ovat ympäristöhistorian tutki-
muskohteita. Ympäristöhistorian tutkimuksen lisään-
tymisen syynä on myös kasvava ihmisen ja luonnon 
vuorovaikutuksen dokumentaatio. Luonnon ja ihmisen 
vuorovaikutuksen tutkiminen on ollut asutushistorian, 
elinkeinojen kehityshistorian ja maatalouden kehitys-
historian muodossa yksi historiatutkimuksen perus-
teemoja (Enbuske 2010, 14).

Luonnonvarojen hyödyntämisen intensiteetti on 
viime vuosikymmeninä lisääntynyt voimakkaasti, sa-
malla kun monien uusiutumattomien luonnonvarojen 
esiintymien rajallisuus on tullut vastaan ja johtanut 
esimerkiksi kaivosteollisuudessa hyvinkin alhaisten 

mineraalipitoisuuksien hyödyntämiseen. Ympäristölii-
ke ja ympäristöhallinnon kehittyminen ovat nostaneet 
ympäristön muutoksen, ympäristön tilan seurannan, 
luonnonsuojelun ja muita vastaavia teemoja entistä 
näkyvämmiksi. Tässä tarkastelussa tullaan keskitty-
mään maailmansotien jälkeiseen ajanjaksoon, jolloin 
ympäristönmuutos on ollut nopeaa ja vastaavasti ym-
päristöhallinnan kehitys on ollut voimakasta.

Nykyistä maailmansotien jälkeistä aikakautta on 
kuvattu termillä antroposeeni, mikä korostaa ihmisen 
toiminnan vaikutusta (elin)ympäristöön. Kaikki ympä-
ristönmuutos ei kuitenkaan tapahdu ihmistoiminnan 
seurauksena, vaan ihminen on ainoastaan yksi te-
kijä muiden joukossa. Luonnon ja ihmisen vuorovai-
kutusta määrittävä käsite antroposeeni perustuu aja-
tukselle, jonka mukaan ihmisestä on tullut merkittävin 
maapallon tilaa muuttava voima. Ihmistoiminnan seu-
rauksena, etenkin 1950-luvulta lähtien kiihtyvän luon-
nonvarojen käytön myötä, olemme siirtyneet uuteen 
geologiseen aikaan, joka tulee erottumaan aiemmas-
ta holoseenista. Lienee selvää, että muun muassa 
ilmastonmuutoksen myötä myös Pohjois-Karjala on 
osa koko biosfääriä koskettavia kehityskulkuja.

Toisen maailmansodan jälkeen Suomi on ollut yksi 
nopeimmin teollistuvia valtioita. Luonnonvarojen hyö-
dyntäminen on ollut tässä kehityksessä avainasemas-
sa. Sotakorvaukset Neuvostoliittoon olivat käynnistä-
mässä tätä kehitystä, ja tässä Ilomantsin metsät olivat 
keskeisessä roolissa. Laajat hakkuualueet halkoivat 
maisemaa 1950-luvulla. 

Rajaseudut ovat todistaneet muutosta pienvilje-
lijä-metsätyömiesvaltaisesta elinkeinosta palvelu-
valtaiseen. Etenkin syrjäisellä maaseudulla väestön 
vähentyminen ja ikääntyminen on ollut voimakas-
ta. Rakennemuutoksen seurauksena muuttoliike on 
suuntautunut kaupunkeihin.

Ympäristöhistoria tarkastelee usein ympäristö-
liikkeiden ja ympäristötietoisuuden kehityskulkuja. 
Toisen maailmansodan jälkeistä teollistumisen ja 
luonnonvarojen käytön tehostumisen ja sitä myötä 
ympäristöhuolen esiinnousun aikaa on tarkasteltu ym-
päristöliikkeiden aaltoina (Rannikko 1994; Konttinen 
1999). Metsätalouden kehityksen esiin nostattamat 
protestiaallot ovat leimallisimmin rytmittäneet ympä-
ristöliikehdintää. Ympäristöaktiivisuuden vaihteluja on 
tulkittu myös eri aikakausien ja sukupolvien kollektiivi-
sen aktiivisuuden vaihteluina.

Lisäksi ympäristötietoisuutta on ollut vaihtelevasti 
eri aikakausina. Kuitenkin nykyiset ympäristöhisto-
rian, ympäristöliikkeiden ja ympäristöhallinnon sekä 
ympäristöpolitiikan tulkinnat määrittävät ympäristötie-
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toisuuden nousun 1960- ja 1970-luvuille. Ympäristö-
herätykseksikin kutsuttu kansainvälinen kehityskul-
ku ilmeni Suomessa alkuun huomion kiinnittymisenä 
teollisuuspaikkakuntien jätevesipäästöihin. 1960- ja 
1970-luvun ympäristöliike kytkeytyi nopean teollistu-
misen kritiikkiin sekä laajempaan kulttuuriseen vas-
tarintaan, jossa suuret ikäluokat haastoivat aiemman 
sukupolven tapaa elää (Konttinen 1999, 22).

Vähitellen ympäristöhuolenaiheet lisääntyivät ja 
ympäristöliike muuttui näkyvämmäksi. 1970-luvulla 
huolta kannettiin etenkin metsäojitusten ja suon kui-
vaamisen vaikutuksista vesistöihin. Luonnonsuojelu-
alueiden perustamista vaadittiin voimaperäisemmin, 
sillä luonnovarojen ottaminen teollisen toiminnan pii-
riin oli ripeää. Suokysymykset ovat nousseet pinnalle 
lisääntyneen turvetuotannon vuoksi 1970-luvulta lähti-
en. Lisäksi vesakontorjuntaa vastustanut Hattuvaara-
liike Ilomantsissa teki ympäristöliikehdintää tunnetuk-
si 1970-luvun lopulla. Ilomantsilaisesta näkökulmasta 
luonnonkäyttöön kohdistuvat vaatimukset näyttäytyi-
vät myös oikeudenmukaisuuskysymyksenä. Hyöty 
raaka-aineen muodossa valui muualle, samoin työ-
voima. Perinteisille nautintaoikeuksille on myös pai-
kallisesti annettu paljon painoarvoa. 

Linkit paikallisen ympäristöhuolen ja globaalien 
ympäristötavoitteiden välillä ovat ilmeisiä. Suomalai-
nen ympäristöliike painotti 1980-luvun lopulta eteen-
päin vanhojen metsien suojelua ja vesiensuojelua. 
Selluteollisuus, metsäojitukset ja metsän lannoitukset 
saastuttivat vesistöjä. Tshernobylin ydinvoimalaitos-
onnettomuus vuonna 1986 vaikutti ympäristöaktiivi-
suuden kehitykseen 1980-luvun lopulla. 1990-luvulta 
eteenpäin kytkökset kansainväliseen ympäristöliikeh-
dintään korostuivat muun muassa Pohjois-Suomen 
metsäkiistojen seurauksena. Liikkeiden kirjo myös li-
sääntyi eläinoikeusliikkeen ja kulutuskriittisen liikkeen 
muodoissa.

Historiantutkija Matti Enbuske on ryhmitellyt ihmi-
sen ja luonnon vuorovaikutuksen historiaa vaikuttaviin 
tekijöihin, ohjaaviin tekijöihin sekä ympäristönkäyt-
töön kohdentuviin seurauksiin (Enbuske 2010, 21). 
Ihmisen toiminnasta aiheutuu merkittäviä ympäristö-
vaikutuksia, joita on seurattu ympäristön tilan, laadun 
ja käyttökelpoisuuden muutoksina. Ympäristöhallin-
non kehittyminen ja viranomaisohjaus ovat olleet kes-
keisimpiä ihmisen ja luonnon vuorovaikutussuhdetta 
normittavia tekijöitä. Ennen varsinaista ympäristö-
hallintoa vesiensuojeluhallinto kehittyi 1960-luvulla. 
Itsenäinen ympäristöministeriö perustettiin Suomeen 
vuonna 1983. Ympäristöhallinnon tehtäväkenttään si-
sältyi alkuun pääasiassa vesiensuojelua. 

Poliittinen ohjaus, kansalaistoiminta ja markkinat 
sisältyvät ohjaaviin tekijöihin. Tätä vuorovaikutus-
suhdetta on käsitteellistetty termillä ympäristöhallin-
ta – ins titutionaalisten ja ei-institutionaalisten vuoro-
vaikutussuhteiden kokonaisuus, jossa laaja joukko 
toimijoita osallistuu ympäristön käyttöä ja suojelua 
koskevaan päätöksentekoon. Tämä toimijajoukko ar-
gumentoi luonnonkäyttöön ja suojeluun liittyviä näkö-
kohtia omista intresseistä ja lähtökohdistaan käsin. 
Tässä keskeisenä ympäristöohjaukseen kytkeytyvänä 
käsitteenä toimii ympäristöpolitiikan ohjauskeino. Ym-
päristöpolitiikan ohjauskeinoja on ryhmitelty hallinnol-
lisiin, markkinaohjautuviin ja itseohjautuviin (Jokinen 
2001, 86). 

Hallinnollisia ympäristöpolitiikan ohjauskeinoja ovat 
muun muassa lait ja asetukset sekä erilaiset hallin-
nolliset määräykset. Näissä ohjauskeinoissa valtio 
on keskeinen toimija. Euroopan Unioniin liittymisen 
jälkeen vuodesta 1995 EU on määritellyt monessa 
asiassa ympäristöpolitiikan linjan, joka sitten sisällyte-
tään kansalliseen lainsäädäntöön ja ohjeisiin. Lisäksi 
kansainvälinen sääntely vaikuttaa ympäristöpolitiikan 
sisältöön. 

Markkinaohjautuvissa ohjauskeinoissa tavoitteena 
on tehdä ympäristön pilaamisen torjunnasta taloudel-
lisesti kannattavaa. Tästä esimerkkinä ovat verot se-
kä erilaiset haittamaksut. Myös tässä ohjauskeinossa 
valtiovallan rooli on keskeinen, mutta markkinatoimi-
jat otetaan huomioon ohjauskeinojen suunnittelussa. 
Toisaalta asiakkaiden ja kuluttajien rooli eettisesti ja 
ekologisesti kestävällä tavalla tuotettujen tuotteiden 
vaatijana korostuu. 

Kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja sitä kautta luon-
nonvarojen kulutukseen on mahdollista vaikuttaa 
myös informaatio-ohjauksella, josta esimerkiksi ym-
päristömerkit ohjaavat suosimaan pienempiä ympä-
ristövaikutuksia aiheuttavia tuotteita. Itseohjautuvissa 
ohjauskeinoissa keskeisenä toimijana ovat yritykset 
sekä kolmas sektori, jotka allekirjoittavat vapaaeh-
toisia sitoumuksia ja sopimuksia ja muuttavat toimin-
taansa oma-aloitteisesti ympäristöystävällisemmäksi. 
Ympäristövastuutoiminnalla haetaan usein kilpailu-
etua markkinoilla, sillä kuluttajat ovat aiempaa ympä-
ristötietoisempia.

Ympäristönkäyttöön kohdentuviin seurauksiin si-
sältyvät kaikki taloudelliset ja yhteiskunnalliset toi-
menpiteet, jotka aiheuttavat laadullisia ja määrällisiä 
ekologisia tai maisemallisia vaikutuksia (Enbuske 
2010, 25). Metsäojitukset, hakkuut ja niihin liittyvä 
maanmuokkaus, vesistöjen rakentaminen, soiden 
kuivaaminen, metsäautotieverkoston rakentaminen ja 
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turvetuotanto muun muassa ovat jättäneet jälkiä laa-
joille alueille pohjoiskarjalaiseen luontoon. 

2.3 Ympäristönmuutokseen 
varautuminen

Ilmastonmuutos ja biodiversiteetin köyhtyminen ovat 
aikamme suuria haasteita. Ympäristönmuutokseen 
varautumista ohjaavat kansainväliset, kansalliset ja 
alueelliset velvoitteet. Ympäristön tilaa heikentävien 
vaikutusten vähentämiseksi Suomi on ratifioinut usei-
ta velvoittavia kansainvälisiä sopimuksia. Kansainväli-
set ilmastosopimukset edellyttävät toimia hiilidioksidi-
päästöjen vähentämiseksi. Viimeisin, Pariisin sopimus 
vuodelta 2015, vaatii osapuolia saavuttamaan kansal-
liset päästötavoitteensa (www.ym.fi). 

Kansainväliseen yhteistyöhön luonnonsuojelun 
osalta sisältyvät muun muassa biodiversiteettisopi-
mus, joka astui voimaan vuonna 1993, uhanalaisten 
eläin- ja kasvilajien välistä kauppaa koskeva yleissopi-
mus, Bernin sopimus, eli Euroopan luonnonsuojelus-
opimus, Bonnin sopimus, eli yleissopimus muuttavien 
luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta, Ramsar-
sopimus, jolla suojellaan kansainvälisesti merkittäviä 
kosteikkoja sekä maisemasopimus, jossa asetetaan 
maisemanhoidon- ja suojelun tavoitteet yleisellä Eu-
rooppalaisella tasolla (www.ym.fi). Esimerkiksi lintujen 
uhanalaisuusluokitus 2015 edellyttää tehokkaampia 
toimia (Tiainen et al. 2016). 

Lisäksi EU:n direktiivit, jotka vaikuttavat kansalli-
seen lainsäädäntöön ja erilaisiin strategioihin ja mui-
hin ohjelmiin, ohjaavat luonnon ja luonnonvarojen 
käyttöä ja suojelua. EU:n luontodirektiiviin (1992/43/
ETY) ja lintudirektiiviin (2009/147) sisältyy sekä laji-
en että niiden elinympäristöjen suojelu. EU:n vesipo-
litiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) tavoitteena on 
vesien hyvän ekologisen tilan saavuttaminen ja säi-
lyttäminen, mikä edellyttää useissa vesistöissä ve-
siensuojelun tehostamista.

Yllä luetellut kansainväliset velvoitteet ja sopimuk-
set sekä EU:n ympäristösääntely edellyttävät luon-
nonvarojen käytön osalta tehokkaampia toimenpiteitä 
ja tulevat ohjaamaan luonnonvarojen käyttöä kestä-
vämpään suuntaan. EU:n direktiivit edellyttävät jä-
senvaltiolta kansallista täytäntöönpanoa. Kansallista 
lainsäädäntöä on kehitetty vastaamaan ylikansallista 
sääntelyä. Tämä täytäntöönpanovelvoite on edesaut-
tanut ympäristönsuojelulainsäädännön uudistamista. 
Edellä mainittujen sopimusten pohjalta on myös laa-
dittu lukuisia maakohtaisia strategia- ja toimintaohjel-

mia. Suomen biodiversiteettistrategia tai energia- ja 
ilmastostrategia ovat esimerkkejä tämän kaltaisista 
toimintaohjelmista (Valtioneuvosto 2012; Työ- ja elin-
keinoministeriö 2013).

Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä ja haas-
tavimmista ihmisen toiminnan seurauksena tapahtu-
vista ympäristönmuutoksista. Tähän kysymykseen 
maakunnat ovat pyrkineet vastaamaan laatimalla 
omia ilmasto-ohjelmia. Energia- ja ilmastopolitiikassa 
Pohjois-Karjala on valinnut kunnianhimoisen linjan. 
Pohjois-Karjala lanseerasi ilmasto- ja energiaohjel-
man vuoteen 2020 vuonna 2010 (Pohjois-Karjalan 
maakuntaliitto 2011). Ilmasto- ja energiaohjelma lin-
jaa, että luonnonvarojen käyttö on Pohjois-Karjalassa 
kestävää. Raportin mukaan Pohjois-Karjalassa 80 % 
energiantuotannosta toteutuu biomassapolttoaineilla 
(Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2011). 

Tiekartta öljyvapaaseen ja vähähiiliseen Pohjois-
Karjalaan 2040 esittelee kunnianhimoiset tavoitteet 
päästövähennyksille (Kontiokorpi & Rauhala 2017). 
Tiekartassa, joka pohjaa maakunnan ilmasto- ja ener-
giaohjelmalle, on asetettu tavoitteeksi öljyvapaa ener-
giantuotanto vuoteen 2020 mennessä ja öljyvapaa 
liikenne vuoteen 2030 mennessä. Maakunnassa siis 
luovutaan fossiilisen öljyn hyödyntämisestä energian-
tuotannossa ja liikenteessä asteittain vuoteen 2030 
mennessä. Uusiutuvan energian osuus pyritään nos-
tamaan 100 %:iin, kun se vuonna 2014 oli 66 %. Tä-
män lisäksi on määritelty yksittäisiä toimia, joilla koko 
maakunta saadaan öljyvapaaksi vuoteen 2040 men-
nessä.

Pohjois-Karjala on ollut aktiivinen alueellisten stra-
tegia- ja toimintaohjelmien kehittämisessä. Yllä mai-
nittujen lisäksi Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 
2018–2021, POKAT, Pohjois-Karjalan metsäohjelma 
2016–2020, Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämis-
suunnitelma vuosille 2014–2020, ja Pohjois-Karjalan 
vesienhoidon toimenpideohjelma 2016–2021 luovat 
suuntaviivoja alueen kehitykselle. Maakuntavisioissa 
Pohjois-Karjalan tulevaisuus pohjautuu luonnonvaro-
jen kestävälle hyödyntämiselle etenkin metsäbiotalou-
den muodossa sekä luonnon ja ympäristön hyvään 
tilaan puhtaiden luonnonympäristöjen ja viihtyisien 
asuinympäristöjen muodossa (Pohjois-Karjalan maa-
kuntaliitto 2017). 

Lisäksi maakunnan laajuisesti tavoitellaan 80 %:n 
päästövähennyksiä osana Kohti hiilineutraalia kuntaa 
(HINKU) -verkostoa. Öljyvapaaksi ja hiilineutraaliksi 
julistautumisella on mahdollista luoda maakunnalle 
positiivista imagoa sekä saavuttaa kilpailuetua muihin 
maakuntiin nähden, josta maakunnan elinkeinoelämä 
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ja väestörakenne hyötyvät. Tämä heijastaa uudenlais-
ta aikakautta ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksessa, 
jonka tulkintoja kestävyyspuhe leimallistaa. 

2.3 Aineisto

Tämän selvityksen aineistona on käytetty sanomaleh-
ti Karjalaisen ja Karjalan maan vuosikertoja vuodes-
ta 1943 lähtien, sanomalehti Karjalaisen aikasarjoja 
vuoden 1943–1955 (Pamilonkosken rakentaminen), 
1965–1967, 1975–1980 (muun muassa Kesonsuon 
suojelu) ja vuodesta 1980 vuoteen 1999 joka toinen 
vuosikerta. Vuodesta 2007 eteenpäin on selattu Kar-
jalaisen juttuarkistoa. 

Lisäksi vesi- ja ympäristöhallinnon asiakirjat toimi-
vat aineistokokonaisuutena. Pohjois-Karjalan vesi- ja 
ympäristöpiiri (1970–1986 Pohjois-Karjalan vesipiirin 
vesitoimisto) toimi muun muassa vesihallinnon alaan 
kuuluvana valtion valvontaviranomaisena vuodesta 
1970 vuoteen 1995. Vesi- ja ympäristöpiirit valvoivat 
vesitalousluvan edellyttävien toimintojen, kuten ve-
sistöön rakentaminen ja vesistöjen säännöstely sekä 
turvetuotanto, lainmukaisuutta. Ympäristöä koskevat 
vaateet ja lupamääräykset ovat tiukentuneet 1980-lu-
vulta lähtien. 

Ympäristöhallinnon kokonaisuudistuksessa vesi- 
ja ympäristöpiirin tehtävät siirtyivät Pohjois-Karjalan 

ympäristökeskukselle, joka toimi ympäristöviranomai-
sena vuodesta 1995 vuoteen 2010. Ympäristökes-
kuksen tehtäväkenttään kuului ympäristönsuojelua, 
alueiden käyttöä, luonnonsuojelua, kulttuuriympä-
ristön suojelua, rakentamisen ohjausta, vesivarojen 
käyttöä- ja hoitoa koskevat aluehallinnon lupa-, oh-
jaus- ja valvontatehtävät. Myös ympäristön tilan seu-
ranta ja yleisen edun valvonta kuuluivat ympäristökes-
kukselle. 

Euroopan unioniin liittymisen myötä ympäristö-
tehtävien kirjo laajeni, sillä EU:n mukana Suomen oli 
saatettava unionin ympäristösääntely osaksi kansal-
lista järjestelmää. Vuonna 2010 Pohjois-Karjalan ym-
päristökeskuksen tehtävät siirtyivät Pohjois-Karjalan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Lupa- ja 
valvontaviranomaisen tehtäväkenttä eriytettiin, ja ym-
päristölainsäädännön mukaiset lupa-asiat keskitettiin 
aluehallintovirastoihin.

Luonnollisesti aiempi historiankirjoitus, kuten Ismo 
Björnin Ilomantsin Historia vuodelta 2006, sekä muu 
tutkimuskirjallisuus toimivat tämän työn tukena. Joen-
suun korkeakoulun ja Joensuun yliopiston sekä ennen 
lakkauttamistaan Itä-Suomen yliopiston alaisena toi-
minut Mekrijärven tutkimusasema on innoittanut suu-
ren määrän Ilomantsin alueelle sijoittuvaa tutkimusta, 
sekä luonnon- että yhteiskuntatieteiden saralla. 

Koitere on Koitajoen vesistöalueen suurin järvi. Kuva Teppo Linjama.
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3 Energiatalous 

3.1 Koskien rakentaminen – 
Ilomantsin Pamilonkoski

Kaivos- ja puunjalostusteollisuus tarvitsivat runsaasti 
energiaa, ja vesivoima edullisena voimanlähteenä he-
rätti kiinnostusta. Marraskuussa 1943 uutisoitiin sano-
malehti Karjalaisessa Koitajoen koskien ottamisesta 
teolliseen käyttöön (Karjalainen 7.11.1943). Kyseistä 
tarkoitusta varten perustettiin Pamilo Oy Outokumpu 
Oy:n ja Enso-Gutzeit Oy:n toimesta. Voimalaitoshan-
ke toteutuisi rauhan aikana ja vesivoima hyödyttäisi 
edellä mainittujen yhtiöiden lisäksi Ilomantsin kunta-
laisia. Ilomantsin valtuuston päätöksellä Koitajoen 
kosket myytiin Pamilo Oy:lle. Ehtona oli, että Pamilo 
Oy luovuttaisi kunnalle sähkövirtaa teollisuuden voi-
mantarvetta, valaistusta ja kuntalaisten kotitarvekäyt-
töä ajatellen. Tämä vahvistettiin kunnan ja Pamilo 
Oy:n välisellä kauppakirjalla 3.12.1943 (Björn 2006, 
453).

Pamilo Oy:n suunnitelmat herättivät sodan aikana-
kin julkista keskustelua, jossa Pamilon koskien erä-
mainen kauneus ja maakunnallinen hyvinvointi ase-
tettiin vastinpariksi. Pamilonkoskea, helmeä Koitajoen 
koskien joukossa, kuvailtiin muun muassa seuraavin 
sanoin: kuinka kosken niskalta nouseviin huuruihin 
muodostuva auringonkaari kruunaa kesäaamuisen 
näkymän (Karjalainen 19.11.1943). Pamilonkosken 
valjastaminen merkitsisi näiden luonnonnäkymien 
siirtymistä ihmisten mieliin ja historiankirjoitukseen: 
”Tuon ylvään kosken kahlitseminen rautabetoniin 

merkitsee niiden erämaavoittoisten luonnonnäkyjen 
pahaa kuihduttamista, joissa Pohjois-Karjalan kas-
vojen monivivahteinen kauneus on ollut herkimmin 
edustettuna” (Karjalainen 19.11.1943). 

Joensuun kaupunginjohtaja Armo Pyhälä piti pu-
heenvuoron Pohjois-Savon taloudellisessa neuvotte-
lukokouksessa Ilomantsin koskien rakentamisen puo-
lesta kesäkuussa 1944: ”Vasta kun Pohjois-Karjalan 
koskivoimat on rakennettu, saadaan riittävän halpaa 
voimaa maakunnan maatalouksille ja asutuskeskuk-
sille sekä kaikkinaiseen maakunnassa olevaan ja 
siellä vastedes syntyvään teolliseen toimintaan” (Kar-
jalainen 21.6.1944). Rajaseudun koskivoimahanket-
ta perusteltiin välttämättömyytenä maakunnan säh-
köistämisen ja kansalaisten hyvinvoinnin edistämisen 
kannalta. Rajaseututoiminnan johtaja, agronomi, A.E. 
Korhonen perusteli Koitajoen perkaamisen välttämät-
tömyyttä maa- ja metsätalouden, sekä teollisuuden 
eduilla: ”…Leipä levenee, puut uivat ja sähköä syn-
tyy…” (Karjalainen 10.8.1945).

Sota oli viivästyttänyt rajaseudun sähköistämis-
tä ja tämän vuoksi hankkeen käynnistäminen näh-
tiin välttämättömyytenä. Vuonna 1946 tasavallan 
presidentti J.K. Paasikivi antoi eduskunnalle esityk-
sen luovuttaa valtion omistamat maa-alueet Koita-
joella Imatran voima Oy:lle (Karjalainen 13.4.1946). 
Lakiesitys valtioneuvoston oikeuttamisesta luovut-
taa valtion Koitajoessa omistama alue Imatran Voi-
ma Oy:lle vaatisi eduskunnan hyväksynnän. Pamilo 
Oy oli ostanut yksityisten ja kunnan omistamia maa-
alueita, ja voimalaitoksen rakennuttaminen tapahtui-
si näiden kahden voimayhtiön yhteistyöllä (Karjalai-
nen 14.4.1946). Säännöstelysuunnitelman mukaan 
Koitereen vedenkorkeus vaihtelisi 3,5 metriä, jonka 
vuoksi Pamilo Oy hankki omistukseensa Koitereen 
rantakiinteistöjä (Vesajoki 1997, 70). Pamilon voima-
laitoksen lisäksi olisi rakennettava voimajohto välille 
Pamilo-Joensuu-Varkaus. Voimalaitossuunnitelman 
mukaan Pamilonkoskesta saatava energiamäärä olisi 
160 milj. kWh, ja näiden hankkeiden yhteiskustannuk-
set olisivat arvion mukaan 586 milj. mk. (Karjalainen 
13.4.1946).

Koitajoki toimi uittoväylänä aina Suomen itse-
näistymiseen ja Neuvostoliiton perustamiseen saak-
ka vuonna 1917. Varhaisin uittosääntö on vuodelta 
1909, jolloin puuta kuljetettiin yhteisuittoina Koitajoelta 

Pamilonkoski, Kansan-
tieteen kuvakokoelma 
4878:51.
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Pielisjoelle yhteensä 783 212 kappaletta (Kokkonen 
2005, 59). Sodan jälkeen uittoihin tarvittavaa työvoi-
maa oli jälleen saatavilla. Heinäkuussa 1945 työvoi-
matilannetta kuvattiin kohtalaiseksi, vaikka Ala-Koita-
joella uitot vielä jatkuivat (Karjalainen 11.7.1945).

Koitajoen uitot jatkuivat nippu-uittoina voimalaitok-
sen rakentamisen jälkeen. Nippujen kuljettamiseen 
voimalaitoksen ohi tarvittiin mittavat nostolaitteet. 
Pohjois-Karjalan Urheilukalastajat ry vaati kaloille 
kulkumahdollisuutta suurien järvien välisille koskille, 
kun Pamilonkosken voimalaitosta ryhdytään raken-
tamaan. Myös Pamilonkosken merkitystä matkailulle 
korostettiin (Karjalainen 19.5.1951). Topi Orpanan ru-
no Pamilonkoskesta julkaistiin sanomalehti Karjalai-
sessa 19.5.1951:

”Pauhaavan Pamilon ken kuulit soittelot,
niin että vapisee sen kalliot,
hän muistoa ei valtavata voita,
min hälle tuottanut on musta Koita.
Se joki synkkäin salojen, soiden,
käy kulkija sen rantaa unelmoiden.” 

Pamilonkosken pauhut ja Koitajoen kuulu lohi saivat 
tehdä tilaa teollistuvan Pohjois-Karjalan sähköntar-
vetta palvelevan voimalaitoksen tieltä. Voimalaitoksen 
rakentaminen vaati 6,5 km mittaisten patojen ja uuden 
uoman rakentamista 14 km:n matkalle ja jopa puolen 
kilometrin mittaisen tunnelin kallion sisään voimalai-
toksen suulle. Vedenkorkeuden sääntely ulottuisi Koi-
tereelle asti, mikä riittäisi tasaamaan vuodenaikojen 
vaihteluja. Tämän lisäksi tarvittiin erillinen sääntely-
allas, joka pengerrettiin Palovaaran itäpuolelle Palo-
järveen ja ympäröiville suoalueille. Vesimassat oh-
jattiin uuteen uomaansa Hiiskoskelle rakennettavalla 
padolla. Pamilo tuottaisi valmistuttuaan 250 000 kWh 
sähköä, noin neljänneksen Imatran kosken voimasta. 
Taulukossa 1 on lueteltu Koitajoen kosket järjestyk-
sessä ylävirrasta alkaen, niiden etäisyys joen suusta, 
kosken pituus ja kosken pudotus. Laskelmat Koitajo-
en koskivoimasta ovat vuoden 1949 voimalaitossuun-
nitelmasta.

Koski Etäisyys joen suusta km Kosken pituus m Kosken putous m
Lylynkoski 34,5 480 0,32

Saivarvirta 33,5 300 0,24

Kovero 30,7 425 0,49

Kangaskoski 27,5 415 0,38

Härkövirta 24,1 300 0,40

Jaaniskoski 21,9 560 3,12

Niemiskoski 19,8 360 2,88

Kiponvirta 19,5 478 0,44

Kapeakoski 18,5 90 0,48

Nolisevankoski 17,2 375 1,27

Mäntykoski 16,8 250 0,83

Räväkkö 16,5 250 0,83

Tiainen 12,9 80 1,02

Kiehakka 12,4 200 0,71

Torvi 11,6 460 1,18

Lohikoski 10,7 300 0,56

Kalliokoski 9,9 500 3,12

Röppö 9,2 70 1,48

Ruppo 8,9 200 0,74

Kuusamonkoski 8,0 270 8,33

Pamilo 6,4 855 11,43

Siikakoski 0,5 1196 3,29

Taulukko 1. Vuoden 1949 voimalaitossuunnitelmassa luetellut Koitajoen kosket, niiden etäisyys 
joen suusta, pituus sekä putouskorkeus. Pamilon voimalaitokseen valjastettiin koskivoima koko-
naisuudessaan. 
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Rakennussuunnitelman alkuvaiheessa Metsä-
yhtiö Enso Gutzeit Oy vastasi Mäntykosken voima-
laitossuunnitelmasta ja Pamilo Oy Pamilonkosken 
voimalaitossuunnitelmasta. Enso Gutzeit Oy ilmoitti 
lupaviranomaiselle, vesistötoimikunnalle 21.6.1952 
päivätyllä hakemuksella laatineensa suunnitelman 
Koitajoen vesivoimalaitoksen rakentamiseksi, ja anoi 
lupaa voimalaitokselle ja töiden aloittamista varten 
väliaikaista toimilupaa Koitajoen koko vesivoiman val-
jastamiseksi yhteen laitokseen (Itä-Suomen vesioike-
us 1978). Yhtiö ilmoitti samalla peruvansa Mäntykos-
ken voimalaitoshakemuksen. 

Rakentaminen pääsi alkuun, kun Enso-Gutzeit 
Oy, Imatran Voima Oy, Outokumpu Oy ja Oy Kankas 
Ab luovuttivat omat koskiosuutensa Pamilo Oy:lle. 
Enso-Gutzeit Oy ilmoitti tästä vesistötoimikunnalle 
28.10.1953. Pamilo Oy:n haltuun siirtyi yli 99,5 % Koi-
tajoen vesivoimasta ja suuri osa rantakiinteistöistä, 
esim. Pamilonpohjan, Pamilonkosken, Räväkän, Nie-
meskosken, Koveronkosken, Hiiskosken ja Lylykos-
ken koskitilat olivat Pamilo Oy:n hallussa (Itä-Suomen 
vesioikeus 1978). 

Voimalaitostyöt aloitettiin ennen rakentamisluvan 
myöntämistä. Vuonna 1952 voimalaitostyömaalla 
työskenteli parhaimmillaan lähes 700 lähiseutujen 
miestä ja 6 kaivinkonetta (Karjalainen 16.12.1952). 
Kesällä 1953 sanomalehti Karjalainen vieraili työ-
maalla, jossa vallitsi kertoman mukaan todellinen uu-
disraivaajatunnelma: ”Tekniikka työntää syrjään kos-
kemattoman luonnon, ja ehkä jo vuoden kuluttua on 
kuulu Pamilonkoski kuivilla, kun Koitajoen vedet on 
ohjattu pois vuosituhantisesta uomastaan.” (Karjalai-
nen 19.7.1953). Koskemattomaan korpeen oli raken-
nettu uusi maantie ja Koitajoen kapeimmalta kohdalta 
ylittävä silta. Keskelle erämaata oli noussut parakkiyh-
dyskunta, jonka työmaaruokalassa näytettiin elokuvia 
kahdesti viikossa. 

Voimalaitoksen rakentaminen merkitsi järvilohen 
kulkureittien tuhoutumista ja vaaransi Koitajoen uitto-
perinteen. Ala-Koitajoen uitoista päästiin kuitenkin so-
puun. Pohjois-Karjalan uittoyhdistys ilmoitti vesistötoi-
mikunnalle sopineensa Pamilo Oy:n kanssa, että uitot 
tapahtuvat nippuina. Paikallisille asukkaille voimalai-
toksen rakentaminen merkitsi maakauppoja ja lähtöä 
voimalaitoksen tieltä. Ilomantsi sai omat allasevakot, 
kun asuttuja tiloja tyhjennettiin 23 ja yhteensä 148 ih-
misen oli muutettava (Björn 2006, 454). Koitajoen uu-
den uoman alle jäi pääasiassa niittypalstoja ja alavia 
peltoja. 

Pamilon voimalaitokselle myönnettiin rakentamis-
lupa 28.7.1954 vesistötoimikunnan väliaikaisella lu-

papäätöksellä (Itä-Suomen vesioikeus 1978). Vesis-
tötoimikunta katsoi, että hankkeesta saadut hyödyt 
ylittävät moninkertaisesti siitä aiheutuvan vahingon 
ja haitan. Tämän intressivertailun taustalla vaikuttivat 
vesivoiman käyttöönottamista helpottava laki vuodel-
ta 1941 (Laki toimenpiteistä vesivoiman käyttöönoton 
helpottamiseksi (196/1941)), jonka voimassaoloaikaa 
pidennettiin vuoteen 1962. Kyseinen maailmansodan 
aikana säädetty poikkeuslaki helpotti lupahakemusten 
käsittelyä poikkeusoloissa (Enbuske 2010, 311–312). 

Luvan myöntämisedellytyksenä oli, että voimalai-
toksen rakentajan tuli omistaa vähintään kaksi kolmas-
osaa kosken vesivoimasta. Pamilo Oy:n poikkeuslu-
pa oikeutti oikaisuväylän kaivamiseen Ala-Koitajoella 
Luhtapohjan kylässä Palojärven ja Luhtapohjan välil-
lä, siitä edelleen avokanavan rakentamiseen Palojär-
veen ja osittain tunnelijohtona Luhtapohjanjokeen. 

Vesivoiman käyttöönottoa helpottava poikkeuslaki 
on yksi keskeisimpiä ohjauskeinoja ympäristönmuu-
toksessa, sillä se käynnisti laajamittaiset voimalai-
tosrakentamiset Pohjois- ja Itä-Suomessa (Enbuske 
2010, 311-312). Tämä oli ymmärrettävää tilantees-
sa, jossa Suomi joutui rauhanneuvotteluissa luovut-
tamaan kolmanneksen vesivoimakapasiteetistaan 
Neuvostoliitolle. Energiakysymyksen ratkaiseminen 
nähtiin keskeisenä Suomen jälleenrakentamiselle. 
Vesivoima oli edullista energiaa, ja sen käyttöönot-
toa pidettiin poliittisesti tavoiteltavana. Samoihin ai-
koihin Pamilon voimalaitoksen valmistumisen kanssa 
valmistui myös Enso-Gutzeitin Oy:n Summan tehdas 
(Kuivalainen 2010, 143).

Paikallisille asukkaille voimalaitoksen rakentami-
nen aiheutti kuitenkin pysyvää haittaa. Enon kunnan-
talossa helmikuussa 1959 pidetyssä kokouksessa, jo-
hon saapui yhteensä 40 talon omistajaa tai edustajaa, 
käsiteltiin siikavaaralaisten ja savivaaralaisten kulku-
haittaa Paukkajalle (Itä-Suomen vesioikeus 1978). 
Pamilon voimalaitoksen rakentaminen muutti joen vir-
tausta niin, että jään ylitys talvella ei kyseistä kohdas-
ta ollut enää mahdollista. Vesistön ollessa luonnonti-
lassa kulku kauppa-asioille ja junalle järjestyi talvisin 
jäätä pitkin ja kesäisin veneellä. Virtaaman muutos 
vaikeutti myös postin kulkua Siikavaaralta Naurisvaa-
raan Jäsyksen salmen yli ja lasten kulkemista kouluun 
Siikavaaralta. Kesäisin runsastuneet uitot haittasivat 
joen ylitystä veneellä ja verkkokalastusta. Peltoja ja 
niittyjä oli jäänyt veden alle tai veden vaivaamaksi. 
Enon kokouksessa käsiteltiin myös kalastusolosuhtei-
ta Ala-Koitajoella, jotka olivat huomattavasti huonon-
tuneet luonnontilaiseen verrattuna. 
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Ala-Koitajoen vedenpinnan laskun seurauksena 
kaivoja kuivui ja uittomahdollisuuksien puuttumisen 
katsottiin aiheuttavan puun kantohinnan menetystä. 
Ranta-asukkaat katsoivat olevansa oikeutettuja kor-
vauksiin ja ryhtyivät neuvotteluihin Pamilo Oy:n kans-
sa. Asia vietiin vesistötoimikuntaan, sillä Pamilo Oy 
ei katsonut korvaamiskäytäntöjä tarpeelliseksi. Yhtiö 
kertoi jatkavansa maa-alueiden lunastuskäytäntöjä. 

3.2 Veden korkeuden 
sääntely

1950-luvulla Koitereen vedenpinnan korkeus pyrittiin 
säilyttämään luontaisella korkeudella. Runsasvetisinä 
aikoina tämä aiheutti kuitenkin liian runsasta juoksu-
tusta Pielisjokeen. Uiton aikaan Pamilo Oy:n oli lisäksi 
juoksutettava voimalaitoksen vettä. Vesistötoimikun-
nan päätöksillä koskien väliaikaisen rakentamislu-
van muuttamisesta pyrittiin ratkaisuun Koitereen ve-
denpinnankorkeuden osalta (Itä-Suomen vesioi keus 
1978). 1960-luvulle tultaessa Koitereen vedenpinnan-
korkeus vaihteli vuoden- ja vuorokaudenaikojen mu-
kaan. Veden korkeuden vaihtelu koettiin rantojen syö-
pymisen takia ongelmana. Sortumille altista rantaa oli 
Koitereella yhteensä 25 km. 

Vesilain (264/1961) tultua voimaan Pamilon voi-
malaitoksen luvan ja lupaehtojen käsittely siirtyi Itä-
Suomen vesioikeuteen. Pamilo Oy toimitti 19.3.1964 
hakemuksen, jonka ohessa toimitettiin uusi voimalai-
tossuunnitelma ja pyydettiin pysyvää oikeutta käyt-
tää yksityisomistuksessa olevia vesivoimaosuuksia, 
joita Koitajoen alueella oli 0,6 % (Itä-Suomen vesi-
oikeus 1978). Itä-Suomen vesioikeus päätti yhdistää 
7.10.1955 päivätyn uittosäännön muuttamista koske-
van hakemuksen ja voimalaitoshakemuksen samaan 
käsittelyyn. 

Koitereen ja Koitajoen säännöstely aiheutti 
1960-luvun lopulla kiistaa. Pamilo Oy pyrki ratkaise-
maan säännöstelyongelman ja kutsui kaikki hyödyn-
saajat säännöstely-yhtiön perustamiskokoukseen 
17.12.1970. Pamilo Oy:n pyrkimys säännöstely-yh-
tiön perustamiseen kaatui muiden hyödynsaajien, 
muun muassa Kaltimon voimalaitoksen omistajan Oy 
Kankas Ab:n vastustukseen (Itä-Suomen vesioikeus 
1978). Suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttöko-
mission Suomen ryhmä esitti kuitenkin kirjelmässään 
6.6.1972, että suunnitelman toteuttamisesta ei aiheu-
tuisi rajavesistösopimuksen 2. artiklassa mainittuja 
vahingollisia tai haitallisia seurauksia toisen sopimus-
puolen alueella. Suomalais-venäläinen rajavesistö-

sopimus, joka allekirjoitettiin 24.4.1964, oli keskeisin 
rajavesistöyhteistyön muoto. Pamilo Oy:n laatimas-
sa säännöstelysuunnitelman muutoshakemuksessa 
5.1.1973 ilmoitettiin, että Lylynkoski jätetään perkaa-
matta. Asiassa suoritettiin tarkastus sääntelyhank-
keen alapuolisille vahinkoalueille.

Koitereen rantojen matkailuarvo ja voimataloudelli-
nen hyöty asettuivat vastinpariksi 1970-luvulla (Karja-
lan maa 1975). Koitere nimettiin luonnontilaisuutensa 
vuoksi yhdeksi Suomen seitsemästä ihmeestä. Tämä 
oli ristiriitaista, sillä Koitereen rannat olivat säilyneet 
rakentamattomina säännöstelyn vuoksi. Koitereen 
säännöstelyasiaan vaadittiin lopullista ratkaisua. 

Pamilo Oy sai 31.7.1978 Itä-Suomen vesioikeuden 
päätöksellä luvan Koitereen ja Koitajoen säännös-
telyyn (Itä-Suomen vesioikeus 1978). Säännöstelyn 
yläraja määrättiin vesitalousluvassa korkeuteen NN + 
145,40 m ja alaraja NN + 142 m. Lupapäätöksestä 
tehtiin 9 valitusta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja 
vesiylioikeuteen. Pamilo Oy haki lupaa Koitereen ran-
tametsien raivaamiseen ennen luvan voimaantuloa. 
Rantametsiä oli tarkoitus raivata 100–150 m:n alueel-
ta Koitereen 500–1000 km:n rantaviivalta. Myös Pa-
milo Oy valitti vesitalousluvasta Korkeimpaan hallinto-
oikeuteen (KHO). Pamilo Oy:n vaatimuksena oli muun 
muassa muiden Koitereen sääntelyhyötyä saavien 
tahojen osallistuminen sääntelykustannuksiin. KHO 
siirsi vesilain 17 luvun 5 §:n nojalla rahakorvauksia 
koskevat vaatimukset vesiylioikeuteen (Itä-Suomen 
vesioikeus 1978).

Ala-Koitajoen uoman perkaus sisältyi vuoden 1978 
vesitalouslupaan. Pamilo Oy ilmoitti 13.3.1985 kir-
jeessään Itä-Suomen vesioikeudelle rakennustyön 
valmistuneen. Vesihallitus määräsi lopputarkastuk-
sen suoritettavaksi viimeistään 31.12.1986. Vesilain 
18 luvun 12 § mukainen tarkastuskokous pidettiin 
9.7.1986 Palovaaran talolla Enossa ja 10.7.1986 Ilo-
mantsin kunnan virastotalolla. Tilaisuuksista ilmoitet-
tiin Karjalaisessa, Karjalan maassa, Pogostan Sano-
missa ja Pielisjokiseudussa. Vesilain 18 luvun 13 §:n 
mukaisesta lopputarkastuksesta laadittu lausunto oli 
julkisesti nähtävänä 20.8.1987–21.9.1987 Enon ja 
Ilomantsin kunnantoimistoissa. Maastotarkastukset 
suoritettiin Koitereella 22.6.1988, ja Pamilo Oy toimitti 
asiaan lisäselvityksiä syyskuussa 1988. Vesihallituk-
sen määräämän lopputarkastuksen allekirjoitti toimi-
tusinsinööri Hannu Puranen. Toimitusmiehet esittivät 
toimenpiteiksi rantasortumien korvaamista haitankär-
sijöille ja rantaviivan vahvistamista, jos sortumat ulot-
tuvat korvaussopimusten yläpuolelle. Muistutuksia ja 
vaatimuksia asiassa jätettiin 12 kpl.
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Koitajoen valuma-alue, Karttaliite Pamilon voimalaitoksen 
vesitalousluvasta vuodelta 1978. Itä-Suomen vesioikeus 
1978.
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Itä-Suomen vesioikeuden päätös lopputarkas-
tuksesta annettiin 26.1.1989. Asia oli nähtävillä Itä-
Suomen vesioikeuden kirjaamossa sekä Ilomantsin 
ja Enon kunnanvirastoissa. Päätöksen mukaan ha-
kija raivauttaa sortuneilla rannoilla kaatuneet puut 
sekä asettaa ne kasoihin, käynnistää perkaustyön 
Lylynkosken yläpuolisen padotuksen poistamiseksi, 
istuttaa Koitereeseen 2-vuotiasta taimenta 4000 kpl, 
siikaa 6000 kpl ja haukea 200 000 kpl. Lisäksi velvoit-
teeksi asetettiin veden samentumisen tarkkailu ruop-
paustyön osalta ja Koitajoen pohjan kunnostukset. 
Pamilo Oy valitti päätöksestä vesiylioikeuteen (Itä-
Suomen vesioikeus 1989, sis. Vesiylioikeus 84/1990, 
31.5.1990). 

Vesiylioikeus katsoi, että yhtiöitä ei voi velvoittaa 
korvaussopimusten alapuolisten sortumien johdosta 
toimenpiteisiin, mutta velvoitti yhtiön toimenpiteisiin 
korvaussopimusten ylittävien sortumien ehkäisemi-
seksi rantoja vahvistamalla. Lisäksi Pamilo Oy:n ve-
sitalouslupaa (lopputarkastusta koskeva päätös) käsi-
teltiin Korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO), joka 
totesi muun muassa, että veden pinta ei ole aina py-
synyt säännöstellyn rajoissa ja että Pamilo Oy:n tulisi 
julkisen hankkeen oikeuden saajana kohdella kaikkia 
vahinkoa kärsineitä samalla tavoin ja samoin perus-

tein (Itä-Suomen vesioikeus 1989, sis. Korkein hallin-
to-oikeus 4257/1990, 29.11.1990). KHO:n ratkaisussa 
esitettiin lisäyksenä Koitajoen kunnossapitoa koske-
viin määräyksiin, että Hiiskosken alapuolinen Koita-
joen uoma on pidettävä kunnossa siten, että padotus 
ei ohijuoksutustilanteessa ulotu korkeammalle kuin 
se olisi luonnontilassa ulottunut. KHO pienensi myös 
kalanistutusvelvollisuutta Ala-Koitajoella 2000 taime-
neen.

Vedenpinta oli säännöstelyn vuoksi pari metriä nor-
maalia korkeammalla. Ympäristöhaitat ilmenivät ran-
tapenkereiden sortumisina, veden laadun muutoksina 
sekä haittoina kalakannoille ja virkistyskäytölle (Björn 
2006, 455). Vuonna 1986 ranta-asukkaat antoivat lu-
kuisia ilmoituksia rantapenkereiden sortumisesta (Itä-
Suomen vesioikeus 1989). Lisäksi vesi- ja ympäris-
töhallituksen 5.12.1986 antaman lausunnon mukaan 
Koitereen hauen elohopeapitoisuudet olivat kasva-
neet 1970-luvulta 1980-luvulle tultaessa (0,4 mg/kg ja 
0,7 mg/kg). Elohopeapitoisuuksien kasvu on tyypillistä 
säännöstellyille vesistöille, joissa veden pinnan korke-
us vaihtelee. Myös humuspitoisuudet kasvoivat välillä 
1970 ja 1985. 

Koitajoella ei esiintynyt huomattavaa elohopeapi-
toisuuksien muutosta. Lylykosken pohjapadon ylä-

Säännöstelyn aiheuttamia rantapenkereen murtumia Koitereella kesällä 1988. Itä-Suomen vesioikeus 1989.
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puolisella osuudella vedenpinnan korkeus ei vaihte-
le yhtä voimakkaasti. Tällä jokiosuudella suoritettiin 
vuonna 1950 perkaustöitä Lylykosken sillan raken-
tamisen yhteydessä. Kesäkuussa 1987 esiteltiin Ly-
lynkosken perkaussuunnitelma, jonka tavoitteena oli 
laskea vedenkorkeutta vuosina 1976−77 rakennetun 
pohjapadon yläpuolisella osuudella. Enso-Gutzeit an-
toi 22.6.1987 suostumuksen Lylykosken ruoppauk-
sesta syntyneiden maamassojen läjitykseen mailleen. 
Pamilo Oy:n suorittama perkaustyö valmistui vuonna 
1992. 

Pamilon voimalaitokseen rakennettiin lisäkoneyk-
sikkö 1990-luvulla. Lupa voimalaitoksen laajentami-
seen annettiin Itä-Suomen vesioikeuden päätöksellä 
7.2.1992 (Itä-Suomen vesioikeus 1992). Laajennuk-
sesta aiheutui virtaamanmuutoksia ja uusia kalatalou-
dellisia vaikutuksia, joiden vaikutuksia ja mahdollisesti 
aiheutuneita vahinkoja ja haittoja selvitettiin. Itä-Suo-
men ympäristölupavirasto (Itä-Suomen vesioikeus 

1992) sekä Vaasan hallinto-oikeus muutti päätöksel-
lään 4.1.2008 juoksutusta koskevia määräyksiä ja ka-
lataloudellisten vahinkojen korvaamista. Kalakannan 
turvaamisvelvoitteet astuivat alun perin voimaan Kor-
keimman hallinto-oikeuden päätöksellä 13.12.1979. 
Päätöksen mukaan tehtyjen patojärjestelyjen vuoksi 
virtaama Ala-Koitajokeen oli 2 m³/s pois lukien tulva-
juoksutus ja voimalan huolto- ja korjaustilanteet. Vuo-
desta 2000 lähtien Pamilon voimalaitos on ollut Vat-
tenfall Oy:n omistuksessa.

Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus haki 
kalatalousviranomaisena Itä-Suomen ympäristölupa-
virastosta lupaa Pamilon voimalaitoksen Hiiskosken 
padolta juoksutettavan vesimäärän suurentamisek-
si 4–6 m³:iin sekunnissa Ala-Koitajoessa (Turunen 
2010). Tavoitteena oli Saimaan järvilohen elinolojen 
ja luontaisen lisääntymisen palauttaminen  järvilo-
histrategian mukaisesti (Maa- ja metsätalousminis-
teriö 2003). Lupavirasto velvoitti marraskuussa 2008 

Pamilonkoski 27.4.2018. Kuva Eerika Albrecht.
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antamallaan päätöksellä voimayhtiön 4−6 m³/s mi-
nimijuoksutukseen seitsemän vuoden määräajaksi. 
Päätös sai lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden 
ratkaisulla alkuvuodesta 2013 (Mononen et al. 2016).

Äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen li-
sääntymisalueilla Ala-Koitajoessa on toteutettu kalata-
loudellista kunnostusta 2000-luvun alussa. Tavoittee-
na oli parantaa ja lisätä kalanpoikasten lisääntymis- ja 
elinympäristöä. Ala-Koitajoen pohja on säilynyt raken-
teeltaan verrattain luonnontilaisena, tosin uittoja var-
ten koskista poistettiin isoja kiviä. Saimaan järvilohen 
palauttamiseksi Ala-Koitajoen uomaan on viimeaikai-
sina kunnostustoimenpiteinä lisätty kutusoraa ja ki-
vetty poikasalueita. Kunnostustyö aloitettiin keväällä 
2014 Luonnonvarakeskuksen, Vattenfall Oy:n, Poh-
jois-Karjalan ELY-keskuksen, Itä-Suomen yliopiston ja 
paikallisten kalastusalueiden yhteishankkeena (www.
luke.fi). Ala-Koitajoen uoman kunnostuksia jatketaan 
edelleen. Lisäjuoksutuksia Ala-Koitajoen vanhaan uo-
maan on tehty vuodesta 2013. Vattenfall Oy on tam-
mikuussa 2019 hakenut Pamilon voimalaitoslupaan 
muutosta, joka sisältää muun muassa minimijuoksu-
tusvelvoitteen pysyttämisen noin 5 kuutiometrissä/s. 

Koitajoen alue, on yksi Freshabit LIFE IP -hank-
keen kohdealueista. Koitajoen osahankkeessa kes-
kitytään Ilomantsissa sijaitsevan Koitajoen vesistön 
ja sen valuma-alueen tilan parantamiseen. Keskeisiä 
toimia ovat valuma-alue- ja elinympäristökunnostuk-
set, joita tehdään erityisesti Nuorajärven alapuolisella 
joen valuma-alueella ja Ala-Koitajoella. Osana Poh-
jois-Karjalan biosfäärialueen toimintaa hankkeessa 
haetaan myös uusia toimintamalleja luonnonvarojen 
kestävään käyttöön.

Alueellista yhteistyötä varten hankkeessa on pe-
rustettu yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmään kuuluu 

noin kymmenen alueen organisaatioiden edustajaa 
ja vaihteleva määrä asiantuntijoita. Ryhmä kokoontuu 
muutamia kertoja vuodessa. Yhteistyöryhmä nostaa 
esille alueen luonnonvara-, maankäyttö- sekä vesien-
suojelukysymyksiä ja määrittelee tavoitteita tulevil-
le toimille luonnonvarojen käytön vesistövaikutusten 
vähentämiseksi. Yhteistyöryhmän tueksi perustettiin 
Koitajoki–Koitere -foorumiksi nimetty yleisötapahtu-
ma, joka pidetään vuosittain. Foorumi on ajateltu jat-
kuvaksi toimintatavaksi, josta voisi kehittyä myös mat-
kailutapahtuma.

Ensimmäinen Koitajoki-Koitere -foorumi on järjes-
tetty 2016 ja vuoden 2019 loppuun mennessä niitä 
on järjestetty neljä kertaa (Karjalainen 2.7.2016). Jo 
pidetyissä Koitajoki–Koitere -foorumeissa on käsitelty 
muun muassa kalataloutta ja vesistön tilan paranta-
mista. Esityksiä on pidetty muun muassa virtavesika-
lojen elin- ja lisääntymismahdollisuuksien turvaami-
sesta. Keskusteluissa on noussut esille huoli veden 
laadusta sekä kalojen esteettömästä kulusta ja li-
sääntymisen turvaamisesta. Foorumissa on koettu 
tärkeäksi yhteisen tahtotilan löytyminen. 

Vesien hyvän ekologisen tilan saavuttamisen to-
dennäköisyys ja virtavesikalojen elin- ja lisääntymis-
mahdollisuudet kasvavat, kun luonnonvarojen käyttä-
jät tekevät yhteistyötä. Foorumissa on ehdotettu, että 
jatkossa keskusteltaisiin myös avoimesti vesistöjen 
sääntelystä ja merkittävistä nousuesteiden poistami-
sesta. Kuurnan voimalaitos ja sen kalatien suunnittelu 
soveltuisi yhteistyön lähtökohdaksi. Myös on ehdotet-
tu, että kalatietä laajempi tavoite olisi voimalaitoksen 
ohittavan ekologisen käytävän perustaminen. Nämä 
tavoitteet vaativat voimayhtiön, viranomaisten ja kan-
salaisten yhteistyötä ja sitoutumista. 

Ala-Koitajokea on kunnostettu järvilohen 
kutu- ja poikasalueeksi. Kuva Helena 
Haakana.
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4 Metsät 

4.1 Jälleenrakennusaika ja 
laajojen hakkuiden kausi

Suomi oli kehittymässä metsäsektoriyhteiskunnak-
si 1900-luvun alkupuoliskolla. Pienviljelijä-metsätyö-
mies sai elantonsa kotitarveviljelystä ja metsätöistä 
talviaikaan. Osa metsätyömiehistä jatkoi metsätöiden 
päätyttyä uitoille. Leipä koottiin edelleen useasta eri 
lähteestä kotitarveviljelyn, metsästyksen, kalastuk-
sen, marjastuksen sekä oman tilan ja yhtiöille tehtyjen 
metsätöiden yhdistelmästä. 

Rytterin (2004, 54) mukaan toinen maailmansota 
katkaisi tämän kehityksen. Sodan aikana, muun mu-
assa vuonna 1943, pyrittiin varmistamaan puutava-
ran saatavuus asettamalla kansanhakkuuvelvoitteita 
(Karjalainen 3.11.1943). Työvoimapula metsätöissä 
oli kova, sillä miehet olivat rintamalla. Metsätyömiehil-
le asetettiin myös erillisiä ajo- ja hakkuu-urakoita, se-
kä puutavara-ajokilpailuilla pyrittiin siihen, että nämä 
urakkatavoitteet ylitetään.

Ilomantsi oli sotien jälkeen nousevan saha- ja 
puunjalostusteollisuuden tärkeimpiä hankinta-alueita 
(Björn 2006, 314). Vieraiden metsätöiden lisäänty-
minen kasvatti kylien asukaslukua ja paransi pienti-
lallisen ansaintamahdollisuuksia. Ilomantsissa vel-
voitehakkuut edistivät liikahakkuita valtionmailla, ja 
maisemaa halkoivat pian laajat hakkuuaukeat (Björn 
2006, 385). Myös niin sanottu ennakkoluulottoman 
uudistamisen kausi aiheutti liikahakkuita. 

Suuret hakkuut ajoittuivat 1950-luvulle. Ilomant-
sin metsät katsottiin yli-ikäisiksi, sillä vanhojen, yli 
100-vuotiaiden metsien osuus oli 68 prosenttia (Kok-
konen 2005, 61). Vanhat kuusikot hakattiin, ja haa-
vat sekä koivut kaadettiin maahan. Lehtipuita pidettiin 
roskapuina, ja ne haluttiin hävittää. Ilomantsin hoito-
alueella hakattiin 1950-luvun alussa muun muassa 
Korentovaaran, Kivilammen ja Nuorajärven alueilla 
sekä Polvikosken, Niemijärven ja Syväjärven seuduil-
la (Björn 2003, 111). Koitereen hoitoalueen metsistä 
yhteensä 37 % hakattiin. Muun muassa Peurakan-
kaan ja Hattujärven alueilla sijaitsi laajoja hakkuualoja 
(Björn 2003, 112). Samalla vanhojen metsien osuus 
putosi puoleen.

Sotien jälkeen alkanut asutustoiminta muutti met-
sänomistusoloja. Maanhankintalain nojalla perustetta-
via tiloja pyrittiin muodostamaan siten, että metsästä 

saisi kotitarvepuun lisäksi vähän myyntituloja. Käy-
tännössä kuitenkin tiloille luovutettiin vajaatuottoista 
metsää, jolle sitten oli suunniteltava metsänparannus-
töitä. Valtio valvoi tilojen metsänkäyttöä tarkasti maa-
kunnallisten metsänhoitokuntien välityksellä. Metsän-
hoitoyhdistyslaki (558/1950) säädettiin vuonna 1950 
nimenomaan palvelemaan tätä ohjaus- ja valvontata-
voitetta (Enbuske 2010, 214). 

Metsänhoitoyhdistysten tavoitteena oli korottaa 
metsänomistajien ammattitaitoa, ohjata ja kehittää 
metsänhoitoa ja -käyttöä, järjestää sitä varten ammat-
tiapua sekä edistää metsätaloutta alueellaan. Metsä-
neuvojat vastasivat tästä ohjaus- ja valvontatyöstä 
(Karjalainen 1.8.1954). 1940-luvulla vain pieni osa 
metsänomistajista kuului metsänhoitoyhdistykseen. 
Metsänhoitoyhdistyslain myötä metsänhoitoyhdistyk-
sen asema yksityismetsänomistajien neuvontaorgani-
saationa vakiintui.

Jälleenrakennuskautena asutustoiminnan seurauk-
sena syntynyt metsätyövoiman reservi edisti met-
sien hyödyntämistä. Toisaalta maatalouden kehitys 
asetettiin poliittisesti etusijalle, ainakin väliaikaises-
ti. Asutustoiminta muutti suuria määriä metsämaata 
peltomaaksi (Rytteri 2004, 54–57). Toiminta oli myös 
yhteiskuntapoliittisesti perusteltua, sillä tilattomien, 
siirtolaisten ja rintamamiesten asuttaminen edisti työl-
lisyyttä, elintarvikeomavaraisuutta ja asuntotuotantoa. 

4.2 Teollinen metsänkäyttö: 
koneellistuminen ja 
metsänparannus

Muutos maatalousvaltaisesta ajattelusta metsäta-
lousvaltaiseen tapahtui 1960-luvulla (Rytteri 2004, 
54–57). Metsäpolitiikan linjaksi muodostui edistyvä 
metsätalous, jonka tavoitteena oli metsäteollisuu-
den kasvu edistämällä raakapuun saantia ja metsä-
tuotteiden vientiä. Yhteiskuntapoliittisena tavoitteena 
oli teol listuva hyvinvointiyhteiskunta. Käytännössä 
maa- ja metsätalouden rationalisointipyrkimykset se-
kä painopisteen siirtyminen teollisuuden edistämiseen 
käynnistivät massamuuton, joka autioitti syrjäseutuja. 

Metsätyön koneellistuminen alkoi 1960-luvulla. 
Metsätyömaille haluttiin ammattitaitoisempaa työvoi-
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maa moottorisahan varteen. Metsätyömiesten am-
mattikunta syntyi, kun työsuhteet vakinaistettiin ja 
moottorisahaa oli käytettävä ympäri vuoden. Samalla 
neuvoteltiin metsätyömiesten palkoista. Tämä muutos 
katkaisi pienviljelyn ja metsätyön vuorotteluun perus-
tuvan elämänmuodon. Pientilojen toimintaedellytykset 
heikkenivät etenkin Itä- ja Pohjois-Suomen metsätyö-
valtaisilla seuduilla. Vaikutukset syrjäseutujen elinkei-
no- ja asutusrakenteeseen olivat mittavia ja pysyviä. 
Muuttoliike etelän kaupunkeihin voimistui, mikä vi-
noutti kylien ikä- ja sukupuolirakenteen (Rytteri 2004, 
54–57).

Koneellistuminen jatkui yhä tehokkaampien met-
sätraktorien ja monitoimikoneiden myötä. Koneellis-

tumisen seurauksena hakkuualueiden reunat piirtyi-
vät suoraviivaisina maastoon. 1990-luvulta lähtien on 
luonnon monimuotoisuuden tueksi jätetty erillisiä met-
säsaarekkeita. 2000-luvulla metsäkoneiden ohjaamot 
ovat pitkälle tietokoneistettuja, ilmastoituja ja hyvällä 
istuinmukavuudella varustettuja. Metsurin työ on kau-
kana aiemmasta sahanvarressa tehdystä työstä. 

Metsänparannustoiminta ja metsäojitus koneelli-
sessa muodossa yleistyi 1960-luvulla. Kaivinkoneella 
tehtyjen ojakilometrien määrä ohitti 1960-luvun puo-
livälissä auraamalla tehdyt ojakilometrit (Björn 2000, 
158). Metsänparannus ja metsätalouden laajenemi-
nen suoalueille asetettiin tavoitteeksi valtakunnalli-
sessa metsäpolitiikassa. Metsänparannustoimintaa 

Arvo Palviainen Belarus-traktoreineen Niilonahossa 1961. Pentti Väänänen: ”Alkoi kaikenlainen kokeilu ja haparointi.” Kuva Ilo-
mantsin museosäätiö.
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toteutettiin etenkin 1960- ja 1970-luvuilla MERA-
rahoituksen turvin. MERA-ohjelmien tavoitteena oli 
puuteollisuuden raaka-aineensaannin turvaaminen 
metsän kasvua lisäämällä. Ohjelmien toteutus merkit-
si siirtymää voimaperäisempään metsätalouteen. 

Puunjalostusteollisuus hyödynsi puuraaka-ainetta 
yli metsien puuntuottokyvyn (Karjalainen 4.5.1965). 
Suuren kokonaispoistuman vuoksi puuston kokonais-
määrän arvioitiin pienenevän huomattavasti. Suomet-
sätalouden ajateltiin parantavan metsän kasvua ja 
sitä kautta pienentävän metsän kasvun vajetta. Maan-
viljelysseurat ja Keskusmetsäseura Tapio vastasivat 
metsänparannustöistä, joista ei heti ollut saatavilla 
tuottoa. 

Uudisojitusten kausi jatkui 1970-luvun puoliväliin. 
Ilomantsissa mittavimmat ojitukset ajoittuivat 1970-lu-
vun vaihteeseen. Sonkajan kylällä ojitettiin 4700 
hehtaaria suomaata (Björn 2003, 113). Yhteensä 12 
kaivuria kaivoi 630 kilometriä ojaa vuodesta 1968 
vuoteen 1970. Kaivinkoneyrittäjät olivat pääasiassa 
yhden miehen yrityksiä, jotka kehittelivät omia konei-
taan ojankaivuuseen sopivammaksi. 

Ilomantsissa ojitettiin huippuvuonna 1970 yhteensä 
4709 ha yksityismaita (Björn 2000, 159). Ilomantsin ja 
Lieksan alueilla ojitettiin vuoteen 1996 mennessä yh-
teensä noin 140 000 ha Metsähallituksen maita (Tans-
kanen & Palviainen 1997, 89). 

Ojitettua ja metsätalousmaaksi muutettua suopin-
ta-alaa on Pohjois-Karjalan maakunnassa 371 000 
hehtaaria (Valtakunnan metsien inventointi VM 11/12 
(2012-2016)). Metsätalousmaahan lukeutuvat metsä-
maa, kitumaa ja joutomaa sekä näiden lisäksi met-
säautotiet, metsätalouden pysyvät varasto- ja tontti-
alueet (www.metla.fi). Metsämaalla puusto kasvaa 
vähintään yhden kuutiometrin hehtaaria kohden vuo-
dessa ja kitumaalla alle yhden kuutiometrin hehtaaria 
kohden, mutta kuitenkin yli 0,1 hehtaaria. Joutomaan 
puuntuottokyky on alle 0,1 hehtaaria kohden vuodes-
sa.

Vuonna 1963 Ilomantsin kunnan pinta-alasta met-
sämaaksi luokiteltavaa oli 68,8 % (140 231,91 ha). 
1970-luvulla Ilomantsin metsissä oli runsaasti tai-
mikkovaiheessa olevaa puustoa, aiempien laajojen 
hakkuiden vuoksi. Vuoden 1976 Ilomantsin kunnal-
liskertomuksessa verrattiin metsäalan jakautumista 
omistajaryhmittäin vuosina 1971 ja 1976 (Taulukko 
2). Metsäalan lisäys oli tapahtunut kaikissa omista-
jaryhmissä. Ilomantsissa metsäyhtiöiden ja valtion 
osuus metsänomistuksessa oli huomattavan suuri jo 
1970-luvulla.

Puuntuottokyvyn lisääminen muodostui vähitellen 
metsätalouden kantavaksi ajatukseksi. Seurauksena 
olivat laajat ja suorapiirteiset hakkuuaukeat, joiden 
uudistumista joudutettiin syväaurauksilla ja metsänis-
tutuksilla. Metsien tuoton tehostamisen ajatus joh-
ti metsänkäsittelytoimenpiteiden kokeiluihin, muun 
muassa lannoitteiden ja vesakontorjunta-aineiden 
käyttöön. Vesakontorjunnan perusajatuksena oli leh-
tipuiden hakkuuaukealla saaman kasvuedun tasoit-
taminen, jolloin arvokkaampi havupuu saa paremmat 
kasvuedellytykset. 

4.3 Vesakontorjunta ja 
Hattuvaara-liike 

Vesakontorjunta-aineiden lentolevitys yleistyi vähitel-
len 1960- ja 1970-luvuilla. Vesakkomyrkkyä levitettiin 
lentokoneella ja helikoptereilla. Lentoruiskutuksiin tur-
vauduttiin kustannustehokkuuden ja ammattitaitoisen 
työvoiman puutteen verukkeella. Mekaanista vesa-
kontorjuntaa pidettiin tehottomana ja kalliina. Myös 
sahanteristä kantoon leviävää myrkytystä kokeiltiin. 
Ilomantsissa vesakontorjuntaan käytettiin alkuun 
muun muassa MCPA:ta ja 2,4,5-T:tä. 

Ilomantsissa käytetyt myrkyt olivat tuhoisia lehti-
kasvillisuudelle ja aiheuttivat havupuissa epämuo-

Omistajaryhmä (v. 1971). ha v. 1971 % v. 1971 ha v. 1976 % v. 1976
Valtio 38 168 24 70 000 26,5

Kunnat ja kuntaliitot 1 292 0,8 3 000 1,1

Seurakunnat 692 0,4 1 000 0,4

Metsäyhtiöt 63 532 39,9 100 000 37,9

Yksityiset 55 531 34,9 90 000 34,1

Yhteensä 159 216 100 264 000 100

Taulukko 2. Metsäalan jakautuminen omistajaryhmittäin vuonna 1971. Ilomantsin kunnalliskerto-
mus v. 1976.
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dostumia, haaroittumista ja kasvun vahingoittumista.1 
Vietnamin sodassa aluskasvillisuuden tuhoamiseen 
käytetty genotoksinen Agent Orange sisälsi puolet 
MCPA:ta ja puolet 2,4,5-T:tä. 

Vesakontorjunta-aineen käytön haitat tiedostettiin 
vähitellen 1970-luvulla. Siitä huolimatta nämä myrkyl-
lisimmät vesakontorjunta-aineet olivat käytössä vielä 
1980-luvun vaihteessa. Sanomalehti Karjalaisen mu-
kaan vuonna 1974 vesakontorjunta-aineiden lentole-
vitystä perusteltiin sillä, että aineet hajoavat luonnossa 
viikosta kahteen kuukauteen ja poistuvat virtsan mu-
kana 30 tunnissa (Karjalainen 14.8.1974). Joensuun 
korkeakoulun kemian ja biotieteiden osaston Mekrijär-
ven tutkimusasemalla havaitun perusteella MCPA ei 
hajoakaan syksyn ja kevään aikana, vaan myrkytystä 
seuraavana vuonna MCPA-pitoisuudet kohoavat (Kar-
jalainen 1.8.1978). Vähitellen ympäristömyrkky MCPA 
korvattiin vähemmän myrkyllisillä vaihtoehdoilla, 
kuten glyfosaatilla. 

Vuonna 1978 sanomalehti Karjalainen uutisoi gly-
fosaatin vaarattomuudesta: ”Glyfosaatti uusi ympä-
ristöystävällinen vesakontorjunta-aine” (Karjalainen 
16.3.1978). Marjojen poimiminen alueelta oli senhet-
kisen käsityksen mukaan harmitonta viikon päästä 
ruiskutuksesta. Nykyään myös glyfosaatin tiedetään 
poistuvan Suomen kylmän ilmaston vuoksi hitaas-
ti ympäristöstä. Aine on myös arvioitu syöpävaaral-
liseksi. Euroopan Unioni on vuosia keskustellut gly-
fosaatin kieltämisestä maataloudessa, mutta tuotteen 
käyttö sai vuonna 2017 jatkoaikaa vielä vuoteen 2022 
(Maaseudun tulevaisuus 27.11.2017). Osa yhdisteistä 
kiellettiin, ja aineen käytölle on asetettu useita rajoit-
teita. Glyfosaatti tehoaa hyvin lehtikasveihin, ja tämän 
vuoksi aine on edelleen käytössä maataloudessa ja 
puutarhoissa. 

Vähitellen käyttökieltoja asetettiin kuntien toimesta 
metsäyhtiöiden mailla suoritettaville MCPA-ruiskutuk-
sille. Ilomantsin kunta vetosi huonoon työtilanteeseen 
ja luonnontuotteiden keräysmahdollisuuksien tur-
vaamiseen kesällä 1977 (Karjalainen 6.7.1977). Ilo-
mantsin kunta ja useita muita pohjoiskarjalaisia kuntia 
kielsivät ruiskutuksia alueillaan vuoden 1975 maa- ja 
metsätalousministeriön päätöksen nojalla, joka antoi 
kunnille oikeuden rajoittaa vesakkomyrkytyksiä alu-
eellaan. Lakiesitys sai lainvoiman vuonna 1978. Ke-
sällä 1978 Metsähallitus suunnitteli 361 ha:n myrkyt-

1	 	MCPA	 (4-kloori-3-metyylifenoksietikkahappo)	 ja	 2,	
4,	5-T	 (2,4,5itrikloorifenoksihappo)	ovat	kloorattuja	
orgaanisia	yhdisteitä,	 jotka	ovat	erittäin	myrkyllistä	
vesieliöille,	mutta	ei	juurikaan	kerry	ravinneketjuun	

tämistä, jolle maa- ja metsätalousministeriö asetti 220 
ha:n myrkytyskiellon Ilomantsin kunnan pyynnöstä. 
Yhtään kieltoa ei asetettu yhtiöiden maille. Vuotta ai-
emmin, kesällä 1977, Enso-Gutzeit oli ilmoittanut len-
toruiskutuksista 938 ha:n alueella.

Lisäksi kansalaiset aktivoituivat vesakkotorjunnan 
vastustamiseen. Björnin (2003, 112) mukaan paikal-
linen vastarinta puhkesi Ilomantsin itäisimmän kylän, 
Hattuvaaran asukkaiden keskuudessa, kun kesäl-
lä 1974 myrkytyskone pysäytettiin ajamalla autoja 
koneen ympärille. Syksyllä sama toistui ja liikkeel-
lä oli lähes sata ihmistä. Tieto mielenilmauksesta oli 
kulkenut talosta taloon. Paikallisille asukkaille ve-
sakkomyrkytykset symboloivat metsätalouden tek-
nistymiskehitystä, joka oli johtanut perinteisen pien-
viljelijä-metsätyömies elämäntavan katoamiseen ja 
syrjäkylien tyhjenemiseen (Björn 2003, 112). Kansa-
laisten vaatimukset enteilivät tarvetta luonnonvarojen 
käytön muuttamiseen muiden tarpeiden mukaan.

Hattuvaara-liikkeen symbolinen merkitys laajeni, 
kun kesällä 1980 vesakkomyrkytyksiä vastustamaan 
liittyi joukko pohjoiskarjalaisia luonnonsuojelijoita. 
Metsähallituksen suunnitelmana oli noin 200 ha:n 
suuruisen alueen myrkyttäminen (Björn 2003, 112). 
Luonnonsuojelijat pystyttivät leirin helikopterikentän 
viereen, ja hankaloittivat vesakkomyrkyn helikopteri-
levitystä poistamalla valkoisella muovilla tehtyjä raja-
merkintöjä maastosta. 

Rannikon (2010, 250) mukaan Hattuvaara-liikkeen 
edustama ympäristöä koskeva ajattelu oli yhteiskun-
nallista ja kytkeytyi demokraattisen aluepolitiikan ja 
oikeudenmukaisen luonnonvarojen käytön vaatimuk-
seen. Tämän vaatimuksen mukaan aluekehityksen 
lähtökohdaksi tulisi ottaa paikallisten luonnonvarojen 
jalostusasteen nostaminen siten, että rajaseutu ei jää 
ainoastaan raaka-ainelähteeksi. 

Ympäristöliike, josta Hattuvaaran tapahtumat ovat 
esimerkkinä, nosti laajemmin esiin kansallisen met-
säpolitiikan oikeudenmukaisuuskysymyksiä (Rytteri 
2004, 59). Paikallisyhteisöjen näkökulmasta kyseessä 
oli paikallisten ihmisten etujen ja perinteisten nautinta-
oikeuksien sivuuttaminen. Metsäpolitiikan toteutuksen 
arveltiin sivuuttavan metsän muut käyttötarkoitukset. 
Metsä oli muuttunut raaka-ainevarannoksi. 

Metsäteollisuus arvioi kiistojen muodostuvan int-
ressiristiriidoista metsäluonnonvaran eri käyttäjä-
kuntien ja käyttötarkoitusten välillä. Harvalukuisille 
luonnonsuojelijoille haluttiin säästää näytteitä kos-
kemattomasta metsästä. Kansallispuistojen arvioitiin 
täyttävän tämän tehtävän. Kiistojen myötä kansallisen 
metsäpolitiikan suunta muuttui vähitellen kohti metsän 
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monikäyttöä. Paikallisia metsänomistajia ja metsässä 
liikkujia haluttiin huomioida metsienkäytön ja suojelun 
suunnittelussa. 

4.4 Kohti metsän 
monikäyttöä

Metsien monikäytön vaatimus nousi vähitellen esiin 
metsäkiistojen myötä. 1980-luvun puolivälissä laadit-
tu ensimmäinen Metsä-2000 -ohjelma sisälsi metsien 
monikäyttöajatuksen ja enteili yhteiskunnan arvon-
muutosta. Ohjelman päätavoitteina olivat kuitenkin 

puuntuottokyvyn lisääminen ja metsänparannuksen 
edistäminen, kuten aiemmissa MERA-ohjelmissa. 

Puuston yli-ikäistymisen estäminen ja metsien hak-
kuumahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen 
toimivat metsäpoliittisena tausta-ajatuksena Met-
sä-2000 ohjelmassa (Talousneuvosto 1985). Hakkuu-
kertymälle asetettiin tavoitteita. Metsäojitukset ja -lan-
noitukset sisältyivät ohjelman toimenpiteisiin. Tämän 
vuoksi vesistövaikutukset olivat huolenaiheena Karja-
laisen uutisoinnissa (Karjalainen 26.3.1985). 1990-lu-
vun lopulla laadittiin ohjelmaan jatko-osa: kansallinen 
metsäohjelma 2010.

Metsien suojeluvaatimukset kehittyivät tehostuvan 
metsätalouden rinnalla. Jo 1970-luvulla alettiin suoje-

Metsähallituksen suunnittelemia vesakkomyrkytyksiä vastustetaan Hattuvaarassa. Kyläkaupan seinässä olivat ilmoitukset: leiriläiset 
kutsuvat kyläläisiä pistäytymään lauantai-iltana leirissään Viluvaaran soramontulla ja kyläkokousta kutsutaan koolle maanantai-
illaksi klo 19.00. Karjalan Maa no 183 1980. Kuva Ilomantsin museosäätiö.
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lupiireissä vaatia vanhojen metsien jättämistä hakkui-
den ulkopuolelle. Havahduttiin, että laajoja avohak-
kuita ja puulajistoltaan yksipuolista metsää suosivilla 
metsäkäsittelytoimenpiteillä tuhottiin tärkeitä elinym-
päristöjä. Luontoa paremmin huomioivan metsänhoi-
don vaatimuksiin yhdistyi myös metsänomistajien ja 
paikallisyhteisöjen huomioimisen vaatimukset. Vienti-
vetoista metsäpolitiikkaa kritisoitiin, sillä metsänomis-
tajien ääntä ei kuunneltu tarpeeksi.

Metsänkorjuun koneellistumisen kiihtyminen koet-
tiin uhkana vakiintuneelle metsurikunnalle. Monitoi-
mikoneet vähensivät metsäalan työvoiman tarvetta. 
Muutos kohdistui voimakkaana rajaseudun metsuri-
kuntaan. Vuoden 1991 aikana 140 metsuria menetti 
työpaikkansa Ilomantsissa ja vuonna 1997 Ilomant-
sissa oli edelleen 100 työtöntä metsuria (Eisto 1997, 
124–125). 2000-luvulle tultaessa metsäkoneenkuljet-
tajalta vaadittiin korkeaa ammattitaitoa, sillä koneissa 
oli paljon tietotekniikkaa. 

Turhautuminen metsäyhtiöiden harjoittamaan 
puunkorjuupolitiikkaan heijastui 1990-luvun lopun 
suojeluvastaisuutena vanhojen metsien suojelun ja 
Natura 2000 -ohjelman täytäntöönpanon osalta. Suo-
jelu koettiin yhtä lailla ylhäältä päin sanelluksi toimin-
naksi, joka heikensi elämisen mahdollisuuksia Itä-
Suomessa.

Eisto (1997, 124–125) kirjoittaa, että Itä-Suomen 
valtionmailla metsätalouden ohjenuorana toimi kier-
toaikojen lyhentäminen ja tuoton kasvattaminen ta-
lousmetsissä. 1990-luvun alkuvuosiin saakka metsä-
talouden toimintaympäristön muutoksiin ei varauduttu. 
Kansalaisjärjestöjen ja markkinoiden vaikutusta ali-
arvoitiin. Keskieurooppalaiset ympäristövastuun tie-
dostavat kuluttajat vaativat metsätaloustuotteilta tar-
kempaa tietoa alkuperästä. Tämä tarkoitti pääasiassa 
FSC-sertifiointia. Suomen metsät on sertifioitu pääasi-
assa PEFC-järjestelmässä, mikä ei riitä kaikille kulut-
tajille. 

Metsähallitus ryhtyi 1990-luvun alussa uudista-
maan talousmetsien käsittelyä ympäristönäkökohdat 
paremmin huomioivaksi (Björn 2003, 215). Uusina 
menettelytapoina toimi muun muassa uudistettavan 
metsän avainbiotooppien tunnistaminen ja puuryhmi-
en, yksittäisten puiden, kelojen ja lahopuun jättämi-
nen hakkuualoille. Metsähallituksen mailla siirryttiin 
pienempiin avohakkuualoihin ja syväaurauksesta luo-
vuttiin, sillä sen katsottiin happamoittavan maaperää 
(Björn 2003, 215).

1990-luvun metsäkeskustelussa korostui metsä-
luonnon monimuotoisuus. Tietoisuus metsätalouden 
vaikutuksista luonnon monimuotoisuudelle lisääntyi. 

Tämän seurauksena pyrittiin elvyttämään talousmet-
sissä vähentyneitä piirteitä, kuten järeät lehtipuut, 
lahopuusto ja palanut metsä (Kolström ym. 2007). 
Nämä elinympäristöt ovat tärkeitä monen lajin säily-
miselle. 

Ei siis ole sattumaa, että metsälaki (1093/1996) 
uudistettiin 1990-luvulla kattamaan metsien biologi-
sen monimuotoisuuden säilyttämisvaatimuksen. Met-
sälain tarkoituksena on metsien taloudellisesti, ekolo-
gisesti ja sosiaalisesti kestävää hoito ja käyttö siten, 
että metsät antavat kestävästi hyvän tuoton samalla 
kun niiden biologinen monimuotoisuus säilytetään. 
Metsälain 10 §:ssä on lueteltu erityisen tärkeitä elin-
ympäristöjä, joita tulee käyttää ja hoitaa siten, että 
edellytykset metsien biologisen monimuotoisuuden 
kannalta tärkeiden elinympäristöjen säilymiselle tur-
vataan. Erityisen tärkeät elinympäristöt on ryhmitel-
ty seitsemään ryppääseen, josta ensimmäisen muo-
dostaa lähteet, purot ja norot, toisen ryhmän erilaiset 
suokohteet, kolmannen rehevät lehtolaikut, neljännen 
kangasmetsäsaarekkeet, viidennen rotkot ja kurut, 
kuudennen jyrkänteet ja seitsemännen karukkokan-
kaat.

Metsien käytölle asetetaan rajoituksia myös luon-
nonsuojelulain ja vesilain nojalla. Luonnonsuo-
jelulain (1096/1996) 29 §:ssä on lueteltu luonto-
tyyppejä, joiden ominaispiirteitä ei saa vaarantaa. 
Näihin lukeutuvat muun muassa pähkinäpensaslehdot, 
tervaleppäkorvet, katajakedot, lehdesniityt ja avointa 
maisemaa hallitsevat yksittäiset puut tai puuryhmät. 
Vesilaissa (587/2011) mainittuja erityisen tärkeitä elin-
ympäristöjä ovat muun muassa purot, norot ja lähteet. 
Uudistettu vesilaki asettaa tavoitteeksi vesivarojen ja 
vesiympäristön tilan parantamisen. Metsänhoidon toi-
menpiteistä ojitus, kunnostusojitus, kantojen nosto, 
äestys, laikutus, mätästys, auraus tai kulotus aiheutta-
vat kiintoainesten ja ravinteiden kulkeutumista vesis-
töihin. Vesilain uudistuksen taustalla vaikuttaa EU:n 
vesipolitiikan puitedirektiivi, joka asettaa vesistöjen 
hyvän ekologisen tilan saavuttamisen vaatimukseksi.

2000-luvulla metsien käytön kestävyys ja luonnon 
monimuotoisuuden vaaliminen korostuivat. Kestävä 
metsätalous kattaa taloudellisen, ekologisen, sosiaa-
lisen ja kulttuurisen kestävyyden ulottuvuudet. Talou-
dellisella kestävyydellä tavoitellaan metsävarojen riit-
tävyyttä sekä metsien elinvoimaisuutta ja tuottavuutta 
siten, että kannattavuus säilyy pidemmällä aikavälillä. 
Ekologisella kestävyydellä tavoitellaan metsäluonnon 
monimuotoisuutta ja vesistöjen suojelua. Sosiaalista 
kestävyyttä ilmentää muun muassa metsänhoidon 
suunnittelussa korostuva avoimuuden ja vuorovaikut-



teisuuden vaatimus. Kulttuurinen kestävyys ilmentää 
ymmärrystä metsätalouden ja kulttuurin suhteesta se-
kä luonnon ja ihmisen toiminnasta (www.mmm.fi). 

Metsäluonnon monimuotoisuutta vaalimaan on 
2000-luvulla kehitetty lakisääteisten vaihtoehtojen 
lisäksi Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden 
toimintaohjelma, METSO. Ohjelmassa painotetaan 
ennallistamista ja luonnonhoitoa metsien monimuotoi-
suuden suojelun keinoina (Similä & Junninen 2011). 
METSO-ohjelmaa pilotoitiin vuosina 2002−2008, jon-
ka jälkeen sitä on toteutettu eteläisessä Suomessa.

Metsien ennallistamisella ja luonnonhoitohankkeil-
la on mahdollista edistää metsäluonnon monimuotoi-
suutta ja metsien monikäyttöä. Ennallistamisella tar-
koitetaan ihmistoiminnan seurauksena heikentyneen 
ekosysteemin palauttamista mahdollisimman lähelle 
luonnontilaa. Metsissä toteutettavia ennallistamistoi-
mia ovat metsän polttaminen, lahopuun lisäys ja pien-
aukottaminen. Luonnonhoitotoimenpiteinä vesistöjen 
läheisyyteen jätetään hakkuissa ja lannoituksissa 
suojavyöhykkeitä estämään ravinteiden ja kiintoai-
neksen kulkeutumista. Soiden osalta ojien tukkiminen 
palauttaa luonnontilaisen vedenkorkeuden.

Kuva 2. Puuston tilavuus vuosina 2012−2017 metsä- ja kitumaalla puulajeittain Pohjois-Karjalan maakun-
nassa, milj. m3. Lähde: Luonnonvarakeskus, metsävarat.

Kuva 3. Hakkuukertymä Pohjois-Karjalassa vuosina 1991−2014, 1000 m³. Kuitupuun osuus on ollut voi-
makkaassa kasvussa vuodesta 2010. 
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Pohjois-Karjalan metsäohjelma vuosille 2016−2020 
korostaa metsien puuntuottokykyä, vaikkakin pyrkii 
huomioimaan metsien monikäyttöä (www.metsakes-
kus.fi). Uutena strategiassa on mukana ekosystee-
mipalveluiden huomioiminen. Ekosysteemipalvelut 
ovat luonnosta saatavia hyötyjä ihmisille (Millenium 
Ecosystem Assessment 2005). 

Metsiin luonnonvarana kohdistuvia linjauksia luo-
daan myös Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmassa 
vuosille 2018−2021. Metsäbiotalous on ohjelmassa 
vahvana maakunnan kehittämisen painopisteenä. 
Pohjois-Karjalan ympäristön tilaa koskevassa rapor-
tissa (Kolström et al. 2007) kuvataan puuston kehi-
tystä vuodesta 1966 vuoteen 2006. Tuona aikana 
puusto on nuorentunut ja mäntypuuvaltaistunut. Kun 
esimerkiksi vuoden 1973−1974 metsien inventoinnis-
sa 61−80-vuotiaan puuston osuus oli 20 %, vuosien 
2004−2006 inventoinnissa osuus oli enää 13 %. Sa-
massa ajassa 21−40-vuotiaan metsän osuus oli muut-
tunut noin 14 %:sta 25 %:iin. Taimikoiden osuus on 
vaihdellut 20 %:n molemmin puolin. 

Siirtyminen vanhemmista puustoikäluokista nuo-
rempiin on ilmeistä. Mänty on maakunnassa val-
tapuulaji ja tämän asemaa on pyritty aiempina 
tehometsätalouden vuosina vahvistamaan mänty-
puustoa suosivilla metsänparannustoimilla. Vuosien 
2004−2007 investoinnissa mäntypuun osuus oli noin 
60 % (Kolström et al. 2007). 

Metsätalouden kestävyyspuheessa tuntuukin ko-
rostuvan puuntuotollinen kestävyys. Pohjois-Karjalan 

maakunnassa puuston tilavuuden kehitys on viimei-
sen viiden vuoden aikana laskeva kaikissa puula-
jeissa (Kuva 2). Tämä kertoo siitä, että puusto on 
aiempaa nuorempaa. Määrätietoisella puuston nuo-
rentamisella on pyritty parempiin metsänkasvulukui-
hin. Koko maassa samalla vertailujaksolla puuston 
tilavuus on kasvanut noin 5 % (www.luke.fi). Metsä-
taloutta painottavan aluepolitiikan vuoksi metsäpinta-
ala on kyseisellä vertailujaksolla suurentunut vuoden 
2012 noin 1 580 000 hehtaarista vuoden 2017 noin 
1 602 000 hehtaariin.2 Keskitilavuuden pieneneminen 
puuston osalta selittyy siis osittain uudella metsä-
maalla. Etenkin maatalousmaata on siirtynyt metsä-
maaksi. Nämä entiset pellonpohjat ovat vielä taimik-
kovaiheessa.

Kaiken kaikkiaan Pohjois-Karjalan metsät ovat te-
hokkaassa käytössä. Hakkuukertymä etenkin kuitu-
puun osalta on ollut kasvussa koko 2010-luvun (Ku-
va 3). Tukkipuun osuus on vastaavasti pienentynyt ja 
energiapuun kertymä säilynyt tasaisena. Ilomantsin 
kunnan alueella metsänomistussuhde on poikkeuk-
sellinen, sillä valtio ja metsäyhtiöt omistavat edelleen 
noin 70 % metsistä. Koko maakunnassa yksityisen 
metsänomistuksen osuus on suurin. Ilomantsissa on 
yksityisellä metsänomistajalla keskimäärin noin 40 ha 
metsää (STV 2018). 

2	 Pohjois-Karjalassa	metsämaata	on	1	602	000	ha.	Oji-
tettua	 ja	 metsätalousmaaksi	 muutettua	 suopinta-
alaa	on	maakunnassa	371	000	ha	(Luonnonvarakes-
kus).

Mänty on valtalaji Pohjois-Karjalan metsissä. Kuva Markku Tano.
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5 Maatalous

Sotavuosina Ilomantsi kärsi elintarvike- ja rehupulas-
ta. Vuosina 1941−1942 Pohjois-Karjalassa oli 0,64 
peltohehtaaria henkilöä kohden. Lisäksi hehtaarisa-
dot olivat pieniä. Elintarvikkeiden luovutustoiminta 
kansanhuoltolautakunnalle oli kotitalouksille raskasta. 
Pientilalliset suorittivat velvoitteensa kuitenkin hyvin, 
sillä maanpuolustustahto oli korkealla. Kansanhuol-
toministeriö vastasi elintarvikkeiden säännöstelys-
tä. Säännöstelyä jatkettiin vielä useita vuosia sodan 
päättymisen jälkeen. 

Sanomalehti Karjalaisen mukaan maitopula vaiva-
si talvella, sillä sisäruokintakaudella tuotanto supistui 
(Karjalainen 13.11.1945). Karjaa jouduttiin myös teu-
rastamaan syksyisin huonon rehutilanteen vuoksi. Li-
säksi työvoimasta oli pulaa maa- ja metsätöissä, kun 
miehet olivat rintamalla. Polttopuista oli pulaa, etenkin 
kaupungeissa. Sota-aikana joensuulaiset patisteltiin 
mottitalkoisiin.

Asutustoiminta sai talvi- ja jatkosodan aikana uusia 
piirteitä, sillä siirtoväkeä oli asutettava ensin pika-asu-
tuslain (346/1940) ja myöhemmin maanhankintalain 
(396/1945) perusteella. Pika-asutuslain perusteella 
oli mahdollista perustaa asutustiloja talvisodan alue-
luovutuksissa maansa menettäneille siirtolaisille. 
Ilomantsin kunnan asema oli erikoislaatuinen, sillä 
asutustoiminta kohdistui lähinnä oman kunnan siir-
toväkeen. Pika-asutuslain nojalla suunniteltiin 202 ti-
lan perustamista, joista 41 toteutui ennen jatkosodan 
puhkeamista (Björn 2006, 312). Jatkosodassa taistel-
tiin Ilomantsin alueella Bolševikkidivisioonaa vastaan. 
Elokuussa 1944 uutisoitiin Karjalaisessa: ”Suurvoitto 
Ilomantsin korpimaastossa”. 

Ilomantsi sai kuitenkin luovuttaa lähes 
kolmanneksen alueestaan, noin 160 000 ha, Neuvos-
toliitolle Suomen ja Neuvostoliiton välillä 19.9.1944 
solmitun välirauhan seurauksena. Luovutetuista alu-
eista valtionmaata oli 71 735 ha, Enso-Gutzeitin maa-
ta 67 807 ha ja yksityismaata noin 20 400 ha. Kunnan 
maa-alue oli luovutusten jälkeen aiemman 4135,8 km2 
sijaan 2760 km2.

Vuoden 1945 maanhankintalaki vauhditti asutus-
toimintaa. Asutustoiminnan käynnistämisen suhteen 
Ilomantsi oli poikkeuksellinen. Rajaseudulla sijait-
si useita kyliä, joissa ei ollut yhtään itsenäistä taloa. 
Aktiebolaget W. Gutzeit & Co:n omistamista maista 
oli lohkottu jo useita asutustiloja vuoden 1940 pika-
asutuslain nojalla (Karjalainen 9.11.1943). Valtion-
mailla, joita Ilomantsissa on poikkeuksellisen paljon, 
tilanne oli vielä kartoittamatta. Jälleenrakennuskaute-
na 1940-luvun lopulta 1960-luvun alkuun maanvilje-
lysinsinööripiirien3 tehtäväksi muodostui uudistilojen 
raivaamisen edistäminen ja ”kylmien” tilojen asutta-
misen edistäminen muun muassa teitä rakentamalla. 
Kylmiksi tiloiksi luokiteltiin sellaiset viljelystilat, joiden 
tuotto perustamisvaiheessa jäi alle 10 % täydellä te-
holla toimivan tilan tuotannosta ja joilta puuttuivat tuo-
tantorakennukset (Enbuske 2010, 212).

Jälleenrakennusvuonna 1945 asuntopula vaivasi 
koko Pohjois-Karjalan maakuntaa. Rakennusmateri-
aalien ja työkalujen puute vaikeutti asutustoiminnan 
aloittamista. Pulaa oli lähes kaikesta. Muun muas-
sa linja-autoliikenne Ilomantsiin lakkasi kokonaan, 
koska vararenkaita ei ollut saatavissa (Karjalainen 
5.10.1945).

Maanhankintalain perusteella toteutettiin Ilomant-
sissa 331 tilaa, joista 129 oli siirtoväen asutustiloja, 
ja vapaaehtoisilla maakaupoilla 160 tilaa (Björn 2006, 
312). Asutustoiminta sijoittui valtion, yhtiöiden (41 %) 
ja yksityisten (17 %) maille (Björn 2006, 314). Vuonna 

3	 Maanviljelyinsinööripiirit	 perustettiin	 1889.	 Piirit	
jaettiin	 silloisen	 läänijaon	mukaan	eteläiseen,	poh-
joiseen	 ja	 itäiseen.	Maanviljelyspiirit	edistivät	pysy-
vää	kyntöviljelyyn	perustuvaa	asutusta	ja	tehtävänä	
oli	alkuun	soiden	kuivattamista,	järvien	vedenpinnan	
laskua	ja	perkaus-	ja	pengerrystöitä,	joita	1900-luvun	
alun	vuosikymmeninä	teetettiin	osittain	myös	työttö-
myystöinä.	Enbuske	2010,	86.

Lehmä liekaan sidottuna laitumella. Kuva Esko Eskelinen (Poh-
jois-Karjalan museo PKM/PKM/EE/VA/1/4114 ei päivämäärää).
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1945 uudisraivauspalkkiota myönnettiin Ilomantsissa 
88,98 ha:n alueelle (Karjalainen 27.1.1946).  

Ilomantsin asutustoiminnalla luotiin kausiluontoisen 
metsätyön työvoimareservi. Peltoalat olivat pieniä ja 
ilomantsilaiset elivät edelleen metsäyhtiön leiväs-
tä. Ilomantsin kunta oli ehdottanut asutuslautakun-
nalle asutustoiminnan kohdistamista tasaisemmin 
kunnan alueella metsätyövoimaksi. Kunnan toiveis-
ta huolimatta asutus keskittyi Ilomantsin-, Nuora-, ja 
Sonkajärven ympärille, jossa oli ennestään pulaa lai-
dunalueista. Ensin rakennettiin sauna, jonka jälkeen 
karjasuoja ja myöhemmin asuinrakennus. Nämä 
1950-luvun vaihteessa valmistuneet rintamamiestalot 
ovat nykyään osa suomalaista maaseutumaisemaa.

Sotavuosien jälkeen maatalouden kehittämiseen 
panostettiin osana asustustoimintaa. Suomi oli jo ai-
emmin muodostunut pientilavaltaiseksi maaksi Euroo-
passa vallinneiden maatalousoppien vuoksi, joiden 
mukaan pienehkö tilakoko takaa paremman tuoton 
(Enbuske 2010, 222). Pientilat antoivat elannon suu-
remmalle väestömäärälle, ja ajateltiin, että hyvinvoiva 
maanomistajoukko takaa yhteiskuntarauhan. 

Sotavuosien jälkeistä maatalouspolitiikkaa kut-
suttiin sosiaaliseksi maatalouspolitiikaksi (Enbuske 
2010, 222). Tukijärjestelmiä kehitettiin pienviljelijän 
etu silmällä pitäen ja samalla kansallista ruokaturvaa 
ja omavaraisuusastetta kohentaen. Maatalousmiljar-
diksi kutsuttu erityistuki pienviljelijöiden väkilannoit-
teiden hankkimiseen oli ensimmäinen sosiaalisen 
maatalouden politiikkatoimenpide vuonna 1946. Val-
tioneuvosto pyrki helpottamaan pienviljelijöiden tuka-
laa asemaa myös sallimalla luonnonrehun keräämi-
sen apurehuksi muiden mailta (Karjalainen 2.7.1946). 
1940-luvun lopulla pientiloille jaettiin väkilannoitteita, 
nurmikasvin siemeniä ja kalkkia. 

Maataloudessa kehotettiin karjavaltaiseen maa-
talouteen (Karjalainen 23.7.1954). Tämä nähtiin 
parhaana kehityssuuntana rajaseudulla. Karjatalous 
perustui vielä 1900-luvun alkupuolella luonnonniit-
tyjen hyödyntämiseen (Enbuske 2010, 206). Heinää 
kerättiin myös Koitajoen rantojen luhtaniityiltä. Luon-
nonniittyjen katoamisesta osa selittyy sillä, että näi-
tä alueita jäi Neuvostoliiton puolelle välirauhanteos-
sa. Maatalouden kokema murros sodan jälkeisenä 

jälleenrakennuskautena ja uudistilojen asuttaminen 
vauhdittivat luonnonniittyjen katoamista. 

Peltoa raivattiin, ja karja haluttiin siirtää nurmiruo-
kintaan. Tämä johti peltohehtaarien määrän nopeaan 
kasvuun Ilomantsin kunnan alueella (Taulukko 3). 
Asutustoiminnan myötä pellonraivaus oli keskittynyt 
vaarojen väliin jääville lakkasoille, jossa halla oli ali-
tuisena vaarana. Karjatalous oli toipumassa talvi- ja 
jatkosodan menetyksistä, ja karjantarkastustoimintaa 
oli saatu alulle. Lehmäluku oli edelleen vain 4,4 tilaa 
kohden ja tuotanto alle maakunnan keskitason (Kar-
jalainen 24.7.1954). 

Peltoa raivattiin suosta vuoteen 1952 mennes-
sä 624 ha (Björn 2006, 309). Suurin alue oli Ilajan-
suo. Ilajansuon kuivattaminen viljelysmaaksi herätti 
1940-luvun lopulla kiinnostusta. Tätä tarkoitusta var-
ten perustettiin Koita Oy, jonka tehtävänä oli hankkia 
rahoitus 540 suohehtaarin ojittamiselle. Koita Oy:n ta-
voitteena oli lisätä pelto-pinta-alaa ojittamalla 601 ha 
Metsähallitukselta ostettua peltoa Hattuvaaran kylän 
läheisyydessä (Tanskanen & Palviainen 1997, 87). Li-
säviljelysmaan muokkaus Ilomantsin alueelle koettiin 
välttämättömäksi rehupulan vuoksi. Metsätyömaiden 
hevosille oli saatava heiniä (Björn 2006, 309). Myös 
karjanrehua tuotiin runsaasti Ilomantsiin vuosina 1947 
ja 1948 (Karjalainen 18.8.1951). Koita Oy raivasi ja 
viljeli suopeltoja 1950-luvulla. Valmiita lohkoja jaettiin 
kyläläisille 1960-luvulla, ja kunta lunasti loput viljelys-
maat vuonna 1969 (Björn 2006, 309). Koita Oy lak-
kautettiin elokuussa 1983. 

Maatalous koneellistui nopeasti 1950-luvul-
ta lähtien (Kupiainen 2007, 163). Traktori korvasi 
työhevosen. Maatalouskoneosasto olikin Ilomant-
sin maata lousnäyttelyn vetonaula heinäkuussa 
1954. Näyttelyssä kävijöitä oli 15 000 (Karjalainen 
27.7.1954). Maata lousnäyttelyt toimivat tärkeänä va-
listus- ja tiedonjakelukanavana maaseutuväestölle. 
Keskusmetsäseura Tapio, Puunjalostusteollisuuden 
keskusliitto ja Pohjois-Karjalan metsänhoitolautakunta 
havainnollistivat metsänhoitoa, josta kertyisi mahdol-
lisimman suuri hyöty yksityismetsänomistajille ja koko 
maalle lähes tuplaantuneen puuntuottokyvyn ansios-
ta. Etukäteen pidetyssä tiedotustilaisuudessa avattiin 
puunjalostusteollisuuden merkitystä ulkomaankau-

Peltoa Luonnonniittyä Luonnonlaidunta Yhteensä

ennen välirauhaa v. 1944 5100 7267 98 12466

1963 7471 126 1369 8966

Taulukko 3. Peltohehtaarien ja luonnonniityn- ja laitumen muutos Ilomantsin kunnan alueella
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passa sekä metsätalouden merkitystä kansalaisten 
elintasoon ja maatalouden kehitykseen (Karjalainen 
20.7.1954). Suomalainen maanviljelijä hankkii puun-
myyntituloilla tarvitsemansa koneet. 

Pientilat olivat liian pieniä ylläpitämään ruokakun-
tia kasvavan elintason aikana. Lisäksi maatalouspo-
litiikan suunta muuttui 1960-luvulla. Politiikan tavoit-
teeksi muodostui pientilavaltaisuudesta luopuminen 
ja tuotannon tehostuminen (Kupiainen 2007, 17). 
Maatalousmiljardi korvautui pinta-alalisällä vuodesta 
1962. Pinta-alalisän tukimäärä oli porrastettu siten, 
että tuki suureni aina 15 hehtaariin asti. Tämä toimi 
kannustimena siirtymisessä suurempiin tilakokoihin. 

Pientilavaltaisen maatalouden alasajo on ollut vä-
hittäistä. Maatalouden kehitys on kulkenut pääsään-
töisesti kohti suurempia tilakokoja ja tehokkaampaa 
tuotantoa 1960-luvulta aina tähän päivään asti. Esi-
merkiksi vuonna 1963 peltoa oli 3,6 % Ilomantsin kun-
nan alueesta. Ilomantsin kaltaisella reuna-alueella 
peltopinta-ala on 1960-luvun lopun huipun jälkeen vä-
hentynyt (Taulukko 4). 

Ilomantsin kunnalliskertomuksissa on verrattu vuo-
sien 1959 ja 1969 peltopinta-aloja (Taulukot 5 ja 6). 
Maatalouden peruslaskennan mukaan vuonna 1959 
Ilomantsin kunnan alueella oli 2100 viljelmää, joista 
40 yli 10 ha:n suuruisia (Ilomantsin kunnalliskertomus 
1963). Yli 15 ha:n suuruisia viljelmiä oli näistä vain 10 
kpl. Vuonna 1969 viljelmiä oli huomattavasti vähem-
män, 1689 kpl. Maitotaloustuotannon tukihakemusten 

ja kotivoin hinnanalennuskorvausten hakijamäärä oli 
koko 1960-luvun laskeva. 

Maatalousmiljardin (ks. Kuva 4) rinnalla tärkeimpiä 
tukimuotoja olivat Ilomantsissa maitotaloustuotannon 
tuki, jonka hakijoita oli vuonna 1957 1932 kpl, ja ko-
tivoin hinnanalennuskorvaus, jota haettiin neljännes-
vuosittain (Ilomantsin kunnalliskertomus 1957). Mai-
totaloustuotannon tukea myönnettiin 1923 hakijalle 
yhteensä 11 906 markkaa. Kotivoin hinnanalennus-
korvausta jaettiin yhteensä 216 600 markkaa vajaalle 
1150:lle hakijalle. Maitotaloustuotannon tukihakemus-
ten määrä laski kymmenessä vuodessa 420 kpl, ja oli 
yhteensä 1512 vuonna 1967 (Ilomantsin kunnallisker-
tomus 1967). Maitotaloustuotannon tukea myönnettiin 
vastaava määrä. Vuonna 1968 kotivoin hinnanalen-
nusta haki enää vajaat 60 tilaa (Ilomantsin kunnallis-
kertomus 1968).

1960-luku oli Ilomantsissa voimakasta muuttotap-
pioaikaa. Vuonna 1953 kunnassa asui 12 984 ihmistä 
ja vuonna 1975 väkiluku oli enää 9400 (Karjalainen 
31.12.1975). Vuonna 1958 Ilomantsissa asui 14 127 
ihmistä ja vuonna 1978 enää 8970 (Ilomantsin kun-
nalliskertomus 1958 & 1978). Huolimatta voimakkaas-
ta muuttoliikkeestä etelän suuriin kaupunkeihin maan-
viljelystä elantonsa saavien määrä laski. Vuonna 1960 
noin 75 % (4570 hlöä) ilomantsilaisista sai elanton-
sa maa- ja metsätaloudesta. Vuonna 1970 vastaava 
osuus oli enää noin 55 % (2410 hlöä). Pinta-alalisien 
saajissa tapahtui laskua vuosina 1962-1971 (ks. Kuva 
5). Teollisuuden, rakennustoiminnan, kaupanalan tai 
palveluelinkeinon pienehkö työpaikkojen lisäys ei riit-
tänyt pysäyttämään alueen pääelinkeinossa tapahtu-
neen nopean rakennemuutoksen aiheuttamaa väes-

Peltohehtaarit

1948 n. 4650

1969 n. 7800

1987 n. 5800

Taulukko 4. Peltohehtaarit Ilomantsin kunnas-
sa vuosina 1948, 1969 ja 1987.

Viljelmien lukumäärä Yli 10 ha:n viljelmiä Peltoala, ha Viljelmien hallussa 
oleva metsäala, ha

1959 2100 40 7178 59748

1969 1689 84 7806 45528 

Taulukko 5. Viljelmien lukumäärä, yli 10 ha:n viljelmien määrä, peltoala ja tilojen hallinnoima met-
säala yhteensä Ilomantsissa vuosina 1959 ja 1969.

viljelmän koko, ha 0−0,5 0,5−1 1−2 2−3 3−5 5−10 10−15 15−25 25−50
1959 49 188 396 413 622 392 30 8 2

1969 312 252 497 544 70 11 3

Taulukko 6. Viljelmät kokoluokittain Ilomantsin kunnan alueella
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Kuva 4. Maatalousmiljardi Ilomantsissa vuosina 1955−1963 (Ilomantsin kunnalliskertomus vuodet 
1955−1962).

tökatoa. Teollisuustoiminnaksi luokiteltuja työpaikkoja 
oli vuonna 1977 Ilomantsissa 227.4

Ilomantsin maataloutta kehitettiin 1960-luvulla 
edelleen karjatalouden suuntaan (Björn 2006, 320). 
Tämä nähtiin rajaseudulla ainoana mahdollisena ke-

4	 	 Ilomantsin	ompelimossa	(Ilona-asu,	50),	pesulatoi-
minnassa	(Ilomantsin	pesula,	7),	sairaalatarviketeh-
taalla	 (Kolmi-Set	 oy,	 60),	 turvetuotannossa	 (Vapo,	
90),	muovi-	ja	metalliteollisuudessa	(Termoplan,	10)	
ja	 Ilomantsin	 leipomossa	 (Ilomantsin	 leipomo,	10),	
Ilomantsin	kunnalliskertomus	1977.

hityssuuntana. Karjatalous oli vakiintunut jo sotien jäl-
keen maatalouden kulmakiveksi, mutta karjatalous ja 
siihen liittyvä rehukasvien viljely olivatkin maatalous-
neuvonnan painopisteenä 1960-luvulla (Karjalainen 
2.6.1966). 

Maatalouden oli myös lähdettävä koneellistumisen 
tielle. Maa- ja metsätalouden koneellistuminen oli no-
peaa 1960- ja 1970-luvuilla, tosin Ilomantsin pientilal-
liset eivät olleet tässä kehityksessä vahvoilla. Kiviset 
ja suopohjaiset viljelysmaat eivät taipuneet helposti 
leikkuupuimurin alustaksi. Leikkuupuimuri ilmestyi Ilo-
mantsin pelloille 1970-luvulla. Lypsykoneiden määrä 

Kuva 5. Pinta-alalisät Ilomantsissa vuosina 1962−1971 (Ilomantsin kunnalliskertomus 1962−1972).
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nousi 1960-luvun lopulta lähtien nopeasti muutamasta 
koneesta noin 300 laitteeseen vuonna 1972. Salaoji-
tuksia tehtiin 1960-luvulta lähtien, tosin Pohjois-Karja-
lan viljelysmaista valtaosa sijaitsee vaara-alueilla, jol-
loin ojitustarve oli pienempi (Karjalainen 17.10.1943). 
Suopelloilla ojitus sen sijaan oli välttämätöntä. Lan-
noitteiden käyttö yleistyi nopeasti 1970-luvun puolivä-
liin mennessä. 

Syrjäisenä maaseutuna Ilomantsin maanviljelyk-
sen oli lähdettävä erikoistumisen tielle (Björn 2006, 
321). Marja-ala toimii esimerkkinä tästä. Mansikka ja 
mustaherukka menestyvät pelto- tai puutarhaviljelys-
sä. Lisäansiota haettiin myös metsämarjoja ja sieniä 
keräämällä. Tosin 1960-luvulta 1980-luvun alkuun 
jatkuneet vesakonmyrkytykset asettivat rajoitteita tä-
hän. Myrkkykohun vuoksi ilomantsilaista marjaa myy-
tiin eteläisen Suomen toreilla kuusamolaisina (Björn 
2006, 324). 

Syrjäseudulla jokamiehenoikeuden turvin jatke-
tusta elannosta ei oltu valmiita luopumaan. Jalostus-
asteen nostaminen oli myös keskeinen keino lisätä 
maataloudesta elantonsa saavien määrää. Maidon 
vastaanottoasema toimi Ilomantsissa vuodesta 1954. 
Maidon kuljettaminen Joensuuhun saakka koettiin 
vaivalloiseksi ja separointitilat tehtiin vastaanottoase-
man yhteyteen vuonna 1958. Ilomantsin meijerissä 

valmistettiin maito- ja piimätuotteita, ja kerma kulje-
tettiin Joen suuhun jatkojalostettavaksi. Vuonna 1969 
meijerin palveluksessa oli 20 henkilöä (Björn 2006, 
319). 

Jalostusasteen nostaminen maataloudessa oli 
vuonna 1969 perustetun Ilomantsi Oy:n tavoitteena. 
Kunta rakennutti ja vuokrasi yritykselle teollisuushal-
lin. Ilomantsi Oy pakkasi porkkanaa ja perunaa, mutta 
huonolaatuisen raaka-aineen ja kokemattoman tuo-
tannon vuoksi toiminta oli kannattamatonta. Toiminta 
loppui vuonna 1978 (Karjalan maa 1978a). Puolukkaa 
sen sijaan meni hyvin kaupaksi. Ilomantsissa keskityt-
tiinkin jatkossa marja- ja sienituotteisiin.

Kylätoimintaa kehitettiin 1970-luvulla. Kyläyhdistys-
toiminta oli vireää muun muassa Hattuvaaran kylällä. 
Kyläyhdistykset ottivat kantaa ajankohtaisiin asioihin. 
Yhdistyksen kokouksessa Hattuvaarassa oli asialis-
talla kylän läpi rakennettava maantie turvetyömaille 
(Karjalan maa 1978b). Ilomantsin kunta oli myös ak-
tiivisesti mukana kylien kehittämisessä. Ilomantsissa 
laadittiin kuntasuunnitelmaa vuonna 1978. Suunnitel-
man tavoitteena oli säilyttää elinkeinorakenne ja työ-
paikkoja Ilomantsissa sekä turvata palvelurakenne 
sekä viihtyisä ja turvallinen elinympäristö. Suunnitel-
massa maa- ja metsätalouden työpaikoille asetettiin 

Peltomaisemaa ja kurkia Ilomantsissa 27.4.2018. Kuva Eerika Albrecht.
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tavoitteeksi 1200 kpl, 32,7 % työvoimasta (Karjalainen 
7.11.1978).

Ikääntyminen alkoi olla Ilomantsin kylillä ongel-
ma 1980-luvun loppupuolella. Nuori väki oli lähtenyt 
1960-luvun suuressa muuttoaallossa etelän kaupun-
keihin palkkatöihin ja maanviljelijäväestö ikääntyi 
vauhdilla. Luopumiseläkkeitä haettiin sanomalehti 
Karjalaisen mukaan vuonna 1987 runsaasti, mutta 
maaseutuasiamiehen mukaan myös tilan jatkajia löy-
tyi (Karjalainen 14.4.1987). Peltopinta-alaa siirtyi pa-
kettipeltojen myötä metsäksi ja energiakasvien vilje-
lyyn.

Pienimuotoisempana maataloustoimintana Ilo-
mantsissa kokeiltiin muun muassa kalankasvatusta, 
minkkitarhausta ja tomaatinviljelyä (Björn 2006, 326). 
Myöhemmin mustaherukkaa alettiin jatkojalostaa he-
rukkaviiniksi. Peltohermanni kehitteli ilomantsilaista 
marjaviiniä vuodesta 1989 alkaen. Marjat kerättiin 
omalta tilalta ja ostettiin sopimusviljelijöitä. Marjaviiniä 
valmistettiin musta-, valko- ja viherherukasta, karviai-
sesta, variksenmarjasta sekä mustikasta. Ilomantsin 
vesitorni muuttui viinitorniksi vuonna 1994. Viinitornis-
ta on muodostunut keskeinen matkailunähtävyys Ilo-
mantsissa.

Maatalouden vesistöpäästöihin kiinnitettiin huomi-
ota 1980-luvun lopulla. Osa peltoviljelyssä käytetyn 
lannoitteen ravinteista huuhtoutuu vesistöihin. Täs-
tä ravinnekuormasta tärkeimpiä ovat typpi ja fosfo-
ri. Myös maatalouden kiintoainepäästöt kuormitta-
vat vesistöjä. Metsien lannoitusta pidettiin kuitenkin 
suurempana fosforipäästöjen tuottajana. Koitereen 
ja Koitajoen elohopeapitoisuuksien kerrottiin lisään-
tyneen metsälannoituksen seurauksena (Karjalainen 
3.4.1987). Maatalouden vesistöpäästökeskustelu oli 
osa Tshernobylin ydinvoimaonnettomuuden jälkeistä 
yleistä ympäristöhuolen esiinnousua. Maatalouden 
vesistöpäästöihin alettiin kiinnittää huomiota 1990-lu-
vulla, ja ne alkoivat pienentyä vähitellen. Tällä saralla 
on edelleen tehtävää.

Euroopan Unioniin liittyminen vuonna 1995 muutti 
maatalouden tukijärjestelmää ja ympäristönsuojelua 
merkittävästi. Maatalouden tukijärjestelmä rakentui 
vuodesta 1995 unionin yhteisen maatalouspolitiikan 
(CAP) varaan (Soini & Tuuri 2000). EU:n maatalous-
tukijärjestelmään siirtyminen vaikutti merkittävästi 
maatalouden ympäristöpolitiikkaan Suomessa. Ai-
emmin ympäristöasioiden huomioimista viljelyssä oli 
edistetty lähinnä tiedollisen ohjauksen ja neuvonnan 
kautta. Ympäristötukijärjestelmä sitoutti maanviljelijät 
ympäristöystävällisempiin tuotantotapoihin (Soini & 
Tuuri 2000). Tukijärjestelmä velvoitti maatiloja ympä-

ristönhoito-ohjelman laadintaan. Maatalouden fosfori-
kuormitus pieneni, sillä karjanlanta oli levitettävä sulan 
maan aikana, maa pidettävä kasvipeitteisenä talvella 
ja pellonreunoille jätettävä suojakaistoja. Maaseutu-
sihteerit opastivat tukihakemusten täytössä. Erityistu-
kea sai siirtymällä luonnonmukaiseen tuotantoon. 

Vuodesta 1995 luomutuotannon pinta-alaosuus on 
lisääntynyt tasaisesti. Ilomantsissa luomutuotannon 
tuomat mahdollisuudet on tunnistettu, vaikkakin viljeli-
jöitä on vain kourallinen. Luomutilat ovat erikoistuneet 
esim. karitsanlihaan, rotukarjanlihaan tai villisianli-
haan, kasviksiin tai marjoihin. Ilomantsissa luomuvil-
jelyssä on 222 ha vuonna 2015.5 Luomutuotannossa 
ja luonnontuotteissa piilee uusia liiketoiminnanmah-
dollisuuksia, sillä luomutuotteiden kysyntä on jatkanut 
vuosittaista kasvuaan, kattaen tosin edelleenkin vain 
pari prosenttia elintarvikemarkkinoista. Luonnonraa-
ka-aineiden kysyntä on globaalia.

EU-aika vauhditti maatalouden rakennemuutosta. 
Maataloustuotteiden markkinoiden vapautuessa tuot-
tajahinnat laskivat. Lisääntynyt byrokratia, muutos ja 
epävarmuus saivat monen maatalouden harjoittajan 
luopumaan elinkeinostaan. Vuonna 1995 tukihake-
musten määrä oli Ilomantsin kunnassa 194 (www.ilo-
mantsi.fi). 

Vuonna 2005 Ilomantsissa oli 123 toiminnassa ole-
vaa maatilaa. Tilojen määrän lasku on jatkunut näihin 
päiviin saakka. Vuonna 2016 Ilomantsissa oli vilje-
lysalaa 2181 ha ja viljelystiloja 95 kpl (Suomen Viral-
linen Tilasto, SVT. Käytössä oleva maatalousmaa). 
Maidontuotantotiloja oli 12 kpl. Naudanlihan tuotan-
nossa Pohjois-Karjalan maakunta on kuitenkin vii-
dentenä (Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 
2017). 

Vertailun vuoksi, noin 100 vuotta sitten, vuon-
na 1920, peltopinta-alaa oli 2850 ha (Karjalainen 
23.7.1954). Maatalouden kehityskulku sodanjälkei-
sessä Ilomantsissa on ollut nopeaa uudisraivaushen-
gessä toteutetusta asutustoiminnasta vähittäiseen hii-
pumiseen ja erikoistumiseen. 

5	 	 Pohjois-Karjalassa	 luomuviljelyssä	 on	 9	 %	 vilje-
lysalasta,	2347	ha.



34

6 Suot

6.1 Suot metsätaloudessa, 
turveraaka-aineen 
lähteenä ja suojelussa 

Koitajoen valuma-alueella sijaitsee laajoja suoalueita. 
Ihmisen aikakaudella suot ovat olleet luonnonkäytön 
kohteena maanviljelyn, metsätalouden, turpeennos-
ton ja suojelun muodoissa. Pohjois-Karjalan alueella 
suota on noin kolmannes.6 Ilomantsin kunnan aluees-
ta alun perin lähes puolet on suomaata. Ihmisen toi-
minnan seurauksena suuri osa tästä on ojitettu, otettu 
turpeennostokäyttöön tai muokattu maatalousmaaksi.

Soiden luonnonvaroja hyödynnettiin jo ennen Suo-
men teollistumista. Suoniityiltä kerättiin luonnonhei-

6	 Suomen	virallinen	tilasto	(SVT):	Käytössä	oleva	maa-
talousmaa.	Suota	on	viimeisimmän	valtakunnallisen	
inventoinnin	 (2012–	 2016)	 mukaan	 maakunnassa	
514	000	ha,	mikä	on	n.	32	%	maapinta-alasta.	(Luon-
nonvarakeskus).

nää ennen peltolaidunten yleistymistä 1950-luvulta 
lähtien. Lisäksi suomalaisten suhde suohon on ollut 
ristiriitainen. Suo koettiin pitkään hyödyttömänä ja 
hankalana kulkupaikkana, jolle paras vaihtoehto oli 
kuivatus. Suota myös pelättiin. Ilomantsin Möhkön 
Nuorajärvellä kaivettiin talkootöinä ojaa rahkasam-
malvaltaisen suon läpi, jotta lapset pääsisivät parem-
min kulkemaan kouluun Viinilahden rantaa pitkin (Kar-
jalainen 7.8.1954). Viinivaaralaisten ja myllyjokisten 
oli kuljettava suon poikki kouluun. Martat olivat muo-
nittamassa talkoolaisia.

Suoluontoon merkittävimmin vaikuttavia toimenpi-
teitä Koitajoen valuma-alueella ovat metsäojitukset ja 
turpeennosto. Metsäojitusten seurauksena suomaise-
ma muuttui (Tanskanen & Palviainen 1997, 89). Viiva-
suorat ojarivistöt halkoivat suomaisemaa, ja kuivumi-
sen seurauksena suokasvillisuus vähitellen muuttui ja 
puustoisuus lisääntyi. Aiemmat aapasuotyypin edus-
tajat muuttuivat tyypillisimmin rämekangastyypiksi, 
jossa puusto oli edelleen kitukasvuista. Ilomantsissa 

Käsin kaivettu suo-oja Reimisuolla. Kuva Ilomantsin museosäätiö.
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suopinta-ala ei niinkään pienentynyt. Metsäojitus on 
kuitenkin vähentänyt avonaisten suomaisemien mää-
rää, sillä suon laitamille on kehittynyt kitukasvuinen 
puusto.

Ojitustoiminta lakkasi toisen maailmansodan ajak-
si. Jälleenrakennuskaudella 1940-luvulta lähtien 
asutustoiminta ja pellonraivaus olivat metsäojitusta 
tärkeämpää. 1950-luvulta alkaen metsäojitustoiminta 
käynnistyi vähitellen uudelleen. Verrattuna sotia edel-
tävään aikaan ojitustoiminta vauhdittui koneellistumi-
sen seurauksena. 1960-luvulla soiden ojitus oli jo niin 
intensiivistä, että huoli luonnontilaisten soiden säilymi-
sestä sai jalansijaa. Tavoitteena metsäojituksessa oli 
puuntuottokyvyn tehostuminen. Ilomantsissa etenkin 
Metsähallituksen alueilla suoritettiin mittavia ojituksia. 
Metsäojituksen huippuvuodet ajoittuivat 1960-luvun 
loppuun ja vuoteen 1970. Siitä eteenpäin ojakilomet-
rejä on kaivettu aiempaa vähemmän. 

Metsähallitus luopui soiden uudisojituksista en-
simmäisenä. Yksityismailla uudisojitetaan paikoittain 
vielä pieniä aloja, tosin suurin osa nykyisistä metsän-
parannustoimista kohdistetaan kunnostusojituksiin 
ja ennallistamiseen. Nykyään tunnustetaan, että osa 
1960-luvun ojitusvimmassa kaivetuista ojakilometreis-
tä tehtiin niin karuille suomaille, että niissä ei merkittä-
vää puunkasvun lisäystä tapahtunut. 

Soiden ennallistamistoimet tuovat nykyisin työtä 
syrjäseuduille ojan kaivuun sijaan. Ennallistamistoi-
min pyritään palauttamaan suon luontainen vesita-
lous, joka on ojituksen seurauksena vaurioitunut. Yk-
sinkertaisimpana toimenpiteenä laskuojat tukitaan, 
jolloin vedenpinta kohoaa luonnontilaiselle tasolle. 
Kosteuden lisääntyessä suolajisto alkaa palautua al-
kuperäisen kaltaiseksi. Menee kuitenkin vuosia ennen 
kuin merkit ojitustoiminnasta häviävät rahkasamma-
leen alle. 

Toinen suoluontoa muuttava tekijä Koitajoen va-
luma-alueella on turpeennosto, joka muuttaa suo-
ekosysteemin tilan lopullisesti. Rahkasammal-
peitteinen suo muuttuu avoimeksi turvekentäksi. 
Valuma-alueen merkittävimmät turpeennostoalueet 
sijaitsevat Ilomantsin kunnan alueella. Turpeennosto 
aiheuttaa ympäristöpäästöjä, joista voimakkaimpana 
on orgaanisen aineen ja kiintoaineksen kulkeutumi-
nen vesistöön. Nykyisin yleisin käytössä oleva tek-
niikka näiden päästöjen vähentämiseksi on sarka-
ojapidättimien ja laskeutusaltaiden lisäksi rakennettu 
pintavalutuskenttä, jossa vesi virtaa kasvillisuusalu-
een läpi ennen valumistaan laskuojaan. Aiempina 
vuosikymmeninä käytettiin pelkästään laskeutusaltai-
ta ja lietettä pidättäviä rakenteita sarkaojissa. 

Turpeennostosta aiheutuu myös haittaa lähistöllä 
olevalle asutukselle melu- ja pölypäästöjen muodos-
sa. Se vaikuttaa myös suon ilmastotaseeseen. Kun 
turvesuo avataan, sammalpeitteen hiiltä sitova vaiku-
tus poistuu. Vuosituhansien ajan turpeeseen varas-
toitunut hiili purkautuu ilmakehään polttolaitoksista. 
Turve on suunnilleen yhtä saastuttava polttoaine kuin 
kivihiili.

Teollisessa mittakaavassa toteutettu turpeennosto 
sai alkunsa 1970-luvulla energiakriisin seurauksena. 
Valtion polttoaineyhtiö Vapo Oy sai tehtäväkseen tur-
peennoston kehittämisen. Turpeen osuus Suomen 
energiantuotannosta on noin 4 % (Suomen virallinen 
tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus). 

Turpeennostoala ja nostetun turpeen määrä lisään-
tyi voimakkaasti 1970-luvulta lähtien. Ilomantsissa 
tuotantoala oli suurimmillaan 1990-luvulla, jolloin tuo-
tantokunnossa oli enimmillään noin 1500 ha. Vuodes-
ta 2010 turpeennostonmäärät ovat olleet koko maas-
sa ja myös Pohjois-Karjalassa hienoisessa laskussa 
(Kuva 6) verotuskokeilujen ja ympäristöluvituksessa 
tapahtuneiden tiukennusten seurauksena. EU:n vesi-
politiikan puitedirektiivin myötä tiukentuneiden vesien-
suojeluvaatimusten (hyvän ekologisen tilan saavutta-
minen/säilyttäminen) vuoksi uusille tuotantoalueille ei 
ole myönnetty lupia samaan tahtiin kuin vanhoja tuo-
tantoalueita on poistunut käytöstä. Myös Ilomantsissa 
turpeennostoala on pienentynyt vuoden 2010 jälkeen, 
jolloin tuotantoala oli noin 487 ha (Kuva 7). Mekrijär-
vensuo on edelleen tuotannossa, mutta Puohtiinsuol-
la tuotanto on loppunut vuonna 2017.

Turpeennoston ympäristövaikutuksiin havahdut-
tiin ojitustoiminnan käynnistymisen myötä. Soiden 
kuivatus aiheuttaa muun muassa kiintoaines- ja hu-
muspäästöjä sekä happamoitumista alapuoliseen 
vesistöön. Turpeennostoon alkoi kohdistua ympäris-
tövaatimuksia 1980-luvulta eteenpäin. Tuolloin sääde-
tyn ympäristönsuojelulainsäädännön (Ilmansuojelula-
ki (67/1982) ja Meluntorjuntalaki (382/1987) nojalla oli 
mahdollista asettaa rajoituksia melu- ja pölypäästöille. 
Ennen vuotta 2000 voimaan tullutta ympäristönsuo-
jelulakia soiden kuivatusvesien johtaminen vesistöön 
edellytti vesilain mukaisen luvan, jossa annettiin mää-
räyksiä muun muassa vesistöpäästöjen vähentämi-
seksi.

Euroopan Unionin ympäristösääntely velvoitti jä-
senmaita ottamaan käyttöön ympäristövaikutusten 
arviointijärjestelmän ja ympäristölupajärjestelmän. 
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
(468/1994) velvoitti merkittäviä ympäristövaikutuksia 
aiheuttavan toiminnan, kuten yli 200 ha:n laajuisen 
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Kuva 6. Turpeennosto Pohjois-Karjalan ELY:n alueella (ha). Tuotannossa, kunnostusvaiheessa ja jälkikäy-
tössä olevien suoalueiden pinta-alat vuosina 2004–2016. Ympäristöhallinnon tietokanta, Vahti. 

Kuva 7. Turvetuotannossa ja jälkikäytössä olevat suopinta-alat Ilomantsin kunnan alueella 2004–2016. Ym-
päristöhallinnon tietokanta, Vahti.

ojittamattoman suoalueen kuivattaminen, ympäris-
tövaikutusten arvioinnin piiriin. Samalla oli tavoittee-
na arvioinnin huomioonottaminen suunnittelussa ja 
päätöksenteossa sekä kansalaisten tiedonsaannin 
ja osallistumisoikeuksien parantaminen. Ympäristön-
suojelulain (86/2000) ja -asetuksen (169/2000) myö-
tä yli 10 hehtaarin turvetuotantoalueille oli haettava 
ympäristölupa. Suomessa ympäristönsuojelulain ja 
-asetuksen myötä muodostui pitkittyneitä ympäristö-
lupaprosesseja, joissa asetuttiin vastustamaan tur-
peennostoa.

Ilomantsin soiden osalta ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelyllä ja ympäristölupajärjestelmällä on 
ollut ratkaiseva merkitys. Ympäristölupajärjestelmä 
on parantanut kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia 
ympäristöään koskevassa päätöksenteossa. Luvan 
saaminen on käynyt koko 2000-luvun vaikeammaksi 
tiukentuneen lupakäytännön ja hallintotuomioistuinten 
muuttuneiden tulkintalinjausten vuoksi. Uusia tuotan-
toalueita on aiempaa vaikeampaa avata valtioneuvos-
ton tekemän soiden käyttöä ja suojelua yhteen sovit-
tavan periaatepäätöksen (2012) vuoksi. Päätöksessä 
linjataan ojittamattomat suot turpeennostokäytön ul-
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kopuolelle luonnontilaisuusluokitusten vuoksi (Valtio-
neuvosto 2012).

Suojelu on soiden osalta merkittävä käyttömuo-
to. Maamme uhanalaisista lajeista 4,6 % asuu soilla 
(Luonnontila.fi). Soidensuojelukin aiheuttaa kiistoja, 
vaikka metsien käytön intressiristiriidat ovat suurem-
pia. Voimakkaammat ristiriidat soiden suojelun ja 
käytön välille muodostuivat 1970-luvulla. Huoli luon-
nontilaisen suoalan hupenemisesta ojitusten seu-
rauksena nousi esiin, ja soidensuojeluaate sai vas-
takaikua. Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry:n 
rooli oli keskeinen soidensuojelukamppailuissa. Osa 
merkittävistä soista Ilomantsissa päätyi suojeluun yk-
sityisinä suojelualueina, kuten Kesonsuo. Ilomantsiin 
perustettiin myös kansallispuistoja (Patvinsuo, Petkel-
järvi). Toisista suojelukiistoista muodostui pitkiä vuosi-
kymmeniä kestäviä kamppailuja, kuten kävi Koivu- ja 
Ruosmesuon tapauksessa (Tanskanen & Palviainen 
1997).

6.2 Ilomantsin suot

6.2.1 Teollinen käyttö: 
Mekrijärvensuo - Puohtiinsuo

Mekrijärvensuo ja Puohtiinsuo sijaitsevat Koitajoen 
vesistöalueella (4.9), tarkemmin Mekrijärven-Nuo-
rajärven valuma-alueella (4.92) Mekrijärven kylässä 
noin 15 km Ilomantsin kirkonkylästä pohjoiseen Ilo-
mantsi-Hattuvaara maantien länsipuolella. Mekrijär-
vensuolla on ollut Vapo Oy:n hallinnassa vuodesta 
1974 lähtien 570 ha Ilomantsin kunnalta vuokrattuja 
maita ja 106 ha ostomaita, yhteensä lähes 680 ha.  
Mekrijärvensuon turvekerroksen keskisyvyys on 2,3 
m. Suon ojitukset aloitettiin vuonna 1974 ja turvetuo-
tanto vuonna 1976. Vuonna 1975 ojitettiin 59 ha, ja 
vuoteen 1980 mennessä ojitettuna oli 752 ha lohkoilta 
1–10. Vuonna 1990 tuotantokelpoista aluetta oli 637 
ha (Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri 1991a).

Puohtiinsuo liittyy kiinteästi Mekrijärvensuon tur-
vetyömaahan. Vuonna 1991 Vapo Oy oli vuokrannut 

Luonnonvarainneuvosto tutustumassa Vapon Mekrijärvensuon turvetyömaahan. Kuvassa palaturpeen nostoon käytetty traktorive-
toinen puristin. Kuva Ilomantsin museosäätiö.
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Metsähallitukselta 286 ha ja ostanut 39,4 ha. Metsä-
hallitus oli aiemmin 1960-luvulta lähtien ojittanut ja 
lannoittanut osan suoalueesta. 

Puohtiinsuon tuotantoalueen ojitukset aloitettiin 
vuonna 1979. Ensimmäiset alueet otettiin tuotantoon 
vuonna 1982. Vuoteen 1991 lisämaita oli vuokrattu 
64 ha ja tuotantoalaa yhteensä 389 ha. 

Puohtiinsuon turvetuotantoalueesta etelään noin 3 
km:n päässä sijaitsee valtakunnalliseen soidensuoje-
lun perusohjelmaan sisältyvä Puohtiinsuon suojelu-
alue (Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri 1991a). 
Suojelualue on sittemmin sisällytetty Suomen Natura 
2000 -verkoston kohteeksi.

Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri kehotti Vapo 
Oy:tä hakemaan vesitalouslupaa toiminnassa olevalle 
tuotantoalueelle toukokuussa 1991 (Pohjois-Karjalan 
vesi- ja ympäristöpiiri 1991b). Hakemus Mekrijärven-
suon ja Puohtiinsuon turvetuotantoalueiden kuivatus-
vesien johtamiseen Koitajoen vesistöön jätettiin vesi-
oikeudelle marraskuussa 1991. Hakemus määrättiin 
käsiteltäväksi vesilain mukaisessa katselmustoimituk-
sessa, ja sitä täydennettiin myöhemmin toimitusmies-
ten ehdottamilla lisäselvityksillä. Puohtiinsuon tuotan-
toon suunnitellun luonnontilaisen alueen osalta tehtiin 
lisäksi YVA-lain mukainen arviointi. Valtaosa tuotan-
toalueen kuivatusvesistä on ohjattu alueen halki kul-
kevaan Naurispuroon, josta edelleen reittiä Kelsimän-
joki–Koitajoki. Pienempi osa vesistä kulkee kahden 
laskuojan kautta Koitajokeen (Pohjois-Karjalan ympä-
ristökeskus 1999).

Lupahakemukseen liitettiin selvitykset Mekrijärven-
suon vesienkäsittelytekniikasta sekä vaikutuksista 
kalataloudelle. Vuonna 1990 vesienkäsittely tapah-
tui siten, että laskuojien päihin kaivettiin lietetaskut 
ja päisteputkien päihin asennettiin lietettä pidättävä 
rimasäleikkö. Lietetaskut ja rimasäleikkö puhdistettiin 
tarvittaessa, kuitenkin vähintään vuosittain. Vesistö-
vaikutusten osalta turvetuotannon katsottiin aiheut-
tavan lievää rehevöitymistä ja hapenkulutuksen voi-
mistumista. Tästä aiheutuisi haittaa kalanpyydysten 
limoittumisena. Pohjois-Karjalan kalatalouspiirin jär-
jestämässä neuvottelussa 4.4.1990 sovittiin vesistö-
kuormitustarkkailuista, joihin Vapo Oy velvoitettiin. 

Vapo Oy ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskus so-
pivat velvoitetarkkailuohjelman toteutuksesta vuon-
na 1997 (Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 1997). 
Mekrijärvensuon osalta sovittiin, että käyttö-, hoito-, 
kuormitus- ja vesistötarkkailu suoritetaan tihennetyllä 
aikataululla. Kuitenkin vuonna 1998 Mekrijärvensuon 
velvoitetarkkailua ei katsottu tarpeelliseksi (Pohjois-
Karjalan ympäristökeskus 1998d).

Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry selvitti vuo-
sina 1990–1991 Vapo Oy:n toimeksiannosta Koitajoen 
alueen kalastoa ja kalataloutta. Selvitykseen sisältyi 
kalastustiedusteluja, koekalastusta, verkkojen limoit-
tumista kuvaava havastutkimus sekä siian lisäänty-
misalueiden pohjasedimentin laatuhavaintotutkimus. 
Selvityksessä havaittiin verkkojen limoittumista. 

Selvitystä täydennettiin Vapo Oy:n toimesta vuon-
na 1994 haastattelututkimuksella ja maastokäynnein. 
Kalastuskuntien esimiesten (9 kpl) haastatteluilla sel-
vitettiin kutualueiden sijaintia, ja havastutkimus vah-
visti verkkojen limoittumisen. Selvitysten mukaan tur-
peennosto ei aiheuttaisi maanomistukselle haittaa, 
päinvastoin hyöty näkyisi maan kuivamisena. Mek-
rijärvensuon työllistävyysvaikutukseksi laskettiin 45 
henkilötyövuotta turveurakointiin ja Vapo Oy:lle sekä 
13 autoilijoihin ja kuormausurakoitsijoihin (Pohjois-
Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri 1991a). Lisäksi turve-
tuotannolla katsottiin olevan välillisiä tuotantovaiku-
tuksia lisääntyvän kulutuskysynnän kautta.

Selvityksiä täydennettiin vuonna 1998 arvioilla 
hankkeen vaikutuksista Puohtiinsuon Natura 2000 
-alueeseen. Toimitusmiehet esittivät suunnitelman 
vuosittaisista velvoitetarkkailuista, kalatalousmaksu-
jen suuruudesta sekä ehdottivat, että Natura 2000  
-alueelle kohdentuville luonnontilan heikennyksille on 
suunniteltava korjaavat toimenpiteet. Toimitusmiehet 
arvioivat myös Kelsimänjoen rantakiinteistöille ai-
heutuvan haittaa rannan liettymisestä Puohtiinsuon 
purkuojan kohdalla. Katselmuskokous järjestettiin 
3.4.1997 ja loppukokous 20.5.1999 (Itä-Suomen ym-
päristölupavirasto 2001). 

Itä-Suomen ympäristölupavirasto myönsi 
14.6.2001 Vapo Oy:lle luvan Mekrijärvensuon enin-
tään 498 ha:n tuotantoalueen ja Puohtiinsuon 95 ha:n 
suuruisen tuotantoalueen kuivatusvesien johtamiseen 
käytössä olevien purkuojien kautta Koitajokeen ja Kel-
simänjokeen. Lupa edellytti turvetyömaan käyttö- ja 
hoitotarkkailua, sekä kuormitus- ja vesistötarkkailua. 
Lupaehtojen mukaan Mekrijärvensuon kuivatusvedet 
oli johdettava laskeutusaltaiden ja sarkaojien kautta 
alapuoliseen vesistöön. Puohtiinsuon vanhan osan 
kuivatusvedet tuli johtaa jatkossa pintavalutuskentän 
kautta. Päätöksessä Vapo Oy velvoitettiin kalatalous-
maksujen suorittamiseen TE-keskukselle sekä kor-
vauksiin alueen kalastuskunnille ja rantakiinteistöjen 
omistajille aiheutuneesta haitasta (Itä-Suomen ympä-
ristölupavirasto 2001).

Vuonna 2016 Mekrijärvensuon tuotantopinta-ala 
oli 220 ha ja kokonaispinta-ala 380 ha (Vapo Oy 
2007). Lisäksi 105 ha oli kunnostusvaiheessa. Tuo-
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tantomenetelminä käytettiin imuvaunumenetelmää ja 
mekaanista korjuuta. Tuotantoalueen käyttö-, hoito-, 
kuormitus- ja vesistötarkkailuja jatkettiin lupaehtojen 
mukaisesti. Vuonna 2016 Mekrijärvensuolla oli tuo-
tannossa enää 357,30 ha, tuotantokunnossa 63,60 
ha, tuotannosta poistunut 107,60 ha ja jälkikäytössä 
183,50 ha. Vuoden 2016 tietojen mukaan pintava-
lutustekniikka on käytössä Mekrijärvensuon–Puoh-
tiinsuon noin 570 ha:n suuruisella lupa-alueella. Pu-
ohtiinsuon osalta turpeennosto on lakannut vuonna 
2017.

Vapo Oy on käynnistänyt Mekrijärvensuon turve-
tuotantoalueen laajennuksen YVA-menettelyn, joka 
koskee noin 300 ha:n laajennusosaa Kuuksensuolle. 
Vapo Oy toimitti arviointiohjelman yhteysviranomai-
selle vuonna 2007 ja arviointiselostuksen vuonna 
2011 (Vapo Oy & WSP Environmental Oy 2007; Va-
po Oy & WSP Environmental Oy 2010). Yhteysviran-
omainen, toteaa lausunnossaan arviointiselostuksen 
olevan monin osin puutteellinen, eikä se vastaa YVA 
asetuksen 10 §:n vähimmäisvaatimuksia. Hankkeen 
vesistövaikutuksista on vaikeaa saada kokonaiskuvaa 
ja vedenlaatu- ja kuormitustietoja ei ole käsitelty riittä-
vän kattavasti. Hankkeen kalataloudellinen tarkastelu 
on kokonaisuudessaan suppea. 

Yhteysviranomaisen mukaan linnustoselvityk-
sessä esiintyi puutteita, kasvillisuusselvityksessä 
olisi pitänyt huomioida sammallajit ja erillinen 
viitasammakkoselvitys olisi ollut tärkeä. Näiden 
lisäselvitysten jälkeen hankkeen vaikutuksista 
luonnon monimuotoisuuteen on tehtävä uusi arviointi. 
Lisäksi hankkeen sosiaalisia vaikutuksia on selvitetty 
puutteellisesti, sillä kyselyä ei lähetetty alapuolisten 
vesistöjen vakituisille ja ranta-asukkaille. Osallistu-
mismahdollisuudet ovat jääneet kokonaisuudessaan 
vähäisiksi. Arviointiselostus ei myöskään kata hank-
keen koko elinkaarta, sillä jälkikäyttöä ei ole huomi-
oitu. 

Puohtiinsuon Nuorajärven rannalla sijaitseva 890 
ha:n suuruinen Natura 2000 -alue sisältyy vuonna 
2016 käynnistyneessä Freshabit LIFE IP Koitajoen 
osahankkeessa ennallistettaviin kohteisiin. Metsähal-
litus ennallistaa Puohtiinsuon itäosia hoito- ja käyttö-
suunnitelman (Metsähallitus 2007) mukaisesti muun 
muassa vuonna 2017 toteutetuilla toimenpiteillä, jois-
sa ojia tukkimalla vedenpinnan luontainen korkeus py-
ritään palauttamaan (Karjalainen 28.8.2017). Ennal-
listaminen saattaa lisätä vesistökuormitusta lyhyellä 
aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä kuormitus piene-
nee laskuojien kautta kulkeutuvan kiintoaineskuor-

man vähentyessä. Ennallistamisen avulla on mahdol-
lista palauttaa suon hiilensidontakyky.

6.2.2 Ennallistamiskokeilu: Iljansuo

Iljansuo sijaitsee Ilomantsin Hattuvaarassa Koitajoen 
vesistöalueella Koitajoen Natura-alueen läheisyydes-
sä. Vapon hallussa oleva maa-ala on 907 ha, josta 
suurin osa on ojitettu. Iljansuon kuivatusojitukset 
käynnistyivät vuonna 1976 ja turpeennosto vuonna 
1980. Tuotanto päättyi vuonna 1999 (VAPO Oy 2009). 

Vuonna 1990 tuotantoala oli 420 ha. Iljansuon kui-
vatusvedet johdettiin yhteensä 12 laskuojan kautta 
Ilajanjokeen, joka laskee Ilajanjärveen. Ilajanjärven 
alue on osa Ylä-Koitajoen valuma-aluetta. Pohjois-
Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri kehotti vuonna 1991 
hakemaan toiminnan harjoittamiseen ja kuivatusve-
sien johtamiseen vesistöön lupaa Itä-Suomen vesioi-
keudelta, samoin kuin Mekrijärvensuon, Puohtiinsuon 
ja Koivu-Ruosmesuon tuotantoalueille (Pohjois-Karja-
lan vesi- ja ympäristöpiiri 1991b).

Lupaprosessi pitkittyi. Vuonna 1998 Pohjois-Karja-
lan ympäristökeskus totesi vesilupaa koskevassa lau-
sunnossaan, että Iljansuon vesiensuojelussa on pyrit-
tävä siihen, että vesistöön johdettava ravinnekuorma 
ei kasvaisi nykyisestä (Pohjois-Karjalan Ympäristö-
keskus 1998a). Perusteluissa viitattiin muun muassa 
valtioneuvoston vahvistamaan periaatepäätökseen 
vesiensuojelun tavoitteista vuoteen 2005, jossa oli 
asetettu tavoitteeksi turpeennoston aiheuttaman ve-
sistövaikutuksen vähentäminen 30 % vuoden 1993 ta-
sosta. Lupa esitettiin myönnettäväksi vuoteen 2017. 
Vapo Oy perui vesilupahakemuksen vuonna 2002 ja 
ilmoitti hakevansa ympäristölupaa, kunhan se tulisi 
ajankohtaiseksi (Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 
2002).

Turpeennostoalueiden jälkikäyttökokeiluna Iljan-
suolla viljeltiin ruokohelpeä energiakasvina 10 vuoden 
ajan turvetuotannon jäljiltä jääneillä ojitetulla alueilla. 
Ruokohelpi on nopeakasvuinen, ja helven arveltiin 
soveltuvan sen vuoksi hyvin energiabiomassan tuo-
tantoon. Ruokohelpi paljastui kuitenkin energiatihey-
deltään heikoksi ja siksi sopimattomaksi perinteisiin 
polttolaitoksiin (Yle 3.11.2011). Etenkin vanhoissa 
polttolaitoksissa tekniikka oli soveltumatonta ruoko-
helven polttoon. Tämän lisäksi oli totuttu polttamaan 
turvetta ja puuta. Markkinoiden puutteessa ruokohel-
ven viljely oli kannattamatonta.

Vuonna 2009 Vapo Oy käynnisti YVA-lain mu-
kaisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn Il-
jansuon turpeennoston uudelleen käynnistämiseksi 
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Koitajoen vesi on hyvin humuspitoista. Kuva: Eliisa Lotsari, 24.5.2017. Itä-Suomen yliopisto, Historia- ja maantieteiden laitos / Emil 
Aaltosen säätiö, Suomen Akatemia (296090) InfraRiver.

(Karjalainen 6.2.2014; Pöyry Environment Oy 2009). 
Arviointiselostus on vuodelta 2011 (Vapo Oy 2011). 
Yhteysviranomaisen YVA-ohjelmasta antamassa lau-
sunnossa katsottiin puutteeksi, että alueen luonnonti-
laan palauttamisen ilmastovaikutuksia ei arvioitu yhte-
nä vaihtoehtona (Pölönen & Halinen 2014, 24).

Vapo Oy haki ympäristölupaa noin 730 ha:n suurui-
selle tuotantoalueelle Iljansuolle. Itä-Suomen aluehal-
lintovirasto myönsi 6.2.2014 luvan noin 400 ha:n suu-
ruiselle tuotantoalueelle ja hylkäsi lupahakemuksen 
336:n hehtaarin alalta (Itä-Suomen aluehallintovirasto 
2014a, Vapo Oy 2016). Asian ratkaisu edellytti lisäsel-
vityksiä muun muassa viitasammakon lisääntymis- ja 
levähdysalueiden osalta. 

Päätöksestä valitettiin, ja vastineessaan Vaasan 
hallinto-oikeudelle Vapo Oy katsoi, että aiempi tur-
vetuotanto on luonut lajille suotuisia olosuhteita Iljan-
suolla. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi valitukset (Vaa-
san hallinto-oikeus 2015). Iljansuolla ei tällä hetkellä 
ole turvetuotantoa.

6.2.3 Turpeennoston ja suojelun 
ristiriita: Koivusuo-Ruosmesuo

Koivusuon 3200 ha suuruinen alue sisältyi 1960-lu-
vulla soiden säilyttämissuunnitelmaan (Karjalainen 

8.4.1967). Alue jäi kuitenkin valtakunnallisen soiden-
suojeluohjelman ulkopuolelle lopullisissa kohdevalin-
noissa. Sen sijaan Metsähallitus perusti Koivusuon 
aarnialueen 2330 ha:n suuruisena soidensuojeluoh-
jelmarajauksen mukaisesti (Metsähallitus 2006). 
Kansallispuistokomiteamietinnössä vuonna 1978 
esitettiin Patvinsuon kansallispuiston ja Koivusuon 
luonnonpuiston perustamista (Karjalan maa 1978c). 
Koivusuon alueelle ehdotettiin perustettavaksi luon-
nonpuistoa 2100 ha:n alueelle (Karjalan maa 1982). 
Luonnonpuisto perustettiin lopulta vuonna 1982 (Met-
sähallitus 2006). Suojeluarvoja edustivat laajat kei-
dassuot, hakkaamattomina säilyneet metsät ja Koita-
joki. 

Suojelualueen välittömään läheisyyteen suunni-
teltiin Vapo Oy:n turvetuotantoalue. Jännite suon tur-
peennostokäytön ja suojelun välillä muodostui vuo-
sikymmenien mittaiseksi. Vuonna 1980 uutisoitiin 
sanomalehti Karjalan maassa Vapo Oy:n havittelevan 
2100 ha:n luonnonpuistoksi aiotun Koivu- Ruosme-
suon aluetta turvetuotantoon. Lehtiuutisessa kerrottiin 
ilomantsilaisten sanoneen suurten hakkuiden aikaan 
että ”vielä ne herrat tulloo ja pannee nämähin suot 
rullalle ja viepi mennessään” (Karjalan maa 1980). 
Metsähallitus luovutti vuosina 1977 ja 1978 Koivu- ja 
Ruosmesuon valtion polttoainekeskuksen Vapo Oy:n 
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hallintaan (Polttoturvesuon käyttöoikeuden luovutus-
sopimus 1977 & 1978). Käyttöoikeus, joka oikeutti 
alueella olevan turpeennoston, oli sopimuksen mu-
kaan voimassa vuoteen 2017. 

Koivu- ja Ruosmesuon ojitus ja kuntoonpanotyöt 
aloitettiin 875 ha:n alueella vuonna 1979. Vain noin 
60 ha:n suuruinen ala Ruosmesuon pohjoisosassa jäi 
ojittamatta. Turpeennostoa on ollut Koivusuolla noin 
200 ha:n alalla vuosina 1981–1986. Ruosmesuolla 
ojitus ja kuntoonpanotyöt aloitettiin vuonna 1981, mut-
ta alueelta ei ole nostettu turvetta. Suuri osa Koivu-
Ruosmesuon alasta on sarkaojitettua aluetta, jonka 
puustoisuus on kuntoonpanovaiheen jälkeen lisään-
tynyt. Koivusuon kuivatusvedet laskevat yhteensä 9 
laskuojan kautta Lietojaan, Alajokeen ja Koitajokeen. 
Ruosmesuon vedet kulkevat 6 laskuojan kautta Ala-
jokeen, Niemijokeen ja Koitajokeen (Pohjois-Karjalan 
ympäristökeskus 2007).

Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri kehotti Vapo 
Oy:tä hakemaan kuivatusvesien johtamiselle vesilain 
mukaista lupaa (Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristö-
piiri 1991a), ja hakemus jätettiin vuonna 1991. Asia 
määrättiin käsiteltäväksi katselmustoimituksessa. 
Hankkeesta tehtiin myös YVA-lain (1994) mukainen 
ympäristövaikutusten arviointi ympäristöministeriön 
vuonna 1995 ja korkeimman hallinto-oikeuden vuon-
na 1996 antamien päätösten velvoittamana. Arvioin-
tiselostuksen laati Vapo Oy:n tytäryhtiö Suo Oy, ja 
siihen liittyvä kuuleminen pidettiin Taistelijan Talolla 
Ilomantsissa 18.8.1998, samana päivänä kuin katsel-
muskokous. 

Arviointiselostuksesta marraskuussa 1998 anta-
massaan YVA-yhteysviranomaisen lausunnossa Poh-
jois-Karjalan ympäristökeskus esitti, että selostuksen 
tulisi laatia sitoutumaton taho (Pohjois-Karjalan ympä-
ristökeskus 1998c). Vaikutusten arvioinnin vertailusta 
puuttui lisäksi 0-vaihtoehto.  Ilomantsin luonnonystä-
vät ry vetosi kannanotossaan Koivu-Ruosmesuon si-
jaintiin keskellä Pohjois-Karjalan biosfäärialuetta sekä 
Koitajoen läheisyyteen (Pohjois-Karjalan ympäristö-
keskus 1998b). Luonnonystävien mukaan polttotur-
peen kaivu ei olisi sellaista kestävää luonnonvarojen 
käyttöä, mitä edistämään biosfäärialue perustettiin. 

Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry korosti, et-
tä Koivu-Ruosmesuolla sijaitsee maakotkareviiri, jo-
ta ei hankesuunnitelmassa ollut riittävästi huomioitu 
(Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 1998c). Maakotka 
on luonnonsuojelulain 46 §:n tarkoittama luonnonsuo-
jeluasetuksessa uhanalaiseksi säädetty eliölaji, joka 
vuonna 1998 oli myös maakunnallisesti määritelty 
erittäin uhanalaiseksi. Suunnitelman mukaan tuotan-

toalue ulottuisi 300 m:n etäisyydelle maakotkan pe-
sästä. Lisäksi piiri kommentoi arviointisuunnitelman 
tarkoitushakuista virkistyskäytön merkityksen vähät-
telyä. Koitajoen planktonsiika jätettiin mainitsematta, 
ja virkistyskäyttöarvoista käsiteltiin ainoastaan Tapion 
Taipaleen maiseman muuttuminen. 

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen kalatalousyksikkö 
totesi kannanotossaan kalastoselvityksen suppeak-
si. YVA-selostuksen mukaan Koitajoen yläosan kala-
lajeja ovat ainakin ahven, hauki, seipi, simppu, särki 
ja säyne. Metsähallitus arvioi, että tuotantoalueelta 
kantautuva pöly- ja meluhaitta vähentää Koitajoen 
erämaisuuteen perustuvaa virkistysarvoa. Joensuu 
yliopisto kommentoi, että Ruosmesuolla sijaitsevia ar-
vokkaita lettokasvillisuusjuotteja ei saa niiden harvi-
naisuuden vuoksi ottaa turvetalouden piiriin (Pohjois-
Karjalan ympäristökeskus 1998c).

Vapo Oy oli hakenut lupaa Iljansuon, Koivusuon ja 
Ruosmesuon kuivatusvesien johtamiseen Koitajoen 
vesistöön vuonna 1991. Vuosikymmen myöhemmin 
11.6.2002 päivätyllä kirjeellä Vapo Oy veti hakemuk-
sen pois käsittelystä. Peruttu lupahakemus koski Koi-
vu- ja Ruosmesuon osalta 1400 ha:n suuruista tuo-
tantoalaa (Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 2002). 
Turpeennoston sijaan Vapo suunnitteli ruokohel-
piviljelmän perustamista. Ruokohelpialat istutettiin 
vuosina 2003 ja 2004, ja niitä lannoitettiin vuoteen 
2008 saakka (Itä-Suomen aluehallintovirasto 2015b). 
2000-luvun alkupuolella ruokohelpeä pidettiin hyvänä 
energiakasvina nopeakasvuisuutensa vuoksi.

Itä-Suomen ympäristölupavirasto teki hankkeen 
peruuntumisesta päätöksen 20.12.2002. Huolimatta 
poistuneesta turpeennostopaineesta, lupapäätökses-
tä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen. Muun muas-
sa Pohjois-Karjalan ympäristökeskus vaati jälkihoi-
tovelvoitteiden ja riittävien vesiensuojelurakenteiden 
lisäämistä (Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 2003). 
Vaasan hallinto-oikeus antoi päätöksen 27.8.2004, 
joka palautti lupahakemuksen Itä-Suomen ympäris-
tölupaviraston käsittelyyn. Päätöksen mukaan lupa-
hakemuksen peruuttaminen ei poista jälkihoito- ja 
tarkkailuvelvoitteita (Vaasan hallinto-oikeus 2004). 
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuk-
set.

Itä-Suomen ympäristövirasto antoi 11.7.2008 pää-
töksen, jossa annettiin vesiensuojelu-, jälkihoito- ja 
tarkkailumääräykset Iljansuon lopetetulta turvetuotan-
toalueelta tulevien kuivatusvesien johtamisen vuoksi 
(Itä-Suomen ympäristölupavirasto 2008). Muun mu-
assa Pohjois-Karjalan ympäristökeskus ja Ilomantsin 
ympäristölautakunta valittivat päätöksestä. He katsoi-
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vat, että vesiensuojelua, alueiden jälkihoitoa ja vesis-
tövaikutusten tarkkailua koskevia velvoitteita ei ole 
annettu riittävässä laajuudessa, ja Ilajanjärven lisäksi 
Ilajanjoki, Alajoki ja Koitajoki tulee sisällyttää valvon-
nan piiriin (Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 2008b). 
Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Koivu-Ruosmesuota 
koskevat vaatimukset päätöksellään 9.6.2010 ja kor-
kein hallinto-oikeus 23.2.2011 (Itä-Suomen aluehallin-
tovirasto 2015b).

Vapo haki vuonna 2013 vielä kertaalleen ympä-
ristölupaa Itä-Suomen aluehallintovirastosta Koivu-
Ruosmesuon turvetuotannolle. Natura-kuulemisten 
jälkeen tuotantoalueen koko rajautui 1238 hehtaariin 
(Itä-Suomen aluehallintovirasto 2015b). Koitajoen 
Natura 2000 -alueen pinta-ala on 7561 ha. Pohjois-
Karjalan maakuntakaavassa aluetta ei ole sisällytetty 
turvetuotantovarauksiin. Ruokohelpiviljelmän hävit-
tämiseen Vapo suunnitteli käyttävänsä Roundup -ni-
mistä glyfosaattia sisältävää valmistetta. Tätä muun 
muassa Koitajoen kalastusalue ja Ilomantsin luonnon-
ystävät eivät hyväksyneet. Aine huuhtoutuisi vesistöi-
hin ja olisi vaaraksi Koitajoen planktonsiialle, joka on 
herkkä vedenlaadun muutoksille ja erilaisille kemikaa-
leille.

Vapolle ei myönnetty lupaa turpeennostoon Koivu-
Ruosmesuolla Koitajoen Natura-alueen läheisyyden 
vuoksi. Aluehallintolupavirasto antoi kielteisen päätök-
sen vuonna 2015. Luonnonsuojelulain mukaisesti tuli 

arvioida, heikentääkö hanke merkittävästi niitä luon-
nonarvoja, joiden suojelemiseksi Koitajoen Natura-
alue on perustettu. Turpeennostoalueen avaaminen 
vaikuttaisi heikentävästi Natura-alueen koskematto-
muuteen, eheyteen ja ekologiseen toimivuuteen, mi-
kä on luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan vastaista. 
Lisäksi etenkin vesien kemiallinen käsittely vaikuttaisi 
meanderoivan, Fennoskandian luontaisiin jokireittei-
hin kuuluvan, Koitajoen vedenlaatuun ja luonnonti-
laan. Päätöksessä sovellettiin myös varovaisuuspe-
riaatetta, sillä tutkimustieto muun muassa turvepölyn 
vaikutuksista luonnonarvoihin oli puutteellista. Alue-
hallintovirasto yhtyi päätöksessään Pohjois-Karjalan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Metsä-
hallituksen Natura-lausuntoihin (Itä-Suomen aluehal-
lintovirasto 2015b).

Alueelle on ehdotettu ennallistamistoimia jo vuon-
na 2002 (Similä & Suvanto 2003). Koivu-Ruosmesuon 
sijainti Koitajoen Natura-alueen ja Koivusuon luon-
nonpuiston välittömässä läheisyydessä Pohjois-Kar-
jalan biosfäärialueen keskellä tekee siitä loistavan en-
nallistamiskohteen. Koivu-Ruosmesuon alueella pesii 
EU:n lintudirektiivin I liitteen lajeista muun muassa 
merikotka. Etenkin Ruosmesuolla on vielä runsaasti 
turpeennoston ja menneiden ojituksien jälkiä. Alueen 
ennallistaminen parantaisi Koitajoen Natura-alueen 
ekologista kytkeytyneisyyttä.

Koitajoki virtaa soiden keskellä. Kuva Markku Tano.
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7 Kaivannaistoiminta

7.1 Pampalo

Ilomantsissa toimii Pampalon kultakaivos. Tuotanto 
käynnistyi vuoden 2011 alussa. Pampalon esiintymäs-
sä arvioitiin YVA-prosessissa olevan louhittavaa vuo-
teen 2017, ja lisälöydösten myötä vuoteen 2020 (Poh-
jois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
2011). Tällöin vuosittain louhittaisiin 200 000–250 000 
tonnia malmia. Kullan maailmanmarkkinahinnan 
heilahtelu 2010-luvulla sai yhtiön kuitenkin rajoitta-
maan louhintaa. Toiminta on jälleen keskeytyksissä.

Malminetsintäkilpailuja järjestettiin 1970- ja 
1980-luvuilla, muun muassa Ilomantsin kunnan toi-
mesta vuonna 1974 (Ilomantsin kunnalliskertomus 
1974). Kilpailujen tavoitteena oli lisätä kaivannaistie-
toisuutta kansalaisten keskuudessa. Lisäksi Geologi-
nen tutkimuskeskus, GTK, kartoitti aktiivisesti maam-
me malmivaroja. Pampalon kulta löytyikin GTK:n 
toimesta vuonna 1989. Vuotta myöhemmin austra-
lialainen geologi Peter-Sorjonen-Ward paikansi kul-
taesiintymän, niinpä löydöstä kutsuttiin Wardin kulta-
esiintymäksi (Tervo 2013).  GTK suoritti esiintymällä 
kairauksia, joilla selvitettiin kultamalmion kokoa ja pi-
toisuuksia.

Tapahtumasarja, joka johti Pampalon kultakaivok-
sen perustamiseen, oli monivaiheinen. Kauppa- ja 
teollisuusministeriö järjesti tarjouskilpailun vuon-
na 1994, jonka seurauksena Outokumpu Mining Oy 
hankki esiintymän haltuunsa. Yhtiö perusti kaivos-
piirin ja aloitti koekaivostoiminnan alueella vuonna 
1995. Kaivostoiminta edellytti vuonna 1994 säädetyn 
YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin. 
YVA-raportti valmistui vuonna 1999. Raportissa kä-
siteltiin myös suppeasti sosiaalisten vaikutusten ar-
viointi. Pampalon kultakaivoshankkeelle myönnettiin 
ympäristölupa vuonna 2001. Outokumpu Mining Oy 
vetäytyi kuitenkin hankkeesta kullan alhaisen maail-
manmarkkinahinnan vuoksi.

Kultaesiintymä sai uuden omistajan, kun australia-
lainen Dragon Mining -kaivosyhtiö osti oikeudet Pam-
palon kultaesiintymään (Tervo 2013). Näin Pampalon 
kultaesiintymä päätyi vahvemmin osaksi globaalia 
kaivannaisteollisuutta. Suomessa yhtiö toimi nimel-
lä Polar Mining. Australialaisomistus otettiin Ilomant-
sissa vastaan mutkattomasti. Yhtiön nettisivut olivat 
suomenkieliset ja henkilökunta puhui suomea, joten 

suuremmilta ennakkoluuloilta säästyttiin. Kullan maa-
ilmanmarkkinahinta pysyi edelleen alhaalla, niinpä 
kaivostoimintaa ei aloitettu.

Omistaja vaihtui vielä kertaalleen, kun vuonna 2006 
Endomines Oy osti oikeudet Pampalon kultaesiinty-
mään. Endomines Oy on ruotsalaisen Endomines 
AB:n tytäryhtiö. Yhtiöt ovat listautuneet Tukholman 
pörssiin. Endomines Oy jatkoi kairauksia esiintymällä 
vuonna 2008 ja aloitti vuotta myöhemmin kaivoksen 
rakentamistyöt. Valmistelut koetuotannon aloittami-
seksi olivat valmiina joulukuussa 2010 (Tervo 2013). 
Vuonna 2011 toiminta käynnistyi. 

Pampalon kultakaivoksesta aiheutuu ympäristövai-
kutuksia, joista osa liittyy louhoksen perustamiseen, 
louhintaprosessiin ja malmin kuljetuksiin ja jatkokä-
sittelyyn. Kaivostoiminnalla on vaikutuksia luonnon 
monimuotoisuuteen, tosin nämä vaikutukset ovat 
huomattavampia avolouhinnassa. Pampalon kulta-
kaivoksen maanpäällinen osa on verrattain pieni. Ve-
sistövaikutuksia aiheutuu sekä rikastushiekka-altaalta 
että kaivoksesta. Vuoden 2011 rikastushiekka-altaan 
vesitarkkailutuloksissa vesi oli ravinteikasta, mutta ve-
den pH oli lähellä neutraalia ja metallien pitoisuudet 
alhaisia. Kaivosvedessä pitoisuudet olivat korkeam-
pia. Kaivostoiminnasta huuhtoutuu pääasiassa rau-
taa, mutta maa-ainesten käsittelystä saattaa huuh-
toutua myös arseenia, nikkeliä ja kromia (Itä-Suomen 
aluehallintovirasto 2012, 75).

Toiminnan vesistövaikutukset kohdistuvat rikastus-
hiekka-alueelta Jorhonjoen valuma-alueelle, joka si-
jaitsee kaivospiiriltä länteen. Kaivosalueen osalta vai-
kutukset kohdistuvat metsäojia myöten Hattujärven 
pohjoispäähän laskevaan Sivakkojokeen ja edelleen 
Hattujärveen. Hattujärvi on hieman ravinteikas, hyvin 
humuspitoinen ja laajalta alueelta mutapohjainen, ma-
tala, noin 5 km2:n suuruinen järvi. Ekologisen luokitte-
lun mukaan järven tila on hyvä. Hattujärveen on myös 
istutettu planktonsiikaa. 

Vesireitti jatkuu Hattujärvestä Hattujokea ja Jor-
honjokea pitkin Harkkojärveen ja Pirttijärveen ja edel-
leen Syväysjokeen, joka laskee Käenkosken kautta 
Koitereeseen. Lisäksi selkeytetyn kaivosveden pur-
kuvesistönä toimii tarvittaessa Ylä-Koitajoen vesistö-
alueeseen kuuluva Lietoja, joka laskee Alajokeen ja 
edelleen Koitajokeen. Lietoja kulkee Koivu-Ruosme-
suon läpi (Itä-Suomen aluehallintovirasto 2012, 75). 
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Kuva 8. Luonnonvarojen käyttöpaineita Koitajoella.
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Kaivosprosessissa on pyritty huomioimaan nä-
mä vaikutukset, sillä kullan rikastamiseen ei käytetä 
syanidia. Syanidia käytetään ainoastaan laboratorio-
maisissa olosuhteissa. Tämän vuoksi kultakaivoksen 
sosiaalinen hyväksyttävyys on suhteellisen korkealla 
tasolla (Tervo 2013). Kaivos on työllistänyt paikallisia 
ja tarjonnut työsuhdeasuntoja Hattuvaaran kylältä. 
Kaivosmiehet käyttävät paikallisia palveluita, joten il-
man kaivosta kyläkauppa olisi suljettu aikaisemmin. 
Paikalliset kokevat kaivostoiminnan osana laajempaa 
luonnonvarojen käytön jatkumoa (Mononen 2012). 
Kaivostoiminta kytkeytyy osaksi metsien ja soiden 
voimaperäistä hyödyntämistä.

Yhtiö asetti tavoitteeksi 800–900 kiloa kultaa vuo-
dessa. Viime vuosina tavoitteisiin ei ole aivan ylletty. 
Vuonna 2015 kultaa saatiin 530 kiloa. Kuitenkin vuon-
na 2016 yhtiö noudatti valikoivaa louhintaa, jolloin kul-
tamäärä jäi 325 kiloon (Karjalainen 4.1.2017). Kullan 
hinnan lasku oli tähän osasyynä. Valikoivan louhinnan 
avulla malmitonnin kultapitoisuus saatiin nousemaan 
2,6 grammaan edellisvuoden 1,9 gramman sijaan. 
Vuonna 2017 kaivoksen louhinta ja rikastamoproses-
sien lopputuloksena saatu kultamäärä nousi 398,1 ki-
loon (Karjalainen 22.1.2018). Malmin kultapitoisuus 
oli myös aiempaa korkeampi: keskimäärin 2,9 gram-
maa tonnissa, kun vuotta aiemmin pitoisuus oli 2,6 
grammaa tonnissa. 

Kultaa on kaivettu jo 750 m:n syvyyteen ja arvi-
oiden mukaan kultasuoni on ehtymässä, ellei Pam-
palosta löydetä uutta esiintymää. Kaivostoiminnan 
luonteeseen kuuluukin tietty syklisyys (Tervo 2013). 
Toiminta hiipuu, mutta jättää jälkeensä arvet.

Kaivostoiminnan sosiaalisia vaikutuksia Ilomantsin 
Pampalossa tutkineet Itä-Suomen yliopiston tutkijat 
ovat määritelleet toimivat suhteet ympäröivään pai-
kallisyhteisöön kaivosyhtiön keskeisiksi menestyk-
sen edellytyksiksi (Mononen 2012; Tervo 2013). Ilo-
mantsin kunta ja hattuvaaralaiset ovat suhtautuneet 
pääasiassa myönteisesti Pampalon kultakaivokseen. 
Paikallista yhteistyötä on syntynyt virallisen tiedotuk-
sen lisäksi myös muun muassa kaivostyöntekijöiden 
ja kylätoimikunnan välille (Tervo 2013). 

Sosiaalista hyväksyttävyyttä ratkaisevampaa kai-
vostoiminnan syntymiselle on toiminnan taloudelliset 
edellytykset. Tässä valtio toimi kaivostoiminnan tu-
kena myönteisellä lainapäätöksellään. Valtio ja kun-
nat ovat avustaneet kaivosyhtiöitä myös tarjoamalla 
infrastuktuuria. Ilomantsin kunta osallistui huolto- ja 
koulutusrakennuksen rakentamiskustannuksiin. Säh-
kölinjaa yhtiö rakennutti 48 km itse. Myönteistä suh-
tautumista kaivostoiminnan tukemiseen on myös 

kritisoitu, sillä tämän katsotaan olevan jäänne ajal-
ta, jolloin kaivosyhtiöt olivat valtionyhtiöitä (Mono-
nen 2012). Tämä istuu huonosti nykyiseen globaaliin 
toimintaympäristöön. Ympäristöhaitat ovat paikallisia 
ja hyödyt globaaleja.

7.2 Karjalan kultalinja

Endomines toimitti vuonna 2013 ympäristövaikutus-
ten arviointiselostuksen koskien yhtiön kaivoshank-
keita Ilomantsin kunnan Hattuvaaran alueella (Poh-
jois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
2013). Yhtiön omistuksessa olevat Karjalan kultalin-
jan kohteet käsiteltiin samassa ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelyssä. Karjalan kultalinjan alue 
sijoittuu Vaara-Karjalan maisemakokonaisuuteen. 
YVA-menettely käsitti Rämepuron kaivospiirialueen, 
sekä Hoskon, Kuiviston, Muurinsuon, Kuittilan, Korvi-
lansuon ja Pampalo NW:n esiintymät. Tämän lisäk-
si yhtiöllä on muita valtauksia ja varauksia alueella. 
Selostuksessa käsitelty avolouhostoiminta ajoittuisi 
vuosille 2012–2020. Suunniteltujen avolouhosten toi-
minta-aika oli 2–6 vuotta ja louhintamäärät vaihtelevat 
355 000 tonnista 1 880 000 tonniin, josta kullan osuus 
vaihtelisi 100 000 tonnin ja 410 000 tonnin välillä.

Yhteysviranomaisen lausunnon mukaan luonnon-
varojen kestävän käytön vaatimus on huomioitu sup-
peasti ottaen huomioon valtakunnalliset maankäyt-
tötavoitteet (Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus 2013). Käyttökelpoisen sivukiven 
käyttömahdollisuuksia olisi voinut selvittää tarkemmin. 
Hankekokonaisuus sijaitsee keskellä Pohjois-Karjalan 
biosfäärialuetta, jonka vuoksi luonnonvarojen kestävä 
käyttö olisi pitänyt kirjoittaa paremmin auki arviointi-
selostukseen. Toisaalta yhteysviranomainen piti ym-
päristövaikutusten arvioinnin sekä kansalaisten tie-
donsaannin ja osallistumisen kannalta tärkeänä, että 
hanke käsiteltiin yhtenä kokonaisuutena, jolloin koko-
naiskuva vaikutuksista on parempi. 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa käsitellyistä 7 
hankkeesta Endomines Oy haki Rämepuron ja Hos-
kon kaivoksille ympäristölupaa. Rämepuron kaivos 
on avolouhos, joka sijaitsee Hattuvaaran kylän lähellä 
noin 35 km Ilomantsin keskustasta. Itä-Suomen alue-
hallintovirasto myönsi Endomines Oy:lle Rämepuron 
kaivoksen ympäristöluvan, vesitalousluvan ja toimin-
nanaloittamisluvan 9.5.2014 (Itä-Suomen aluehallin-
tovirasto 2014b). Lupahakemuksessa arvioitiin Rä-
mepuron malmivarojen käsittävän 216 000 tonnia. 
Hankealueen vedet johdetaan Rämepuron kautta Ila-
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janjokeen ja Ilajanjärveen. Alueella toteutettiin luonto-
selvitykset vuosina 2008 ja 2011. Luonnonsuojelualu-
eita ei sijaitse kaivoksen läheisyydessä. 

Päätöksestä valitettiin, ja lupa vaadittiin kumotta-
vaksi Ilajanjärveen kohdistuvien vaikutusten takia. 
Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen pääosin, 
mutta täydensi Rämepuroon johdettavien kuivatusve-
sien päästömääräyksiä sulfaatin ja typen enimmäis-
pitoisuutta koskevilla raja-arvoilla (Vaasan hallinto-oi-
keus 2015). Vesistövaikutusten katsottiin kohdistuvan 
suurimmaksi osaksi Rämepuroon, eivätkä vaikutukset 
Ilajanjärveen ole huomattavat. 

Rämepuron kaivoksen toiminta loppui vuonna 2016. 
Tämän jälkeen alueella on tehty maisemointitöitä (Sa-
vo-Karjalan ympäristötutkimus Oy 2017). Velvoitetark-
kailu ja kalatalousvelvoitteet säilyvät alueella toimin-

nan loppumisesta huolimatta. Toiminnan loppumisen 
jälkeen Rämepuron alueelta purkautuu edelleen hap-
pamia ja metallipitoisia vesiä.

Hoskon kaivos sijaitsee Pihlajavaaran kylässä 58 
km Ilomantsin keskustasta ja 12 km Pampalosta poh-
joisen suuntaan. Alueen malmivarat ovat noin 300 000 
tonnia. Hoskon kaivokselle on myönnetty ympäristölu-
pa, vesitalouslupa sekä toiminnanaloittamislupa (Itä-
Suomen aluehallintovirasto 2015a). Kaivoksen vedet 
johdetaan Valkeapuron kautta Petäjäjokeen, josta 
edelleen Haapajokeen ja Hiisjärveen. Lähimmät Natu-
ra 2000 -kohteet ovat Pönttövaara-Pahkavaaran alue 
noin 12 km koilliseen ja Karjalan kultalinjan itäpuolella 
sijaitseva Koitajoen Natura-alue. Hoskon alueelle on 
suunniteltu avolouhostoimintaa, mutta avaamisajan-
kohdasta ei ole tarkempia suunnitelmia.

Koivusuo on osa Koitajoen Natura 2000 –aluetta. Kuva Heikki Kokkonen.
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8 Matkailu ja mökkeily

Ilomantsin matkailu alkoi kehittyä 1950-luvun lopulta 
lähtien (Björn 2006, 602). Muualta tulleiden mielikuvis-
sa Ilomantsi näyttäytyi kauniin romanttisena rajaseu-
tuna, jota kiireinen elämänrytmi ei vielä koskettanut. 
Ilomantsin matkailussa painottui karjalaisuus, orto-
doksisuus, luonto ja rajan läheisyys, sillä näitä asioita 
arveltiin matkailijan hakevan. Niiden varaan rakentui 
Ilomantsin matkailu 1970-luvun kukoistuskautena ja 
nykyäänkin. Ilomantsissa vierailevalle on tarjolla sekä 
luontomatkailun että karjalaisuuden elementtejä.

Runonlaulajan pirtti muodostui Ilomantsin matkai-
lun kulmakiveksi. Runonlaulajan pirtti -säätiö perus-
tettiin vuonna 1959 tarkoituksenaan vaalia karjalaisia 
ja kalevalaisia perinteitä. Runonlaulajan pirtti valmistui 

kesäkuussa 1964. Hanke sai heti julkisuutta, sillä jo 
vuonna 1961 televisiossa esitettiin Runonlaulajan pirt-
tiä käsittelevä ohjelma, ja pirtin vihkiäiset televisioitiin. 
Myöhemmin pirtin emäntänä toiminut Paula Klemola 
ja kanteleensoittajat takasivat pirtin suosion. Kestipirtti 
valmistui vuonna 1977 (Björn 2006, 605–607).

1970-luvulla Ilomantsin matkailu eli kukoistuskaut-
taan. Yöpymismäärät kunnan omistamilla ja yksityisil-
lä leirintäalueilla lisääntyivät voimakkaasti. Matkailijat 
koostuivat pääasiassa kotimaanmatkailijoista, mutta 
Ilomantsin luontoa ja karjalaisen kulttuurin omaleimai-
suutta saavuttiin katsomaan myös ulkomailta. Vuonna 
1971 yöpymisiä oli Ilomantsissa 22 000 ja vierailijoi-
ta noin 60 000 (Ilomantsin kunnalliskertomus 1971). 

Runonlaulajan pirtti. Kuva Eerika Albrecht 18.8.2018.



49

Paikkakunnalla vieraili muun muassa The Daily Te-
legraph -lehden toimittaja, jonka myötä Ilomantsi sai 
myös kansainvälistä huomiota. Ilomantsin kunnan 
matkailulautakunta edisti matkailua painattamalla ne-
liväriesitteen (Ilomantsin kunnalliskertomus 1972). 

Matkailutoiminta oli koko 1970-luvun vilkasta. Ruh-
karannan lomakeskus muodostui tärkeimmäksi ma-
joituskohteeksi ylittäen 10 000 yöpymiskerran rajan 
vuonna 1972. Lisäksi Koitereen leirintäalue ja Mek-
rijärven ja Nuorajärven retkeilymajat olivat suosittu-
ja. Vuonna 1973 yöpymisten määrä oli kohonnut jo 
34 000 (Ilomantsin kunnalliskertomus 1973). Ruhka-
rannan lomakeskusta laajennettiin käsittämään 30 
mökkiä ja 200 vuodepaikkaa (Björn 2006, 609). Ju-
hannuksen vietto kauniin luonnon keskellä veti mat-
kailijoita Ilomantsiin. Seulavaaran täyshoitola avattiin 
juhannukseksi 1974 (Ilomantsin kunnalliskertomus 
1974). Vuonna 1975 uutisoitiin sanomalehti Karjalai-
sessa Ilomantsin matkailun roimasta kasvusta (Kar-
jalainen 15.10.1975). Ruhkarannan lomakeskuksen 
laajennus oli valmistunut, ja myös leirintäalueet ja ret-
keilymajat vetivät hyvin väkeä. 

Luontomatkailukuntana puitteet ovat monipuoliset. 
Merkittyjä ja varustettuja retkeilyreittejä ja luontopol-
kuja kulkee Ilomantsissa yhteensä 150 km, ja melo-
miseen soveltuvia vesistöreittejä on runsaasti. Tapi-
on taival -retkeilyreitin suunnittelu alkoi vuonna 1975 
(Björn 2006, 609). Tapion taival kulkee Polvikosken 
kylältä Ilajaan itärajan läheisyydessä Ylä-Koitajoen 
vartta. Reitti tehtiin valmiiden metsä- ja uittomiesten 
polkujen pohjalle. Taitajan taival kulkee 31 km:n mat-
kan Petkeljärven kansallispuistosta Mekrijärven ky-
lään Petkeljärvi-Putkelanharjun Natura-alueiden se-
länteillä (Korkalainen 2011). 

Susitaipaleen reitistä muodostui 100-kilometrinen 
vaellus, joka kulkee Petkeljärveltä Möhkön, Ilajan ja 
Tapionahon kautta Koitajoen varteen ja siitä Hattuvaa-
ran ja Naarvan kautta Patvinsuolle (Björn 2006, 609). 
Susitaipaleen kulkijan on huomioitava, että polku kat-
keilee hakkuu- ja soranottoalueilla ja erillistä ulkoilu-
karttaa ei koko reitin pituudelta ole (www.susitaival.
info).

Pogostan Sanomissa kirjoitettiin vuonna 1992, 
kuinka luontoloma parhaimmillaan vapauttaa työelä-
män paineista ja rasitteista ja auttaa latautumaan uu-
teen työvireeseen (Pogostan Sanomat 18.5.1992). 
Ilomantsia kehuttiin monipuoliseksi ja arvokkaaksi 
luontokunnaksi. Ekologisuus arvona soveltuu hyvin 
luontomatkailun kehittämiseen. 

Hermannin viinitilan viini ja vesitorniin perustettu 
viinitorni ovat ilomantsilaisia erikoisuuksia. Patvin-

suon ja Petkeljärven kansallispuistot houkuttelevat 
tasaisesti vierailijoita kesäkausina. Nämä matkailijat 
vierailevat useimmiten pienissä 2-5 hengen seurueis-
sa ja käyttävät suhteellisen vähän muita kuin majoi-
tuspalveluita (Korkalainen 2011). Näissä aineksissa 
olisi potentiaalia matkailun kehitykselle. Kuitenkaan 
samanlaista huomattavaa matkailun lisäystä ei Ilo-
mantsissa ole tapahtunut kuin Kolilla.  

Karjalaisuus ja ortodoksisuus kiehtovat niin koti-
maan kuin ulkomaan matkailijaa edelleenkin. Parp-
peinvaaran runokylässä voi tutustua karjalaisen 
runonlaulun historiaan. Möhkön ruukki esittelee rau-
danvalmistuksen historiaa, Taistelijan Talo ja Raja-
kenraalin maja sotahistoriaa. Karjalainen ruokape-
rinne tarjoaa matkailijalle monenlaista maisteltavaa. 
Maukkulan Mustikkamäki sai viimeisimpänä Karelia 
a la Carte maininnan, jolla palkitaan karjalaista ruo-
kakulttuuria edistäviä ravintola-alan yrityksiä. Karhu-
festivaalin yhteydessä järjestettävä Villiruokafestivaali 
tarjoaa vierailijoille monenlaisia paikallisista raaka-ai-
neista valmistettuja makuelämyksiä. Karhufestivaalilla 
kotimaiset ja kansainväliset puunveistäjät kokoontu-
vat (www.msl.fi).

Mökkeilybuumi alkoi 1960-luvulla, kun varallisuus 
kasvoi ja vapaa-ajan viettoa arvostettiin enemmän. 
Voimakas muuttoliike oli tuottanut uusia kaupunkilai-
sia, joilla juuret olivat maalla. Ilomantsissa myönnet-
tiin 25 mökinrakennuslupaa vuonna 1967 (Karjalainen 
4.8.1989). Entisestä herrojen huvilaharrastuksesta 
muodostui koko kansan kesänviettotapa. Rantara-
kentamiselle tämä on asettanut 1900-luvun lopun 
vuosikymmeninä suuria haasteita. Rannoille hajau-
tunut osa-aikainen asutus on aiheuttanut ympäris-
tönsuojelulle haasteita. Vielä 1960- ja 1970-luvuilla 
mökkinä toimi vaatimaton yhdestä tai kahdesta huo-
neesta koostuva asuinrakennus, rantasauna, johon 
kannettiin vedet, ja ulkokäymälä. Laskivedet kaadet-
tiin maastoon ja käymäläjätteet kompostoitiin. 

Jätehuollon ja vesiensuojelun merkitys alettiin ym-
märtää, kun eläköityneet mökinomistajat muuttivat 
vapaa-ajanasuntojaan ympärivuotiseen asuinkäyt-
töön 1990-luvulta eteenpäin. Mökkien varustelutaso 
parani, ja usein sisävessan ja suihkun rakentaminen 
katsottiin tarpeelliseksi. Nykyajan uudet vapaa-ajan-
asunnot ovat kooltaan ja ulkomuodoltaan kaukana 
mummonmökeistä. Mökkeilyn ympäristövaikutukset 
ovat kasvaneet pidentyneiden mökkimatkojen, lisään-
tyneen vapaa-ajanviettoon kohdistuvan kulutuksen, 
sähkösaunojen ja vesivessojen myötä. Mökkien ve-
sienkäsittely on kehittynyt, mutta mökkirannoista voi 
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huuhtoutua vesiin runsaasti mikromuoveja tai silikonia 
sisältäviä shampoo- ja pesuainejäämiä.

Mökkeily on vapaa-ajanviettotapana edelleen kas-
vattanut suosiotaan. Ilomantsissa mökkeily houkut-
taa useimmiten eteläsuomalaisia (Yle 2009). Näillä 
mökinomistajilla tai mökin ostoa suunnittelevilla on 
useimmiten juuret Ilomantsissa. Mökkeilijät ja vapaa-
ajan asunnon omistajat tuovat lisää eloa Ilomantsin 

kuntaan. Kesäasukkaat käyttävät mökkikunnissaan 
monenlaisia palveluita, ruokakauppaa, rakennus-
liikkeitä jne., vaikka viihtyvätkin suurimmaksi osaksi 
luonnon helmassa. Seuraavien sukupolvien vapaa-
ajanviettotavat poikkeavat niin sanottujen suurten ikä-
luokkien tavoista viettää vapaa-aikaa. Jää siis nähtä-
väksi, missä määrin ja millä tavalla kesämökkikanta 
on käytössä tulevaisuudessa.

Villiruokafestivaali. Kuva Eerika Albrecht 18.8.2018.
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9 Suojelu

9.1 Suojellut suot: Kesonsuo

Kesonsuo sijaitsee Ilomantsissa Koitajoen mutkan 
eteläpuolella. Suokompleksi kuuluu kermikeidassoi-
den tyyppiin, jolle on tyypillistä kermien ja rimpien 
vuorottelu. Kesonsuo on Pohjois-Karjalan parhaimpia 
lintusoita. Suolla pesii muun muassa hanhia. Keson-
suon keskiosa rauhoitettiin metsästykseltä Ilomantsin 
riistanhoitoyhdistyksen ja Sonkajan kalastuskunnan 
päätöksellä jo vuodesta 1959 herrasmiessopimuksel-
la (Borg & Kaipiainen 1975; Karjalainen 28.2.1976). 
Koitajoen varren luhtaniityt ja rämereunus eivät kuu-
luneet rauhoitusalueeseen. 

1960-luvulla Ilomantsin kunta kiinnitti huomiota 
Keson suoalueen ainutlaatuisuuteen ja kutsui maan-
omistajia koolle sen rauhoittamiseksi. Rauhoitettava 
alue olisi 1520 ha Koitajoen mutkassa ja suurin maan-
omistaja oli Kaukas Oy, joka oli jo rauhoittanut omat 
alueensa metsästykseltä (Karjalainen 18.5.1965). 
Suon luontoarvot tunnustettiin laajemminkin, ja muun 
muassa silloinen apulaisprofessori Rauno Ruuhijärvi 
kutsui Kesoa maamme mahtavimmaksi lintusuoksi 
(Karjalainen 8.4.1967). Kesonsuon alue sisältyi Koi-
tajoen-kansallispuisto -nimellä Ympäristönsuojelun 
neuvottelukunnan maa- ja metsätalousministeriölle 
vuonna 1973 laatimaan Suomen kansallispuistover-
kon kehittämisohjelmaan. Ehdotuksesta toteutettiin 
ainoastaan Lemmenjoen kansallispuiston laajennus 
(Perttula 2006). 

Maanomistajien kanssa käydyssä vuoropuhelus-
sa punnittiin lakisääteisen ja vapaaehtoisen suojelun 
vaihtoehtoja. Kansallispuiston perustaminen olisi mer-
kinnyt alueen lunastamista valtiolle. Vapaaehtoisessa 
rauhoituksessa maanomistus säilyisi. Alueen saatta-
miseksi vapaaehtoiseen suojeluun perustettiin Keso-
toimikunta vuonna 1973. Toimikunnan ehdottamien 
rauhoitussäännösten mukaan liikkuminen alueella oli-
si kielletty ilman erityislupaa 1.4–30.11. välisenä aika-
na. Oikeus metsästykseen ja kalastukseen Koitajoella 
säilyisi. Marja-aikaan olisi lupa liikkua suolla, ja maan-
omistaja voisi rakentaa erämajan Koitajoen varteen 
(Borg & Kaipiainen 1975; Karjalainen 28.2.1976). 

Maanomistajien saaminen hankkeen taakse ei ol-
lut yksinkertaista, vaikka suurin osa kannatti Keson 
rauhoitusta. Kesonsuon alueella oli noin 60 tilaa, joilla 
yhteensä noin 200 omistajaa (Huttunen 1997). Osaa 

omistajista oli vaikea tavoittaa. Rauhoitusehdotuk-
sessa sovittiin korvauksista maanomistajille alueelle 
jäävän puuston osalta. Lylykosken ruoppaaminen he-
rätti vastustusta 1970-luvun alkupuolella ja oli omiaan 
vauhdittamaan myös Keson suojeluhanketta (Borg & 
Kaipiainen 1975). Perkaushankkeen myötä Koitajoen 
vesi olisi laskenut, mikä olisi haitallista kalakannalle ja 
vaikuttaisi alueen tulvaniittyihin ja -soihin. Hankkeella 
olisi vaikutuksia myös Kesonsuon vesitalouteen. Ly-
lykosken pohjapato rakennettiin vuosina 1976–1977 
(Itä-Suomen vesioikeus 1989).

Kesonsuon suojelun monivaiheista historiaa ruo-
dittiin Pohjois-Karjalan luonnon vuoden 1975 vuosi-
kirjassa. Dosentti Pekka Borg toimi tuolloin Maailman 
Luonnonsäätiön Suomen rahaston kohdevaliokunnan 
puheenjohtajana (Karjalainen 10.10.1975). Vapaaeh-
toista rauhoittamista Maailman Luonnonperintösääti-
ön varoin suunniteltiin ja Keson rauhoittamisbudjetiksi 
arvioitiin 200 000 markkaa (Borg & Kaipiainen 1975). 
Suunnitelma sisälsi korvauksia maanomistajille. Alu-
een valvonta jäisi paikallisille asukkaille ja kalastus-
kunnille (Karjalainen 10.1.1976). Rahaa kerättiin 
muun muassa myymällä Presidentti Kekkosen teke-
miä maalauksia, joista otettu painoversio oli varustettu 
presidentin nimikirjoituksella. Kansallispuistokomitean 
mietinnössä ehdotettiin alueen hankkimista valtion 
omistukseen, mikäli vapaaehtoinen suojeluhanke ei 
toteudu (Borg & Kaipiainen 1975). Kansallispuistoko-
mitea kokoontui vuosina 1974–1976.

Kesonsuon suojelupäätös vahvistettiin Pohjois-
Karjalan lääninhallituksessa 17.8.1976 (Huttunen 
1997). Pohjois-Karjalan läänin maaherra Esa Timo-
nen luki ääneen rauhoitusjulistuksen kiveltä Keson-
suon laidassa. Rauhoituspäätöksessä turvattiin pe-
rinteiset nautintaoikeudet maanomistajille. Päätös oli 
ainutlaatuinen, sillä vapaaehtoisen rauhoituksen ha-
kijana toimivat 166 maanomistajaa. Samalla pelättiin 
suojeluhankkeen saaman julkisuuden vuoksi lisäänty-
vää turismia alueelle. Huoli rauhoituspäätöksen vaiku-
tuksista suolla liikkujien määrään oli aiheellinen, sillä 
sanomalehti Karjalaisen mukaan suolle suunniteltiin 
rakennettavaksi lintutorni ja pitkospuut (Karjalainen 
18.11.1976). Myöhemmin lintutorni rakennettiin Isoon 
Säkäsaareen, jonka sijainti ei ole lintujen tarkkailun 
kannalta paras mahdollinen.
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Maisema Petkeljärvellä. Kuva Ilomantsin museosäätiö.

Rauhoituspäätöksen ehdot olivat tiukat, ja liikkumi-
nen alueella vaati lääninhallituksen luvan, jonka sai 
muun muassa tutkimuskäyttöön. Myöhemmin poik-
keuslupaa linnustolaskentoihin, muuttolintujen ren-
gastukseen ja ilmavalokuvaamiseen haettiin ympäris-
töviranomaisesta. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 
toimi luvan myöntäjänä vuosina 1995–2009, jonka 
jälkeen Pohjois-Karjalan elinkeino- liikenne- ja ympä-
ristökeskus on käsitellyt lupahakemukset.

Vuosi 1976 oli kansainvälinen kosteikkojen- ja soi-
densuojeluvuosi Suomessa. Keso-toimikunta palkittiin 
tasavallan presidentin ”Viisasten kivi” ympäristönsuo-
jelupalkinnolla, jonka presidentti Urho Kekkonen jakoi 
Finlandia -talolla järjestetyssä soidensuojeluvuoden 
pääjuhlassa marraskuussa 1976 (Huttunen 1997). 
Keso-toimikunnan nelivuotinen työ, joka sisälsi maan-
omistajien etsimistä, haastattelua, suostuttelua ja to-
teuttamisesta sopimista palkittiin. Kesonsuo ja sitä 
ympäröivät suot hyväksyttiin myös valtakunnalliseen 
soidensuojeluohjelmaan.

Maa- ja metsätalousministeriö perusti 21.6.1976 
soidensuojelutyöryhmän, jonka tehtävänantona oli 
soidensuojelun tarpeen selvittäminen, soidensuoje-
luohjelman laatiminen ja ehdotuksen valmistelu ohjel-
man toteuttamistavoista ja kustannuksista (Ruuhijärvi 
1978). Valtakunnallinen soidensuojeluohjelma vahvis-
tettiin kahdessa vaiheessa, jotka käsittivät eteläisen 

ja pohjoisen Suomen, vuosina 1979 ja 1981. Soiden-
suojelun täydennysohjelmakohteita hankittiin valtiolle, 
mutta myös suojelualueen perustaminen maanomis-
tajan hakemuksesta lääninhallitukseen tuli kysymyk-
seen (Salminen 1984). Näin meneteltiin Kesonsuon 
noin 1500 ha:n osalta. Lisäksi valtionmaata sisällytet-
tiin soidensuojeluohjelmakohteeseen.

Kesonsuon puusto saatiin korvattua vuoden 
1977 helmikuun loppuun mennessä (Karjalainen 
16.4.1978). Kesonsuon rauhoitusalaa on täydennet-
ty lukuisina yksityisinä suojelualueina, joita oli vuoden 
2007 loppuun mennessä yhteensä 15 (1974 ha) (Poh-
jois-Karjalan ympäristökeskus 2008a). Lisäksi valtiolle 
oli hankittu luonnonsuojeluun varattavia alueita 1762 
ha. Kesonsuon pinta-alasta oli siis käytännössä suo-
jeltu yhteensä noin 3 736 ha (69 % koko alueen pin-
ta-alasta). Kesonsuo on nykyään Natura 2000 -alue. 
Suoalueilla on toteutettu ennallistamistoimenpiteitä. 
Kesonsuo ja sen lähistöllä sijaitseva Mykränsuo ovat 
Freshabit LIFE IP -hankkeessa vuosina 2016–2021 
ennallistettavia kohteita. Soiden ennallistamisen to-
teuttaa Metsähallitus.
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9.2 Kansallispuistot – 
Patvinsuo ja Petkeljärvi

Patvinsuo sijaitsee Koitereen pohjoispuolella Lieksan 
ja Ilomantsin kuntien alueella. Patvinsuon kansallis-
puiston pinta-ala on 105 km2. Patvinsuon erityisyys 
on suomaisema eri muodoissaan. Noin puolet pinta-
alasta on suota. Suotyypeistä parhaiten edustettuna 
ovat pohjoiskarjalaiset keidas- ja aapasuotyypit. Pat-
vinsuon sisällä sijaitsevan Suomunjärven rannoilla on 
runsaasti hienohiekkaista rantaviivaa. Kävijätutkimuk-
sen mukaan tärkein aktiviteetti Patvinsuon kansallis-
puistossa on luonnosta nauttiminen (Lampinen 2013). 

Patvinsuon kansallispuisto perustettiin vuonna 
1982. Sitä edelsi lähes vuosikymmenen kestänyt 
valmistelu, jossa metsätalouden työpaikat ja suoje-
lu asettuivat vastinpariksi. Kansallispuistokomitean 
mietinnössä vuodelta 1976 esitettiin 42 uuden kan-
sallispuiston perustamista (Lilja-Rothsten 2011,14). 
Esitetyt aluevaraukset kohtasivat laajamittaista vas-
tustusta. Patvinsuon osalta Lieksan kaupunki asettui 
voimallisimmin vastustamaan kansallispuistohanket-
ta (Karjalainen 26.11.1978). Alueet haluttiin säilyttää 
lieksalaisten käyttöön. Vuotta aiemmin kaupunginval-
tuusto oli puoltanut varausta, tosin suppeammin alue-
varauksin. Suomunjärven sisällyttäminen aluerajauk-
seen aiheutti erimielisyyttä. 

Vuonna 1985 Patvinsuon kansallispuistoon liitettiin 
Enso-Gutzeitilta ostetut 170 ha lisämaata (Karjalainen 
11.5.1985). Alueen kulotuksia suunniteltiin metsätyy-
pin muuttamiseksi. 1990-luvulla Metsähallituksen or-
ganisaatiouudistus lisäsi luontopalvelut omaksi tulos-
alueekseen metsätalouden rinnalle (Rannikko 2010, 
281). Kansallispuistot siirtyivät Metsähallituksen hal-
lintaan.

Petkeljärven - Putkelanharjun Natura 2000 -alueen 
pinta-ala on 3417 ha. Metsähallituksen omistuksessa 
on 2406 ha. Suojelualue on toteutettu luonnonsuoje-
lulain, vesilain, maa-aineslain ja rakennuslain nojalla. 
Puohtiinsuon Natura-alueen pinta-ala on 891 ha. Alu-
een toteutustapana on luonnonsuojelulaki 1096/1996 
ja maankäyttö- ja rakennuslaki. Suunnittelualueko-
konaisuus on laaja- ja yhtenäinen harju- ja suoalue, 
joka on luonnonsuojelullisesti arvokas kokonaisuus. 

Natura 2000 -luontotyyppien edustavuus on pää-
osin merkittävä, kansallispuiston harjumetsien osalta 
erinomainen tai hyvä. Harjumetsien ja soiden suuren 
osuuden vuoksi 90 % alueesta edustaa jotakin Natu-
ra-luontotyyppiä (Metsähallitus 2007).

Petkeljärven kansallispuisto perustettiin vuonna 
1956 lailla eräiden luonnonsuojelualueiden perusta-
misesta valtionmaille (634/1956), yhteensä 670 ha:n 
alueelle (Kokkonen, 2005, 72). Samana vuonna pe-
rustettiin 6 kansallispuistoa eri puolille Suomea, muun 
muassa Oulangan, Lemmenjoen ja Pyhä-Häkin kan-
sallispuistot, osin korvaamaan Venäjän puolelle jää-
neitä kansallispuistoja. 

Petkeljärvestä tehtiin säästömetsä vuonna 1933, 
joten ajatus alueen suojelemisesta kypsyi jo ennen 
toista maailmansotaa (www.luontoon.fi). Petkeljärven 
kunnostaminen retkeilykäyttöön alkoi vuonna 1957 
(Metsähallitus 2007). Alueesta muodostui nopeasti 
suosittu luontomatkailukohde. Petkeljärven erityis-
piirteenä on 150 vuotta metsätalouden ulkopuolella 
säilynyt puusto. Alueen perustamistarkoituksena on 
pohjoiskarjalaisen harju- ja järviluonnon säilyttämi-
nen. Kansallispuiston kävijämäärä oli 16 000 kävijää 
vuonna 2016 (Pogostan Sanomat 30.1.2017). Suurin 
osa kävijöistä on kotimaan matkailijoita, mutta joukos-
sa on myös kävijöitä muista Euroopan maista (Korka-
lainen 2011).

9.3 Vanhojen metsien 
suojelu ja Natura 2000 
-ohjelma

Suomen maaseudulla luonnonsuojelun ja luonnon 
hyödyntämiseen pohjautuvan ja maanomistajien 
omistusoikeuksia korostavan talonpoikaisen elämän-
muodon yhteentörmäykset ovat tavallisia. 1990-luku 
muistetaan Ilomantsissa suojeluvastaisesta toimin-
nasta. Vanhojen metsien suojeluohjelman yhteydessä 
ja Natura 2000 -verkoston valmistelun aikaan 1990-lu-
vun lopussa oli hyvin voimakasta vastustusta. Tuo-
reempi vastaavanlainen tapaus, jossa maankäytön 
intressit ovat vastakkain matkailun ja virkistyskäytön 
kanssa, on maisemansuojelualueisiin liittyvä kiista Ilo-
mantsissa. Lisäksi soidensuojeluun ja metsien käyt-
töön liittyvissä asioissa on ollut suojeluvastaisuutta 
mukana.

Vanhojen metsien suojeluohjelman taustalla on 
metsälajiston uhanalaistuminen. Vanhojen luonnon-
metsien ominaispiirteitä ovat lahopuun suuri määrä, 
puuston korkea ikä, puustollinen jatkumo ja monipuo-
linen puulajisto. Suojeluohjelman valmisteluun vaikutti 
tietoisuus biodiversiteetin heikentyvästä tilasta. Teho-
metsätalouden aiheuttamaan lajiston köyhtymiseen 
etenkin eteläisessä Suomessa havahduttiin, minkä 
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vuoksi Metsähallitus aloitti vanhojen metsien inven-
toinnit vuonna 1993 (Ympäristöministeriö 1996). Ym-
päristöministeriön asettama vanhojen metsien suoje-
lun työryhmä valmisteli inventointiaineiston pohjalta 
ehdotuksen vanhojen metsien suojeluohjelmasta.

”Ei aariakaan enää suojeluun”, kuului isäntien ää-
ni Hattuvaaran kylässä marraskuussa 1992 pidetyssä 
kokouksessa, jossa vanhojen metsien suojeluohjel-
maa esiteltiin. Hattuvaaran kylässä suojeluohjelman 
toteutus tarkoittaisi suojelun vastustajien mukaan 10 
metsurityöpaikan menetystä. Valtion maita koskevan 
suojelumietinnön valmistelua pidettiin epädemokraat-
tisena, ja sen sanottiin pohjautuvan heikolle tieteelli-
selle valmistelulle. Hattuvaaralaisten kokemana aar-
niometsäesityksen ongelmana oli niukka tiedotus. 
Mielipiteitä vanhojen metsien suojelusta muodostet-
tiin kuulopuheiden perusteella, minkä johdosta metsi-
en suojelun arveltiin määräytyvän yksittäisen eliölajin 
perusteella. Metsurien ja kovakuoriaisten välistä arvo-
järjestystä ihmeteltiin, ja koko aarniometsäohjelman 
valmistelua pidettiin salakähmäisenä (Lehtinen 1994, 
151–163).

Vanhojen metsien suojeluohjelman julkaiseminen 
kiihdytti yleisemmin tunteita myös Pohjois-Karjalassa 
(Björn 2003, 117). Sanomalehti Karjalaisessa otsikoi-
tiin, että vanhojen metsien suojelu vähentäisi 4900 
työpaikkaa (Karjalainen 6.5.1995). Pohjois-Karjalasta 
suojeluohjelma veisi 490 työpaikkaa. Metsurien työ-
paikat vähenivät kuitenkin merkittävimmin metsäta-
louden koneellistumisen seurauksena (Karjalainen 
8.3.1995). Katkeruutta menetetyistä työpaikoista sy-
sättiin luonnonsuojelijoiden niskaan. Etelän suojelu-
aktivistista muodostui viholliskuva, johon rakenne-
muutoksen aiheuttamaa turhautumista kanavoitiin.

Suojelumyönteiset perustelivat suojeluohjelmaa 
sillä, että se toisi vastaavasti matkailutuloja maakun-
taan. Lisäksi luonnonsuojelijat vetosivat kansainväli-
siin sopimuksiin, joihin Suomi on sitoutunut luonnon 
monimuotoisuuden suojelemiseksi. Suojelun vastus-
tajien leirissä Itä- ja Pohjois-Suomen osuutta met-
sien suojelusta pidettiin ylimitoitettuna. Itä- ja Pohjois-
Suomen maakuntien liitot teetättivätkin Jaakko Pöyry 
Consulting Oy:llä selvityksen valtion vanhojen met-
sien suojeluohjelman talous- ja työllisyysvaikutuksista 
(Karjalainen 10.5.1995). 

Suojelukiista kohdistui erityisesti yksityismaiden 
metsänomistajiin, joita parhaiten vakuuttaisi suoje-
lun puolelle raha. Kiistassa talonpoikainen perinne 
ja luonnonsuojelu asettuivat vastinpariksi. Näin kävi 
myös Kuusamon metsäkiistassa vastakkainasettelun 

luonnonsuojelijoiden ja metsänomistajien välillä kär-
jistyessä.

Natura 2000 -hanke käynnistyi vuoden 1994 
lopulla. Taustalla vaikutti Suomen liittyminen EU:hun, 
jolloin suojelualueverkosto tuli päivittää EU:n luon-
to- ja lintudirektiivin mukaiseksi. Ympäristöministeriö 
asetti työryhmän valmistelemaan Suomen Natura-
ehdotusta. Luonnonsuojeluverkoston täydennystar-
peiden kartoittaminen eteni tiukassa aikataulussa il-
man laajempaa kohua. EU:n alkuperäinen aikataulu 
ohjelmaesityksen laadinnalle oli vuoden 1995 loppuun 
mennessä. Tuota aikaa jatkettiin ja ohjelmaehdotus 
valmistui lopulta vuoden 1997 huhtikuussa. Pohjois-
Karjalan osalta ehdotukseen sisältyi 117 000 ha Na-
tura-alueita (Karjalainen 5.4.1997a) (Kuva 9). Vasta 
tuolloin kansalaiset heräsivät Naturaan ja kohu oli val-
mis (w3.verkkouutiset.fi).

Suomen maaseudulla Natura-hanke törmäsi jälleen 
yhteen luonnon hyödyntämiseen perustuvan elämän-
muodon ja syrjäseudun ihmisen itsemääräämisoike-
uden kanssa (Björn 2003, 107). Kohun syntymiseen 
vaikutti puutteellinen tiedottaminen Natura-tavoitteista 
ja EU:n luonto- ja lintudirektiivin asettamista velvoit-
teista. Maanomistajat saivat tiedon suojelusuunni-
telmista usein sanomalehtien välityksellä tai luonto-
järjestöiltä, sillä ministeriön tiedottaminen käynnistyi 
hitaasti. 

Lisäksi Natura 2000 -ohjelman tavoitteet lajien ja 
habitaattien suojelemiseksi sallivat tietyin edellytyksin 
maankäyttöä muuttavat toimet ja luonnonarvojen hei-
kennykset suojelualueen sisällä. Suojeltavia luonnon-
arvoja uhkaava toiminta on Natura-alueella kiellettyä. 
Rakentaminen, maa-ainesten ottaminen, vesialueiden 
käyttö, teiden rakentaminen ja kaivostoiminta ovat lu-
vanvaraista toimintaa. Sen sijaan jokamiehenoikeuk-
sien mukainen ulkoilu, marjastus, sienestys, kalastus 
ja useimmiten myös metsästys on sallittua toimintaa. 
Suomalaisessa luonnonsuojelun toteutuksessa oli 
totuttu alueiden lähes täydelliseen rauhoittamiseen. 
Tätä eivät kansalaiset sisäistäneet, eivätkä sitä, että 
suurin osa suojelualueista oli jo aiemmin perustettuja, 
joille vain annettiin EU ajan leima yhteisen, unionin-
laajuisen luonnonsuojeluverkoston luomiseksi. 

Natura-vastaisuuden kehittymiseen vaikuttikin oh-
jelmaesityksen kiireellisyys ja ajoitus.  Natura-raivo oli 
osittain tapa purkaa Lipposen hallituksen leikkausten, 
hyvinvointivaltion heikentämisen ja työelämän yleisen 
epävarmuuden aiheuttamaa pahaa oloa. Huoli omas-
ta toimeentulosta ja työpaikoista lietsoi kapinamieltä. 
Samoin syrjäseutujen asennoituminen muualta tule-
vaa komentoa vastaan. Ulkopuolelta tuleva EU sääte-
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Kuva 9. Natura 2000 -alueet Koitajoen valuma-alueella.
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Taulukko 7. Ympäristösuhteen vuosikymmenet 

1950-luku huoltovarmuus, omavaraisuus
1960-luku teollinen hyvinvointi-Suomi, metsien voimaperäinen uudistaminen, vesilaki ja vesiensuojelu

1970-luku luonnonkäytön kiistojen ja suojelun esiinnousun vuosikymmen, esim. soiden suojelu ja turpeennosto

1980-luku ympäristöhallinnon kehittyminen, metsien monikäyttö

1990-luku EU-aika, paikallisyhteisöjen osallistumiskysymykset, oikeudenmukaisuus, metsien monimuotoisuus ja 
biodiversiteetti

2000-luku ympäristöluvitus, ekosysteemipalvelut, lisäpainoarvoa luonnon virkistyskäytölle

2010-luku raaka-ainetalouden uusnousu, biotalous, kaivannaiset, ilmaston muutoksen toimenpiteet

ly kypsytti maanomistajat, jotka jo maatalouspolitiikan 
osalta joutuivat sopeutumaan EU-ajan tuomiin uusiin 
tukimuotoihin, sopeuttamaan tuotantoaan tai jopa 
pohtimaan maatilojen lakkautusta. Lisäksi valtion ta-
loustilanne oli huono. Tähän keskusteluun kokoomus-
poliitikko, istuva valtionvarainministeri Sauli Niinistö 
osallistui Joensuun vierailullaan kertomalla Karjalai-
selle vaativansa säästöjä vanhojen suojeluohjelmien 
osalta (Karjalainen 7.5.1997). 

Ilomantsilainen paikalliskulttuuri selittää osittain, 
miksi Natura-vastustus oli niin voimakasta Suomen 
itäisimmässä kunnassa. Ulkopuolista päätöksentekoa 
oli totuttu vastustamaan jo kiivaiden metsähakkuiden, 
vesakkomyrkytysten ja valtion metsien yksityistämi-
sen aikaan muun muassa Hattuvaara-liikkeessä ja Lil-
lukanvarsi-liikkeessä (Björn 2003, 111–116). Metsissä 
samoilu, metsästys, kalastus, marjastus ja sienestys 
ovat osa ilomantsilaista elämäntapaa. Tähän perintei-
siin nautintaoikeuksiin perustuvaan elämänmuotoon 
eivät luonnonkäytölle asetetut rajoitukset istu, vaikka 
holtiton luonnonvarojen hyödyntäminen asettaisi uh-
kia yhteisille luonnon antimille. 

Pääkallolippu nousi Natura-liikkeen symboliksi. 
Lippua käytettiin maakunnan kiivaimmassa suojelu-
keskustelussa Ilomantsin kunnantalolla huhtikuussa 
1997 (Karjalainen 19.4.1997). Keskustelussa käytet-
tiin yhteensä 44 puheenvuoroa. Äänessä olivat erityi-
sesti ilomantsilaiset maanomistajat, joiden raju kielen-
käyttö kohdistui ympäristöviranomaisiin (Björn 2003, 
119). Ilomantsin Natura-liikkeen keulahahmoksi nousi 
metsätalousinsinööri Hannu Hoskonen (Karjalainen 
1.6.1997 ja 2.6.1997). Hän puolusti maaseudun ih-
misen elämänmuotoa useissa Karjalaisen sivuilla jul-
kaistuissa mielipidekirjoituksissa. Hoskonen oli muun 
muassa huolissaan Naturan aiheuttamasta uhasta 
Pampalon kultakaivoshankkeelle: ”Tuskin muutaman 
kymmenen hehtaarin pala ilomantsilaista metsämaata 
sisältää juuri sen luomakunnan ainoan kasvilajin, joka 
estää sen alla sijaitsevien luonnonrikkauksien käytön 
(Karjalainen 13.5.1997). ”Hän listasi myös Natura-oh-

jelman kummallisuuksia Karjalaisen mielipidepalstalla 
kesäkuussa 1997. 

Kritiikki Natura-ohjelmaa kohtaan jatkui Karjalaisen 
mielipidepalstalla kesäkuussa 1997. Muistutukset Na-
tura-ohjelmasta tuli jättää 6. kesäkuuta 1997 mennes-
sä, ja tähän liittyen kirjoituksessa listattiin Natura-oh-
jelman epäkohtia. Natura-hanketta syytettiin salassa 
valmistelluksi ohjelmaksi, johon ääriluonnonsuojelijat 
pääsivät toteuttamaan aatettaan palkattuina suunnit-
telijoina. Kuulemisvaihe oli lyhyt ja kuulemistilaisuuk-
sien materiaali epäselvää sekä kartat vanhentuneita. 
Tiedottaminen oli luonnonsuojelijoiden ja asiaan pe-
rehtymättömien toimittajien varassa.

Muistutuksia jätettiin Ilomantsissa yhteensä 253 
kappaletta, joten medianäkyvyys ja yleinen huolen 
lietsonta saivat ihmiset liikkeelle (Björn 2003, 123). 
Ympäristöministeri Pekka Haavisto rauhoitteli kiihty-
neitä kertomalla, että Natura-alueilla saa tehdä sitä 
mitä tähänkin asti, eli samoilla, metsästää, kalastaa 
ja jopa viljellä maata (Karjalainen 5.4.1997b). Jat-
komuistutuksia jätettiin 157 kappaletta (Björn 2003, 
127). Tämän jälkeen kansanliikkeen merkitys laimeni, 
sillä Natura-ohjelman ristiriitatilanteet siirtyivät viran-
omaisten hoidettavaksi. 

Natura-kauna kytee yhä maaseudun väestössä ja 
leimahtaa esille aina tilanteen niin salliessa. Tästä 
esimerkkinä on viimeaikainen maisemansuojeluhank-
keen nostattama vastustus (Yle 19.1.2016). Ympäris-
töministeriön esitystä valtakunnallisesti arvokkaista 
maisema-alueista syytettiin maaseudun rakentamisen 
vaikeuttamisesta. Myös soidensuojelun täydennysoh-
jelmavalmistelu kirvoitti vastareaktioita maaseudun 
asukkaissa ja maanomistajien leireissä (Albrecht & 
Åkerman 2016). 
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10 Yhteenveto Ilomantsin alueen 
luonnonvarojen käytöstä ja 
ympäristövaikutuksista

10.1 Luonnonvarojen 
käyttö – yhteiskunnan, 
ihmisen ja luonnon 
vuorovaikutuksen 
muutoksen tulkinta

Freshabit LIFE IP Koitajoki -hankkeessa (2016–2021) 
edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä alu-
eellisista lähtökohdista yhteistyössä eri toimijoiden 
kesken. Tämä historiakatsaus tarjoaa laajempaa tie-
topohjaa ja uusia näkökohtia tälle suunnittelutyölle. 
Tavoitteena tälle työlle oli tuottaa uutta tietoa Koita-
joen valuma-alueen luonnonkäytön historiasta. Luon-
nonkäytön historia voi parhaimmillaan taustoittaa uu-
sia näkökulmia luonnonvarojen käytön ja suojelun 
yhteensovittamisessa paikallisesti.

Vaatimukset luonnonvarojen käytön suunnittelun 
paikalliseen toteutukseen ovat vaihtelevasti pinnal-
la. Sotien jälkeisinä vuosikymmeninä Ilomantsi on 
toiminut raaka-ainereservinä muulle Suomelle tai jo-
pa maailmalle. Hyödyt luonnonvarojen käytöstä ovat 
pääosin valuneet muualle. 1960-luvulla ja suuren 
maaltamuuton jälkeisinä vuosina työvoima on vähitel-
len kadonnut eteläiseen Suomeen. Tätä taustaa vas-
ten Ilomantsin luonnonvarojen käytön kysymystä on 
tulkittu myös oikeudenmukaisuuskysymyksenä, jossa 
kysytään: ”kenellä on oikeus päättää Ilomantsin luon-
nonvarojen käytöstä? ”

Paikalliset nautintaoikeudet ovat usein vastinparina 
voimaperäiselle ympäristön muuttamiselle. Pamilon-
kosken säilyttämisestä käyty kamppailu 1940-luvulla 
osoitti, että luonto ja luonnontilaisuus olivat arvokkai-
ta myös sodan jaloissa olleille ja vähitellen elpyville 
paikallisyhteisöille. Pamilon kosken kauneutta arvos-
tettiin ja luonnon arvo tunnistettiin. Kuitenkin sähkö-
voima painoi vaakakupissa kansallisen tason politii-
kassa, ja sähköyhtiöt saivat luvan Pamilonkosken 
rakentamiseen vetoamalla kansalliseen huoltovar-
muuteen. Oloissa, joissa laajoja alueita ja suuri osa 
Suomen koskivoimasta oli luovutettu Neuvostoliittoon, 
on ymmärrettävää, että rakentamista puollettiin.  

Pamilon rakentaminen on kuitenkin ollut yksi mer-
kittävimmistä ympäristön muuttajista Koitajoella. Pa-
toamisen myötä kalojen luontaiset kulkureitit umpeu-
tuivat, ja uuden uoman rakentamisen seurauksena 
Koitajoen vedenpinta laski. Muutokset ovat johtaneet 
vedenlaadun heikkenemiseen. Freshabit LIFE IP Koi-
tajoki -hankkeessa palautetaan ennallistamistoimin 
muun muassa uhanalaisen planktonsiian kutualueita.

Ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen muutos on 
ollut sodanjälkeisinä vuosikymmeninä voimakasta. 
Tämä on johtunut yhteiskunnan voimakkaasta kehi-
tyksestä ja uusien teknologioiden nopeasta käyttöön-
otosta. Olen tiivistänyt tässä historiakatsauksessa 
sivuttujen vuosikymmenten keskeisiä ympäristösuh-
detta määrittäviä yhtymäkohtia taulukkoon 7. Ympä-
ristösuhteella tarkoitetaan tässä yhteydessä ihmisen 
ja ympäristön vuorovaikutuksen kehitystä, mikä näkyy 
ympäristön tilan muutoksina.

Muutamassa vuosikymmenessä on tapahtunut 
muutos piittaamattomasta luonnon hyödyntämises-
tä kohti kestävämpää ympäristösuhdetta (Enbuske 
2010, 355). Enbuske (2010, 349) on ryhmitellyt ym-
päristösuhteen kehitystä 1940-luvulta 1970-luvulle 
heikkenevän vuorovaikutuksen jaksoon, 1980-luvul-
ta 2000-luvulle ympäristösuhteen palautusyrityksinä 
ja 2000-luvulla kestävän kehityksen ympäristösuh-
teeseen. Kuitenkin 2010-luvulla voimistunut raaka-
ainetalouden uusnousu on osoitus ihmisen kyltymät-
tömyydestä luonnon hyväksikäyttäjänä (Rannikko 
& Salmi 2017). Kestävyyspuheesta ja aidoista kes-
tävään kehitykseen tähtäävistä toimista huolimatta 
luonnonvarojen kulutus on jatkanut kasvuaan.

Koitajoen alueella metsäpolitiikassa tapahtunut 
muutos on merkityksellinen ympäristön tilan, maise-
man ja paikallisyhteisöjen osalta. Laajoista hakkuu-
aukeista on siirrytty pienempiin avohakkuualueisiin, 
joille jätetään pieniä jättöpuualueita, aurausta on ra-
joitettu ja lahopuun osuutta metsissä pyritty kasvatta-
maan. Metsätyövoiman tarpeessa tapahtunut kehitys 
sahan ja hevosen kanssa liikkuvista metsämiehistä 
moottorisahan kanssa työskentelevään metsuriin ja 
monitoimikoneisiin on vaikuttanut merkittävästi paik-



58

kakunnan sosiaaliseen rakenteeseen. Metsäluontoon 
puuntuottokyvyn tehostamisajatus on jättänyt merkit-
tävät jäljet. Suurin osa metsää on talousmetsää, jossa 
vuosikymmenien saatossa tehdyt metsänparannus-
toimet ja metsäopit vaikuttavat. 

Vähitellen ajatus siitä, että metsällä on myös 
muunlaista merkitystä kuin tuottaa puuta, sai jalan-
sijaa. Metsien monikäytöstä keskusteltiin jo 1960- ja 
1970-luvuilla, ja tuolloin perustettiin suojelualueita säi-
lyttämään muunlaista kuin talousmetsää jälkipolville 
(Rannikko 2010, 284). Myös metsien voimaperäinen 
muokkaus asetettiin kyseenalaiseksi ja vesakkomyr-
kytyksiä vastustettiin Ilomantsissa. 

Metsien monikäyttöajatus on saanut voimakkaam-
min jalansijaa 1980-luvun Metsä 2000-ohjelmista läh-
tien. Myös talousmetsän virkistysarvoja ja monimuo-
toisuutta pyritään säilyttämään. Tähän on kehitetty 
uusia ohjauskeinoja muun muassa metsäsertifioinnin 
muodossa. Nykyinen talousmetsä ei kuitenkaan pys-
ty turvaamaan riittävää määrää luonnonarvoja, vaan 
suojelualueverkostoa ja monimuotoisuuden lisäämis-
tä talousmetsissä on pyrittävä kehittämään jatkossa-
kin.

Metsien monimuotoisuuteen eli biodiversiteet-
tiin kiinnitettiin puolestaan voimallisemmin huomiota 
1990-luvulla. Tuolloin esitettiin, että metsäluonnon 
monimuotoisuus on uhattuna. Luonnon monimuo-
toisuuden nopea köyhtyminen on seurausta luonto-
tyyppien muutoksesta, luonnonvarojen liikakäytöstä, 
haitallisten vieraslajien leviämisestä ja ilmastonmuu-
toksesta (EU:n strategia vuoteen 2020, 2011). 

Biodiversiteetti-käsitteen rinnalle on 2000-luvulla 
noussut ekosysteemipalvelujen käsite kuvaamaan 
niitä monia hyötyjä, joita luonto ihmiselle tuottaa. 
Ekosysteemipalvelun -käsitteen taustalla on huoli hu-
penevasta luonnon monimuotoisuudesta, jonka vuok-
si tietoisuutta luonnon hyödyistä, joita ihminen nauttii, 
on haluttu lisätä politiikantekijöiden ja kansalaisten 
keskuudessa.

Ekosysteemipalveluita luokitellaan pääsääntöises-
ti kolmeen pääkategoriaan, joita ovat tuotantopalve-
lut, säätely- ja ylläpitopalvelut sekä kulttuuripalvelut 
(Luonnontila.fi; Saastamoinen et al 2014, 9). Ekosys-
teemipalvelu -käsitteen avulla luonnonsuojeluun 
yhdistetään ihmisnäkökulma. Huolimatta käsitteen 
ihmiskeskeisyydestä, se ei sulje pois luonnon merki-
tystä tuotanto-, säätely- ja ylläpitopalveluiden tuottaja-
na sekä itseisarvoa, joka määritellään osana kulttuuri-
palveluita (Saastamoinen et al. 2014, 31). 

Ekosysteemipalvelulähestymistapa tunnistaa ja ni-
meää luonnon tuottamia hyötyjä monipuolisemmin, 

jolloin metsästä on saatavilla muutakin kuin puuta, ja 
suosta on saatavilla muutakin kuin turvetta. Aiemmin 
esimerkiksi metsän ja suon toimiminen ilmastonmuu-
tosta hillitsevänä hiilinieluna on voinut jäädä tunnis-
tamatta.

Pohjois-Karjalan metsäohjelmassa 2016–2020 ta-
voitellaan puun käytön ja jalostuksen lisäämistä se-
kä monipuolisempaa metsiin perustuvia elinkeinoja ja 
ympäristöhyötyjä (www.metsakeskus.fi). Puun käytön 
lisäämisen potentiaali on ohjelman mukaan peräisin 
lähinnä harvennushakkuiden toteuttamisesta ajal-
laan. Monipuolisempia metsiin perustuvia elinkeinoja 
on ohjelman mukaan mahdollista kehittää ekosystee-
mipalveluiden sekä luonnon monimuotoisuuden ja 
virkistyskäytön pohjalle. Ekosysteemipalveluista on 
nostettu esiin erityisesti marjat ja sienet sekä muut 
luonnontuotteet. 

Ekosysteemipalvelu -käsitteen avulla on mah-
dollista monipuolistaa ymmärrystä metsäluonnos-
ta saatavista hyödyistä, sillä puun tuotannon lisäksi 
ekosysteemipalveluja ovat muun muassa metsien toi-
miminen hiilinieluna sekä monet kulttuuripalvelut, joi-
hin marjojen ja sienten poimiminen, metsissä samoi-
lu, metsästys ja muu virkistyskäyttö kuuluvat. Metsien 
avohakkuut heikentävät metsien monimuotoisuutta 
ja metsistä saatavia hyvinvointi- ja virkistysfunktioita. 
Lisääntyvät hakkuut ja puunkorjuu voivat olla ristirii-
dassa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarpeellisten 
toimenpiteiden kanssa.

Koitajoen vesistöalueella metsätalous on maan-
käyttömuodoista suurin ja metsätalouden vaikutus ve-
sistöihin on merkittävä. 2010-luvulla metsien merkitys 
raaka-aineen lähteenä on jälleen korostunut. Biota-
louden esiinnousua ja suomalaisen sellun päätymistä 
kiinalaisen wc-paperin raaka-aineeksi ei olisi joitakin 
vuosia sitten osattu ennustaa. Lisääntyvä puunkäyt-
tö asettaa paineita metsien kasvun lisäämiselle ojit-
tamalla ja lannoittamalla, mikä aiheuttaa vesistöjen 
rehevöitymistä. Uusien metsien lannoituskokeilujen 
osalta vesistönsuojelu otetaan aiempaa paremmin 
huomioon (Yle 2018). Vesiensuojelutoimenpiteiden 
kehittämiseen tulee edelleen kiinnittää huomiota. Suo-
jakaistat vesistöjen lähellä ja erilaiset vesiensuojelura-
kenteet, kuten ojakatkot ja laskeutusaltaat, vähentä-
vät hakkuualueilta valuvaa kiintoainekuormitusta. 

Maataloudessa muutos on kulkenut voimakkaasta 
pellonraivauksesta peltojen metsitykseen 1940-luvul-
ta lähtien tähän päivään. Valtakunnallinen metsä- ja 
maatalouspolitiikan painopisteiden vuorottelu on vai-
kuttanut tähän kehitykseen. Jälleenrakennusajan 
tavoitteena oli lisätä peltopinta-alaa ja sitä kautta 
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kiinnittää uudisasukkaat asuinseuduilleen. 1960- ja 
1970-lukujen maatalouspolitiikka johti puolestaan suu-
riin muuttoihin ja mittaviin väestötappioihin Suomen 
itäisimmässä kunnassa. Peltopinta-ala Ilomantsissa 
lisääntyi 1960-luvulle, jonka jälkeen peltohehtaarien 
määrä on palannut takaisin 1900-luvun alkupuoliskon 
lukemiin.

Suurten muuttojen ja rakennemuutosten kausi 
1960-luvulla aloitti maanviljelyn vähittäisen hiipumi-
sen. Pellonraivaus painottui kiivaimpina ojitusvuosi-
kymmeninä heikompituottoisille karuhkoille turvemail-
le. Nämä pellot myös metsitettiin ensimmäisenä, ja 
jäljellä olevat peltomaat ovat yleisimmin niitä rinnepel-
toja, joilla satotilanne on suhteellisen hyvä. Suomen 
liittyminen EU:hun vaikutti peltopinta-alan vähenemi-
seen. Ilomantsissa tilojen peltopinta-alat olivat niin 
pieniä, että iso osa tiloista jäi EU-tukien minimipinta-
alan alle.

Maatalouden vesiensuojelun osalta EU-aika on 
tuonut lukuisia parannuksia, sillä maatalouden ym-
päristötuet velvoittavat muun muassa suojakaistojen 
jättämiseen vesistöjen lähelle. Kuitenkin EU-aika on 
tuonut haasteita tilojen kannattavuuden näkökulmas-
ta. Ilomantsin syrjäinen sijainti on pakottanut maatiloja 
erikoistumisen tielle, ja osa tiloista on siirtynyt luon-
nonmukaiseen viljelyyn, jossa torjunta-aine ja ravin-
nekuorma ympäristöön on huomattavasti vähäisempi. 
Ilomantsilaiset maanviljelijät ovat painottaneet mar-
janviljelyä ja olleet kekseliäitä tuotteiden jatkojalostuk-
sessa. Tästä esimerkkinä toimii Hermannin viinitilan 
herukkaviini sekä muut marjajuomat.

Turpeennosto on lisännyt metsä- ja suo-ojitusten 
tapaan ravinteiden, raudan, kiintoaineen ja humuksen 
kuormitusta alapuolisiin vesistöihin. Paikalliset ovat 
havainneet tämän muun muassa verkkojen limoittu-
misena Koitajoen vesistössä. Suurimmillaan nämä 
päästöt olivat 1980-luvulla, jolloin vesien käsittely-
menetelmät olivat hyvin yksinkertaisia tai puuttuivat. 
Vesistöjen suojelussa on tapahtunut kehitystä uusien 
tekniikoiden käyttöönoton myötä. Pintavalutuskent-
tä tai kuivatusvesien kemiallinen käsittely suodattaa 
suuremman osan kiintoaineskuomasta kuin aiemmin 
käytössä olleet päisteputket ja säleiköt. Turpeennosto 
vaatii ympäristöluvan, ja lupien saannin tiukentuessa 
uusia tuotantoalueita ei ole avattu entiseen tahtiin. 
Turpeen polttoainekäyttö koetaan kannattamatto-
maksi ja hiipuvaksi toiminnaksi. Ilmaston muutoksen 
kannalta ajateltuna turpeen energiakäyttö on sikäli 
ongelmallista, että kyseessä on kuitenkin fossiilisiin 
energialähteisiin verrattava luonnonvara.

Uusien turvesoiden avaaminen on uhka myös luon-
non monimuotoisuudelle ja ekosysteemipalveluille. 
Viime aikoina pinnalle noussut ekosysteemipalvelu-
ajattelu, tarjoaa uusia ratkaisumalleja luonnonvaro-
jen käytön ja luonnonsuojelun yhteensovittamisen 
ongelmaan. Käsitteistö on myös vähitellen omaksuttu 
kansalliseen luonnonvarapolitiikkaan, muun muassa 
suostrategian muodossa. Ekosysteemipalveluilla tar-
koitetaan luonnon tuottamia hyödykkeitä, kuten hii-
lensidontaa, tulvasuojelua, virkistyskäyttöä jne. Näitä 
suon tarjoamia hyötyjä on viime aikoina hyödynnetty 
suojelukeskustelussa. Avattu turvesuo muuttaa lukui-
sia ekosysteemipalveluita tarjoavan suon yhtä tuo-
tantopalvelua, turvetta, tuottavaksi ruskeasävyiseksi 
kentäksi.

Ilomantsiin suunnitteilla oleva aktiivihiilitehdas aset-
taa turpeennoston jatkumisen ja tuotantoalan lisään-
tymisen mahdolliseksi tulevaisuudenkuvaksi Ilomant-
sissa. Aktiivihiilitehdas jatkojalostaa nostetun turpeen 
pidemmälle ja on siten käyttökelpoisempi tapa hyö-
dyntää turvetta jatkossa. Itä-Suomen aluehallintovi-
rasto myönsi 25.10.2018 Vapo Oy:lle ympäristöluvan 
hiilitehtaan rakentamiseen (Karjalainen 25.10.2018, 
Pogostan Sanomat 25.10.2018). Hiilitehtaan sijoitus-
paikkavaihtoehdot olivat Ilomantsi, Haapavesi ja Sei-
näjoki. Vapo Oy päätyi rakentamaan aktiivihiilitehtaan 
Ilomantsiin. Yhtiön tiedotteen mukaan aktiivihiilihanke 
edistää alueen elinvoimaisuutta (www.vapo.com).

Soiden luontoarvot on myös tiedostettu Ilomantsis-
sa hyvin. Kesonsuon suojelu yksityismaana 1970-lu-
vulla on edelleen merkittävimpiä saavutuksia suoma-
laisen soidensuojelun saralla. Presidentti Kekkonen 
otti suojeluhankkeen suojelukseensa 1970-luvun 
puolivälissä. Ilomantsin soita on suojeltu ja sisällytetty 
alueen kansallispuistoihin, soidensuojeluohjelmiin ja 
myös METSO-ohjelman kohteisiin. Soiden ennallis-
tamistoiminta on merkittävä tapa parantaa ojitettujen 
soiden ja entisten turpeennostoalueiden hiilensidon-
takykyä. Ennallistamishankkeilla pystytään paranta-
maan myös alueen työllisyyttä. Ennallistetut suot tar-
joavat tärkeitä lisääntymis- ja levähdyspaikkoja myös 
alueen linnustolle.

Kaivostoiminnan asettuminen Ilomantsiin 2010-lu-
vulla on osoitus niin sanotusta raaka-ainetalouden 
uusnoususta. Karjalan kultalinjan malminetsintäalu-
eet ovat mittavia, mutta toisaalta on syytä huomioida, 
että vain osa valtaushakemuksista etenee toimiviksi 
kaivoksiksi. Kaivostoiminta on myös erittäin suhdan-
neherkkää ja riippuvaista maailmanmarkkinahintojen 
heilahteluista. Protektionismin hiipiminen kansainvä-
liseen kauppapolitiikkaan saattaa muuttaa kaivostoi-
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Patvinsuon kansallispuistoa. Kuva Eliisa Lotsari 5.10.2015.

minnan toimintaedellytyksiä. Myös kaivostoiminnan 
sosiaalinen hyväksyttävyys saattaa joutua vaakalau-
dalle pienestäkin virheestä ympäristöpäästöjen käsit-
telyssä.

Suomalaisten luontosuhde on säilynyt läheisenä. 
Ilomantsissa liikkuva väkimäärä saa vuosittain lisän 

mökkiläisistä ja muista luonnon virkistyskäyttäjistä. 
Ilomantsin alueella sijaitsevat myös Patvinsuon ja 
Petkeljärven kansallispuistot sekä muita luonnon-
suojelualueita. Kansallispuistojen kävijämäärätilastot 
osoittavat, että luontoelämyksille on tilausta. Luon-
non virkistyskäytön merkitys on korostunut vapaa-
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ajan lisääntyessä ja perinteisten maaseutu-elinkei-
nonharjoittajien joukon kutistuessa. Kaupungeissa ja 
maaseudulla elää kasvava joukko palvelu- ja asian-
tuntija-ammateissa toimivia henkilöitä, jotka arvosta-
vat luontoa elämysten lähteenä ja vapaa-ajan virkis-
tyskohteena. 

Tämä asettaa haasteita intensiiviselle luonnonkäy-
tölle. Hakkuuaukeat ja avokaivokset eivät maisema-
na houkuttele matkailijoita. Maisemaa voimakkaasti 
muuttavat luonnonkäytön toiminnot tulisi siten maan-
käytön suunnittelulla sijoittaa muualle kuin retkeilyreit-
tien varsille ja kesämökkien läheisyyteen.

Luonnonvarojen hyödyntämisessä korostuukin 
kasvavan luonto- ja kulttuurimatkailun yhteensovitta-
misen tarve. Luontomatkailun kehittäminen on haas-
tavaa, jos luonnontilaisia alueita ei ole riittävästi, ja 
maisemallisesti tärkeitä alueita sekä retkeilyreittien 
lähiympäristöjä ei huomioida riittävästi. Matkailutoi-
mintojen ja muun luonnonvarojen käyttöön pohjau-
tuvan elinkeinon yhteensovittamispyrkimyksistä, esi-
merkiksi maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen 
avulla, hyötyy koko kunta. Tätä tarkoitusta varten se-
kä luonnonvara-alan että luontomatkailualan toimijoita 
on koottava yhteen pohtimaan eri toimintojen yhteen-
sovittamista.

10.2 Koitajoen 
yhteistyöryhmä ja 
Koitajoki-Koitere foorumi 
– uusia toimintamalleja 
luonnonvarojen kestävän 
käytön kehittämiseen

Koitajoen yhteistyöryhmän tavoitteena on alueen 
luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen, luon-
nonvarojen käytön yhteensovittaminen alueen muiden 
elinkeinojen, luonnon- ja kulttuuriarvojen sekä paikal-
listen ja alueella liikkuvien ihmisten tarpeiden huomi-
oimisen kanssa. Lisäksi tavoitteena on, että yhteis-
työryhmä ja siihen liittyvä laajemman osallistumisen 
mahdollistava Koitajoki-Koitere foorumi muodostuisi 
alueella tärkeäksi toimintatavaksi, jonka paikalliset si-
dosryhmät kokevat tärkeänä, ja jonka toiminta jatkuisi 
myös Freshabit LIFE IP Koitajoki -hankkeen päätyt-
tyä. Tulevaisuudessa haasteen muodostaa, kuinka 
estetään Koitajoen alueen monimuotoisuuden häviä-
minen ja veden laadun edelleen heikentyminen muut-
tuvissa ilmasto-oloissa. Myös luonnonvarojen käytön 
yhteensovittaminen muodostaa haasteensa. 

Koitajoen yhteistyöryhmä koostuu keskeisistä alu-
eella toimivista yrityksistä, kunnan edustajista sekä 
Metsähallituksen, Suomen metsäkeskuksen, Koita-
joen kalatalousalueen, alueen matkailun, Ilomantsin 
museosäätiön ja paikallisten asukkaiden edustajista. 
Paikallisuus ja paikallisten toimijoiden yhteistyön ke-
hittäminen sekä yhdessä keskeisistä tavoitteista ja 
niihin tarvittavista toimenpiteistä sopiminen on toimin-
nan ydin. Lainsäädännölliset reunaehdot, alueelliset 
strategiat ja ohjelmat yhdessä kansainvälisten sopi-
musten ja Euroopan unionin säädösten ja ohjelmien 
kanssa muodostavat taustakehyksen toiminnalle.

Yhteistyöryhmän toiminnan pohjana ja aineisto-
na on muun muassa Freshabit -hankkeessa tehdyn 
Maptionnaire -kyselyn tulokset. Kyselyssä kartoitettiin 
paikallisten asukkaiden, alueella liikkuvien ihmisten 
ja yrittäjien arvioita merkittävistä alueista ja kunnos-
tuskohteista. Yhteistyöryhmässä ja Koitajoki-Koitere 
-foorumissa esiin nousseet teemat ja tarpeet konk-
reettisista toimenpiteistä sekä muut tiedossa olevat 
kehittämistarpeet ja kohteet ovat myös yhteistyöryh-
män toiminnan lähtökohtana. Yhteistyöryhmän tehtä-
vänä on valita keskeiset kehittämiskohteet, päättää 
konkreettisista toimenpiteistä ja edistää niiden toteut-
tamista.

Kukin toimija pyrkii toteuttamaan toimenpiteitä osa-
na omaa toimintaa, yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa tai ulkopuolisen rahoituksen turvin hankkeista-
misen kautta. Toimenpiteisiin ja alueen kehittämiseen 
liittyvät kehittämistarpeet edellyttävät pääosin erillistä 
hankerahoitusta. Hankkeiden valmisteluun asiantun-
tija-apua voivat tarjota muun muassa ELY-keskus, 
Itä-Suomen yliopisto (UEF), Luonnonvarakeskus (Lu-
ke) ja muut tutkimusorganisaatiot. Kansainvälisessä 
hankeyhteistyössä, erityisesti lähialueyhteistyössä, 
Pohjois-Karjalan biosfäärialue ja sen toimijaverkosto 
on ryhmän tukena.

Mahdolliset toimenpiteet kohdistuisivat Koitajoen 
lähivaluma-alueelle, jossa toteutettaisiin vesiensuoje-
lullisia kunnostustoimenpiteitä ja muita pinta- ja poh-
javesien ekologiseen tilaan suotuisasti vaikuttavia 
toimenpiteitä. Lisäksi Koitajoen valuma-alueen toi-
menpiteissä tulisi huomioida luonnon monimuotoisuu-
den kannalta arvokkaat elinympäristöt ja maisemal-
lisesti tärkeiden alueiden kulttuurihistorialliset arvot. 
Myös virkistyskäyttö sekä perinteiset nautintaoikeudet 
tulisi ottaa huomioon kunnostushankkeissa.
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Möhkönkosken silta. Kuva Eerika Albrecht 27.4.2018.
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10.3 Koitajoen valuma-
alueen tulevaisuuskuva 
– yhteistyöllä kestävää 
luonnonvarojen käyttöä 
Suomen itäisimmässä 
kunnassa

Luonnonvarojen käytön ja suojelun yhteydessä pai-
notetaan luonnonvarojen käytön kestävyyttä sekä so-
sio-ekologisen järjestelmän sisäisiä vuorovaikutuksia. 
Tämän vuoksi on tärkeää huomioida ihmistoiminnan 
kestävyys suhteessa ekosysteemeihin (Silvennoinen 
2012, 23). Monet paikalliset ympäristöongelmat kyt-
keytyvät osaksi globaaleja ympäristöongelmia, kuten 
ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyh-
tyminen. Nykyinen luonnonvarojen käyttö globaalissa 
mittakaavassa on intensiivistä ja laaja-alaista. Tämä 
vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen, ekosystee-
mien toimintakykyyn, vesien tilaan, sekä paikallisten 
ihmisten elinympäristöön ja perinteisiin nautintaoi-
keuksiin.

EU:n itäisimmässä kunnassa, Ilomantsissa, luon-
nonvarojen ja luonnon käytön merkitys korostuu. Ilo-
mantsin kunnan elinkeinorakenteessa metsätoimialal-
la sekä kaivannais- ja kiviteollisuudella on huomattava 
merkitys. Ilomantsin metsäalasta tekee poikkeukselli-
sen valtion- ja yhtiöiden metsien suuri osuus metsä-
pinta-alasta. Ilomantsin halkova Karjalan kultalinja on 
mittava malmiesiintymä, jossa riittää hyödynnettävää 
useiksi vuosiksi, mikäli esiintymän hyödyntäminen on 
kannattavaa. 

Kunnan matkailutoiminnot perustuvat luontomat-
kailulle, sillä kunnassa on runsaasti suojeltuja tai 
muutoin rauhoitettuja alueita. Luonnon maisemalla ja 
erämaisuudella on siten huomattava matkailu- ja vir-
kistysarvo. Maataloudella, kaivostoiminnalla ja mat-
kailulla on vaikutuksia Koitajoen valuma-alueen tilaan 
ja vaikutuksia tulisi vähentää.

Ilomantsissa on havaittavissa laajempi luonnon 
arvostuksiin ja arvoihin kytkeytyvä muutos. Puhdas-
ta luontoa ja erämaisuutta osataan arvostaa ja sitä 
halutaan vaalia elinympäristönä. Tämä kytkeytyy laa-
jempaan maaseudun muutokseen, jossa maaseudun 
elinkeinorakenne ei ole enää suoraan riippuvainen 
luonnonvarojen hyödyntämisestä. Lisäksi yhä pie-
nempi joukko maaseudulla asuvista ihmisistä ansait-
see elantonsa maa- ja metsätalouden tai kivi- ja kai-
vosteollisuuden ammateissa. Tähän yhtenä syynä on 
koneellistuminen sekä eläkeläisten kasvava joukko. 
Ilomantsissa vallitsee toisaalta omaleimainen paikal-

liskulttuuri, jossa ulkoapäin annettua luonnonsuojelua 
on asetuttu vastustamaan toistuvasti.

Yleisempi ympäristönsuojelun arvostuksen muu-
tos yhteiskunnassa vaikuttaa myös siihen, kuinka ilo-
mantsilaiset asennoituvat ympäristön tilan parantami-
seen. Ympäristön tilan parantamiseen ja vaikutusten 
vähentämiseen on kohdennettu erilaisia tukimuotoja. 
Muun muassa maataloustuet ohjaavat maanviljeli-
jöitä ympäristökuormituksen vähentämiseen. Lisäksi 
vapaaehtoisiin suojelusopimuksiin yksityismailla pe-
rustuva Metso-ohjelma on lisännyt luonnonsuojelusta 
hyötyjiä ja samalla pienentänyt luonnonsuojelun vas-
tustajien joukkoa.

Pohjois-Karjalan biosfäärialueen toiminnassa huo-
mioidaan sosio-ekologinen lähestymistapa ja edis-
tetään muuttuneiden arvojen käytäntöön viemistä. 
Biosfäärialue rakentuu muun muassa Kesonsuon, 
Koivusuon luonnonpuiston, Patvinsuon kansallispuis-
ton ja Petkeljärven kansallispuiston ympärille (www.
kareliabiosphere.fi). Biosfäärialueet eivät ole pelkäs-
tään luonnonsuojelualueita, vaan niillä pyritään otta-
maan huomioon tutkimus- ja yritystoiminta sekä pai-
kallisten ihmisten toiminta alueilla.

Historiakatsauksen muodossa esitetyn 1940, -50, 
-60, 70, -80 ja -90 lukujen tarkastelun lisäksi katse on 
suunnattava tulevaisuuteen. Ympäristön tilan paranta-
miseen on panostettava tulevaisuudessa. Ilomantsin 
luonnonvarojen käytön tulevaisuudenkuvaa muodos-
tettaessa on lisäksi huomioitava monia epävarmuus-
tekijöitä. Metsäpolitiikassa, maatalouspolitiikassa, 
energiapolitiikassa ja aluepolitiikassa tapahtuvat 
muutokset vaikuttavat myös Koitajoen valuma-alueen 
luonnonvarojen käyttöön. 

Lisäksi ilmastonmuutokseen sopeutuminen tulee 
jatkossa muuttamaan Koitajoen valuma-alueen elin-
keinorakennetta ja toimijuuden luonnetta. Ilmaston-
muutos asettaa myös uusia haasteita ympäristövaiku-
tusten vähentämiseen, vesiensuojeluun sekä luonnon 
monimuotoisuuden turvaamiseen. Vaikutukset ympä-
ristön tilaan voivat olla arvaamattomia ja siihen pitäisi 
pystyä paremmin varautumaan tulevaisuudessa. Li-
säksi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö 
ovat jatkuvassa muutoksessa. Yhteistyön avulla pys-
tytään sovittamaan yhteen eri luonnonvarojen käyttö-
tapoja ja varautumaan muutokseen.
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