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Viestitie 2
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SINISEN POLUN VIRKISTYSMETSÄN HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA

Yleistä
Luonnon virkistyskäytön (sisältää myös matkailullisen aspektin)
näkökulmasta Sinisen polun alue on Kuhmon vanhimpia
ulkoilureittejä ja sellaisena varsin merkittävä edelleen.

Paikallisesta näkökulmasta sen arvoa nostaa sekin, että se on ainut,
monipuolinen ulkoilualue laajalla alueella.

Sinisen polun keskeinen alue, Liminsärkän harju ja sen välitön
läheisyys runsaine pienvesineen on kuitenkin koko Kuhmon
aluekin huomioiden merkittävä luontokohde, jonka soisi säilyvän
mahdollisimman luonnontilaisena. 

Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksessa (myöh. suunnitelma)
on lähinnä metsänhoidon näkökulmasta laadittu ja siihen selkeästi
painottunut. Suunnitelmassa on alueen erityispiirteet ja
virkistyskäyttöarvo kuitenkin hyvin huomioitu ja mikäli
voimassaolevia metsänkäsittelyohjeita sovelletaan käytännössä -
suunnitelman mukaisesti - alueen virkistys/matkailukäytön
edellytykset turvataan myös pitkällä tähtäyksellä.

Kehittäminen
Suunnitelman osiossa 4, VIRKISTYSKÄYTTÖ lähinnä
mainitaan alueen nykyinen peruspalveluvarustus ja toimintamalli,
mutta ei juuri viitata sen kehittämiseen.

Siinä kyllä todetaan mm. Sinisen polun länsipään olevan
yksityisellä maalla ja viitoituksen/opas-tuksen olevan siltä osin
huonossa kunnossa tai puuttuvan. Ei käy kuitenkaan selville,
aikooko reitinpitäjä (MH) tehdä asialle jotakin. Säilyykö kyseinen
osuus edelleen retkeilypolun osana, vai onko tarkoitus jossain
vaiheessa poistaa se niin, että retkeilypolun läntisin piste tulisi



KUHMON KAUPUNKI

Postiosoite PL 15, 88901 Kuhmo

Käyntiosoite Kainuuntie 82

Puh. (08) 615 5521 Fax (08) 6155

5232

etunimi..sukunimi@kuhmo.fi

www.kuhmo.fi

olemaan Särkkäjärven länsipäässä, jossa polku kääntyisi takaisin
itään. Tällä asialla on tietysti merkitystä alueen tavoitettavuuden
kannalta.     

Metsähallitus huolehtii koko reitin kunnossapidosta mukaan
lukien yksityismetsät. Jos näin ei tapahdu niin kaupunki
neuvottelee Metsähallituksen kanssa tämän reitin
kunnossapidosta. 

Samoin todetaan muutama muukin kunnostustarve esim.
pitkostus, mutta suunnitelmassa ei esitetä niiden kunnostamista.
Todetaan vain, että Metsähallituksen luontopalvelut tulevat
tarkastelemaan peruspalveluvarustuksen käyttöä ja mahdollista
kunnostusta lähivuosien aikana.

Ainoa alueen kehittämiseen viittaava maininta on 4.2. Kalastus ja
kalavesien hoito-osion kolmannen kappaleen alussa: ”Sinistä
ajatusta kehitetään jatkossakin virkistys- tai viehekalastusalueena”.
Mihinkään konkreettiseen kehittämistoimeen ei kuitenkaan
viitata, vaan todetaan nykykäytäntö.

Tämä on linjassa Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelujen
julkistaman linjauksen suhteen koskien yleisemminkin Kuhmon
alueen luontopalveluja. Peruspalveluvarustuksen kehittämiseen ei
panosteta MH:n budjettivaroin, sen sijaan pyritään saneeraamaan,
mikä merkitsee pyrkimystä ylläpitämään ja mahdollisesti myös
osin vähentämään nykyistä infrastruktuuria. Ulkopuolisen
hankerahoituksen mahdollisuutta infran kehittämiseen MH
harkitsee tapauskohtaisesti.

Tiedotus ja markkinointi
Tällaista osiota ei suunnitelmassa ole. Alueella on kaksi erinimistä
pääasiallista attraktoria. Sininen polku ja virkistyskalastusalue
Sinisen Ajatus. Toisaalta myös Villi Pohjolan vuokrakämppiä voi
pitää vetovoimatekijänä muiden virkistyskäytön aktiviteettien ja
maisema-arvojen ohella.

Matkailijoilta vuosien kuluessa saadun palautteen perusteella, asia
aiheuttaa jonkin verran sekaannusta. Ehkä voisi miettiä sellaista
vaihtoehtoa, että koko aluetta kutsuttaisiin Sinisen Ajatuksen
virkistysalueeksi. Alueen tarjonnasta tiedotettaessa mainittaisiin
sitten retkeilypolku ym. edellä mainittu. 

 KUHMON KAUPUNGINHALLITUS
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