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� Mielenosoittajat toivat Greenpeacen
leiriin myös poroja – jotka eivät 
banderollin mukaan puuta syömällä elä
– osoittaakseen, etteivät kaikki alueen
poronhoitajat ole ympäristöjärjestön
puolella.
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Keskellä
KATKERAA KIISTAA

»Sisällissota siitä tulee.»
Inarin metsäkiista on kiristynyt pelottavaksi sanasodaksi. 

SK paleli mukana Greenpeacen konttileirillä,
kun metsämiehet marssivat paikalle banderolleineen.



I
narissa odotetaan. Kylällä puhutaan, et-
tä metsurit ja sahatyöntekijät ovat ko-
koamassa maaliskuiseksi torstai-iltapäi-
väksi mielenosoitusta.Kohteena on hää-
tökäskyn saanut Greenpeacen konttilei-
ri erämaan laidalla Paadarskaidilla.

»Sisällissota siitä tulee.»
Ylä-Lapin metsäkiista on käynyt kuumana

jo vuosia,mutta kansainvälisen ympäristöjär-
jestön Inariin tulo oli paikallisille metsänhoi-
tajille viimeinen pisara. Metsähakkuita vas-
tustavat poromiehet ja hakkuista elävät met-
surit on tarkoitus istuttaa vihdoin neuvotte-
lupöytään,mutta ensin jälkimmäinen osapuo-
li aikoo ajaa Greenpeacen pois jaloista.

Lumitraktori auraa jo metsätietä leveäm-
mäksi, jotta perille päästään bussilla.

Leiri keskellä
metsää

Parikymmentä kilometriä Inarin keskustasta
Angelin suuntaan, suurelta kelopuulta oi-
kealle.

Greenpeacen leiri on ollut pystyssä valtion
mailla 2.3. lähtien. Leirin huomaa helposti:

kirkkaanpunaiset kontit loistavat kevätaurin-
gossa valkoisten hankien keskellä.

Konttien katoilla seisoo liikkumatta tuuli-
voimapropelleja.

»Jos tuulisi,niistä saisi sen verran virtaa,et-
tä kahvit keittää ja kännykän lataa», leirissä
asuvat aktivistit kertovat.

He ovat tulleet tänne ympäri Suomea ja
maailmaa, Saksasta, Ranskasta, Englannista.

Kontteihin mahtuu nukkumaan vain osa
leiriläisistä. Joka yö osa nukkuu pihapiiriin
pystytetyssä punaisessa kodassa.

»Se on paikallisten käsityöläisten rakenta-
ma», kehuu Greenpeacen metsävastaava
Matti Liimatainen.

Kontit on tuotu Ruotsista ja Saksasta.Tuu-
lipropellien lisäksi varustukseen kuuluu oma
kännykkämasto. Myös korkeimman lumi-
penkan harjalta kännykkä saattaa löytää
kenttää.

Sisällä kontissa on lämmin, sillä kaminassa
on tuli. Sen sammuttua konteissa kuulemma
vetää.

Oveen teipattuun ostoslistaan on merkattu
margariinia ja kahvia, ehkä viimeiset porot

kiehuvat nyt kamiinan levyllä. Leiri odottaa
iltapäivän mielenosoitusta rauhallisena.

»Melkoista
vihanpitoa»

»Haluaisitko lämpimämmät kengät?»
Etelästä paikalle saapunut toimittaja huo-

maa pian joutuneensa eri osapuolten lob-
bauksen kohteeksi. Kaikki haluavat äänensä
kuuluviin, ja kaikki kärttävät julkisuuden
kautta sympatiapisteitä.Näin taidokasta suh-
detoimintaa harva kuitenkaan harjoittaa.
Greenpeacen metsäaktivistit joko lukevat
ajatukseni tai sitten sinioransseista lenkka-
reistani on helppo tehdä omat johtopäätök-
sensä.

Villasukkien ja talvisaappaiden lisäksi toi-
mittajalle tarjotaan lämpimämpää paitaa ja
kahvikuppia.

Jarmo Pyykkö, Greenpeacen inarilainen
metsäasiantuntija, nojautuu kontin laverilla
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� Mielenosoittajien bussi saapuu leiriin
hieman ennen kahta.
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eteenpäin ja kysyy vakavana: »Muistatko, et-
tä Suomessa oltaisiin 1930-luvun jälkeen teh-
ty tällaisia listoja yksityishenkilöistä?»

Pyykkö on tyrmistynyt boikottilistasta, jol-
le on huhujen mukaan kerätty Greenpeacen
kanssa veljeilevien poromiesten nimiä. Hei-
dän poronlihaansa tulisi kiistan vuoksi boi-
kotoida.

Listasta oli huolestunut myös Virpi Jääs-
kö, joka kirjoitti aiheesta Lapin Kansan
mielipidesivulle: »Onko nyt aika valita puo-
li? Boikotoimmeko kohta kaikki toinen toi-
siamme?»

»Lapseni ja lasteni lapset saavat kuulla täs-
tä, paikallisen perinteen mukaan. Melkoista
vihanpitoa», Jarmo Pyykkö huokaa.

»Maitoparrat,
perkele»

Hieman ennen kahta metsätie alkaa sylkeä

henkilöautoja.Autoletkan perässä köröttelee
bussi. Metsähallituksen punaisiin liiveihin
pukeutuneet miehet ohjaavat liikennettä.

Greenpeacelaiset pukevat ylleen järjes-
tön logoin varustetut haalarit ja takit. Myös
leirille Saksasta saapunut Greenpeacen
metsävastaava Oliver Salge astelee pihaan
haalari yllään.

Bussista purkautuu vihainen joukko: pää-
asiassa metsureita ja sahatyöläisiä, mutta
myös muita inarilaisia. Pakettiautolla tuo-
daan paikalle kaksi poroa. Banderollit tois-
tavat jo aiemmista mielenilmauksista tuttu-
ja iskulauseita: Greenpeace go home, Green
terror.

Porojen taakse viritetään lakana, jossa lu-
kee we don’t eat trees, emme syö puita. Asia
demonstroidaan jäkälän ja halon avulla: en-
simmäistä porot mussuttavat mielellään, jäl-
kimmäistä suostuvat vain nuuhkimaan.

»Ei se sitä syö!» metsurit toistelevat.Viesti
on, että poronhoitoa metsähakkuut eivät uh-
kaa.

Greenpeacen väki katselee esitystä hiljai-
sina.

»Maitoparrat, perkele», mutistaan mielen-
osoittajien rivissä.

»Toimintanne vie leivän meiltä ja lapsil-
tamme», kuuluu julkilausuma, joka Green-
peacelle luetaan megafonin avulla. »Olette
valehtelijoita väittäessänne, että paikalliset
ovat puolellanne.»

Matti Liimataisella on tuttu vastaus val-
miina:

»Me olemme tulleet tänne paikallisten po-
romiesten pyynnöstä», hän toistaa.

� Luontovalvoja Martti Kyrö selittää,
miksi Greenpeacen leiri loukkaa häntä.

Tänään poromiehet eivät uskaltaudu leiriin.

�
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»Mutta tänään yksikään poromies ei var-
masti tule leiriin. Ei yksikään heistä halua ol-
la kuuntelemassa riitelyä ja syyttelyä.»

Katkeruutta
täynnä

Virallisten puheiden jälkeen väki hajaantuu
pienempiin väittelyryhmiin. Kevon luonnon-
puiston luontovalvoja, luottamusmies Martti
Kyrö kiihtyy.

»Te tulette tänne koska tiedätte meidän
noudattavan lakia. Menkää Venäjälle, siellä
saatte veroisenne vastaanoton.»

Kyrö kertoo,kuinka hän on pienestä pojas-
ta asti kulkenut luonnossa luontoa kunnioit-
taen. »Aina opetettiin jäljet korjaamaan.»

»Miettikää kuinka loukkaavaa se on,että te
tulette tänne opettamaan meille miten metsiä
pitäisi hoitaa. Täällä on 55-vuotiaita metsu-
reita, kohta eläkkeelle jäämässä, jotka ovat
koko elämänsä pitäneet huolta näistä metsis-
tä. Osoittaisitte edes sen verran kunnioitusta,
että olisitte nöyriä.»

Kyrö myöntää kiihtymyksensä.
»Me ollaan katkeruutta täynnä, meitä on

loukattu. Ja nämä tulevat tänne tiedepas-
kaansa jauhamaan.»

Inarilaiset laskevat, että metsähakkuiden
kieltäminen veisi heti kymmeniä ja välillises-
ti jopa kaksisataa työpaikkaa.

Viranomaisten mukaan Ylä-Lapin työttö-

myysaste nousisi 17 prosentista 20:een. Ei-
vätkä työpaikat näillä leveysasteilla kasva
puissa.

Greenpeace on esittänyt omia ratkaisumal-
lejaan metsurien työllistämiseksi, mutta uu-
siin avauksiin ei kumpikaan osapuoli usko,el-
lei valtiovalta suostu osallistumaan talkoisiin.

Tilaisuus
on ohi

Reilun tunnin väittelyn ja huutelun jälkeen
megafoniin kuulutetaan,että tilaisuus on ohi.
Mielenosoittajat pakkautuvat ripeästi bussiin
ja henkilöautoihin, viimeisenä pakettiautoon
pakataan porot.

Kolmen jälkeen tienoo on yhtä rauhallinen
kuin aamulla, puiden varjot hangella vain
ovat pidempiä.

Tuulettuvien makuupussien vieressä puun
oksassa roikkuva lämpömittari näyttää kym-
menkunta pakkasastetta, ja sen tuntee var-
paissa. Palautan lainasaappaat konttiin, sol-
min jalkaan omat lenkkarit.

»Kyllä tämä varmaan on viimeinen kierros
tätä kahinaa», Jarmo Pyykkö miettii leirin pi-
hassa.

»Toivottavasti.» �

Onko metsän pakko tuottaa?

� Ylä-Lapin metsät ovat olleet kiis-
tojen kohteena jo pitkään. Vastak-
kain ovat poronhoidon ja metsäta-

louden edut.
Osa alueen poromiehistä on huolestunut

talvilaidunmetsien hakkaamisesta,metsurit ja
muut metsästä elävät inarilaiset taas pelkää-
vät toimeentulonsa puolesta, jos Lapin suoje-
lualueita vielä kasvatetaan.

Greenpeace ja Suomen luonnonsuojeluliit-
to julkaisivat maanantaina 21.3. oman esityk-

� Osa Greenpeacen leiriläisistä 
yöpyy punaisessa kodassa.

� Viimeisenä paikalta viedään porot.
Greenpeacen leiri hiljenee.

Varjot pitenevät, tienoo rauhoittuu.
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sensä metsäkiistan ratkaisuksi.Ahtaalle ajetut
-raportissa esitetään, että Metsähallituksen
pohjoisilta metsäalueilta poistettaisiin tulos-
tavoitteet.

»Metsät siirrettäisiin kokonaan Metsähal-
lituksen luontopalvelupuolen hallintaan, ja
alueen metsätaloudelta poistettaisiin ehdoton
kannattavuuden vaatimus.»

Raportin mukaan kannattavuuden vaati-
mus on valtiolle »lähinnä periaatekysymys,
varsinaista liiketaloudellista perustetta sille ei
ole olemassa».

Paikallisten metsureiden työvajetta Green-
peace ja luonnonsuojeluliitto paikkaisivat

palaamalla saamelaisalueella koneistetuista
hakkuista metsurihakkuisiin.

Stora Enso pelästyi
Kiistaan haettiin ratkaisua 2003 maa- ja met-
sätalousministeriön tilaamalla selvityksellä.
Tuolloin esitettiin, että tietyt alueet rauhoi-
tettaisiin väliaikaisesti metsätaloudelta ja
Metsähallituksen ja paliskuntien välille kehi-
tettäisiin parempia neuvottelumekanismeja.

Metsähallituksella on kiistassa keskeinen
rooli. Poromiehet kokevat, että Metsähalli-
tuksen ja Inarin kunnan päättäjiltä riittää ym-
märrystä vain metsäsektorin ongelmille.

Nyt Greenpeace on astunut näyttävästi po-
romiesten ja erämaametsien puolestapuhu-
jaksi.

Kampanja on pelästyttänyt Ylä-Lapin suu-
rimman puunostajan Stora Enson, joka pai-
nosti hiljattain Metsähallituksen lopettamaan
kiistellyt hakkuut Inarin Nellimissä.

»Joka kerta kun Greenpeace on tänne tul-
lut, on viety leipää inarilaisten suusta», sanoo
Inarin kunnanhallituksen puheenjohtaja Ter-
ho Kinisjärvi.

Metsäkiistan osapuolet sopivat aloittavan-
sa neuvottelut maaherra Hannele Pokan joh-
dolla tällä viikolla. �


