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Abstract 

The use  made of  timberline forests in  Finland is  examined and the principles  governing  their  con  

servation reviewed. The main focus  is on  the history  of  the utilization  of  state  forests  in the Inari 

region.  An  account  is  given  of  the development  of protection  zone  regulations  in Finland,  the fac  

tors that have influenced this  and  trends in the interpretation  of  the  legislation  concerned. The uti  
lization of  timberline forests  may  be looked on  as  part  of  the advance  of  the "timber  frontier" in 
the provision  of  raw  material for the sawmill  industry  in  Fennoscandia. Developments  in neigh  

bouring  countries  are  described to  the  extent  that  a  general  picture can  be formulated of  the use  
and conservation of  timberline forests in Finland as  part  of the situation prevailing  over the whole 

of  northern Fennoscandia. 

A qualitative  approach  is  adopted  in this  research,  with  extensive  recourse  to archives and other 

unpublished  material  in  addition to the litterature. A further significant  methodological  element 

consists  of  observations  gathered  in  the  course  of  over  20 years  of  participation  in  the manage  
ment and conservation of timberline forests. 

The significance  and value attached to  exploitation  of  the timberline forests  in Finland and  neigh  

bouring  countries has  altered drastically  in the course of  time, with a  marked shift in emphasis  
from a  product  assortment  based  predominantly  on  the  raw  materials available to  one  governed  by  
conservational and recreational values and natural sources  of  livehood. Finland's timberline fo  

rests  gain  in importance  when viewed from the  perspective  of  conserving  the largest  areas  of  wil  
derness  remaining  in western  Fennoscandia and  ensuring  the material foundation of  the Sami cul  

ture. Distinct  temporal  and qualitative  differences  can  be  perceived  in the exploitation  of  the fo  

rests  of  the Arctic  Ocean coast  and the timberline forests  of  the  inland areas.  Trends in  the  neigh  

bouring  countries are  seen  to  have influenced the  timberline forests  of  Finland to a  significant  ex  

tent,  so that the use  made of  the timberline forests of  Inari  and Utsjoki  in the 19th century  formed 

part  of  the general  exploitation  of  the  natural resources  of  the Arctic  Ocean  coast.  The most  recent  
trend in their utilization, on the other  hand,  has involved certain irrational features,  in that introdu  

ced into the decision-making  processes  by the international media and have gained  precedence  

over  established facts.  

Key  words:  timberline,  timberline forests,  protection  forests,  nature  conservation 
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Alkusanat  

Suomen metsänrajametsien  käyttö  ja suojelu  on osa  Lapin  metsätalouden historiaa,  mutta varsin  

kin  Jäämeren vesistöalueen toiminnan kehitys  eroaa  monissa kysymyksissä  selvästi  Kemijoen  ja 

Tornionjoen  vesistöalueiden metsätalouden historiasta.  Suojametsäsäädösten  kehityksestä  ja  Ina  
rin alueen metsätalouden historiasta  ei ole aikaisemmin tehty  kattavia  selvityksiä.  Myös  1970- 
luvun lopulta  alkanut metsänrajametsien  hyötyjen  ja  arvojen  muutos on verrattain vähän käsitelty  
aihe. Tämä tutkimus pyrkii  osaltaan monitieteisestä näkökulmasta paikkaamaan  näitä puutteita. 

Mahdollisuudet tämän hankkeen toteuttamiselle on taijonnut  toimiminen Metsäntutkimuslaitok  

sen  Kolarin tutkimusaseman ulkopuolisena  tutkijana.  Yhteistyö  tutkimusaseman johtajan  Tapani  
Tasasen kanssa  on ollut  tiivistä  ja  kehittävää.  Hän  on  myös  lukenut  käsikirjoituksen.  Vuoden 1995 
aikana Suomen Akatemian maa-ja  metsätieteellinen toimikunta on  rahoittanut työtä  ja  työnantaja  
ni Metsähallitus on antanut  mahdollisuuden käyttää  puolet  työajastani  tutkimustyöhön.  Metsä  
miesten Säätiö  on  myös  tukenut työtäni.  

Professori Matti Leikola on  alkuvaiheessa ohjannut  työn  suunnittelua. Vt.  professori  Carl  Johan 
Westman on ohjannut  kirjoittajaa  työn  loppuvaiheessa.  Myös  FT  Pentti  Sepponen  on osallistunut 

ohjaamiseen.  Metsätalouden tarkastaja  Olli Sandström on lukenut käsikiijoituksen  ja auttanut  
materiaalin hankinnassa.  Käsikiijoituksen  ovat lukeneet myös  professori  Gustaf  Siren,  MMT Yijö  

Norokorpi,  MH Olavi  Tuohisaari ja MH Tapio  Tynys.  Kaikkien  mainittujen  henkilöiden kanssa  

käydyt  keskustelut ja  heidän esittämänsä parannusesitykset  ovat  olleet suureksi  avuksi.  

Tutkimuksen esitarkastajien,  ylijohtaja  Eljas  Pohtilan ja  professori  Kullervo Kuuselan,  neuvot  ja 
parannusesitykset  ovat  merkittävästi auttaneet  työn valmistumista. 

MMM Maija Saarela on avustanut  käsikirjoituksen  viimeistelyssä.  Metsätalousinsinööri Tarmo 

Joki on laatinut kartat  ja kaaviot.  Vaimoni Anna-Maija Veijola  on kärsivällisesti  tukenut  ai  

kuisopiskelijan  ponnisteluja  ja luonut edellytyksiä  työskentelylle.  

Kiitän kaikkia  työtäni  tukeneita ja myös  niitä lukuisia pohjoisen  ihmisiä,  jotka ovat opettaneet 
minua ymmärtämään  metsänrajaseutujen  luontoa ja elämää. 

Ivalossa 8.1. 1998 Pertti Veijola  
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1 Johdanto  

1.1 Metsänrajat 

Metsänrajan  käsite  

Metsänrajaa  määritettäessä  on  otettava kantaa 
vaadittavaan puuston tiheyteen  ja  puun mini  
mikokoon. Peruskysymyksiä  ovat: Mikä on 

puu?  Mikä  on metsä? Metsäksi katsottavan 

metsikön minimikoko voidaan määritellä mo  

nella tavalla. Kullman (1983) piti  metsänraja  
tutkimuksessaan metsikön minimikokona 

kymmentä  vähintään kahden metrin pituista  

puuta. Sirois (1992)  taas piti miniminä 1:50 
000 mittakaavaiselta ilmakuvalta erottuvaa 

metsikköä. Cvetkov  ja  Cibisov  (1993) ehdotti  

vat, että käytettäessä  satelliittikuvia suurilla 
alueilla metsänä  voidaan pitää  alueita,  missä 

puuston peittävyys  on yli  30  %. 

Mork (1970)  määritteli Noijassa tunturi  
metsien metsänrajan  korkeudelle,  missä yli  
kolmen metrin pituisten  puiden  välinen etäi  

syys  ylittää 30 metriä. Noijan  maanmittaus  

laitoksen määritelmän mukaan minimi on vä  

hintään kuusi  yli  viiden metrin pituista  puuta 
0.1 hehtaarin alalla (Landbruksdepartementet  

1992). 

Puun määritelmä perustuu yleensä  puumai  
seen kasvumuotoon ja vähintään kahden tai 

kolmen metrin pituuteen  (Tuhkanenl9B4).  
Rajana  on joskus  käytetty  jopa viiden metrin 

pituutta  (Hermes  1955,  Payette  1983).  Ellen  
berg  (1966) perusteli  kahden  metrin  pituusra  

jaa  sillä,  että  tässä  koossa  syntyy  jo  puuston  

vaijostusvaikutus  sekä juuristokilpailu  kenttä  

ja  pohjakerroksen  kasvillisuuden suhteen. 

Metsänrajaan  liittyvät  käsitteet  voivat pe  
rustua  klimatologisiin  tai kasvillisuuden joko  
floristisiin tai fysiognomis-rakenteellisiin  tun  
nuksiin  (Sirois  1992).  Hustichin (1966) esittä  
mä puuston fysiognomisiin  ominaisuuksiin 

painottuva  pohjoisen  metsänrajan  käsitteiden 

jäijestelmä  on  eräs  tunnetuimpia  ja  käytetyim  
piä  määrittelyjä  (kuva 1). 

Kuvassa 1 esitetyistä  rajoista  kaikki muut  

paitsi historiallinen puuraja  ovat  nykyisiä  ra  
joja. Tarkasteluhetkellä vallitsevassa  ilmastos  
sa  mahdollista metsänrajan  sijaintia  nimitetään 
ilmastolliseksi  tai potentiaaliseksi  metsänra  

jaksi.  Potentiaalisen metsänrajan  sijaintia  on 
tutkittu laajasti, esimerkiksi Alpeilla  

(Leibuntgut  1986,  Mayer  ja Ott  1991),  Skot  
lannissa (Pears  1968),  Noijassa  (Aas  1969)  ja 
Kanadassa (Mitchell  1973).  Suomessa varsin  
kin  Siren (1958,  1961,  1993  a,  1994)  on  tutki  

nut  männyn  potentiaalista  metsänrajaa. 
Tuhkanen (1993  a) oli sitä mieltä, että on  

mahdotonta kehittää yleispätevää  kaikkiin  
oloihin sopivaa  metsän-  ja  puurajan  käsitteis  
töä. Siksi onkin  tärkeää aina selvittää,  mitä 

kussakin  yhteydessä  käytetyillä  käsitteillä tar  
koitetaan. Erityisen  ongelmallisia  ovat  alueet, 

joilla  metsänrajan  muodostavat sekä pensas  
maisena että  puumaisena  kasvavat  lehtipuut  
kuten Betula-,  Alnus- ja Salix -lajit.  Pienen 
määritelmän tai tulkinnan eron tuloksena met  

sänrajan sijainnin määrittämisessä voidaan 

päätyä hyvin  erilaisiin tuloksiin (esim. Elliott 
ja Short 1979). 

Suomen  ja Fennoskandian metsänrajat  

Fennoskandia käsittää alueen,  jonka  erottavat  
muusta Euroopasta  Suomenlahti,  Laatokka,  
Ääninen ja Vienanmeri sekä näiden vesien 
väliset kannakset.  Fennoskandiaan kuuluvat 

Suomi,  Ruotsi,  Norja sekä  Venäjän  Kaijala  ja 
Kuolan  niemimaa. Alueen peruskalliovaltainen  
kallioperä  eroaa  ympäristöstä  ja  myös muiden 

tekijöiden  suhteen  luonnossa on selviä  eroja 

(Isachsen  1962).  Peruskallioalue ja siitä  synty  

nyt  karu  maaperä  käsittää  noin 90 % Suomes  

ta,  75  % Ruotsista  ja  noin 30 % Noijasta.  Pe  
ruskallioalueen länsipuolella  oleva kaledoni  
nen vuoriketju,  Skandit eli Kölivuoristo,  eroaa 
ratkaisevasti  kallioperältään  ja  topografialtaan  

peruskallioalueesta  (Gjaerevoll  1992).  
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Kuva  1. Yleisimmät  metsänraja-  ja puuiajakäsitteet  Tasasen  ja Veijolan  (1994), Hustich'in  (1966), Heikkisen  (1984) 

ja Tuhkasen (1993 a)  mukaan.  1. Historiallinen  puuraja; puulajin äärimmäisiä, suotuisempina ilmastovaiheina  olleita  

puukokoisia esiintymiä yhdistävä  raja.  2. Puulajiraja;  rajalinja, joka yhdistää puulajin äärimmäisiä  esiintymiä  riippu  
matta  siitä, ovatko  yksilöt  pensasmaisia, varpumaisia vai  ryömiviä.  3. Puuraja;  rajalinja,  joka yhdistää puulajin ää  
rimmäiset  puukokoiset esiintymät.  4. Fysiognominen  (biologinen) metsänraja; yhtenäisen metsän raja;  puiden li  

sääntymiskyky  on  suhteellisen  heikko; metsän luontainen  uudistuminen  on hidasta  ja epävarmaa. 5. Taloudellinen  
metsänraja; metsän  uudistuminen  on turvattua;  kaupallinen metsänhakkuu  on  mahdollista.  
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Ilmaston perustekijöitä  ovat  pohjoinen  si  

jainti  ja  siitä  johtuva  alhainen auringon  sätei  

lyn  taso  sekä sijainti Euraasian mantereen  län  
sireunalla Pohjois-Atlantin  ja Itämeren vaiku  

tuspiirissä  (Wallen  1962). Näiden tekijöiden  
ansiosta  pääosassa  Fennoskandiaa on  mereinen 

ilmasto,  jossa talvet ovat lauhempia  kuin 

yleensä  samoilla leveysasteilla.  Kuitenkin to  

pografialtaan  vaihtelevan alueen sisäiset  erot  
ovat sumia ja varsinkin  Kölivuoriston länsi  

puolella  mereisyys korostuu  (Gjaerevoll  1992).  

Fennoskandia kuuluu valtaosin boreaaliseen 

kasvillisuusvyöhykkeeseen,  joka jakautuu  

etelä-, keski-  ja pohjoisboreaalisiin  osiin (Ahti 

ym. 1968). Kasvimaantieteellisestä jaosta on 

olemassa varsinkin pohjoisosan  kohdalla 
vaihtelevia käsityksiä.  Myös  Venäjän  fyysis  
maantieteellisessä aluejaossa  pidetään  idässä 

Venäjän  alankoon rajoittuvaa  Kuolan niemi  

maan ja  Kaijalan  muodostamaa Fennoskandia  
nimistä aluetta yhtenä Venäjän  tasankojen  

maantieteellisenä alueena (Pavlova  1979). 

Fennoskandian metsänrajat  ovat pääosin  

korkeussuuntaisia,  joten  niitä voidaan nimittää 

altitudinaalisiksi,  vertikaalisiksi  tai alpiinisiksi  

metsänrajoiksi.  Kölivuoristossa metsänraja  

seutuja  on Etelä-Noijassa  59.  leveysasteella  ja 

vuoriketju  ulottuu pohjoisessa  70. leveysas  
teelle asti  (Sonesson  ym. 1975). Walter ja 

Breckle  (1986)  erottivat laaja-alaisessa  tarkas  
telussa Fennoskandiasta selvinä orobiomeina 

vain Kölin ja Hiipinän  vuoristot.  Pohjoisosassa  

metsänrajaseutujen luonne muuttuu arktis  

alpiiniseksi  (Holtmeier  1974)  ja  Jäämeren ran  
nalla tulee vielä mukaan mereinen metsänraja  

(Hämet-Ahti  1963). Näitä useita  elementtejä  
sisältäviä  metsänrajoja  on  selitettyjä  luokitettu  
monella tavalla ja vieläkään käsitykset  eivät  
ole vakiintuneet. 

Tunturikoivun vallitsemaa metsänrajaeko  

tonia on perinteisesti  nimitetty  subalpiiniseksi  
tai subalpiinis-arktiseksi  koivuvyöhykkeeksi  
(Du Rietz 1964, Kalliola 1973).  Nykyisin  kat  

sotaan, että  selvyyden  vuoksi käsitettä subal  

piininen  ei  tulisi käyttää  muualla kuin lauhke  

an vyöhykkeen  vuoristoissa  (esim.  Grabherr  

1995).  Toisen yleisen  tulkinnan mukaan  Fen  
noskandian metsänrajaekotoni  on subarktista 
aluetta ja  Venäjän  metsätundran läntinen jatke  

(Hustich  1966,  Sjörs  1967,  Siren 1991,  Gjae  
revoll 1992). 

Nykyisin  yleisimmin  hyväksytyn  näkemyk  
sen mukaan  Fennoskandian pohjoisosan  met  
sänrajaseudut  kuuluvat pohjoisboreaaliseen,  

orohemiarktiseen tai hemiarktiseen vyöhyk  
keeseen.  Tunturikoivikot kuuluvat pohjoisbo  
reaalisen vyöhykkeen  mereiseen osaan, mihin 

voi  sisältyä  myös  puuttomia  alueita (Ahti  ym. 
1968, Hämet-Ahti 1969, Haapasaari  1988, 
Eurola ja  Virtanen 1991). 

Viimeisimmän tulkinnan pohjoisista  kas  

villisuusvyöhykkeistä  ovat  esittäneet Oksanen 

ja Virtanen (1995),  jotka tulkitsivat  Ruotsin  

Torniojärveltä  Varangin  niemimaalle ulottuvan 
osittain tunturikoivua kasvavan  tunturialueen 

hemiarktiseksi  vyöhykkeeksi.  Tähän perustuen 
voidaan Suomen havumetsien metsänrajaa  

pitää  pääosin  hemiarktisena. Muotkatunturien 

ympärillä  metsänraja  on  vertikaalinen ja Uts  

joen ja Inarijoen  laaksojen  männiköt ovat  
ekstrazonaalisia esiintymiä  (kuva  2). Tämä 
tulkinta on  samansuuntainen Venäjällä  Kuolan  

metsänrajoista  esitetyn  tulkinnan kanssa  

(Lavrenkojalsacenko  1979). 

Kuolan alueella on  jo itäisempiä,  manterei  
sia piirteitä  vaikka se venäläisestä näkökul  
masta  on selvästi  Euraasian vallitsevista  man  

tereisista  metsänrajaseuduista  poikkeava  me  
reinen ja ilmastoltaan edullinen alue 

(Krjuckov  1978).  
Fennoskandian metsänrajaseudut  edustavat 

minimaalisen pientä  osaa maailman metsän  

rajoista  laajuudeltaan  mutta ominaisuuksiltaan 

ne ovat monipuolisia  ja ongelmallisia,  koska  

niissä  yhtyvät  pohjoiset,  altitudinaaliset  ja me  
reiset ainekset. Näiden metsänrajaseutujen  

ekologiset  erot  Euraasian ja Pohjois-Amerikan  
mantereisiin tasankojen  metsänrajoihin  ja toi  

saalta vuoristojen  metsänrajoihin  ovat selviä. 
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Kuva  2.  Suomen  pohjoinen hemiarktinen  ja vertikaalinen  havumetsänraja.  

1.2 Metsänrajametsät  

Yleistä 

Suppeasti  määriteltynä  metsänrajaekotoni  kä  
sittää puurajan  ja fysiognomisen  metsänrajan  

välisen alueen. Laajasti  tulkittuna metsänra  

jaekotonin  eteläisempi  tai alempi  osa kattaa 

fysiognomisen  ja  taloudellisen metsänrajan  
välisen alueen,  missä  kasvavia  metsiä  pidetään  

metsänrajametsinä.  Metsänrajan  läheisillä met  

sillä katsotaan  olevan ominaisuuksia,  jotka 
tulee ottaa huomioon metsien käytössä.  Suo  

jametsiksi  rajataan  metsiä,  joiden  käsittelyssä  
tulee noudattaa erityistä  varovaisuutta. Met  
sänrajan  läheisyyttä  ei voida  rajata  pelkästään  
hallinnollisesti määriteltyihin suojametsiin, 

vaan tarkastelu on ulotettava laajemmalle.  

Metsänrajan  läheisyyden  määrittelyjä  on tehty  

kasvimaantieteen,  maantieteen,  metsätieteiden 

ja käytännön  metsätalouden lähtökohdista. 

Tämä tutkimus  keskittyy  metsätieteelliseen ja 
metsätaloudelliseen tarkasteluun. 

Harventuneet metsät 

Kasvimaantieteellisissä jaotteluissa  mainitaan 

useimmiten yhtenä  pohjoisimpien  vyöhykkei  
den tunnuksena harvat tai harventuneet metsät 

(Kalela  1961,  Sjörs  1967,  Ahti ym. 1968,  Kur  
najev 1973, Ramenskaja  ja  Subin  1975). 
Gjasrevoll  (1992)  totesi,  että boreaalinen metsä  

harvenee vähitellen pohjoiseen  päin  muodos  
taen  lopulta  metsätundran. Käsitteellä  taiga  on 

alunperin  tarkoitettu boreaalisten metsien 

pohjoisinta  harvojen  metsien osaa (Hustich  
1949, Polunin 1960) vaikka myöhemmin  tai  

gaa on alettu käyttää  boreaalisten havumetsien  

yleisnimenä.  Sirois  (1992)  tarkoitti taigalla  
metsätundran eteläpuolista  harvojen  metsien  

vyöhykettä.  Yleensä Pohjois-Amerikassa  käy  
tetään näistä  jäkäläisistä,  harvoista,  tavallisesti 
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kuusivaltaisista metsistä nimiä "woodland 

subzone",  "open  coniferous forest",  "open  

woodland",  "open lichen woodland" tai "lichen 

woodland". Hare  (1950)  piti  harvan ja  sulkeu  
tuneen  metsän rajaa  metsätalouden pohjoisra  

jana  ja siten eräänä  mantereen  tärkeimpänä  
taloudellisena rajana. 

Harvojen  metsien vyöhykettä  pidetään sir  

kumpolaarisena  (Tikhomirov  1970, Sirois 

1992). Kurnajev  (1973)  esitti "redkostoinaja  

taigan"  itsenäisenä alavyöhykkeenä  vasta Vie  

nanmeren  itäpuolelta  Pecora-Mezenin alueelta 

itään. Kuitenkin esim. Jurkovskaja  ja Pajans  

ka-Gvosdeva  (1993)  määrittelivät Kuolan met  

sät  samalla käsitteellä. Ahti ym.  (1968)  totesi  

vat,  että pohjoisboreaalisen  vyöhykkeen  lie  
västi  mantereinen mäntyvaltaisten  metsien 
sektio vastaa  suunnilleen Kalelan (1961)  Met  

sä-Lappia  ja  sille on  tyypillistä  jäkälävaltaisen  
kasvillisuuden esiintyminen  myös moreeni  

maalla. Sama piirre  on Fennoskandiassa  vain 

tietyissä  osissa  Kuolaa. Ahti (1961)  katsoi har  

vojen metsien ulottuvan Suomessa Perä-  

Pohjolan  puolelle  asti.  

Pohjoisia  jäkälävaltaisia  metsiä on pidetty  

Suomessa selvästi  erilaisina verrattuna eteläi  

sen  Suomen karuihin metsiin  (Sarvas  1952,  
Ahti ja  Oksanen  1990).  Ahti (1960) piti  peru  
serona sitä, että eteläiset jäkälämetsät  ovat  

edafisia,  mutta pohjoisten  jäkälämetsin  syy  
ilmasto. Viro (1962)  piti  kuivuutta tärkeänä  

syynä.  

Hare  (1950)  piti  "lichen  woodlandia" kuivi  

en maiden kasvillisuuden  sukkession  myöhäi  

senä vaiheena. Rowe (1984)  esitti, että  harva 

metsä on ilmentymä  stressiympäristöstä  Hän 
arvioi  erilaisia metsän  harvuuden syitä  todeten,  

että  syitä  voi olla useita: alhainen auringon  

säteilyn  määrä, kylmä  ja  ravinneköyhä  maape  

rä,  jäkälien  mahdollinen alleopatinen  vaikutus,  
kuivuus  ja toistuvat metsäpalot.  Tolcelnikov 

(1970)  piti  Länsi-Siperiassa  latvuston sulkeu  

tuneen  asteen  säätelemää maan lämpötaloutta  

keskeisenä syynä  harventuneiden metsien 

syntyyn.  

Kokonaisuutena voidaan arvioida,  että har  

ventunut metsä ja sen ekologia  kuvastavat hy  
vin  metsänrajan  läheisten metsien erityispiir  

teitä. Suomessa määrittelyksi sopii hyvin  Ahti 

ym.  (1968)  esittämä  suunnilleen Metsä-Lapin  

kattava alue, vaikka kuusivaltaiset metsät 
ovatkin harvinaisia.  Metsä-Lapin  eteläpuolella  

metsänrajametsinä  voidaan pitää  lähellä teo  
reettista metsänrajaa  olevia yli  280-330 metrin 
korkeudella merenpinnasta  olevia ns. korkeita 

alueita,  jotka nykyisin  rinnastetaan monessa  

suhteessa suojametsäalueeseen  (Kuusela  1975, 

Ympäristöministeriö  1994, Hokajärvi 1997).  
Harventuneen metsän erityispiirteet  tulee ottaa 

huomioon maankäytön  suunnittelussa ja met  
sätalouden menetelmien valinnassa. Fennos  

kandia on ainoa alue maailmassa,  missä har  

joitetaan laajaa  metsätaloutta harventuneissa 

metsissä.  

Fennoskandian pohjoisosan  aluejako  

Fennoskandian pohjoisosan  kasvimaantie  

teeellisestä aluejaosta  on esitetty  hyvin  mo  
nenlaisia tulkintoja. Läntisen ja venäläisen 
näkökulman välillä on eroja  jo peruskäsitteis  

sä. Läntisestä näkökulmasta voidaan erottaa  

kaksi  perustulkintaa,  jotka  kuitenkaan eivät  ole 

täysin  erillisiä vaan menevät osittain  päällek  

käin: pohjoisboreaalinen  vyöhyke  (Ahti  ym.  

1968,  Haapasaari  1988,  Oksanen ja Virtanen 

1995)  ja subarktinen alue (Hustich  1960, 1966, 

1979,  Kaiho ym. 1969,  Kalliola 1973).  Yhtenä 

peruserona  näissä tulkinnoissa  on se,  että  su  
barktisessa  mallissa  puustolla  ja metsänrajalla  
on tärkeä  merkitys  rajausperusteena,  mutta ei 

pohjoisboreaalisen  vyöhykkeen  rajaamisessa.  
Varsinkin  subarktisen alueen laajuudesta  on 

esitetty  erilaisia käsityksiä  (Bluthgen  1970,  

Krjuckov  1976,  Hustich  1979).  
Kalela (1961)  tutki lähinnä metsätyyppiteo  

rian pohjalta  metsäkasvillisuuden alueellisia 

eroja.  Metsänrajan  läheisten metsien rajaa  voi  

daan etsiä  hänen esittämiensä Metsä-Lapin  ja 

Perä-Pohjolan  vyöhykkeiden  välisestä rajasta.  

Kalela (1961)  piti  Metsä-Lapin  tärkeimpinä  
eroina Perä-Pohjolaan  verrattuna kuusen  

puuttumista  ja mäntyvaltaisuutta,  metsien har  

vuutta, karujen  maaperien  yleisyyttä,  suovar  

pujen esiintymistä  kaikilla kasvupaikoilla,  
eteläisen  floraelementin vähäisyyyttä  sekä  su  

balpiinisten  kasvilajien  esiintymistä.  Eurola 

(1978)  piti Metsä-Lappia  eteläisen metsätund  

ran läntisenä  vastineena. Kujala  (1964)  erotti 
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floristisin perustein  suunnilleen Metsä-Lapin  

etelärajan  pohjoispuolisen  seudun Lappi  
nimiseksi  alueeksi jakaen  sen kahteen osaan.  
Näin voidaan Metsä-Lapin  etelärajaa  pitää  
monilla perusteilla  metsänrajan  läheisten met  
sien  kasvimaantieteellisenä rajana. 

Venäjällä  pohjoisten  alueiden kasvimaan  
tieteellisellä  luokituksessa on  pitkä  perinne  ja 

käytössä  on  monia käsitteitä.  Uusin  Euroopan  

puoleisen Venäjän kasvillisuuskartta  

(Lavrenko ja Isacenko 1979) määrittelee 
Kuolan niemimaan zonaalisen kasvillisuuden. 

Pohjoisimpana  on kaista eteläistä  pensas  

tundraa,  jonka  eteläpuolella  on  taigaan  kuulu  

va metsätundran vyöhyke.  Koko Kuolan ha  

vumetsäalue kuuluu pohjoisen  taigaan.  Korke  

usvyöhykkeellisinä  seutuina erotetaan  vain 
korkeimmat tunturit. Metsätundra ja pohjoinen  

taiga  ovat osa  Euraasian havumetsävyöhyk  
keen pohjoiseurooppalaisen  havumetsäpro  
vinssin  Kuola-Pecoran alaprovinssia.  Metsät 

jaetaan  edelleen puulajisuhteiden  ja pintakas  
villisuuden vaihtelun perusteella  kuusi- ja 

mäntyvaltaisten  metsien  eri  ryhmiin.  

Venäjällä  metsäkasvillisuuden kasvimaan  
tieteellinen luokittelu eroaa yleisestä  kasvi  
maantieteestä siksi, että siinä kiinnitetään 

enemmän  huomiota metsän  kasvuedellytyksiin  

kuin muuhun kasvillisuuteen. Kurnajevin 

(1973)  esittämässä metsäkasvillisuuden jaot  
telussa määritellään Kuolan tundra yhdessä  

metsätundran kanssa  Euraasian tundravyöhyk  

keen Noijan rannikon ja Kuolan niemimaan 

tundraprovinssiksi . Sille on muihin tundra  

alueisiin verrattuna ominaista, että puiden  kas  

vattamisen edellytykset  ovat  paremmat.  Kuo  
lan havumetsät kuuluvat yhdessä  Vienanmeren 

eteläpuolisten  metsien kanssa Euraasian lauh  
kean metsävyöhykkeen  Venäjän  tasangon itä  
osan provinssiin  omana Kuolan niemimaan 

pohjoisen  taigan  piirinään,  "okrug".  Zonaaliset 

metsät ovat  tällä alueella periaatteeessa  kuusi  

koita,  mutta intrazonaalisina esiintyy  perus  
kallioalueella laajasti  männiköitä. Hieskoivikot 

metsävyöhykkeen  ylä- ja pohjoisosassa  ovat 

erikoispiirre.  

Ramenskaja  ja Sub  in (1975)  ovat  tehneet 
Kaijalan  ja Murmanskin alueen kasvimaantie  
teellis-maisemallisen luokituksen. Murmans  

kin alueen metsät määritellään pohjoisen tai  

gan harventuneiksi,  "redkostoinie",  metsiksi  ja 

Kaijalan  pohjoisosan  metsät pohjoisen  taigan  

valoisiksi,  "osvetlennie",  metsiksi.  Jurkovskaja  

ja Pajanska-Gvosdeva  (1993)  ovat  vertailleet 

metsien kasvimaantieteellistä  jakoa  Suomen 
rajan  suunnassa. Pohjoisten  alavyöhykkeiden  

osalta he käyttivät  Ramenskajan  ja Subinin  
(1975)  jakoa.  Pohjoisen  taigan  pohjoisin  osa 

on yllättävän  laaja  ja siihen kuuluu kasvue  

dellytyksiltään  monenlaisia metsiä. Kuitenkin 
metsätundraa ja harventuneita metsiä  voidaan 

pitää metsänrajan  läheisinä  metsinä. 

Metsänrajametsät  maantieteessä 

Maantieteessä metsänrajaseutuja  on  tarkasteltu 
lähinnä kasvimaantieteen näkökulmasta. Kal  

liola (1969)  oli sitä mieltä, että pohjoinen  ha  

vumetsänraja  on sekä  kasvimaantieteellisesti 
että maantieteellisesti tärkeä raja, kun taas 

Suomen etelärannikon tammimetsien raja  on 

vain kasvimaantieteellinen raja.  Metsänrajaky  

symyksen  uudemmat synteesit  Suomessa ovat  

maantieteilijöiden  tekemiä (Hustich  1966,  
Heikkinen 1984,  Tuhkanen 1993  a, b).  Maan  
tieteellisen maisemakäsitteen näkökulmasta on 

tehty  myös  luonnonmaantieteellisiä selvityk  

siä,  joissa  on  analysoitu  kokonaisuutena met  
sänrajaseutujen  ominaisuuksia. 

Venäläinen Parmuzin (1979)  on esittänyt  

pitkäaikaisen  tutkimustyön  synteesinä  fyysis  
maantieteellisen vyöhykkeen  nimeltään tund  

rametsä, "tundrales'je".  Kysymyksessä  on sir  

kumpolaarinen  vyöhyke,  johon metsätundran 
lisäksi  kuuluu  harventunut taiga.  Tämä vyöhy  
ke eroaa ilmaston,  maaperän, kasvillisuuden,  
eläimistön ja luonnonvarojen  hyödyntämisen  

suhteen sekä tundrasta että  taigasta.  

Krjuckov (1978)  on kuvannut  omana 
maantieteellisenä alueenaan subarktisen alu  

een, mihin kuuluvat tyypillinen  tundra, met  

sätundra ja pohjoinen  harventunut taiga.  Hän  

esitti, että näillä vyöhykkeillä  on ilmaston,  

maaperän,  kasvillisuuden ja  eläimistön  suhteen 
niin paljon  yhteisiä  piirteitä,  että  on perusteltua  

pitää  aluetta omana  maantieteellisenä kokonai  

suutena. Tämän näkemyksen  mukaan metsän  

raja  ei ole  ratkaiseva erottava, ekologinen  te  

kijä  ja pohjoisin  taiga  katsotaan selvästi  met  
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sänrajaekotoniin  kuuluvaksi.  Targul'jan  (1967)  
on esittänyt,  että  tundra,  metsätundra  ja suuri 
osa  pohjoista  taigaa  muodostavat ns.  kylmän  
kostean vyöhykkeen,  joka  eroaa lämpö-  ja 
kosteusoloiltaan selvästi  varsinaisesta  taigasta.  

Hän painotti  maaperän  kautta heijastuvia  kyl  

myyden  ja kosteuden vaikutuksia  kasvillisuu  
den kehitykseen.  

Bliithgen (1960)  piti  maantieteellisin pe  
rustein Skandinavian tunturikoivuvyöhykettä  

omana maisemallisena formaationaan,  

"Landschafstformation",  jolla  on omat fyysi  

set,  biologiset  sekä  elinkeinoihin ja kulttuuriin 

liittyvät  ominaisuutensa. Hän totesi, että 
maantieteellisessä synteesissä  havaitaan,  että 

tunturikoivikko ei ole vain kasvimaantieteelli  

nen assosiaatiokompleksi,  vaan se voidaan 

jakaa maantieteellisiin fasieksiin. Suomen 

tunturikoivikoiden pohjoisosa  kuuluu  subarkti  

seen  laakso-  ja ylänköfasiekseen  ja  eteläosa 
subarktiseen reunafasiekseen.  

Rikkinen (1990)  totesi,  että aluemaantie  

teessä  keskeisin  tavoite on pyrkiä  kuvaamaan 

ja  selittämään alue  kaikkien  siihen vaikuttavi  

en  tekijöiden synteesinä.  Hän  esitti  luonnon ja 
ihmisen alueelliseen vuorovaikutukseen pe  

rustuvan Suomen aluejaon,  jossa  pohjoisim  
missa osissa luonnon osuus on hallitseva. 

Pohjoisin  alue on  nimeltään Saamenmaa, jon  

ka  etelärajana  on  Maanselkä. Alueen eteläosa  

on  Metsä-Lappia  ja  pohjoisosa  Tunturi-Lappia.  

Rikkisen  määrittely  kuvastaa  metsänrajaseu  

tujen luonnon erityislaadun,  luontaiselinkei  

nojen  ja alkuperäiskansan  kulttuurin merki  

tystä.  

Maantieteellinen näkökulma auttaa hah  

mottamaan metsänrajaseutujen  kokonaisuutta 

ja  antaa  perusteita  luonnonvarojen  käytön  oh  

jaamiselle. Fennoskandian metsänrajaseudut  

ovat  luontaiselinkeinojen  ja saamelaiskulttuu  
rin ydinalue,  missä luonnonvarojen  käytössä  ja 

suojelussa  tulee riittävällä painolla  ottaa  huo  
mioon myös  kansainvälisten  sopimusten  edel  

lyttämät  alkuperäiskansan  kulttuuria  ja elin  

keinoja  turvaavat  periaatteet.  "Mäntymetsäin  
pohjoinen  reuna  on taloudellisesti ja maise  
mallisesti  tärkeä rajaviiva,  jonka  mukaan pai  
kallinen käytäntö  jakaa alueet outamaihin ja 

tunturimaihin, sillä tunturikoivikoita suoma  

lainen uudisasukas ei enää katso metsäksi 

(Rosberg  ym. 1931)". Saamelaisille taas  met  

sänrajaseudut  eivät ole kaukana keskuksesta 
olevaa periferiaa,  vaan keskus  maailmassa 

(Magga  1993). 

1.3 Metsänrajaa  luonnonoloissa  sää  
televät  tekijät  

Metsänrajan  sijaintia  selittävät  ekologiset  

tekijät  

Metsänrajan  sijaintia  on pyritty  selittämään 

hyvin  monien erilaisten  tekijöiden  ja  tunnusten 
avulla. Aikaisemmin painopiste  oli  yleisten  
ilmastollisten tunnusten  käytössä,  mutta  nyky  

ään painottuu  ekofysiologinen  näkökulma. 
Vallitseva  käsitys  on,  että  vaikka  metsänrajan  
muodostumiseen vaikuttavat hyvin monet 

ekologiset  tekijät  niin  kasvukauden  lämpöolo  
jen vaikutus on ratkaiseva (esim.  Tuhkanen 

1993  a).  Metsänrajan  sijaintia  erilaisissa oloissa 

on pyritty  selittämään taulukossa 1 esitettävien  
tunnusten avulla. 

Metsänrajan  syiden  analysoinnissa  on pi  

dettävä erillään laajojen  alueiden bioklimaatti  
nen tarkastelu ja toisaalta alueellinen ja  pai  

kallinen syiden  arviointi.  Metsänrajat ovat 

hyvä  esimerkki yleisestä  ekotonien muodos  

tumisen periaatteesta,  jonka mukaan laajat  

(broad- scale)  biomien ekotonit määräytyvät  

pääosin  ilmastollisten tekijöiden  perusteella  
mutta  pienten  alueiden (fine-scale)  ekotonien 
muodostumiseen vaikuttavat merkittävästi 

paikalliset  tekijät (Gosz 1991). Metsänrajat  

voivat olla tarkastelunäkökulmasta riippuen  

joko  laajoja  tai  paikallisia  ekotoneja.  

Vaikka lämpötilaa  pidetään  yleisesti  ratkai  

sevana tekijänä  ovat näkemykset  lämpötilan 
vaikutusmekanismista vaihtelevia. Näyttää  

siltä, että kasvukauden maksimilämpötilaa 

kuvaavat parametrit (Enquist 1933, Mork 

1970, Krjuckov  1978) selittävät paremmin 

metsänrajaa  kuin kasvukauden keskilämpötilan  

tunnukset (vrt. Haapasaari 1988). Varsinkin 

venäläiset  tutkijat  ovat  kiinnittäneet  huomiota 
mantereisuuden ja mereisyyden  merkitykseen  

yleisenä  metsänrajaa  selittävänä tekijänä,  mi  
hin samalla kytkeytyvät  puulajien  väliset erot 
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(Dolukhanov  1978,  Malysev  1977).  Puzacen  
ko  (1985)  oli  sitä  mieltä,  että  jollakin  alueella 
yksi  tietty  tekijä  voi  olla ratkaiseva,  mutta jol  
lakin toiselle alueella taas  lopputuloksen  mää  

rää monien tekijöiden  yhteisvaikutus.  Mitä 

pienempi  tutkittava  alue  on  sitä suurempi  mää  
rä  tekijöitä  on otettava  huomioon. 

Taulukko  1. Metsänrajan  sijaintia  selittäviä  ekologisia  tekijöitä.  

1. Ilmastolliset tekijät 

1.1 Auringon säteily ia arktisen rintaman  sijainti 

Vuoden  lämpimimmän kuukauden  +10 °C isotermi  Holtmeier  (1974), Arno (1984), Tuhkanen  (1993  a) 

Kesä-syyskuun  keskilämpötila Helland (1912), Hagem (1917), Mork (1968), 

B0rset(1988) 

Kasvukauden  keskilämpötilan, maan lämpötilan ja puiden fe-  Walter  (1979), Krjufikov (1987), Bonan  (1992) 

nologisten  kehitysvaiheiden välinen  yhteys 

Kasvukauden  pituus  Ellenberg (1966), Puzacenko (1985) 

Kasvukauden  maksimilämpötilan kesto  ja talven  pituus  Enquist  (1933) 

Kasvuyksikkö  Mork  (1970) 

Kasvukauden  lämpösumma DavitajajaMelnik  (1962), Sarvas (1970 a),  

Elliott-Fisk  (1983), Tuhkanen (1984), 

Eurola  ja Huttunen  (1984), Kauppi ja Bosch  (1985), Woodward  

(1987), Obreska-Starklowa (1993),  Luomajoki (1993), Noro- 

korpi (1994) 

Pakkanen  Tranquillini  (1979), Sakai  ja Eiga (1983), 
Ohsawa  (1990) 

Potentiaalinen  evapotranspiraatio 

1.3 Muut ilmastolliset  tekijät 

Vuotuinen sademäärä  

Fysiologinen  kuivuus  Kihlman  (1890), Norin  (1974), Grace (1989) 

Ilmaston  humidisuus Tuhkanen (1984), Puzacenko  (1985), Malysev  (1993) 

Mantereisuus-mereisyys  Dolukhanov  (1978), Tuhkanen (1980), Dahl  (1983), 

Elven  ja  Vorren  (1984) 

Lumi  Heikinheimo  (1920),Treter  (1984), Norokorpi  (1994)  

Tuuli  Kihlman (1890), Renvall  (1919), Grace (1977), 

Krjuckov  (1978), Canham  (1984), Robertson  (1993), 

Siren (1994)  

Auringon  ultraviolettisäteily  Tranquillini  (1979) 

2.  Geologiset tekijät 

2.1  Kallioperän ja maaperän ominaisuudet  Sveinbjömsson (1992), Skre  (1993), 
Mäkitalo  ym. (1994) 

2.2 Topografia Mayer  ja  Ott (1991),  Obreska-Starklowa  (1993)  

2.3 Soistuminen  Krjuckov  (1976), Tyitikov (1995) 

2.4 Ikirouta Krjudkov  (1984), Larsen  (1989), Bonan (1992) 

3. Biologiset tekijät 

3.1 Tuhosienet  

3.2 Hyönteiset Seppälä ja Rastas  (1980), Haukioja  (1981), 
Tenow (1983)  

3.3 Linnut  Tikhomirov  (1962), Holtmeier  (1974)  

3.4 Muut  luonnonvaraiset  eläimet Tikhomirov  (1962),  Haapasaari (1988) 

3.5 Mykoritsasienet 
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Suomessa on  vakiintunut käsitys,  että  poh  

joisen  havumetsänrajan  sijaintia  selittää par  
haiten lämpösumma  (esim. Norokorpi  1982, 

1994, Eurola ja  Huttunen 1984).  Muualla läm  

pösummaa  ei kuitenkaan pidetä  yleisenä  met  

sänrajan  sijainnin  selittäjänä.  Suomessa  on 
Sarvaksen (1970  a)  kuvaamaa lämpösumman  ja 

metsänrajan  välistä yhteyttä tulkittu pitem  

mälle kuin Sarvas itse tarkoitti. Suomen eteläi  

simpien  tuntureiden metsänrajat  eivät ole to  
dellisia altitudinaalisia metsänrajoja,  vaan ne 

johtuvat  topoklimaattisista  syistä,  lähinnä ns.  
"summit-ilmiöstä" (Troll 1973, Holtmeier 

1974, Dahl 1983, Autio 1993).  Merkitykses  

tään  huolimatta  tykky  yksinään  ei riitä näiden 

metsänrajojen  selitykseksi  (vrt. Norokorpi  

1994).  

Puzacenko (1985)  on esittänyt  mielenkiin  

toisen teorian,  jota myös  muut  venäläiset tut  

kimustulokset tukevat. Hänen mukaansa Eu  

raasian läntisessä mereisessä sektorissa  ja  Be  

ringin  mereisessä sektorissa  metsän muuttu  
mista tundraksi selittävät parhaiten  hydroter  
misen kertoimen ja suhteellisen kosteuden 

suureneminen. Keski-Siperian  mantereisessa 

sektorissa  taas ratkaisevin  tekijä  on kasvukau  
den lämpötila.  Nämä tulokset  viittaavat siihen,  
että  Suomessa tulisi kiinnittää enemmän huo  

miota ilmaston humidisuuden merkitykseen.  

Viime aikoina on korostettu maaperäteki  

jöiden  merkitystä  yleisinä  metsänrajan  selittä  

jinä (Sveinbjörnsson  1991,  Bonan 1992, Skre 

1993). Suomessa on paljon  pohdittu  kysy  

mystä  Inarin mäntymetsien  esiintymisen  syistä  

ja  samalla kuusen  pohjoista  metsänrajaa.  Seli  

tyksinä  on pidetty  puulajien  levinneisyyshisto  
riaa  ja metsäpalojen  vaikutusta. Uusimpien  
tulosten mukaan kuusen  pohjoisen  metsänrajan  

syynä ovat ensisijaisesti  maaperätekijät  

(Mäkitalo ym. 1994).  

Metsänrajan  yleisinä  selityksinä  on  esitetty  
hiilitaseteoria eli  ns. nälkäraja,  liian kylmän 

kasvukauden  aiheuttamaa versojen  pakkaskui  

vuminen,  puiden  lisääntymisen  estyminen  ja 

ns.  absoluuttisen ja suhteellisen metsättömyy  

den  teoria. Suomessa yleinen  käsitys  on,  että 

metsänraja  on "nälkäraja,  jonka  jälkeen  netto  

fotosynteesi  ei ole riittävä puiden  elämiselle" 

(Sarvas  1970  b, Norokorpi  1982, 1994) Tämä 

käsitys  perustuu päättelyyn,  koska empiirisiä 

tuloksia Suomesta ei ole. Muualla vallitseva 

käsitys  on,  että  hiilitase ei  ole  yleinen metsän  

rajojen  muodostumista selittävä  tekijä  (esim.  
Holtmeier 1974, Tranquillini 1979, Wardle 

1993).  Myöskään  Tranquillinin  (1979)  alpiini  
sen metsänrajan  tärkeänä selittäjänä pitämää  

pakkaskuivumista,  jota  myös Heikkinen ym. 

(1995)  korostivat,  ei voida pitää  yleisenä  met  
sänrajojen  muodostumisen syynä.  

Fennoskandian näkökulmasta mielenkiiin  

toisen selitysmallin  taijoaa  puiden  lisäänty  
mistä säätelevien tekijöiden  vaikutus. Sekä 

Venäjällä että Pohjois-Amerikassa  lisäänty  
mistä pidetään  tärkeänä metsänrajan  selittäjä  
nä. Uusimmat tulokset Pohjois-Amerikasta  

painottavat  puiden  lisääntymisekologian,  met  

säpalojen  ja ilmaston vaihtelun yhteisvaiku  
tusta (Payette  1983, 1992, Sirois 1990). Fen  
noskandiassa saadut  tulokset viittaavat samaan 

suuntaan  (esim.  Kullman 1990). Käytännön  
havainnot ja  kokemukset  tukevat  tätä käsitystä.  

Krjuckovin  (1978)  esittämä  teoria suhteel  

lisen ja absoluuttisen metsättömyyden  vyö  

hykkeistä  taijoaa  hyvän  mahdollisuuden met  

sänrajaan  vaikuttavien tekijöiden  johdonmu  
kaiseen tarkasteluun. Absoluuttisen metsättö  

myyden  rajan  määräävät lämpötilasta  riippuvat  

kasvifysiologiset  prosessit.  Tämä raja  voi 
muuttua  vain riittävän pitkäaikaisen  ilmaston 

muutoksen tuloksena. Absoluuttisen metsät  

tömyyden  rajan  ja  nykyisen  puurajan  välissä 
on vaihtelevan levyinen  suhteellisen metsät  

tömyyden  alue. Eri kohdissa  tätä  aluetta vaih  
televat vaikuttavien tekijöiden  yhdistelmät 
ovat  syynä  puuttomuuteen  ja hyvinkin  pienet 
olosuhteiden muutokset voivat mahdollistaa 

puiden  olemassaolon. Metsättömyyden  syiden  
selvittäminen  vaatii  suhteellisen metsättömyy  

den alueella aina  yksityiskohtaisen  paikallisen  

analyysin  (vert.  Holtmeier 1974). Kasvimaan  
tieteessä kuvattu  (Ahti  ym. 1968,  Haapasaari  

1988) pohjoisboreaalisen  vyöhykkeen  puuton  
osa  sopii  hyvin  tähän lähestymistapaan.  

Metsänrajan  luontainen dynamiikka  

Metsänrajan dynamiikalla tarkoitetaan eri 

syistä  johtuvaa  metsänrajaekotonin  rakenteen 

ja sijainnin  vaihtelua. Tärkeimmät dynamikkaa  
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säätelevät tekijät  ovat  puulajien  levinneisyys  

historia, kasvillisuuden sukkessio,  ilmaston 

vaihtelu,  luontaiset häiriöt ja ihmisen vaikutus. 
Luontaisen dynamiikan  erottaminen ihmisen 

vaikutuksista on yksi  metsänrajatutkimuksen  
vaikeimmista kysymyksistä.  

Suomessa on yleensä  katsottu,  että metsän  

rajan muutokset kuvaavat  suoraan ilmaston 
vaihtelua ja muita ympäristötekijöiden  muu  

toksia. Toisaalta on painotettu  myös sitä, että 

metsänraja  voi  reagoida  hyvin  pitkällä vii  

veellä muutoksiin (Holtmeier  1985,  Slatyer  ja 

Noble 1992, Atkinson 1992, Kullman 1993) 

tai että muutoksessa voi olla vegetatiivisen  
kasvun  osalta  inertiaa.  Nopeilla  lyhytaikaisilla  
ns.  hasardi-tyyppisillä  ilmiöillä  voi  olla mer  
kittäviä  vaikutuksia metsänrajaan  (Hustich  

1966,  Seppälä  ja  Rastas 1980, Kullman 1989).  

Lyhytaikaisten  ja alueellisesti  suppeiden  ai  

neistojen  pohjalta tulee välttää yleisten  johto  

päätösten  tekemistä metsänrajan  dynamiikasta  

(Hustich 1966, Kullman 1983, Holtmeier  

1985). 

Metsänrajan  dynamiikassa  tapahtuu  muu  

toksia ajallisesti  monella tasolla. Siksi  onkin 
tärkeää aina määritellä,  minkä jakson  ilmiöistä 

on kysymys.  Tavallisesti erotetaan  seuraavat  

aikajaksot:  koko Holoseeni,  Pieni Jääkausi 

(n. 1550-1880),  Pienen Jääkauden jälkeinen  

lämpeneminen  sekä  uudelleen viileneminen ja 
mahdollinen kasvihuoneilmiön vaikutus  (esim.  

Kullman 1990). 

Jääkauden jälkeinen  koko  Holoseenin ajan  
puiden  levinneisyyshistoria  tunnetaan  Fennos  

kandiassa hyvin.  Suomessa tätä kysymystä  
ovat  tutkineet  mm. Auer (1927),  Aario (1940,  

1941),  Hustich (1948,  1958), Siren (1961),  

Hyvärinen  (1975,  1978) ja Eronen (1979,  

1981). Pienen Jääkauden epäedulliset  vaiku  

tukset  metsiin tiedetään myös  kohtalaisen hy  
vin (esim.  Siren 1961, Karien 1988,  Kullman 

1990,  Growe 1990). Lämpenemisen  vaikutuk  
sista  metsiin raportoi  ensimmäisenä Venäjällä  

2uravskij  (1915)  mutta  Suomessa  vaikutuksia 
kuvattiin vasta 1940-luvulla (Aario 1940, 

Hustich  1940).  Pienen Jääkauden negatiiviset  
vaikutukset metsiin  olivat nähtävillä, kun 

Suomessa alettiin suunnitella suojametsäsää  
döksiä 1900-luvun alussa (esim. Renvall  

1919). 

Käsitys  puulajidynamiikasta  ja  sukkessiosta 
on muuttunut  viime vuosikymmeninä  siten,  

että satunnaisuuden ja häiriöiden merkitys  ko  

rostuu suhteessa perinteisiin klimaks-tilaan 

johtaviin  sukkessioketjuihin.  Metsänrajaseu  
duilla satunnaisuus  on korostuneesti esillä ja 
muutenkin vajaasti  sulkeutuneiden metsänra  

jametsien  sukkessiokehitys  eroaa  normaaleista 
boreaalisista metsistä (Peet  1992,  Bliss  ja  Pe  
terson  1992,  Norin 1993). 

Suomen metsänrajametsien  luontaisen dy  

namiikan merkittävimpiä  todettuja  ilmiöitä  
1800-luvulta lähtien kuvataan taulukossa 2. 

Taulukko 2. Suomen  metsänrajametsien luontaisen  dynamiikan kehitysvaiheita. 

Aika  Ilmiö 

1700-luvulta  

1800-luvulle  

Metsäpalojen vaikutuksesta  laajat alueet  ovat  muut- 

tuneet  koivikoiksi,  kun  mänty ei  ole  uudistunut  

kylmien  kesien  takia  

Siren  (1961) 
Hustich (1966) 

1800-ja 1900- 

luvun  vaihde 

Metsäniajamänniköiden kuivumista ja taimettumisen  

puuttuminen 

Kranck  (1907-1909) 

Renvall  (1912a ja b,  1919) 
Mikola  (1952),  Siren  (1961) 

1920-luvulta.  

1930-luvun  lopulle 

Ilmaston  lämpeneminen Mikola  (1952), Koutaniemi  (1990), 
Heino  (1994) 

1930-luvulta  lähtien  Puurajaseudun taimettuminen  Aario  (1940), Hustich (1940, 1948, 

1958), Siren (1970) 

1990-luvulle  

mennessä  

Puurajan  ja metsänrajan välisen alueen  täyttyminen 
lähes  sulkeutuneeksi  metsäksi  laajoilla alueilla  

Sonninen  (1993), Siren (1994), 

Tynys  (1998), Veijola (1998) 

1960-luvulta  

1990-luvulle  

Tunturimittarin aiheuttama tunturikoivikoiden  

muuttuminen  paljakaksi laajoilla alueilla. Itä- 
Inarissa  männyn uudistuminen  ja koivun  osuuden  
väheneminen.  

Seppälä ja  Rastas  (1980), 

Haukioja ym.  (1983), 

Tynys(1998) 
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Suomen pohjoisessa  metsänrajaekotonissa  
on mahdollista kahden tasapainotilan  esiinty  
minen: mäntyvaltainen  metsä tai hieskoivu  

valtainen metsä. Näiden vaihtoehtojen  esiin  

tymistä  säätelevät häiriödynamiikka  ja  ilmas  

ton vaihtelu (vrt. Shugart 1984, Bradshaw 

1994). Männyn  ja tunturikoivutyyppisen  hies  

koivun välinen suhde on erilainen kuin keski  

määrin boreaalisissa metsissä,  sillä  tehokkaasti 

vegetatiivisesti  uudistuva koivumetsä on ver  
rattain  pysyvä  metsikkölaji,  kun samalla män  

nyn suvullinen uudistuminen on epäsäännöl  

listä. 

1.4 Ihminen  ja metsänraja  

Vaikka metsänrajaseudut  ovat  yleensä  etäisiä 

ja  harvaan  asuttuja, on  ihmisen vaikutus met  

sänrajoihin  ollut  jo vuosituhansien ajan  mer  

kittävää  (Tikhomirov  1962, Hustich 1966, 

Krjuckov  1976, Bortenschlager  1988). Suo  
men ja  yleensä  Fennoskandian metsänrajaseu  

dut  ovat sellainen osa sirkumpolaarista  met  

sänrajaa,  missä  ihmisen vaikutus  on  ollut kes  
kimääräistä voimakkaampaa.  Ihmisen vaikutus  
voidaan jakaa  tuleen,  hakkuisiin,  laiduntami  

seen, eroosioon ja ilmansaasteisiin. 

Tuli on luontainen havumetsien ekologiaan  

kuuluva tekijä.  Ihminen on jo niin kauan  

käyttänyt  tulta tarkoituksellisesi  tai vahingos  

sa, että  salaman  sytyttämien  palojen  vaikutusta 
on vaikea erottaa  ihmisen toiminnasta. Palot  

ovat  aiheuttaneet tundran laajenemista.  Venä  

jällä "pyrogeeninen  tundra" muodostaa Koil  

lis-Siperiassa  laajan  alueen (Krjuckov  1978)  ja 

myös  Kanadassa on olemassa "fire-induced"- 
tundraa (Pettapiece  1984).  Payette  (1992)  on  
kuvannut palonjälkeisestä  siemenellisen uu  
distumisen epäonnistumisesta  johtuvan  
"subarctic deforestation" -ilmiön. Yleisemmin 

palot  kuitenkin säätelevät metsänrajametsien  

puulajidynamiikkaa  sekä  puulajien  populaatio  

dynamiikkaa  (Larsen  1989,  Payette  1992,  Si  
rois  1993). Fennoskandiassa metsäpaloja  pi  

detään keskeisenä  syynä  tunturikoivun vallit  

semien metsien  syntyyn  (Siren  1961,  Hustich  

1966). 
Eroosio on merkittävä, laaja-alainen  ongel  

ma  ikiroudan alueella (Certovskoj  ym. 1987, 

Krjuckov  1987). Muualla, myös  Suomessa,  
lähinnä helposti  kuluvat hietikkoalueet ovat  

vaarassa  maastoliikenteen lisääntyessä  (Tikka  
nen  ja  Heikkinen 1995). 

Fennoskandian metsänrajaseutuihin  koh  
distuu nykyisin  laaja-alaisena  porotalouden  

vaikutus  ja  paikallisena  vaikutuksena Norjassa  

joillakin alueilla lampaiden  ja  vuohien vaiku  

tus.  Poron ja sen villin kantamuodon tunturi  

peuran ravinnon koostumus  on sama,  mutta 

korkeamman kannan tiheyden  takia poron vai  

kutukset kasvillisuuteen ovat selvemmät 

(Helle  1994).  Porojen  mahdollisiin laajempiin  

ympäristövaikutuksiin  on alettu kiinnittää  
huomiota viime aikoina (Tikkanen  1995).  Poro 

vaikuttaa metsänrajametsien  dynamiikkaan 

syömällä  tunturikoivua ja sekä  edistämällä että 

haittaamalla männyn uudistumista (Helle  ja 

Moilanen 1993, Helle 1994, Oksanen ym. 

1995) 
Fennoskandiassa harjoitetaan  metsätaloutta 

lähempänä  pohjoista  metsänrajaa  kuin muualla 
maailmassa. Keski-Siperiassa  tehdään hak  

kuita paikallisiin  tarpeisiin  jopa 70. leveysas  

teen  pohjoispuolella  (Abaimov  ja Bondarev 

1992) mutta varsinainen teollisuuden puun  

hankinta  tapahtuu  esim. Jakutiassa 64 leveys  
asteen  eteläpuolella  keskisen  taigan  alueella 

(Timofejev  ym. 1994). Arktisen ympäristön  

suojelun  suunnitelmissa pidetään  metsätaloutta 

ja  metsien häviämistä uhkatekijänä  Suomessa,  

Islannissa,  Noijassa,  Ruotsissa  ja Venäjällä,  

mutta ei Kanadassa ja Yhdysvalloissa  

(Directorate  for Nature Management  1994).  

Metsänrajaan vaikuttaneet hakkuut ovat 

yleensä  olleet kotitarvekäyttöä  ja osa  perintei  

siä  talousmuotoja.  Polttopuun  ja  rakennuspuun  
saanti ovat ratkaisevia tekijöitä metsänraja  

seutujen asutukselle (Renvall  1919,  Heikin  

heimo 1921, Massa 1979, Mattsson 1987). 

Myös  kausiasuntojäijestelmä  (Kullman  1979, 

Lykke  1988), puunkäyttö  koti- ja pienteolli  
suuteen  (Pohle 1917, övetkov  ym. 1983,  
Wallenius 1994), petun valmistus 
(Komiteanmietintö  1905, Renvall 1919) sekä 

yleisiin kulkureitteihin liittyvä puunkäyttö  

(Pohle  1917, Cecott 1925, Emanuelssson 
1987)  ovat  vaikuttaneet metsänrajoihin  ja met  

sänrajametsiin.  Näistä ilmiöistä on olemassa 
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runsaasti  selvityksiä  esim.  Alpeilta  ja  Fennos  
kandiasta. 

Tässä  työssä  keskitytään  selvittämään Suo  

men metsänrajametsien  hakkuutoimintaa tie  
dostaen kuitenkin muiden antropogeenisten  

tekijöiden  sekä metsänrajametsien  luontaisen 

dynamiikan  vaikutus  metsien  tilaan. 

1.5  Aikaisemmat tutkimukset  met  

sänrajametsien  käytöstä  ja suojelusta  

Varhaisimmat metsänrajatutkimukset  käsitteli  

vät metsänrajan sijaintia  ja  kartoitusta (esim.  

von  Berg  1860,  Norrlin  1873,  Kihlman 1884, 

Sandberg  1898,  Hult 1898, Borg 1904).  Näissä 

tutkimuksissa kuvattiin  myös jonkinverran  

metsänrajametsien  käyttöä.  

Suomessa selvitettiin  ensimmäisen kerran 

metsänrajametsien käyttöä  ja suojelua  suoja  

metsälain valmistelun yhteydessä. Suojamet  

säkomisionin mietintöä (Komiteanmietintö 

1910)  voidaan  pitää  osittain tutkimustyyppise  

nä selvityksenä.  Komitean sihteerinä toimi  

neen Olli Heikinheimon (1921)  tutkimus  
Suomen metsänrajametsistä  ja niiden vastai  
sesta  käytöstä  oh  ensimmäinen perusteellinen, 

tieteellinen selvitys  tästä kysymyksestä.  Au  

gust Renvallin kansainvälisestikin tunnettu 

tutkimus metsänrajamänniköiden  uudistumi  

sesta ilmestyi  vuonna 1912 (Renvall  1912  a). 

Renvallin tulokset männyn uudistumisen vai  

keudesta vaikuttivat metsänrajametsien  käyt  

töön 1960-luvulle asti. Myöhemmin  Renvall 

(1919)  julkaisi  laajan  kuusiosaisen selvityksen  

suoj  ametsäkysymyksestä kokonaisuutena. 
Metsänrajametsien  ekologinen  tutkimus oli 
vilkasta 1900-luvun alussa (esim. Lakari 1915, 

Aaltonen 1919, Kujala  1929). Metsänrajatut  

kimuksen näkökulma oli 1900-luvun alku  

puolella  metsäekologinen  ja monikäytöllinen.  

Metsänrajametsien  yhteiskunnallinen  merkitys 

pohjoisten  alueiden asutuksen perustana tuli 

selvästi  esille.  

Vaikka metsänrajametsien  hyödyntämisen  

vaihtoehtoja  oh  pohdittu  jo varhain (Rancken  

1866), alkoi  metsätalouden perusteellisempi  

selvittely  sen  jälkeen  kun  ensimmäinen valta  
kunnan metsien inventointi (Ilvessalo  1929) 

antoi  tiedot merkittävistä metsävaroista.  Jää  

meren  vesistöalueen metsätalouden mahdolli  

suuksia  selvittivät Seppänen  (1939)  ja Lihto  
nen (1948,  1949, 1951  a). Näkökulma oli jo 

selvästi  metsä-ja  puutaloudellinen.  

Metsänrajaseutujen  ekologinen  perustutki  
mus  laajeni  1950-luvulta lähtien,  mutta  metsi  
en käyttöä  selvitettiin lähinnä komiteoiden ja 

työryhmien  työnä sekä metsähallituksen suun  
nitelmissa. Nämä selvitykset ovat tämän  tut  

kimuksen lähdeaineistoa. Metsänrajametsien  

käyttöä  on kuvattu  jonkinverran osana  Lapin  
metsätalouden yleistä  kehitystä  (esim.  Laitaka  

ri 1960, Pohtila 1979, 1984, Kuusela 1974, 

1975,1979,  Ahvenainen 1982,  Virtanen 1993). 

Saastamoinen (1982  a  ja b) selvitti ensimmäi  

senä  metsänrajametsien  monikäytön teoreetti  

sia  perusteita. 

Uudemmat metsänrajakysymyksen  syntee  

sit  ovat maantieteen tutkijoiden  tekemiä (esim.  

Hustich 1966,  Tuhkanen 1980, 1984, 1993 a ja 

b),  Heikkinen 1984, Heikkinen ym. 1995) ja 

näissä tutkimuksissa ei juurikaan käsitellä 

metsien käyttöä.  

Selvästi  metsänrajametsien  käytön  ja  suo  

jelun ongelmiin  painottuvat  Lehtisen (1991)  
maantieteellinen metsänrajakonfliktin  tutkimus 

sekä  Massan (1994) ympäristöhistoriallinen  
tutkimus pohjoisesta  luonnon valloituksesta. 

Näissä  molemmissa tutkimuksissa  liikutaan 

kuitenkin metsätieteiden näkökulmasta varsin 

yleisellä  tasolla. Tasanen ja Veijola  (1994)  
käsittelivät kiijallisuuskatsauksessaan  myös 

metsänrajametsien  käyttöä  ja suojelua.  
Lukuisten artikkelien,  komiteanmietintöjen  

ja maankäytön  suunnitelmien lisäksi  suojamet  

säkysymystä  ja metsänrajametsien  käyttöä ei 

ole käsitelty  metsäntutkimuksessa kokonai  

suutena  Heikinheimon (1921)  perusselvityksen  

jälkeen.  

1.6 Tutkimuksen tavoitteet 

Toimiminen 1970-luvun puolivälistä  lähtien 
metsänrajaseutujen  luonnonvarojen  käytön  ja 

suojelun  tehtävissä herättivät kiinnostukseni  

metsänrajakysymyksiin.  Käytännön  toimin  
nassa  on usein tullut esille metsänrajaseutujen  

ongelmien  monimutkaisuus ja  samalla tarve  
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etsiä selityksiä ja  ratkaisuja  monitieteisestä 

näkökulmasta. Vaikka varsinkin ekologisen  

perustutkimuksen  alalta on runsaasti  tutki  

mustuloksia,  on kokoavien synteesien  puute  

ilmeinen. Suomen metsänrajametsien  käytön  ja 

suojelun  kehityksestä  ei  ole tehty kattavaa  sel  

vitystä,  vaikka  metsänrajaseutujen  luonnonva  
rat  ovat olleet viime vuosikymmenien  aikana 

laajasti yhteiskunnallisen  päätöksenteon  ja 

julkisen  keskustelun kohteena sekä  taloudelli  
sen  hyödyntämisen  että  suojelun  näkökulmas  
ta.  Näistä lähtökohdista kehittyi  tavoite analy  
soida Suomen metsänrajametsien  käytön  ja 

suojelun  kehitystä  ja  niihin vaikuttaneita teki  

jöitä.  

Pohjoisten  alueiden merkitys  on yleisesti  

noussut luonnonvarojen  hyödyntämisen  te  
hostamisen myötä  ja samalla on korostunut 

tarve kehittää näiden seutujen  ympäristönsuo  

jelua.  Tästä osoituksena ovat  monet  kansain  

väliset ohjelmat  ja yhteistyösopimukset.  UN  
CED:n  vuoden 1992 Rio  de Janeiron konfe  

renssin  ja vuonna  1993  pidetyn  Euroopan  met  
säministerikonferenssin päätöslauselmat  ja 

periaatteet  (Maa- ja metsätalousministeriö 

1994) antavat  hyvän  lähtökohdan myös  met  

sänrajametsien  suojelun  ja kestävän  käytön  
kehittämiselle. Vuonna 1991 hyväksytyn  kan  

sainvälisen  arktisen  ympäristönsuojelun  strate  

gian  osana  on selvitelty  myös  metsänrajamet  
sien suojelun  tilaa ja kehittämistarpeita  

(Directorate  for  Nature Management  1994).  
Suomessa on  parhaillaan  menossa  kehitys  

vaihe, jossa  metsäpolitiikan  tavoitteet on uu  
distettu uudella metsälailla. Perinteiset puun  

tuotannolliset tavoitteet liittyvät yhä lähei  
semmin yhteen ympäristönsuojelun  tavoittei  
den kanssa.  Näin voidaankin puhua  uudesta 

ympäristötietoisesta metsäpolitiikasta  (Palo  

1993).  Suomessa  on  Lapin  metsien käyttöä  ja 
hoitoa pohdittu  keskitetysti  komiteoiden ja 

työryhmien  avulla jo 1900-luvun alusta lähti  
en. Kansainvälisten ja kansallisten periaattei  

den pohjalta  laadittiin vuonna 1996 uusi  Lapin  
metsästrategia,  joka  sisälsi  yhtenä  toimenpide  
ehdotuksena saamelaisalueen maankäytön  

strategian valmistamisen  osallistavan suunnit  

telun keinoin (Kajala  1996). 

Pohjoisia  alueita koskevassa  yhteistyössä  
Suomelta odotetaan vahvaa panosta metsäky  

symyksissä.  Varsinkin  metsänrajametsien kä  

sittelyvaihtoehtojen  ja niihin kuuluvien maan  

käytön  kysymysten  ratkaisemista  varten  tarvi  

taan sekä  metsänrajan  ekologian  että  tapahtu  
neen kehityksen  ja siihen vaikuttaneiden teki  

jöiden  tuntemusta. Tärkeydestään  huolimatta 

ekologinen  näkökulma ei  kuitenkaan yksinään  

riitä, vaan on selvästi  olemassa tarvetta ekolo  

gisen, yhteiskuntatieteellisen  ja taloudellisen 
tutkimuksen synteesiin. 

Luonnonsuojelualueiden  perustaminen  on 
Suomessa perinteisesti  kohdistunut metsänra  

jaseuduille.  Vaikka viime aikoina tavoitteena 

on ollut  uusien suojelualueiden  perustamisen  

painopisteen  siirtäminen etelämmäksi,  on sa  

malla nähtävissä, että metsänrajaseutujen  

luonnonvarojen  käytössä  korostuvat  tulevai  
suudessa  muut  hyödyt  kuin puuraaka-aineen  

tuotanto. Tulevan käytön  suunnittelun perus  
taksi  on  perusteltua  selvittää  Suomen metsän  

rajametsien  käytön  ja suojelun  kehitystä.  
Tämän tutkimuksen yleisenä tavoitteena on 

antaa  kokonaiskuva  Suomen metsänrajametsi  

en  käytön  ja  suojelun  kehityksestä  seka  arvioi  
da ja vertailla Suomen kehitystä  suhteessa 

naapurimaihin.  Perushypoteesi  on, että ihmi  

sen vaikutus Suomen metsänrajametsiin  on 

kaikkialla ollut ratkaiseva ja samanlainen. 

Toisena hypoteesina  on ajatus,  että naapuri  
maiden kehityksellä  ja yhteyksillä  yli  rajojen  

on  ollut merkittävä vaikutus Suomen metsän  

rajametsien  käyttöön  ja suojeluun. 

Tutkimustehtävä voidaan täsmentää seuraa  

vasti: 

1. Selvittää Suomen suojametsälainsäädännön  

kehitys  sekä  säädösten tulkinta ja sovelta  
minen. 

2. Analysoida Suomen metsänrajametsien,  

erityisesti  Inarin alueen valtion metsien,  

käytön  ja suojelun  kehitys  ja siihen vaikut  

taneet  tekijät. 

3. Selvittää  pääpiirteet  Venäjän,  Noijan ja 
Ruotsin Fennoskandian pohjoisosan  met  

sänrajametsien  käytön  ja  suojelun  kehityk  
sestä  sekä arvioida naapurimaiden  ja Suo  

men kehityksen  välistä vuorovaikutusta. 
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2  Tutkimusote  ja tutkimusmenetelmät  

Käytetty  tutkimusote ja menetelmä kuuluvat 
laadullisen tutkimuksen pääryhmään.  Tulkit  
semalla sekä painettuja  lähteitä että  arkistoai  
neistoa  pyritään  löytämään  vastaus  tavoitteeksi 
asetettuihin kysymyksiin  laadullisen tutkimuk  

sen menetelmiä soveltaen havaintojen  pelkis  
tämisen kautta rakennekokonaisuuksien muo  

dostamiseen eli  arvoituksen ratkaisuun pyrkien  

(Alasuutari  1994). 

Helenius (1990)  määritteli  hermeneutiikan 

ytimeksi seuraavat  piirteet:  tavan lähestyä  
probleemaa  näennäisen deskriptiivisellä  meto  

dilla, taipumuksen  pyrkiä  synteesiin  sekä  his  
toriallisen näkemyksen.  Hän  korosti  validien 
lähteiden merkitystä  todeten, että historiantut  

kimuksen lähdekritiikin säännöt ovat lähellä 

hermeneutiikan tulkintasääntöjä.  Helenius ja  

koi  ymmärtämisen  hermeneuttisessa prosessis  
sa sisältäpäin  subjektiivisesti  tutkittavan koh  

teen näkökulmasta tapahtuvaan  ymmärtämi  

seen ja toisaalta ulkopuolisen  havainnoitsijan  

näkökulmasta tapahtuvaan  objektiiviseen  ym  
märtämiseen. Vaikka hermeneuttisen mene  

telmän käyttö  on ollut yleisintä  yhteiskunta  

tieteissä,  voidaan sitä käyttää  myös  luonnon  

tieteellisten aineistojen analysointiin.  Hyvä 

esimerkki hermeneuttisesta lähestymistavasta  

perinteisesti luonnontieteellisesti painottu  
neella alalla on Hahtolan (1990)  maankäytön  

suunnitteluun esittämä pragmaattis  
hermeneuttinen toimintamalli. 

Tamminen (1993)  korosti  näkemystä,  että 

eri tutkimustavat eivät ole täysin toisistaan 

poikkevia,  vaan ne  sisältävät paljon  yhteisiä  
aineksia. Hän pelkisti  seuraavat  tutkimuksen 

idealityypit:  tulkitseva tutkimus eli herme  
neuttinen tutkimus,  koetteleva eli  luonnontie  

teellinen tutkimus, kehittämistutkimus ja kä  

sitetutkimus. Näitä ideaalityyppejä  voidaan 

pitää kiinnekohtina tutkimustyyppien  avaruu  

dessa, mihin kukin  todellinen tutkimus sijoit  

tuu  sisältäen vaihtelevasti aineksia  ideaalityy  

peistä.  Tamminen (1993)  kuvasi  tulkitsevan  
tutkimuksen prosessia  käsitteellä hermeneutti  
nen kehä,  jossa  tutkija  esiymmärryksen  poh  

jalta uppoutuu kohteesen ja  toistuvin  kierrok  
sin  kehittää tulkintaansa ja perustelujaan.  

Pietilä (1973) määritteli ensimmäisessä 

suomalaisessa sisällön erittelyä koskevassa  

teoksessa,  että kysymyksessä  on joukko  me  

nettelytapoja,  joita käyttäen  dokumenttien si  

sällöstä  voidaan tehdä havaintoja  ja kerätä 

tietoja tieteellisiä pelisääntöjä  noudattaen. Hän 

ei pitänyt  perinteisesti  sovellettuja  tilastollisia  
menetelmiä kaikissa  tapauksissa  hyvin  sovel  

tuvina. Weber (1990)  totesi,  että  parhaissa  si  
sällön analyysin tutkimuksissa on yleensä  

käytetty  sekä  kvalitatiivisia että  kvantitatiivisia 
menetelmiä. Silverman (1993)  määritteli teks  

tianalyysin  yhdeksi  laadullisen tutkimuksen 

päämenetelmäksi  todeten,  että  sitä voidaan 

käyttää  myös  kvantitatiivisessa tutkimuksessa. 

Sovelletusta menetelmästä voidaan käyttää  

myös  nimeä tarkentava synteesi  (Palo  1993), 

jossa  julkaistun  kirjallisuuden  lisäksi  käytetään  
runsaasti muita tietolähteitä. Tässä työssä  ko  

rostuu arkistomateriaalin ja etupäässä  metsä  
hallituksessa eri aikoina  tuotetun julkaisemat  

toman aineiston käyttö. Perusteellisimmin  sel  
vitellään Inarin alueen kehitystä  suurelta osin  

julkaisemattoman  aineiston pohjalta. Myös 
Suomen naapurimaiden  metsäorganisaatioiden  

suunnitelmat ja ohjeet  ovat  tärkeää materiaalia. 

Lisäksi  on käytetty  haastatteluja  niiltä osin 
kuin kirjallista  aineistoa ei  ole ollut saatavissa. 

Tutkimuksessa hyödynnetään  myös  kirjoit  

tajan pitkäaikaista  kokemusta ja toimintaa 
vastuullisissa metsänrajaseutujen luonnonva  

rojen  hoidon tehtävissä sekä  perehtymistä  naa  

purimaiden  oloihin. Voidaan ajatella, että  ai  
nakin osittain on käytössä  ollut osallistuvan 

havainnoinnin menetelmä,  jossa yritetään  ta  
voittaa kohteelle ominainen todellisuus sisältä 

päin. Osallistuvaa  havainnointia on käytetty  

perinteisesti  antropologiassa,  missä selvityksen 

kohteena yleensä  ovat  makrotasoiset,  staattiset 

rakenteet. Sosiologiassa tutkimuskohteena 

ovat tavallisesti mikrotason dynaamiset  pro  

sessit (Laitinen 1984). Osallistuva havain  

nointi voidaan ymmärtää  myös  laajempana  

yhteiskuntatieteellisenä  paradigmana  tai maa  
ilmankatsomuksena (Reason  1994).  Laitinen 

(1984) arvioi,  että varsinkin yhteiskunnallisen  
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muutoksen vaiheessa voi syntyä luonteva 

osallistuvan havainnoinnin tilanne. Vaikka 

metsäntutkimuksessa ei ole käytettykään  aikai  

semmin osallistuvan havainnoinnin menetel  

mää, voidaan metsänrajametsien  hyötyjen 

muutosvaihetta 1970- ja 1980-luvulla pitää  

kehityksenä,  jonka seuraaminen sisältäpäin  

taijosi hyvät mahdollisuudet ilmiöiden ym  
märtämiseen. 

Tutkimuksessa on historiallinen näkökulma 

mukana monella tasolla. Asioita tarkastellaan 

historiallisesta näkökulmasta pitäytymättä  
kuitenkaan tiukan kronologiseen  esitystapaan.  

Aikajänne  on väline ilmiöiden loogisen  kehi  

tyksen  ja keskinäisten riippuvuussuhteiden  
havainnollistamiseksi. Historiallisen kehityk  

sen  taustamallina ovat  Äströmin  (1978)  mää  
rittelemät Suomen ekohistorialliset kaudet,  

joihin liittyen hän arvioi  Suomen 1860-luvulle 

asti suhteellisen suljetuksi "ekologis  

demografiseksi systeemiksi".  Suljetun  järjes  
telmän murros  liittyi  metsävarojen  hyödyntä  

misen kehitykseen  ja samaan  aikaan alkoi 
Suomessa myös metsänrajakysymyksen  aktii  

vinen selvittely.  Haila (1990)  piti Äströmin 

ekohistoriallisia kausia luonnon yhteiskunta  

historiana  ja totesi, että  yhteiskunnan  luonnon  

historia on eri asia. Metsien käytön  kuvaami  

sessa  on yleisen  historian ilmiöitä käsitelty  

taustatekijöinä  vain  siinä määrin kuin aiheen 

käsittelyn  kannalta on ollut välttämätöntä. 

Metsänrajaseutujen  luonnonvarojen  käytös  

sä annetaan  nykyään  kansainvälisten sopi  
musten  perusteella  suuri  painoarvo  alkuperäis  

kansojen  tavoitteille ja tunnustetaan  pohjoisten  

alueiden  merkitys  heidän kulttuuriensa  aineel  
lisena perustana.  Metsänrajakysymystä  käsi  
tellään myös tästä kulttuuriantropologisesta  ja 
oikeushistoriallisesta näkökulmasta (esim. 

Korpijaakko  1989, Aikio 1991). 

Oikein toteutettua empiiristä  luonnontie  
teellistä tutkimusta pidetään  periaatteessa  ob  

jektiivisena  ja  arvovapaana. Ympäristöongel  
mia tutkiva yhteiskuntatiede  voi käyttää  des  

kriptiivistä  tai tavoitehakuista tutkimusotetta 
(Massa  1994).  Massa ilmoittaa soveltaneensa 

myös  metsänrajakysymystä  joiltakin  osin  kä  
sittelevässä  tutkimuksessaan  "Pohjoinen  luon  
nonvalloitus" tavoitehakuista tutkimusotetta 

todeten, että se ei ole arvovapaata tutkimusta,  

koska on  sovittava  siitä,  että  on  olemassa pa  

hoja  tiloja,  joista  pyritään  pois.  Vielä selvem  
min sitoutuneen tutkijan  roolin metsänrajaky  
symysten  tutkimuksessa  on omaksunut Lehti  

nen (1991),  joka  käsitteli sitoutuneen maan  
tieteen näkökulmasta Suomen metsänrajaseu  

tujen  käytön  ristiriitoja  1980-luvulla samaistu  
en tutkijana hyvin  pitkälle  virallista  järjestel  
mää  vastustavan  erämaaliikkeen tavoitteisiin. 

Toista äärilaitaa metsäisten luonnonvarojen  
käytön  kehityksen  kuvauksessa  edustavat ns. 

viralliset  historiikit, joissa  korostuvat menes  

tyminen  ja  positiivinen  kehitys  ristiriitojen  ja 

ongelmien  jäädessä  taustalle,  esimerkkinä  voi  
daan mainita "Metsähallinnon satavuotistaival" 

(Laitakari  1960).  Tässä työssä  tavoitteena on 
ollut laadullisen tutkimuksen lähestymistapaa  

käytettäessäkin  objektiivinen  ja monipuolinen  
aineiston käsittely.  Lukijoiden  arvioitavaksi  

jää  mahdollinen haitallisessa määrin virallisen 

järjestelmän edustajaksi  leimautuminen (vrt.  
esim.  Palo  1993). 

Metsänrajametsien  käytön  ja suojelun  ke  
hityksessä  perushypoteesinä  on Saastamoisen 

(1982)  esittämän luonnonvarojen  monihyödy  

hyketuotannon  mallin mukainen kehitys,  jossa  

käyttömuotojen  suhteiden oletetaan kehittyvän  
tuotantoteorian periaatteiden mukaisesti.  

Monihyödyketuotannon  teoria on omaksuttu 

kehitteillä olevan Metsähallituksen alueellisen 

luonnonvarasuunnittelun yhdeksi perusperi  
aatteeksi (Metsähallitus 1995). Metsähallituk  

sen luonnonvarojen  suunnittelussa korostuu 

metsänrajaseuduilla  muiden käyttömuotojen  

merkitys  puuntuotantoon  verrattuna. Yleisesti 

oletetaan palvelujen  ja  aineettomien hyötyjen  

merkityksen  painottuvan  yhteiskunnan  kehi  

tyksen  myötä.  Metsänrajaseuduilla  tämä muu  

tos  on  nopeampi  ja  voimakkaampi  kuin varsi  
naisilla puuntuotantoalueilla.  Monihyödyke  

tuotannon malli on periaattessa  verrattain tasa  

painoisen  kehityksen  malli, kun oletetaan,  että 

yhteiskunnan  omistamien pohjoisten  luonnon  

varojen  käytön  yhdistelmää  muutetaan  demo  

kraattisen päätöksenteon  ohjauskeinoin  muut  
tuvien arvojen  mukaisesti. 

Monihyödyketuotannon  muuttuvan tuote  

yhdistelmän  verrattain positiivisen  kehityksen  
mallia arvioidaan suhteessa Massan (1994)  

esittämään jokseenkin  negatiiviseen  ryöstöta  
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louden malliin. Massa määrittelee lyöstötalou  
den teollisisssa yhteiskunnissa  harjoitetuksi  
luonnon ja luonnonvarojen  liialliseksi  käytök  

si, missä ei välitetä uudistumisen ja  jatkuvan  
saannin turvaamisesta. Ryöstötalouden  vasta  

kohtana esitetään kestävä  talous. Monihyödy  
ketuotannon mallia verrataan  myös Lehtisen 

(1991) esittämään dikotomisen maankäytön  

teoriaan, jonka  mukaan  eteläisen Suomen ar  

voista johdettu  maankäytön  suunnittelu johtaa 

metsänrajaseuduilla  korostuneen ristiriitaiseen 

tehokkaasti hyödynnettyjen  ja  toisaalta täysin  

suojeltujen  alueiden tilanteeseen. Myöhemmin  
Lehtinen (1995)  tulkitsi metsänhoidon,  metsi  

en tasalaatuistamisen sekä luonnonsuojelun  
ihmisen pyrkimykseksi  tuntemattoman  ja ar  

vaamattoman luonnontilan haltuunottoon. Ky  

symys  on hänen mukaansa tilan kontrollista 
vallan käytön  muotona ja samalla ihmisen 
oman tilan ja luonnon epävarmuusulottuvuu  

den peittämisestä.  

Raumolin (1982,  1984) on tarkastellut La  

pin kehitysongelmia  ympäristötaloustieteen  
näkökulmasta laajempaa  arktisten  alueiden 

kehityksen  taustaa vasten. Tässä työssä  ku  

vattu Fennoskandian metsänrajaseutujen  ke  

hitys sopii  hyvin  yleisiin  kehityslinjoihin.  
Raumolin pitää  johtavana  periaatteena  ns.  ta  

pulit  eoriaa, jonka  mukaan  periferisten  aluei  
den luonnnonvarojen  käyttöä  ohjaa  metropoli  

en kysyntä,  mikä johtaa periferian  tuotantora  

kenteen yksipuolistumiseen,  johon samalla 

liittyy luonnonvarojen  ryöstökäytön  vaara. 

Tapuliteoria kuuluu ympäristötaloustieteen  

institutionaaliseen koulukuntaan,  jonka mu  
kaan talous ei ole erillinen järjestelmä yhteis  

kunnasta  ja  markkinamekanismi ei johda  vält  
tämättä  tasapainoiseen  tilaan eikä  edusta  julki  
sia tarpeita  (Raumolin  1995). Tapuliteorian  
mukaan metsänrajaseutuja  voidaan pitää  peri  

ferian periferiana.  Tähän malliin kuuluu myös  

luonnonvarojen  hyödyntämisen  tehostamisen 

myötä  aktiivisen toiminnan maantieteellinen 

eteneminen,  jossa  muodostuu aina  uusi  kehi  

tyksen  painopisteenä  oleva "frontier". Tähän 
läheisesti liittyvänä  pohjoisten  metsien hyö  

dyntämisen  kehitystä  selittävänä mallina näh  

dään Sejerstedin  (1980)  esittämä "timber fron  
tier  movement" -ilmiö. Näillä kehitysmalleilla  

on kytkentöjä  yleiseen  kansainvälisen  

"ekologisen imperialismin
"

 käsitteeseen 

(Crosby  1986). 
Fennoskandian metsänrajaseuduilla  eletään 

kehitysvaihetta,  jossa  viimeiset talouskäyttöön  
varatut  metsät ovat tulossa ensikertaisen met  

sänkäsittelyn  kohteiksi  eli "timber frontier" on 

saavuttamassa  takarajansa ja samanaikaisesti 

pohditaan  uusia palvelutuotantoon,  lähinnä 

matkailuun,  perustuvia  syijäisten alueiden ke  

hittämisstrategioita  (esim.  Järvilehto 1991). 
Perinteiseen luonnon virkistyskäytön ja 

luonnonsuojelun  kokonaisuuteen on myös  
Suomessa tulossa  uusia painotuksia.  Kansain  

välisten sopimusten  velvoittamana on biodi  

versiteetin ylläpito  ja kehittäminen tullut luon  

nonsuojelualueverkoston  suunnittelun johta  
vaksi  periaatteeksi  ja  käyttäjän  tarpeisiin  liitty  
vät alueiden ominaisuudet kuten maisemate  

kijät  jäävät  toissijaisiksi.  Pohjoisilla  alueilla 
biodiversiteetin ylläpitämisen  tavoitteita tar  
kastellaan sirkumpolaarisena  kokonaisuutena 

(Directorate for Nature Management  1994, 

Noss  ja Cooperrider  1994). 

Menossa oleva ja jo pitkälle toteutunut 

muutos raaka-ainepainotteisesta  monihyödy  
ketuotannon yhdistelmästä  palveluvaltaiseen  

tuoteyhdistelmään  selittää metsänrajaseutujen  

luonnonvarojen  käytön intressiristiriitoja. 
Olemme parhaillaan  tilanteessa,  missä eri  tahot 

soveltavat samanaikaisesti erilaisia metsien 

käytön  ja  suojelun  paradigmoja.  Antroposent  
risten luonnonvarojen  kestävän käytön  ja  mo  

nikäytön  rinnalla yhä  suurempi merkitys  on 
ekosentrisillä  luonnon itseisarvoa painottavilla  

paradigmoilla  (vrt.  Elliott 1996). Muutostilan  

teessa  korostuu tarve saada kokonaiskuva  met  

sänrajametsien  käytön  ja suojelun  kehitykses  

tä. 
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3 Tutkimusaineisto  

Painetut julkaisut  

Tämän tutkimuksen aineistoon kuuluvat pai  

netut  julkaisut  ovat osa kirjoittajan  vuodesta 

1993 lähtien keräämää laajempaa,  yleensä  

metsänrajaa  ja  erityisesti  Fennoskandian met  

sänrajoja  käsittelevän kirjallisuuden  tietokan  
taa. Tietokanta on perustettu Papyrus  

ohjelmalla  (Goldman 1992),  joka  mahdollistaa 

laajan  materiaalin joustavan  käsittelyn.  Kirjal  
lisuuden  hankinnassa  on käytetty  jonkinverran  

hakuja  kirjastojen  tietokannoista,  mutta pääosa  

julkaisuista  on löydetty  alkuperäisjulkaisujen  
kirjallisuusviitteiden  perusteella. Julkaisujen  

hankintaa ovat  suorittaneet Metsäkirjasto ja 
Metsäntutkimuslaitoksen kirjasto. Näin laa  

dittu oma tietokanta sisältää  noin 1200 nimi  

kettä, joista  noin 650  metsänrajametsien  käyt  

töä  ja  suojelua  käsittävää  julkaisua  muodosta  
vat  tämän työn  painettujen  julkaisujen  perusai  
neiston. Samaa tietokantaa on käytetty  aikai  

semmin julkaistun  metsänrajaa  käsittelevän  

kirjallisuuskatsauksen  aineistona (Tasanen  ja  

Veijola  1994). 

Käytetyt  painetut  julkaisut  on  jaettu  alkupe  
räisiin tutkimusjulkaisuihin,  virallisjulkaisui  

hin,  muuhun kirjallisuuteen  sekä  aikakauslehti  

ja sanomalehtiartikkeleihin. Vaikka jako näi  

hin ryhmiin  on joiltakin  osin  tulkinnanvaraista,  

antaa se mahdollisuuden arvioida paremmin  

julkaisujen  merkitystä.  Seuraavaa jakoa  on 

käytetty  myös  painettujen julkaisujen lähde  
luettelossa: 

I.  Alkuperäiset  tutkimusjulkaisut  

Tutkimuksessa  on viitattu 285:een alkuperäi  

seen  tutkimusjulkaisuun,  joista noin puolet  on  
metsätieteellisiä julkaisuja  ja muut pääosin  

kasvimaantiedettä,  historiaa tai  taloushistoriaa 

käsitteleviä tutkimuksia. 

11. Komiteanmietinnöt,  säädökset ja  muut vi  

rallisjulkaisut  

Käytetyllä  virallisjulkaisuilla on ollut suuri  

merkitys tämän tutkimuksen aineistona. Var  

sinkin komiteanmietinnöissä ja lakiesityksissä  

on kootussa  muodossa kunkin ajan  paras käy  
tettävissä oleva perustieto  käsiteltävästä asias  

ta. Aineistoon sisältyy  yhteensä  21 suomalaista 

ja 3  norjalaista  komiteanmietintöä aikajaksolta  
1869-1994. Muut virallisjulkaisut  ovat  säädök  

siä,  julkaistuja  maankäytön  suunnitelmia tai 

uittosääntöjä. 

111. Muu kirjallisuus 

Ryhmä  muu kirjallisuus  koostuu metsänraja  

seutuja  käsittelevästä  tietokirjallisuudesta,  op  

pikirjoista,  kokoomateoksista ja  niihin sisälty  
vistä luvuista. Tässä  ryhmässä  korostuu  histo  

riallinen ja yhteiskuntatieteellinen aineisto 

suhteessa  metsätaloutta käsitteleviin  julkaisui  
hin.  Tähän ryhmään  kuuluu 134 julkaisua.  

IV. Aikauslehti-ja  sanomalehtiartikkelit  

Käytetyt  68  lehtiartikkelia jakaantuvat  kahteen 
pääryhmään. Oman ryhmänsä  muodostavat 
ammattilehdissä julkaistut  artikkelit,  joita  ei 
voida pitää varsinaisina  tieteellisinä  julkaisui  
na. Toisena ryhmänä  ovat  sanomalehti- ja  ai  

kakauslehtiartikkelit,  joissa  esitetään jonkin  
tahon kannanottoja  käsiteltävään  asiaan tai 
kuvataan vireillä  olevan  asian  käsittelyn  vai  
hetta. Perusaineistoon kuuluu lisäksi  noin 400 

suomalaista ja  ulkomaista erämaakysymystä  

käsittelevää  artikkelia,  joista  tässä työssä on 
viitattu esimerkinomaisesti muutamiin sekä  

erikseen  em.  aineistosta tehtyihin  selvityksiin.  
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Painamattomat lähteet 

Arkistot 

Tärkein arkistolähde on ollut metsähallituksen 

toiminnasta syntynyt  arkistoaineisto. Tämän 
aineiston vanhin osa on vuodesta 1860 lähtien 

systemaattisesti  jäljestettynä  sijoitettuna  Kan  
sallisarkistoon. Metsähallitusta koskevan  ai  

neiston  jäsentely  selviää kahdesta metsähalli  

tuksen arkistoluettelosta,  joiden käyttö  edel  

lyttää  perehtymistä  metsähallituksen organi  
saatioon ja toimintatapaan  eri aikoina 

(Kansallisarkisto  1969, 1982). Osittain samaa 

aineistoa,  mutta myös sitä täydentävää  poh  

joisten  hoitoalueiden ja Perä-Pohjolan  piiri  
kuntakonttorin aineistoa on Oulun maakunta  

arkistossa.  Uudempi  aineisto vuodesta  1968 
lähtien on metsähallituksen arkistossa  Tikku  

rilan keskusyksikössä  tai entisen Perä- 

Pohjolan  piirikuntakonttorin  arkistossa  Rova  

niemellä tai alueiden,  lähinnä Ylä-Lapin  luon  

nonhoitoalueen,  arkistoissa.  

Varsinaisen arkistoaineiston ohella merki  

tystä on ollut virallisesti arkistoihin kirjaa  

mattomalla ns. käsiarkistoaineistolla. Tämä 

tarkoittaa metsähallituksen yksiköissä  olevaa 

asiasisällön mukaan  järjestettyä tietovarastoa,  

jossa on sellaista materiaalia,  jolla arvioidaan 

olevan edelleen käyttöä.  Sama aineisto on vain 
osittain löydettävisssä  varsinaisista arkistoista. 

Esimerkiksi  Ylä-Lapin  luonnonhoitoalueessa 
käsiarkiston  kohdassa suojametsät  on käytän  

nön toiminnan kannalta tärkeimmiksi arvioi  

tuja  asiakirjoja  1870-luvulta nykypäivään  asti.  

Vastaava entisen Perä-Pohjolan  piirikunta  
konttorin aineisto on myös  ollut  käytettävissä.  

Käsiarkistojen  asiakirjoista  saadut viitteet ovat 

olleet hyvä  lähtökohta asiakirjojen  täydentä  

välle haulle Kansallisarkistosta. Käsiarkistoon 

kuuluvana voidaan pitää myös entisten alue  

metsänhoitajien  vuosikymmenien  aikana tal  

lentamaa merkittäväksi arvioitua virallisen 

käsiarkiston  ulkopuolista  materiaalia. 
Oman tärkeän  ryhmänsä  arkistoaineistosta 

muodostavat metsien inventointien tulokset ja 

metsätalousssuunnitelmat karttoineen. Nämä 

ovat  periaatteessa arkistoaineistoa,  mutta osa 

varsinkaan uudemmista suunnitelmista ei ole 

arkistoissa,  vaan muualla metsähallituksessa.  

Käytetyssä  aineistossa ovat  mukana kaikki  

Ylä-Lapin  aluetta koskevat  metsätaloussuun  

nitelmat vuodesta 1896 lähtien. 

Monitasoisen metsähallituksen arkistomate  

riaalin lisäksi yksittäisiä asikiijoja  on haettu 

Metsäntutkimuslaitoksen, valtioneuvoston 

oikeuskanslerin,  oikeusasteiden sekä naapuri  
maiden organisaatioiden  arkistoista. 

Muut 

Muu painamaton  aineisto koostuu  opinnäyte  

töistä, työryhmien  töistä, selvityksistä,  muisti  

oista,  retkeilyjen  selostuksista  sekä  esitelmistä 

ja  käsikirjoituksista.  Tähän ryhmään  kuuluva 
aineisto on vaikeasti saavutettavaa, koska  se 

on osittain virallisen  arkistoinnin ulkopuolella.  

Myös  merkityksen  arvioinnissa tulee olla va  
rovainen ja johtopäätöksiä  voidaan tehdä vain 

materiaalista,  jonka  yhteys  ns.  virallisiin asia  

kirjoihin  on selvää. Toisaalta tämä aineisto 

avaa mahdollisuuksia monien kysymysten  

ratkaisujen  taustatekijöiden  ymmärtämiselle.  

Haastattelut  ja suulliset tiedonnannot 

Tekstissä  viitataan 18 henkilön haastatteluihin. 

Näiden avainhenkilöiden haastatteluilla on 

pyritty selvittämään aivan viimeisintä kehi  

tystä  ja  tulevaisuuden arvioita,  mistä on niu  
kasti  painettuja  lähteitä. Tämän tutkimuspro  
sessin  aikana vuodesta 1993 lähtien kirjoittaja  
on tavannut  tutkimuksen ja virkatyön yhtey  

dessä  suuren  joukon  erilaisissa metsänrajamet  
sien käytön  ja suojelun  tehtävissä  toimivia 

henkilöitä,  joiden kanssa  käydyt  keskustelut 

ovat tuoneet  lisäinformaatiota ja vaikuttaneet 

kirjoittajan  arvioihin. Kirjoittaja  on  ollut yhte  

ydessä  kaikkiin  tärkeimpien  Fennoskandian 

pohjoisosan  metsänrajaseutujen  metsien  käy  
töstä ja suojelusta  vastaavien virallisten  orga  

nisaatioiden sekä  järjestöjen edustajiin. 
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4  Tutkimustulokset  

4.1  Metsänrajaseutujen  asutus  ja 

puun kotitarvekäyttö 

4.1.1 Saamelaisesta pyyntikulttuurista 
uudisasutuksen aikaan  

Ruotsin  kruunun veronkantajat  jakoivat  vielä 

1500-luvulla Fennoskandian pohjoisosan  28 
siidaan eli lapinkylään,  joista 13 sijaitsi  koko  

naan tai osittain nykyisen  Suomen alueella 

(Hultblad  1968, Massa 1994). Lähes täydelli  

sessä  omavaraistaloudessa elävä lapinkylä  on 
tarvinnut hyvin  laajan maa-alueen. On arvioi  

tu, että  jokainen  pyyntiyhteisössä  elävä vero  

lappalainen  on  tarvinnut keskimäärin  410 ne  
liökilometrin reviirin  (Massa  1994). Metsän  

rajaseutujen  siidojen  vuotuisessa kierrossa  

talvikylät  olivat havumetsissä tai parhaissa  
koivikoissa (Hultblad 1968, NOU 1994). 

Puunkäytöllä  oli paikallista vaikutusta metsän  

rajoihin  (esim. Rikkinen 1983)  (kuva  3).  
Monella tavalla 1500- ja 1600-luku olivat  

saaamelaisen kulttuurin murrosaikaa.Talouden 

perustana olleen peuran pyynnin  merkitys  vä  
heni kantojen  romahdettua. Myös  turkiseläin  
ten  kannat  vähenivät ja  Euroopan  markkinoille 
alkoi tulla turkiksia Pohjois-Amerikasta  ja 

Siperiasta.  Myös  tuliaseiden kehitys  vähensi 
kollektiivisen metsästyksen  merkitystä. Sa  

malla siidajäijestelmän  merkitys  kokonaisuu  

tena väheni valtioiden hallintojärjestelmien  

kehittyessä.  Metsästys- ja keräilykulttuurin  

järjestelmän  hajotessa  Jäämeren rannikon  saa  
melaiset keskittyivät  vuonokalastukseen ja 

karjanhoitoon.  Sisämaan joki- ja  metsäsaame  
laisten elinkeinoissa  karjatalous  toi pysyvyyttä  

ja muuten  toimeentulo perustui  kalastukseen,  

metsästykseen  ja poronhoitoon.  Villipeurojen  

vähennyttyä  osa  saamelaisista erikoistui po  

ronhoitoon,  josta  kehittyi  nomadinen saame  
laiskulttuuri (Aarseth  1993). 

Fennoskandian pohjoisosan  kehitykseen  
vaikutti valtioiden välisten voimasuhteiden 

kehitys.  Alkuperäisväestöä  verottivat pitkään  
noijalaiset,  ruotsalaiset ja  venäläiset. Voimata  

sapainon  synnyttyä  yhteisalueiden  tilanne va  

kiintui 1600-luvulla. Norjalais-ruotsalaisia  
yhteisalueita  olivat  Utsjoki,  Karasjoki,  Kauto  
keino ja osa Enontekiöstä. Inari oli vuoteen  
1751 asti  kaikkien  kolmen valtion yhteisalu  
etta. Idässä Venäjä  hallitsi rannikkoa Kalasta  

jasaarennolta  itään ja  Noija  Varanginvuonolta  
länteen. Väliin jäävät  Näätämö, Paatsjoki  ja 
Petsamo olivat Noijan  ja  Venäjän  yhteisaluet  
ta. Valtioiden väliset nykyiset  rajat vakiintui  

vat  seuraavasti: Ruotsin ja  Noijan  välinen raja  
vuonna  1751,  Ruotsin ja Suomen välinen raja  

1809,  Noijan  ja Venäjän  välinen raja  1826 
sekä  Suomen ja  Neuvostoliiton rajan  tarkistus  
vuonna 1944 (Aarseth  1975). 

Vuoden 1751 Strömstadin  rauhansopimuk  
seen kuuluva,  saamelaisille naapurimaissa  

käyttöoikeuksia  takaava,  ns.  lappekodicillen  
koski  myös nykyisen  Suomen  ja  Norjan  välistä 
rajaa.  Norjan  ja  Venäjän  vuoden 1826 rajan  

käynnissä  ja sen jälkeisissä  neuvotteluissa oli  

kysymys  myös tästä sopimuksesta  (Sarva  

1920, Aarseth 1996). Tässä rajankäynnissä  

jäivät  lopulta  Näätämön siidan metsäiset syys  

ja talvialueet Suomen puolelle  vaikka  tarkoitus 
oli  käydä  raja  Inarin ja  Näätämön siitojen  pe  
rinteisen rajan  mukaan (Andresen  1989, Wikan 

1995). Sarva (1925)  piti rajankäynnin  teknis  

ten  virheiden ohella toisena mahdollisena se  

lityksenä  siidojen  sovinnaisrajassa  tapahtu  
nutta  todellista muutosta  ennen rajankäyntiä.  
Perimätiedon mukaan Näätämön siida oli 

vuokrannut aikanaan alueen Inarin siidalta  

(Lehtola  1996). Perinteisten Näätämön siidan 
havumetsäalueiden jääminen vuoden 1826 

rajankäynnissä  Suomen puolelle  oli lähtökohta 
Koillis-Inarin metsänrajametsien  käytön  on  

gelmille, koska näiden metsien merkitys  oli 
tärkeä  Varanginvuonon  asutuksen  puuhuollon  
kannalta.  
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Kuva  3.  Matvei  Fofanoffin  perheen kesäpaikka  Masasjaurilla Petsamossa  lähellä  nykyistä  Rajajooseppia. Metsäsaa  
melaisten  siidojen asukkaat  käyttivät  puuta rakentamiseen, käsitöihin  ja polttopuuksi.  Käytön vaikutus  metsiin  oli 

hyvin  pieni.  Kuva.  T. Itkonen  1913.  Museovirasto.  

Rajojen  määräytymisen  jälkeen myöhem  
min tapahtuneet  rajojen  sulkemiset vaikuttivat  
merkittävästi ennen kaikkea nomadisten po  

ronhoitajien  elämään,  koska  Ruotsin ja  Norjan 

lapinkylien  kasvaville  porokarjoille  ei ollut 

enää  riittävästi tilaa kotimaassa perinteisen  
laidunkierron estyessä (Tegengren  1952). 

Utsjoella  ja Inarissa  oli  1830-luvulla ennen  
vuonna 1852 tapahtunutta rajan  sulkemista 
norjalaisia poronhoitajia  vuosittain 100 kota  
kuntaa ja heidän porojaan  oli  yli  40 000 

(Tikkanen 1964, Aarseth 1996). Rajojen sul  
keminen aiheutti 1800-luvun lopulla  muuttoa  

naapurimaihin, millä oli vaikutusta metsänra  

jaseutujen  luonnonvarojen  käyttöön  Suomessa. 

Perinteisen saamelaisen pyyntikulttuurin  alu  
eelle syntyi  uutta  luonnonvarojen  käyttöpai  
netta  täysnomadisen  saamelaisuuden suunnalta 

ja  toisaalta etelästä päin  leviävän suomalaisen 

uudisasutuksen taholta (Tegengren  1952). Ra  

jojen sulkemisesta huolimatta jatkui  kaupan  

käynti  ja liikkuminen sisämaan ja Jäämeren 

rannikon välillä oli  verrattain vapaata. Suo  
messa  Venäjän  vallan aikana yhteydet  Kuolaan 

olivat hyvin  tiiviit. 

4.1.2  Uudisasutuksen kehitys  Ruotsin vallan 
aikana 

Massa (1994)  arvioi,  että väestönkasvu on eh  

kä  keskeisin  Lapin  esiteollista ympäristöhisto  

riaa selittävä yleinen  kulttuuritekijä.  Nykyisen  

Lapin  läänin alueella asuva väestö kasvoi  

1600-luvun lopun 2200 asukkaasta 1870- 

luvulle 34 900 asukkaaseen  eli lähes kuusi  

toistakertaiseksi. Kehitykseen  vaikuttivat 

luonnollisesti  myös edellä mainitut  valtioiden 
väliset sotilas-  ja  kauppapoliittiset  intressit. 

Pohjoisimmissa  pitäjissä  väestön kasvu oli  
hidasta 1800-luvun loppupuolelle asti 

(taulukko  3).  
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Taulukko 3. Utsjoen ja Inarin väkiluvun kehitysjaksolla  1750-1850  (Tikkanen 1964). 

Varsinainen uudisasutus  Lapissa  alkoi ku  

ningatar  Kristiinan  päätöksellä  vuodelta 1648 

(Komiteanmietintö  1905) vaikka jo Kustaa  
Vaasan kuuluisaa julistusta  vuodelta 1542 

asumattomien erämaiden kuulumisesta kruu  

nulle on  pidetty  eräänä asutuksen  laajenemisen  

virstanpylväänä,  koska  siinä samalla rohkais  

tiin ihmisiä asuttamaan  ja raivaamaan metsä  

seutuja  heidän toimeentulonsa edistämiseksi  ja 
kruunun  verotulojen  kasvattamiseksi  (Carlgren  

1925). 
Kaarle XI  vuonna  1673 antamaa  ns.  Kalma  

rin plakaattia  pidetään  tärkeimpänä  Lappia  
koskevana asutussäädöksenä Ruotsin vallan 

aikana. Se perustui  saamelaista syntyperää  

olevan  maaherran Johan Graanin esitykseen  

Lapin  asuttamisesta ruotsalaisella väestöllä,  

jonka  elinkeinona olisi  luonnonniittyihin  pe  

rustuva  karjatalous  sekä  osittain  kalastus ja 

metsästys (Ödman  ym.  1982).  Uudisasukkaat 

saivat mm. 15 vuoden verovapauden  ja vapau  

den sotaväenotosta.  Vuoden 1673 plakaatin  

sisältö oli  uudisasutuksen  ja saamelaisten vä  
listen suhteiden säätelyn  kannalta epämääräi  

nen  (Korpijaakko  1989).  Verouudistuksen yh  

teydessä  annettiin vuonna  1695 toinen asu  
tusplakaatti,  jonka  tavoitteena oli epärealisti  
nen  peltoviljelyyn  perustuva  maatilatalous 
(Ödman ym. 1982).  

Aikio (1985)  oli sitä mieltä, että nämä pla  

kaatit  heikensivät tuntuvasti  siidojen  perin  
teistä  päätösvaltaa  alueidensä käytöstä,  eivät  
niinkään juridisina asiakirjoina  kuin poliittisi  

na  julistuksina.  Lapin  peltoviljelyyn  perustu  
van  maatalouden toivottomuutta ei tunnustettu 

ennenkuin uudisasukkaiden kalliiksi tulleet 

kokeilut toivat esiin vaikeudet. Vuoden 1673 

asutusplakaatin  vaikutukset olivat Suomessa 

kohtalokkaita esim. Kemin Lapin pyyntielin  

keinoja  harjoittaneille saamelaisille vaikka 

uudisasukkaiden määrä ei ollut kovin suuri  

(Hiltunen  1982). Väestöpaineen  kasvaessa  
suomalaista talonpoikaisväestöä  muutti 1600- 

luvun puolivälistä  lähtien vähitellen Kuusa  

mon eteläpuolelta Sonkamuotkaan ulottuvan 

ns. lapinrajan  pohjoispuolelle  saamelaisten 
alueelle heikentäen ratkaisevasti Saariselän 

eteläpuolella  sijainneiden  lapinkylien  elinkei  
nojen  perustaa  1700-luvun puoliväliin  men  

nessä (Tegengren  1952). Vuonna 1749 anne  

tulla reglementillä  tiukennettiin uudisasutuk  
sen ehtoja.  Tiloille  oli  syntynyt  liikaväestöä  ja 
uusia tiloja  tarvittiin. Uudistila piti  nyt  tarkasti  
erottaa ympäröivistä  maista ja uudisasukkaan 

niittyoikeuksia,  kalastusta ja metsästystä  ra  

joitettiin. Saamelaiselinkeinojen  kannalta ta  
voitteena oli  määritellä talonpoikaiselinkeino  

ja  rajoittaa  se määrätylle  tilasyynissä  tarkaste  

tulle alueelle (Hiltunen  1982). Metsästys  ja  
kalastus  olivat tärkeitä myös uudisasukkaiden 
elinkeinoina. Massa  (1994)  toteaa, että  metsä  

lappalaisten  kannalta haitallisin  talonpoikainen  

kulttuuripiirre  oli  riista-  ja  kalakantoja  sääste  
lemätön pyynti.  Talonpojat  eivät piitanneet 

kantojen  säilymisestä,  koska  he  eivät  laskeneet 
tulevaisuuttaan niiden varaan. Aikio  (1985)  
arvioi,  että maatiluksia tärkeämpää  oli  uudis  

asukkaiden kilpailu nautinnoista,  varsinkin 

lohijoista.  Saamelaiset siirtyivät  toisinaan uu  
disasukkaiksi  turvatakseen perinteisen  alueen  
sa  käytön  uusilta tulijoilta,  joita  he  eivät  muu  
ten  voineet  estää (Campbell  1982). 

Uudisasutus eteni Saariselän pohjoispuo  

lelle,  kun eräs  kittiläläinen uudisasukas asettui  

Kyröön  eli  nykyiseen Ivaloon vuonna 1758. 

Ensimmäiset tilat Inarissa jäivät  kuitenkin au  

tioiksi  ja ne asutettiin uudelleen 1800-luvun 

alussa (Itkonen  1948).  Vaikka  yksittäisiä  uu  

distaloja perustettiin  aikaisin,  eteni suomalai  

nen uudisasutus verrattain myöhään  metsän  

rajaseuduille.  Enontekiöllä eteneminen tapah  
tui aikaisemmin,  1700-luvulta lähtien,  mutta 

Inarissa vasta  1800-luvulla (Tegengren  1952).  
Inarissa suomalaisten asukkaiden määrä ylitti 
saamelaisten määrän vuoden 1915 tienoilla 

(Itkonen  1948). Hustich (1945)  arvioi, että  

1751 1800 1810 1830 1851 

Utsjoki  191 257 237 353 329 

Inari  323 463 432 562 637  
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uudisasutus oli  monin paikoin  Suomen Lapissa  

ja varsinkin Inarissa monimutkainen yhdistel  

mä metsälappalaisten  perinteisestä  asutuksesta  

ja uudisasukkaiden sattumanvaraisista muu  
toista. Länsi-Lapissa  uudisasutuksen kehitys  
oli selväpiirteisempää.  Vuoden 1760 tienoilla 

oli Enontekiöllä 68 lapintaloa  ja 9 uudisasu  
kasta  ja  vuonna 1802 uudisasukkaiden määrä  
oli  jo 39. Enontekiön Leppäjärven  kylää,  joka 

sijaitsee  männyn  puurajan  tuntumassa voidaan 

pitää ääriesimerkkinä suomalaisesta uudisasu  
tuksesta  metsänrajaseuduilla.  Kylän  elinkeino  

yhdistelmä  muodostui ennen  palkkatyön  mah  
dollisuuksien avautumista  yhdistelmäksi  kar  

jataloutta, kalastusta, porotaloutta  ja  keräilyä.  

Kylän  asukkaiden keskuudessa  vallitsee edel  

leen vahva suomalaiseen uudisasutusperintee  
seen pohjautuva  identiteetti. 

Kokonaisuutena Ruotsin vallan aikaisen 

asutuspolitiikan  teoreettisena lähtökohtana oli 

ajatus,  että  saamelaiset ja  uudisasukkaat voisi  
vat elää toisiaan häiritsemättä samoilla alueil  

la, koska  he  harjoittavat  erilaisia  elinkeinoja. 

Ajatus oli  lähtöisin Pohjois-Ruotsin  oloista,  
missä se ei toteutunut  ja vielä vähemmän 

Suomessa (Arell 1977, Korpijaakko  1989, 

Massa 1994). Jo Ruotsin vallan aikana muo  
toutui Suomessakin metsänrajaseutujen  uudis  

asutuksen malli, jonka  pohjalta  myöhemmin  

järjesteltiin myös metsänrajametsien  käyttöä.  

4.1.3  Uudisasutuksen kehitys  Venäjän  

vallan aikana  

Väestön  kasvu oli  nopeaa Lapin  kihlakunnassa 
1800-luvun loppupuolella.  Uudisasutuksen 

lisäksi myös saamelaisväestön määrä kasvoi 

(Komiteanmietintö  1905). Vaikka uudisasu  

tusta  oli syntynyt  metsänrajaseuduille  jo  Ruot  

sin  vallan aikana,  tapahtui  virallinen talojen  

perustaminen  aivan valtaosin 1800-luvulla. 

Tärkeimpiä  säädöksiä olivat uudistalojen  pe  

rustamisen edistämiseksi annettu keisarillinen 

kuulutus vuodelta 1858 sekä uudistalojen  ja 

kruununtorppien  perustamista  koskeva asetus  
vuodelta 1877. Vuoden 1892 uudistaloasetus 

ei enää kokonaisuutena merkittävästi lisännyt  

tilojen määrää, mutta  pohjoisissa  kunnissa  sillä 
oli  suuri  merkitys. Verrattain paljon  käytettyjä  

tilojen  perustamista  nopeampi  menettely asu  
tuksessa  oli kruununmetsätorppien  perustami  

nen,  minkä  pohjana olivat  keisarillisen  senaa  

tin määräykset  vuosilta 1872 ja 1874 

(Komiteanmietintö  1905, Komiteanmietintö 
1910). Kruununmetsätorppia  perustettiin  var  
sinkin Inariin ja niiden merkitys  oli lähinnä 
asunnon hankkimisessa kalastusta  ja  poron  
hoitoa haijoittaville  henkilöille. 

Vuoden 1892 asetuksen tarkoituksena oli 

perustaa  itsekannattavia maanviljelystiloja  
valtion  maalle. Pohjoisissa  kunnissa  voitiin ns.  
väliaikaisia uudistaloja  perustaa  ennen tilusten  
kartoitusta  ja tarkastusta.  Tällaisia tiloja  pe  
rustettiin usein metsien takia,  vaikka  arvopuut  

pidätettiin  valtiolle. Uudistiloja myytiin  puuta  

varayhtiöille  ja  liikemiehille. Esimerkiksi  So  
dankylässä  Kemi Oy omisti  vuonna 1914 50 

uudistilaa (Metsähallitus  1914). Uudistilojen  

metsänkäyttöä  sääteli  vuoden 1851 metsäase  
tus,  jonka  mukaan rälssiveroisen maan ja pe  
rintötilan omistaja  sai  vapaan käyttöoikeuden  

metsäänsä, mikäli  tilan kannattavaisuus ja  ve  
ronmaksukyky  ei joutunut  vaaraan liiallisen 
kulutuksen kautta. Vapaan  metsänkäyttöoi  
keuden rajoittamisesta  tehtiin myöhemmin  

esityksiä.  Vuoden 1886 metsälakiin tulijoita  
kin  suojametsäperiaatteeseen  liittyviä näkö  

kohtia,  esim.  suurempien  hakkuualojen  uudis  
tumisen  turvaaminen ja rannoilla maamerkkei  

nä olevien puiden  ja puuryhmien  sekä kalas  
tukselle tarpeellisten  metsäisten rantojen  sääs  
täminen (Metsälaki...  1886). 

Asutuksen perustamisessa  ratkaisevan tär  
keää  oli  luonnollisesti uusien tilojen toimeen  
tulon mahdollisuuksien selvittämien. Perä-  

Pohjolassa  niittytalous ja kaijanhoito  sekä  

suppea peltoviljely  olivat tilojen elinkelpoi  

suuden perusta.  Metsänrajaseutujen  tilojen  
mahdollisuuksista oli ilmeisesti osittain liian 

myönteisiä käsityksiä,  mutta käytäntö  osoitti 

mahdollisuuksien rajallisuuden. Ivaloa ja  
Enontekiön eteläosia myöten voitiin viljellä 

vain perunaa ja satunnaisesti ohraa, mutta  
vaihtelevat ilmasto-olot tekivät peltoviljelyn  

kokonaisuutena hyvin  epävarmaksi  (Hustich  

1945). Suojametsäkomisionin  mietinnössä 

(Komiteanmietintö  1910) todettiin, että itse  

kannattavien tilojen perustamien  on Lapin  
kihlakunnan pohjoisosiin  lähes mahdotonta,  
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koska  viljelyskelpoiset  maat  on  jo otettu käyt  
töön eikä  heinämaiksikaan sopivia  luonnon  

niittyjä  ole juuri enää jäljellä. Komitea totesi 

myös  poronhoidon,  kalastuksen  ja  metsästyk  
senkin merkityksen  tilojen  elinkelpoisuudelle.  
Renvall (1919)  oli  sitä  mieltä, että pysyviä  
asumuksia  perustettaessa  niiltä on  vaadittava,  
että  ne  jatkuvasti  voivat  tulla toimeen paikalla  
vakinaisesti taijolla olevien elinkeinojen  eli  
karjanhoidon  ja kalastuksen  avulla. Poronhoi  

toa  Renvall  ei  pitänyt  asutuksen  varmana  pe  

rustana. Vaikka tilojen elinkelpoisuuden  pe  

rusteista  esitettiin vaihtelevia näkemyksiä,  
vallitsi  yksimielisyys  siitä, että kotitarvepuun  

saantimahdollisuuden turvaaminen on yksi  

uudistilan toimeentulon peruskysymyksiä.  
Asutuslainsäädännössä on nykypäivään  asti  

pidetty  metsien merkitystä  tärkeänä tilojen  
elinkelpoisuudelle  metsänrajaseutuja  myöten. 

Massa (1994)  arvioi kokonaisuutena,  että 

Lapin  viljelykulttuuri on ollut luonteeltaan 
eräänlaista subarktista paimentolaisuutta,  mis  
sä  karjanhoito,  erätalous ja leipäviljan  viljely  

pitivät talonpoikaa  melkein jatkuvassa  liik  
keessä. Hän oli sitä mieltä, että suomalaisen 

talonpoikaisasutuksen  leviäminen metsänrajan  
tuntumaan  on pohjoisen  vyöhykkeen  näkö  

kulmasta ainutlaatuista ja näki luonnonmaan  
tieteellisten syiden  lisäksi  vaikuttavana tekijä  

nä myös suomalaiseen korvenraivaukseen 

liittyvän  luonnonvalloitusideologian.  

Saamelainen historiantutkija  Aikio (1991)  

totesi, että valtiollisen asutuspolitiikan  tulok  

sena tapahtui  1800-luvun loppuun  mennessä 
koko saamelaisalueella selvä muutos väestö  

suhteissa  ja asutusrakenteessa. Tämän kehityk  
sen  tuloksena saamelaiset jäivät  heikkoon vä  
hemmistöasemaan omilla alueillaan. Samalla 

saamelaisia alettiin tarkastella etnografisesta  

näkökulmasta luonnonkansana ilman omaa 

historiaa.  Magga  (1993)  esitti  saamelaisnäkö  
kulman keskeisen  periaatteen  toteamalla,  että 
historiallisesti Pohjoiskalotti  nähdään etelästä 

"keskuksesta"  päin  asutettuna  periferisenä  alu  

eena, vaikka se saamelaisille on "keskus"  

maailmassa. 

Suomalaisen uudisasutuksen ja perinteisen  
saamelaisen asutuksen välillä vallitsi osittain 

kilpailutilanne niukoista luonnonvaroista. Kil  

pailu  luontaiselinkeinojen  niukoista  resurs  
seista korostui varsinkin katovuosina  

(Siuruainen  1976). Suomessa uudistilan elin  

keinoyhdistelmä  muotoutui usein olosuhteiden 

pakosta  samantyyppiseksi  kuin alueen saame  
laisissa talouksissa. Toisaalta saamelaiset siir  

tyivät  varsinkin Utsjoella  ja  Inarissa  yleisesti 
tilallisiksi.  Onnela (1985)  totesi,  että  viimeis  
tään  1800-luvun kuluessa Inarin,  Utsjoen  ja 
Enontekiön saamelaisista tuli karjataloutta  

harjoittavia  "maanviljelijäsaamelaisia"  lu  
kuunottamatta nomadisia poronhoitajia.  Inaris  
sa  jaksolla  1852-1891 perustetusta  69  uudisti  
lasta oli 61 saamelaisten perustamia  

(Nahkiaisoja  1996) (kuvat  4 ja  5). Hustich 

(1942)  kertoi, että 1900-luvun alkuun  mennes  

sä  ei Inarissa ja Utsjoella  ollut enää kuin 
muutamia nomadisia saamelaisia. Viimeisinä 

jatkoivat  paimentolaisuutta  Pannen suku Vät  
särissä  1910-luvulla ja lyhytaikaisesti  1930- 

luvulla  Enontekiöltä muuttanut lisko  Näkkälä 

Länsi-Inarissa.  Lähinnä kalastukseen  liittyen  

jatkui  puolinomadisuus  erillisine kesä-  ja  tal  

vipaikkoineen  vielä pitkään.  Suomalaisten 
osittainen saamelaistuminen ja saamelaisten 
osittainen suomalaistuminen lähensivät väestö  

ryhmiä  toisiinsa varsinkin Inarissa. Enonte  

kiöllä,  missä  nomadinen poronhoito  säilyi  Kä  
sivarresssa  1960-luvulle asti, ovat  väestöryh  
minen erot  vielä nykyäänkin  selvemmät.  Saa  
melaisenemmistöisen Utsjoen  kunnan tilanne 
on erilainen,  sillä pääosa  suomalaisväestöstä 
on tullut alueelle verrattain  myöhään,  eikä 
kunnassa ole sellaista vanhaa suomalaista uu  

disasutusta kuin  Enontekiöllä  ja  Inarissa.  Aikio  

ym. (1994)  totesivat,  että  Metsä-Lapissa  kar  

jatalouteen perustuvaan  elinkeinoyhdistelmään  

siirtyneet saamelaiset usein assimiloituivat 

pääväestöön  kun taas Tunturi-Lapin  harvat 
suomalaiset uudisasukkaat  usein saamelaistui  

vat. He arvioivat,  että saamelaisten kulttuuril  
linen identiteetti ei riippunut  niinkään elinkei  

noista vaan kunkin  alueen valtasuhteista. Ko  

konaisuutena Suomessa uudisasutus ja saame  

laisasutus  integroituivat  pitemmälle  kuin naa  

purimaissa.  
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Kuva  4.  Kruununmetsätorpat olivat  yleinen  asutuksen  muoto Inarissa.  Kuvassa  on etusivu  kalastajalappalainen  Isak 

Morottajalle 12. 7.  1897  tehdystä  torpankontrahdista Inarin pitäjän  Paatsjoen kylässä.  Vuokran  ja  työpäivien vaihto  
ehtona  olleet  luonnontuotteet  oli  Inarissakin  määritelty  ohralitroina.  Isak Morottaja  on puumerkillään hyväksynyt  
nelisivuisen  suomen- ja ruotsinkielisen  kontrahdin.  
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Kuva 5. Luontaiselinkeinoja  haijoittavat  saamelaiset  siirtyivät  usein kiinteään  asumismuotoon  alkamalla  kruunun  

metsätorpan tai  väliaikaisen  uudistilan  asukkaiksi.  Kuvassa  on tunturilappalainen Nils  Guttorminpoika Maggalle  
15.3. 1907  annettu immissioonikiija  Uusitalon  kruununtilalle  Inarin  pitäjän Paadarin  kylässä  Angelin Pyhäjärvellä. 
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Massa (1994)  päätteli,  että 1800-luvun 

puolivälissä  pohjoissuomalainen  uudisasutus  
oli  käyttänyt  loppuun  laajenemismahdollisuu  

tensa  ja  alueen liikaväestöongelma  alkoi  pa  
hentua. Viljelykulttuurin  kriisi yhdessä  pai  

mentolaisporonhoidon  leviämisen kanssa  lisä  
sivät  painetta  metsänrajaseutujen  luontoon. 
Massa tulkitsi  tilanteen kriisiksi,  jonka  vasta  
metsätalous ja  maatalouden modernisaatio 
ratkaisivat.  Siuruainen (1976)  arvioi,  että vaik  

ka  saamelainen siida-yhteiskunta  oli  muuttunut 

perusteellisesti,  oli  vielä  1970-luvulla todetta  
vissa  selviä  demografisia,  kielellisiä sekä  am  

mattijakautuman  ja  tulotason eroja  pääväestön  

ja  saamelaisten välillä. 

4.1.4 Puun  kotitarvekäyttö  

Metsänrajaseutujen  asutuksen kotitarvepuun  

käyttöä  on selvitetty  perusteellisesti.  Suoja  
metsäkomisioni teki asiassa  kuntakohtaisen 

selvityksen  (Komiteanmietintö  1910). Seuraa  
vat  tiedot perustuvat tähän selvitykseen  
(taulukko  4):  

Taulukko  4. Asutus  ja siitä  johtuva puun  kulutus  pinokuutiometreinä pohjoisissa  kunnissa  vuonna 1908  ja kuntien  
väestömäärä  samana vuonna (Komiteanmietintö 1910).  

Selvitys  perustuu rakennusten ja  tulisijojen  

määrän laskentaan sekä arvioituun keskikulu  

tukseen. Komitea teki  johtopäätökseen,  että 

saamelaisten puunkäyttö  on  vähäisempää  kuin  
suomalaisten puunkäyttö  samoissa  olosuhteis  
sa.  Syynä olivat saamelaisten keskimäärin pie  

nemmät rakennukset,  leivinuunien vähäisempi 

määrä sekä saunojen  ja navettojen  harvinai  

suus. Komitea totesi myös,  että etelämpää  tu  

leva väestö parempiin  oloihin tottuneena ei 
tule jäljestäneeksi  talouttaan uuden asuinpai  

kan  vaatimusten mukaisesti. Puunkäyttö oli 

asumusta kohti vuodessa pinokuutiometreinä  

Utsjoella  50.6,  Inarissa 55.0 ja Enontekiöllä 
66.5 sekä asukasta  kohti  Utsjoella  10.5,  Inaris  

sa  7.6  ja  Enontekiöllä 7.6.  Oulun läänin keski  
arvo  asukasta  kohti  oli 8.1  pinokuutiometriä  
vuodessa.  

Utsjoen  kotitarvepuun  käyttöä  selvitellyt 
Lakari  (1912)  sai  käytöksi  asumusta kohti  70.6 

pinokuutiometriä  vuodessa ja Heikinheimo 

(1921)  vastaavasti paljon  suuremman arvon  eli 

129 pinokuutiometriä  asumusta  kohti. Heikin  
heimon (1921)  tietojen mukaan polttopuiden  

ajomatka  Utsjoella  oli keskimäärin 2.5 km eikä 

uittoa tarvittu. Sen sijaan  rakennuspuiden  uit  
tomatka  Tenon varren  taloille oli  keskimäärin  

119 km ja vedätysmatka  jokivarteen  oli kes  

kimäärin  alle 3 km.  Pohjoisten  kuntien isoja  
koa  valmistellut komitea (Komiteanmietintö  

1921) päätyi  varsin synkkään  kuvaan Enonte  
kiön Hetan, Vuontisjärven, Peltovuoman ja 

Nunnasen kylien  kotitarvepuun  käytöstä  pitäen  
tilannetta surkeimpana  Ylä-Lapissa.  Kylien  

lähimetsät oli hakattu niin tarkkaan,  että esim.  
Peltovuoman kylään polttopuu  piti tuoda 7-8 

kilometrin päästä.  
Heikinheimo (1921) päätyi  kokonaisuutena 

johtopäätökseen,  että metsänrajaseutujen  

puunkäyttö  on tapahtunut  tarkasteluajankohta  

na vain asukkaiden omiin tarpeisiin  ja  että 
Suomen  pohjoisimpien  pitäjien  vähämetsäisis  
sä seuduissa ei tarvitse ryhtyä hävittämään 

metsiä asutuksen pystyssä  pitämiseksi,  vaan 

eläminen voidaan täälläkin suunnitella pitem  
mäksi  ajaksi  eteenpäin.  Tämän edellytyksenä  
taas on, että metsien säilyminen  ja jatkuva  

kehittyminen  turvataan  siten, että ne  jätetään 
tiloille jakamatta  sekä yhteisen  hoidon alaisik  

si.  Heikinheimon johtopäätöstä  voidaan tul  

Kunta  Asukasluku  

1908 

Polttopuu Rakennus-  

puu  

Veistopuut Aitauspuut Yhteensä  

Utsjoki  480 4500 MSSM 50 250 5060  

Inari  1693 11500 mSM 150 350 12870 

Enontekiö  926 6000  750  100 200 7050  

Kaikkiaan  3099  22000  1880 300 800 24980 
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kita  siten, että  vaikka hänen puunkäytön  arvi  
onsa ovat  maksimitasoa,  hän katsoi silti väes  

tön puunkäytön  olleen keskimäärin kestävällä 

pohjalla.  Ottaen huomioon väkiluvun alhai  
suuden ja asutuksen  jakaantumisen  suhteessa 
metsien  sijaintiin  on Heikinheimon arviota 

pidettävä  realistisena. Todellisia kotitarvepuun  
niukkuusalueita olivat todennäköisesti vain 

Tenon laaksossa Nuorgamin suunnan talot 

sekä eräät tunturialueen yksittäistalot.  Metsä  

hallitus  (1914)  esitti  arvion,  että  Utsjoen  met  

sävarat eivät riitä  väestön kotitarvekäyttöön.  

Petsamojoen  laakson suupuolella  kotitarve  

käytöllä  on ollut selvä  vaikutus metsänrajaan  

(Tanner  1927). 

Näyttää  siltä, että  sekä Montell (1911)  että 
Renvall  (1919)  toivat  liian vahvasti  esille  ko  

titarvekäytön  mahdolliset kohtalokkaat vaiku  

tukset metsänrajametsiin  korostamalla muuta  

mien koivuvyöhykkeessä  olevien talojen  vai  
keaa  tilannetta. Näitä taloja,  kuten  Enontekiön 

Nierivuoma,  Inarin Anttila ja Utsjoen  Raudus  

kaidi  ja  Kaamasmukka,  on pidettävä  erityista  

pauksina  eikä keskimääräistä tilannetta kuvaa  

vina.  Renvall ja Montell pyrkivät  kannan  
otoillaan vaikuttamaan tuossa  vaiheessa vielä 

ratkaisematta  olleeseen suojametsä-  ja  asutus  

kysymykseen  ja  sen  vuoksi  he esittivät  myös  
mahdollisen laajenevan  asutuksen  puunkäytön  
haittavaikutukset hyvin selvästi.  

Utsjoen  kunnan asukkaiden kotitarvepuun  
saantimahdollisuuksia on myöhemmin  selvi  

telty Utsjoen  hoitoalueen metsätaloussuunni  
telmissa (Metsähallitus  1941, 1964) sekä  
Mattssonin  (1987)  tutkimuksessa ihmisen  vai  
kutuksesta  Utsjoen  metsänrajametsiin.  Näistä 

käy  ilmi, että kotitarvepuun  suhteellinen ku  
lutus oli  pienentynyt  vuosisadan  alun tilantee  
seen verrattuna.  Utsjoen  hoitoalueen metsäta  

loussuunnitelmassa (Metsähallitus  1941) esi  
tettiin yksityiskohtainen  suunnitelma Utsjoen 

pitäjän kotitarvehakkuiden järjestämiseksi  

kestävästi.  Pääperiaatteena  oli,  että  koivikoita 
hakataan  harventaen osoituksen mukaan ja että 

rakennuspuu  tuodaan Inarin puolelta.  Tien 
saantia Karigasniemelle  ja ainakin Mierasjär  
velle pidettiin  tärkeänä metsänrajan  alenemi  
sen ehkäisemiseksi. Lapin komitea 

(Komiteanmietintö  1938)  käsitteli myös tuntu  

rialueiden asutuksen  kotitarvepuukysymystä.  

Komitea totesi tilanteen Petsamossa vielä 

Utsjokeakin  vaikeammaksi ja esitti, että Ka  

lastajasaarennon  ja uloimman rannikon  tarvit  

sema puu olisi annettava  ilmaiseksi valtion 
metsistä ja että kuljetusta  tuettaisiin.  Petsamo  

vuonon 346 asuntotilalle ei  voitaisi  enää pit  
kään  osoittaa puuta  lähiseudulta,  joten komitea 
esitti yhteismetsän  perustamista  Petsamon 

metsäalueelle. Airaksinen (1937)  arvioi, että 

Salmijärvelle  asti puun tarve voidaan tyydyttää  
uittamalla Paatsjoen  yläjuoksulta  päin  mutta 
Petsamovuonon puolella  hän piti  tarpeellisena  

turpeen käytön  kehittämistä.  

Salmi (1988)  teki  selvityksen  tunturikoivun 
polttopuukäytön lisäämismahdollisuuksista 

Enontekiön ja Utsjoen  kunnissa.  Arvioitu 

vuotuinen polttopuun  käyttö  oli  Utsjoella  2700 

m  3  ja Enontekiöllä 6100 m 
3.
 Polttopuun  vuo  

tuinen käyttö  asukasta  kohti kiintokuutiomet  

reinä oli vuosisadan alussa suojametsäkomis  
sionin tietojen pohjalta laskettuna 

(Komiteanmietintö  1910) Utsjoella 5.6 ja 

Enontekiöllä 3.9. Vastaavat arvot Salmen 

(1988)  tietojen  perusteella  ovat  Utsjoella  1.9 ja 

Enontekiöllä 2.9. Salmen kyläkohtaisessa  tar  
kastelussa koivikoiden arvioitu kasvu oli 

yleensä  riittävä kulutukseen  verrattuna  mutta 

hyödynnettävät  polttopuuvarat  olivat  joillakin  
alueilla kaukana  kulutuspisteistä.  

Selvintä polttopuun  niukkuusaluetta on  ny  

kyisin  Tenonlaakso Outakoskelta alaspäin,  

jonne  polttopuuhuolto  tapahtuu  osin  kuljetuk  
sina Inarin puolelta.  1960-luvun tunturimitta  

ri  tuho on vähentänyt  ratkaisevasti  monilla alu  

eilla koivupolttopuun  saantimahdollisuuksia. 

Utsjoen kunnan asukkaiden kotitarvepuun  
saannnin jäijestelyihin  on  Utsjoen  kunta  kiin  

nittänyt huomiota monissa esityksissään  1990- 
luvulle asti,  joten kysymys  on edelleen ajan  
kohtainen. 

4.2 Metsänrajaa  turvaavien säädös  

ten kehitys  

4.2.1 Yleistä 

Metsälainsäädännön kehityksessä  ei ole aina 

helppoa erottaa varsinaisia suojametsäsäädök  
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siä yleisestä  metsälainsäädännöstä. Erityisesti  
vuoristoisissa maissa  suojametsänäkökulma  
kuuluu olennaisena osana  yleiseen  metsälain  
säädäntöön. Laitakarin (1923)  mukaan suoja  
metsälait  eroavat  yleisistä  metsälaeista siinä,  
että  ne koskevat  joko  sijaintinsa  tai merkityk  

sensä puolesta  erikoisasemassa olevia metsiä. 

Suojametsälakien  taustalla ovat puhtaasti  ta  

loudellisten syiden  lisäksi  yleistä  hyvinvointia  
ja turvallisuutta uhkaavat vaarat, joita metsien 

häviämiseen saattaa  liittyä. Laitakari (1923)  

jakoi suojametsät  varsinaisiin  suojametsiin,  
säästömetsiin ja turvametsiin. Varsinaiset  

suojametsät  ovat  asemansa  takia uhattuja  ja 
väestön puuhuollon  kannalta tärkeitä metsiä. 

Turvametsät suojaavat  luonnontekijöiden  vaa  

roja  vastaan ja säästömetsien suojelun  perus  

teena voivat olla esimerkiksi  maisemalliset  

syyt.  Näiden tavoitteiden mukainen jako ei  ole 

selvä mutta se  kertoo kuitenkin siitä, että  suo  

jametsien  perusteet  vaihtelevat eri oloissa.  
Peurakoski ja Rautapää  (1918) selittivät suo  

jametsäjäijestelmän  tarkoittavan metsien säi  
lyttämistä  sellaisilla paikoilla,  niissä se ilmas  

tollisessa suhteessa,  tulvien estämiseksi,  lento  

hietikoilla ja vastaavilla paikoilla  on tarpeen.  

Laitakari  (1960)  arvioi,  että vaikka suojamet  

sät  ovat  tavallisen metsätalouden ulkopuolella,  

ei se  merkitse kuitenkaan sitä,  että  puun käyttö  

olisi mahdollista vain kotitarpeen  tyydyttämi  
seksi.  Mikäli suojametsiä  onnistutaan käsitte  

lemään niin, että uudistumista tapahtuu,  voi  
daan vanhaa  puustoa  hakata myytäväksikin.  

Sveitsissä oli jo 1300-luvulla suojametsiä,  

joiden säilyttäminen  lumivyöryjä  ja muita tu  

hoja vastaan  oli erityisten "Bann"-kirjeittein  

kautta  turvattu (Komiteanmietintö  1910). Ha  

sel (1985)  määritteli, että  käsite "Bannwald" 

tarkoitti alunperin  metsää, jolla oli  maallisten 
tai kirkollisten  viranomaisten antama erityinen 

oikeusasema. Mantel (1990) mainitsi, että 

suojametsillä  oli  liittymäkohtia  myös  pakanal  

lisiin  pyhiin  metsiin.  Vuoristojen  metsänraja  
metsiä varten  annettiin määräyksiä  jo keski  

ajalla Sveitsissä  ja  Tirolissa. Esimerkkejä  ke  

hittyneemmistä suojametsämetsäsäädöksistä  

ovat esim. seuraavat  "Forstordnungit":  Baijeri  

vuodelta 1616, Braunschweig  vuodelta 1654 ja 

Tirol vuodelta 1701 (Mantel  1990). 

Monet valtiot säätivät 1600-luvulta lähtien 

metsien loppumisen  pelossa  yleisiä,  tiukkoja  
metsien säilymistä  turvaavia säädöksiä,  joista  
kuitenkin  myöhemmin  liberaalisten aatteiden 

vallatessa  alaa jouduttiin  luopumaan.  Tästä 
huolimatta suojametsien  merkitys  alettiin ylei  
sesti  tiedostaa ja 1800-luvun loppuun  mennes  

sä  oli suojametsäjäijestelmä  toteutettu useim  

missa Euroopan  maissa (Komiteanmietintö 

1910, Mantel 1990). Keski-Euroopan  maiden 

suojametsiä  koskevissa  säädöksissä  erotetaan  
usein,  esimerkiksi  Itävallassa ja  Baijerissa, 
varsinaiset suojametsät,  "Schutzwald",  jotka 

ovat  kasvuolosuhteidensa takia  erityistä  käsit  

telyä  tarvitsevia metsiä ja  toisaalta turvamet  

sät, "Bannwald",  joilla  on  erityisiä  konkreetti  
sia suojavaikutuksia  esimerkiksi lumivyöryjä  
vastaan  (Mayer  ja Ott  1991).  

4.2.2 Kehitys  naapurimaissa  

Norja 

Noijan oloissa  suojametsien  merkitys on ko  

rostunut ja kokemukset  rannikon  metsien hä  

vityksestä  toivat selvästi  esiin suojametsäsää  

dösten tarpeen. Noijassa  kytkeytyvät  olosuh  
teista  johtuen  yleiset  metsäsäädökset ja  suoja  
metsäsäädökset tiiviisti toisiinsa (Laitakari  

1923). Valtiovalta osoitti kiinnostusta  
Finnmarkin metsiin jo varhain sillä Altaan 

asetettiin  "Skov-foged"  jo vuonna 1753. Alta 
oli ainoa  alue koko maassa,  missä oh siitä läh  
tien keskeytyksettä  metsähallintoa ja  valvontaa 
kiinteän metsähallinnon perustamiseen  asti 

1860-luvulla. Aitan mäntymetsäalue  on mie  
lenkiintoinen esimerkki kovan  käyttöpaineen  

alaisen metsänrajalla  olevan metsän suojelusta.  

Suomalaislähtöisten uudisasukkaiden,  kveeni  

en, metsänkäytön  tottumukset aiheuttivat on  

gelmia  norjalaisille  viranomaisille (Nielsen  

1989).  Barth  (1858)  arvioi,  että  säännöksistä  ja 
valvonnasta huolimatta oli Aitan seudun män  

niköiden alue pienentynyt  merkittävästi alku  

peräisestä. 

Koko Pohjois-Norjaa  koskevia  määräyksiä  
annettiin jo 1700-luvulla. Vuonna 1752 anne  

tulla plakaatilla  kiellettiin puutavaran vienti  

Pohjois-Noijasta.  Määräys  kumottiin vuonna 
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1845,  mutta  vastaava uusi  viennin kieltävä  laki 

säädettiin vuonna 1892. Sen korvasi  laki vuo  

delta 1915,  joka  salli viennin metsähallinnon 
alaisista metsistä. Lopullisesti  Pohjois-Noijan  

vientikiellot kumottiin vuonna 1925. Vienti  

kieltojen perusteena voidaan pitää  jo varhain 

alkanutta puutavaran  vientiä,  jolla oli hävittävä 

vaikutus  Pohjois-Noijan  rannikon niukkoihin 
metsiin. 

Noijassa  hyväksyttiin  vuonna 1893 yleinen  

suojametsälaki  "Lov om Waernskovens Beva  

relse og mod Skovens  odelaeggelse"  (Sveli  

1987).  Suojametsiksi  määriteltiin  periaatteessa  

mm. tunturiseuduilla,  merenrantamilla tai kau  

kana pohjoisessa  sijaitsevat  huonokasvuiset 

metsät,  joiden  hävittyä  maa voisi  joutua  auti  
oksi.  Lain perusteella  amteilla ja  kihlakunnilla 
oli valta määrätä suojametsiksi  julistettavista  
alueista ja  metsänkäsittelystä.  Pääperiaatteena  
olivat hakattavien puiden  minimimittamäärä  

ykset.  Lakia  tarkistettiin  vuonna  1908 ja  vuon  

na 1916 säädettiin lisäyksenä  yleinen  minimi  

mittamääräys,  jonka mukaan rinnankorkeu  

delta alle 20 cm olevia puita  ei saanut  hakata.  

Tämä koski  kihlakuntia,  joilla ei ollut omia 

voimassaolevia määräyksiä. Myöhemmässä  

lainsäädännössä suojametsämääräykset  ovat 

selvästi  osa  yleistä metsälakia. Vuonna 1932 

säädetty  "Lov om skogvern"  koski  koko  maa  
ta. Sen korvasi  vuonna 1965 nykyisin  voimas  
saoleva "Lov om skogproduksjon  og 

skogvern"  (Sveli  1987).  

Lain soveltamisohjeita  on täsmennetty  

maatalousministeriön ohjeilla 1990-luvun 
alussa. Laki sallii varovaiset kotitarvehakkuut 

havumetsänrajalle  asti  mutta  varsinaisen met  
sätalouden raja  on metsämaan raja.  Vuonna 
1898 perustetulla  "Det norske Skogselskap"-  

jäijestöllä läänikohtaisine organisaatioineen  on 
ollut merkitystä suojametsiinkin  kohdistuvassa 
valvonnassa ja  valistuksessa.  Seura  on myös 

rahoittanut pohjoisissa  lääneissä yksityismai  
den hävitettyjen  metsäalueiden uudelleen met  

sittämistä. Näin on myös  vapaaehtoisuuden  

pohjalta edistetty suojametsien tilaa 

(Landbruksdepartementet  ja  Det  norske  Skog  

selskap  1993).  
Finnmark on lähes kokonaan valtion maata, 

jota  koskee  oma maankäytön  lainsäädäntönsä. 
Asukkailla on edelleen ensimmäisen kerran jo 

vuonna 1775 annettuun  säädökseen  perustuen 
oikeus  saada valtion metsistä osoituksen pe  
rusteella maksutta koivupolttopuuta  (Sveli 
1987, NOU 1994).  

Kokonaisuutena Norjan  suojametsäsäädök  
siä  voidaan pitää verrattain niukkojen  metsäva  
rojen  oloihin suunniteltuna joustavana  järjes  

telmänä,  joka  mahdollistaa varovaisen metsien  
käytön  hyvin  lähelle metsänrajaa. Kuitenkin 

metsien suojelun  periaate  on mennyt paikalli  

sen väestön metsien  käyttöoikeuden  edelle 

(NOU  1994).  Finnmarkissa on  metsät pidetty  
suuressa  määrin  metsien  suojelun  perusteella  
valtion omistuksessa. 

Ruotsi 

Ruotsissa  oli  jo  vuonna 1846 annettu määräyk  
siä Hallannin läänissä olevien lentohietikoiden 

metsittämisestä ja niiden läheisten metsien 

suojelusta  (Komiteanmietintö  1910).  Tunturien 
läheisten metsien suojelun  kehitys  kytkeytyi  

läheisesti asutuskysymykseen.  Sahateollisuu  

den 1800-luvun loppupuolella  tapahtuneen  

laajentumisen  ansiosta metsien arvo  kohosi  ja 

tärkeäksi kysymykseksi  nousi tunturien lä  
heisten alueiden uudistilojen  metsien käytön  

säätely.  Aikaisempaa  uudisasutusta suosinutta 
liberaalia metsä- ja asutuspolitiikkaa  alettiin 

vähitellen uudistaa tiukentamalla uudisasutuk  

sen ehtoja  ja  perustamalla  kruununpuistoja  

(Arell  1979). 

Vuonna 1866 oli annettu  Norrlannin ja 

Kopparbergin  läänien tilojen metsänkäyttöä  
koskeva määräys. Samaan kokonaisuuteen 

kuului vuonna 1873 voimaan tullut Väster  

norrlandin, Västerbottenin ja Norrbottenin 

läänejä koskeva isojakosäädös ns. 

"lappmarkslagen",  jolla oli perustavalaatuinen  

merkitys  Ruotsin Lapin  maanjakoihin.  Se antoi 

määräykset  tilojen metsäalojen  määräytymi  

sestä  ja metsän  käytöstä.  Kotitarvekäyttö  oli  

vapaata mutta  myyntihakkuut  tuli  metsäviran  

omaisten leimata (Holmgren 1959). Nämä 
säädökset kuvastivat  sitä, että ajatus  koko  La  

pinmaan  pitämisestä  suojametsäalueena  oli  

kehittynyt  valmiiksi. Näkemys  siitä,  että  tuntu  
rimetsät ovat välttämätön suoja  Jäämeren kyl  

miä tuulia vastaan, oli yleisesti hyväksytty,  
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vaikka esim. Domänstyrelsenin  asiantuntijat  
olivat  pitäneet  tätä  näkemystä  liioittelevana 

(Carlgren  1925). Säädösten tavoitteena oli 
metsien hävityksen estäminen mutta kehitys  

johti laajaan  keinotteluun sahayhtiöiden  osta  

essa  ja jopa perustaessa uudistiloja  (Arell  

1979). 

Tunturimetsien suojaamiseen  tähtäsi vuon  

na 1867 annettu määräys  maanviljelykseen  

sopivien alueiden erottamisesta 

"odlingsgräns"-rajalla  tunturiseuduista,  missä 

viljelymahdollisuuksia  ei ole. Rajanvedon  
taustalla oli  myös  valtion pitkään soveltama 

periaate  saamelaisten poronhoidon  turvaami  
sesta  uudisasutukselta (Arell 1979). Viljelys  

rajan  yläpuolelle  perustettiin  laittomasti  tiloja  
vielä 1800-luvun lopulla  ja niiden metsien 

käyttö  jäljestettiin edellisten säädösten tapaan 

vuonna 1892 (Komiteanmietintö  1910). Norr  

bottenissa ja Västerbottenissa käytettiin  La  

pinmaan  ulkopuolisella  rannikkoalueella myös  
vähimmäismittasäädöksiä 1880-luvulla. Pie  

nempien  kuin 4.75 metrin korkeudelta 21 cm:n 

vahvuisten puiden  vienti oli  kielletty ellei  met  

sänhoitajan  tutkimus osoittanut,  että kyseessä  

oli  järkiperäisen  metsänhoidon mukainen hak  
kuu  (Carlgren  1925). 

Metsänrajaa turvaavien asutussäädösten ul  

kopuolelle  oli jäänyt  Jämtlandin lääni,  missä 

metsänrajalla  sijaitsevissa  yksityisten  lohkois  

sa tapahtui laajaa metsänhävitystä  

(Komiteanmietintö 1910). Jämtlandin tunturi  

metsien  käytön  epätyydyttävä  kehitys  oli  yhte  

nä  syynä yleisen  suojametsälain,  "Lagen  an  

gäende skyddsskogar",  säätämiseen vuonna 
1903. Samana vuonna säädettiin myös  yleinen  

metsänhoitolaki. Suojametsälaki  astui  voimaan 
vuonna  1905 (Nordqvist  1959). Lain mukaan 

myyntihakkuut  edellyttivät  metsäviranomaisen 

tarkastusta.  Vuonna 1923 voimaan tulleessa 

metsänhoitolaissa annettiin mahdollisuus mää  

rätä vaikeissa  uudistumisoloissa olevia metsiä 

ns.  "svärföryngrad  skog"-alueiksi,  joiden  kä  

sittely  oli tarkemmin ohjattua. Säädöstä so  

vellettin ensiksi  saaristometsiin. Vuoden 1903 

suojametsälain  voimassaolo päättyi vuonna 

1938,  jolloin  suojametsämääräykset  liitettiin 
vuoden 1923 metsänhoitolakiin. Samalla siir  

tyi suojametsäsäädösten  valvonta Domänver  

ketiltä metsälautakunnille. Uusi yleinen  met  

sänhoitolaki astui voimaan vuonna 1948 ja 
vuonna 1954 määrättiin tunturienläheisiä met  

siä laajasti  "svärföryngrad skog"-asemaan  
kuuluviksi  (Nordqvist  1959). Vuoden 1979 
metsänhoitolaissa annettiin yleensä  hyvin  yk  

sityiskohtaisia  määräyksiä  metsänkäsittelystä.  
Sen  pohjalta  on  annettu edelleen osana  ympä  

ristöarvojen  huomioonottamista tarkkoja  mää  
räyksiä hakkuista suojametsissä ja  

"svärföryngrad skog"-alueella  sekä yhteis  

työstä  porotalouden  kanssa  (esim.  Gustavssson  

1989). Lakia on edelleen näiltä osin täsmen  

netty  vuonna 1990 (Svensk  författningssam  

ling  1990). 

Osana uutta metsäpolitiikkaa  metsänhoito  

asetus  uusittiin  vuonna 1993 ja vuonna  1994 

julkaistiin  koottuna kaikki  metsänhoitolakiin 

liittyvät normit (Skogsstyrelsen  1994).  Uudet 
normit sisältävät vähemmän yksityiskohtaista  

ohjausta kuin aikaisemmat mutta  

"svärföryngrad  skog"  -aluetta ja tunturienlä  
heisiä metsiä  koskevat  määräykset  ovat  suun  
nilleen ennallaan (Skogsvärdsstyrelsen  i  Norr  

bottens  län 1994). Uudet normit velvoittavat 
tarvittaessa luonnonarvojen  inventointiin ja 

määräävät uudistushakkuualan maksimikooksi  

20 hehtaaria (Skogsstyrelsen  1994). Tunturi- 

metsien alarajan määrittelee 

"skogsodlingsgräns",  jonka  Domänverket mää  
ritteli vuonna 1952 väliaikaiseksi investointi  

rajaksi  (Höjer 1954). Myöhemmin  tämä raja  

ulotettiin metsänhoitolailla koskemaan kaikkia  

maanomistajia. "Fjällnära skog  "-alueeseen 

luetaan kuuluvaksi se osa "svärföryngrad  

skog"-alueesta,  mikä on valtakunnan metsien 
inventoinnissa määritetyn metsänviljelyrajan  

yläpuolella  (Skogsstyrelsen  1989). 

Venäjä  

Maaoijuuden  lakkauttamisen jälkeen vuonna 

1863 tehostui  Venäjän  metsien hyödyntäminen  

ja kehityksen  ohjaamiseksi  säädettiin metsäla  

ki  (Lindeberg  1916). Venäjän  metsälaki vuo  
delta 1888 sisälsi  pääasiassa  turvametsiä kos  

kevia  määräyksiä.  Tälläisia metsiä olivat  esim. 

lentohietikkoja  ja lumivyöryjä  vastaan  tarvit  

tavat suojametsät.  Turvametsiä ei saanut  rai  

vata  ja niiden käyttöön  vaadittiin taloussuun  
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nitelmat. Lain säännökset koskivat vain mää  

rätyssä  järjestyksessä  suojametsiksi  perustet  

tuja  metsiä (Laitakari  1923).  Suojametsäaluei  
den muodostamista varten  oli  kussakin  kuver  

nementissä suojametsäkomitea.  Venäjän poh  

joisimmissa  osissa kuten Suomeen rajoittuvas  

sa  Arkangelin  kuvemementissä ei suojametsiä  
ollut perustettu 1900-luvun alkuun mennessä.  

Kokonaan valtion omistamaa Kuolan piiriä 

hoiti valtion  metsähallinto. Arkangelin  kuver  

nementin metsänhoito-ohjeissa  männyn ja 

kuusen kiertoaika vaihteli välillä 100-160 

vuotta, mutta  nuorempia  lehtipuita  ja poltto  

puita  sai  kaataa (Komiteanmietintö  1910).  
Petsamo on esimerkki  intensiivisen  metsien 

käytön  alueesta metsänrajalla.  Luostari oli 
merkittävä luonnonvarojen  käyttöön  vaikutta  

va  organisaatio.  Kun  luostaria rakennettiin 
uudelleen 1800-luvun lopulla,  tuotiin 84  ra  
kennusta varten  tarvittava  rakennuspuu  alueen 

ulkopuolelta.  Luostarihallinto oli omaksunut  

näkemyksen,  että kasvavat  mäntymetsät tulee 

säästää tuleville sukupolville  (Arkkimandriitta  
Panteleimon 1990). 

Entisen Neuvostoliiton metsälainsäädän  

nössä oli suojametsänäkökulma  esillä alusta 

lähtien (esim. Solov'jev  ja  Kolontajev  1929).  

Metsät on vuodesta 1943 lähtien jaettu kol  

meen pääryhmään  (Myllynen  ja  Saastamoinen 

1995),  joista ryhmän  I muodostavat erilaiset 

suojametsät,  ryhmän H  tiheään asuttujen  ja 
vähämetsäisten alueiden intensiivisen metsän  

hoidon kohteena olevat metsät ja ryhmän  111 

ensisijaisesti  teollisuuden puunhankintaa  pal  
velevat metsät. Venäjän  vuonna 1993 sääde  

tyssä  metsälaissa (Osnovy  lesnogo...  1993)  

jäsennellään  ryhmän I metsät suojeluasteen  
mukaan seuraavasti: 

Vesistöjen  suojametsät :  jokien,  järvien ja te  

kojärvien  ja  muiden vesien rantojen  suojamet  
sät  ja yleensä  kalojen  kutualueita suojaavat  

metsät. 

Suojavyöhykemetsäf.  eroosioherkät alueet,  
rautatieden ja autoteiden varret, aavikoiden,  

arojen  ja vuoristojen  suojametsät. 

Hygienisistä  ja terveydenhoidollisisista  syistä  
suojeltavat  alueet : kaupunkimetsät,  metsä  

puistot  ja  asutuskeskusten  vihervyöhykkeet.  

Erityisesti suojeltujen  alueiden metsät:  erityi  
sen arvokkaat metsäalueet,  tieteellisesti  ja 
historiallisesti arvokkaat metsät,  luonnon  

muistomerkit,  sembramännyn  siementalouden 

metsät, hedelmiä tuottavien metsäpuiden  met  

siköt  ja  tundranläheiset metsät. 

Luonnonsuojelualueiden  metsät: luonnon  

puistot ja kansallispuistot.  

Naapurimaiden  suojametsäjärjestelmien  

vertailua 

Kaikissa  naapurimaissamme  suojametsäjär  
jestelmä  on vanhempi  kuin  Suomessa. Järjes  
telmät eroavat  selvästi  toisistaan. Noijan  suo  

jametsäsäädökset  lähtevät ajatuksesta,  että  
varovainen metsänkäsittely  on sallittua met  

sänrajalle  asti, mikäli metsän uudistuminen 
voidaan turvata.  Säädöksissä ei suoraan oteta  

kantaa luonnonsuojelutavoitteisiin  ja moni  

käytön  tarpeisiin,  vaikka nämä näkökohdat 
ovat olleet uusien ohjeiden  lähtökohtina laa  

jasti  esillä (NOU  1989).  Ruotsissa  suojametsiä  
koskevien  säädösten kehitys  on edennyt  pe  
rinteisestä metsien ja niiden suojavaikutusten  
säilymistä  turvaavasta  säädännöstä kohti  met  

sänrajametsien  ympäristöarvojen  säilyttämistä  

ja  monikäytön  mahdollisuuksia turvaavaa  yk  
sityiskohtaista  maankäytön  ohjausjärjestelmää.  

Venäjän  suojametsäsäädösten  lähtökohta on 
kaikkein  laajin.  Pohjoiset  suojametsät  ovat  
vain osa  laajan maan monissa kasvillisuusvyö  

hykkeissä  sijaitsevaa  eri  tarkoituksiin perus  

tettujen  suojametsien  jäijestelmää.  Venäjän  
tundranläheiset suojametsät  on rajattu  suhteel  

lisesti laajemmiksi  kuin muissa tarkastelun 
kohteena olevissa  maisssa. Myös  hakkuutoi  
minnan rajoitukset  ovat  periaatteessa  ankarat.  
On kuitenkin epävarmaa  kuinka  hyvä  Venäjän  

suojametsien  suojelun  aste  todella on  käytän  

nössä  (esim.  Krjuckov  ym. 1988). 
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4.2.3 Metsänkäytön  ohjaus  ennen suojamet  
sälakia 

Vuoden 1910 suojametsäkomisioni  

(Komiteanmietintö  1910)  totesi,  että metsien 

käytön  olisi  tullut supistua  pääasiassa  kotitar  
vehakkuihin siihen saakka kunnes valtion ja 

yksityisten  maat on erotettu. Edelleen maini  

taan  komitean mietinnössä,  että  näin onkin 

suurinpiirtein  tapahtunut  Lapin  kihlakunnan 
etelä- ja keskiosassa,  mihin ovat vaikuttaneet 

näiden seutujen  huonot kulkusuhteet. Tästä 

poiketen  Utsjoen,  Inarin ja Enontekiön kuntien 

asukkailla  näyttää  olleen jo  aikaisin  sivutuloja  
metsistä  (Komiteanmietintö  1910). Metsähal  

linnon toiminnan käynnistyttyä  näillä alueilla 
oli ensimmäisiä tehtäviä asukkaiden metsän  

käytön  jäljestäminen.  Useimmat varhaisem  

mista määräyksistä  koskivat  puutavaran vien  
tiä. Pääasiassa oli  kysymys  viennistä Jäämeren 

rannikolle Utsjoelta  ja Inarista  mutta jonkin  

verran  on puuta viety  myös  Enontekiöltä Ruot  
sin Karesuvantoon sekä Noijaan  Skibotnin ja 

Kautokeinon suuntaan (Komiteanmietintö  

1910, Komiteanmietintö 1921, Hustich 1946,  

Itkonen 1948). 

Suomen metsänrajametsien  käyttöpainee  

seen vaikutti myös  naapurimaiden  kehitys.  

Noijassa  perustettiin  vakinainen metsähallinto 

jo vuonna 1863 ja  metsien  käyttöä  alettiin oh  

jata  myös  Finnmarkissa  (Sveli  1987).  Rancken 

(1866)  arveli,  että metsähallinnon perustami  

nen Noijaan lisää painetta  Suomen puolella  
oleviin metsiin Näätämön suunnalla,  koska  

Suomessa ei ollut valvontaa ja valtakunnan 

raja  oli huonosti merkitty. Norjalainen met  

sänhoitaja  Norman mainitsi  vuoden 1868 toi  

mintakertomuksessaan,  että Itä-Finnmarkin 

mäntymetsissä  ei  kannattane käynnistää  puun  
hankintaa ennenkuin suomenpuoleiset  metsät 

on käytetty  loppuun  (Bakke  ja Jergensen  

1981). 

Metsänrajaseutujen  puunmyynti  liittyi laa  

jempaan ja monimutkaiseen metsien käyttöoi  

keuksia koskevaan kokonaisuuteen. Fysio  

kraattisten oppien  esille nousun seurauksena 
oli vuoden 1789 reglementillä  annettu verota  

lonpojille  täysi  omistusoikeus verotaloihinsa ja 

kyläosuuksiinsa,  mihin sisältyi  myös metsä  

(Korpijaakko  1989). Renvall (1915)  piti tätä 

vaihetta verotalonpojan  oikeuksia  korostavana 
käännekohtana metsälainsäädännön kehityk  
sessä. Metsän käyttöoikeus  oli vuoden 1851 
metsäasetuksen mukaan varsin vapaa mutta  
toisaalta sahojen  toimintaa ja puunhankintaa  
säädeltiin samalla asetuksella hyvin tarkasti  
vuoteen  1861 asti, jolloin  rajoitukset  poistettiin  

(Laitakari 1923).  Vuoden 1886 metsälain pe  
rusteella jatkui  käytännössä  varsin vapaa met  
sän käyttö  (Renvall  1915). 

Vakinaisen metsänhoitolaitoksen perusta  
misen jälkeen  vuonna 1859 oli  läänien kuver  
nööreillä edelleen valtaa niiden kruununmetsi  

en käytössä,  joita ei ollut perustettu kruunun  

puistoiksi  (Hertz  1934). Senaatissa  metsähal  

litus oli  vuoteen  1888 asti  maanviljelystoimi  
tuskunnan alainen ja siirtyi sitten kamaritoi  

mituskunnan alaisuuteen (Makkonen 1977). 

Metsänrajametsien käyttöä  koskevaan selvit  

telyyn osallistuivat siten metsähallituksen li  
säksi  Oulun läänin kuvernööri ja hänen alai  

sensa  nimismiehet. Päätöksentekijä  oli senaatti 
tai sen toimituskunta,  joiden suhteen metsä  

hallitus oli lausunnonantaja  tai esityksen  teki  

jä- 

Verotalonpoikien  ja kruunun oikeus myydä  

puuta  jakamattomista  metsistä oli  pitkään  epä  
selvä. Kuvaava  esimerkki  oli  Kuusamon kun  

nan  käräjöinti  metsähallitusta vastaan  vuonna  

1873, joka johti kruunun metsänmyynnin  
kieltämiseen Kuusamon alueella väliaikaisten  

lohkojen  erottamiseen asti (Ervasti 1983). 

Ajankohdan  yleisen  hallintokäytännön  lisäksi 

on muistettava, että tuohon aikaan käsitykset  

metsävaroista olivat hyvin epämääräisiä. Lih  

tonen  (1947)  piti valtion metsien 1800-luvun 

alhaisten  hakkuumäärien syynä  huonojen  me  

nekkiolojen  ja  metsävarojen  puutteellisen  tun  
temuksen lisäksi  myös tuolloin vallinnutta 

periaatteellista  käsitystä,  jonka  mukaan valtion 

metsät olivat  säästettävä kansallisrikkaus  eikä  

liiketoiminnan kohde.  

Suomen senaatti oli tehnyt 18.1. 1866 Ou  
lun läänin maaherran vuonna 1864 tekemän 

esityksen  pohjalta  päätöksen  Inarin hoitoalu  

een perustamisesta  "för skydddande  af  kronos  

kogarne  inom Enare och  Utsjoki  församlingar  
samt införande af  rationella metoder vid till  

godogörandet  av virket frän sagda  skogar"  

(Kejserliga  senaten  1866) (kuva  6). Senaatin 
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päätös  edellytti  myös  tarpeellisten  esitysten  
tekemistä  kasvavien  metsien  suojelemiseksi  ja 

säilyttämiseksi  siinä tapauksessa,  jos  hakkuita 
tullaan tekemään. Metsähallitus (1866)  antoi 

ohjeita  ensimmäiselle metsänhoitajalle  Anton 

Sanmarkille painottaen  uuden hoitoalueen 
metsien suojametsämerkitystä  Jäämeren kyl  
miä tuulia vastaan.  Edelleen metsähallitus piti 

tärkeänä  metsien taloudellisen hyödyntämisen  

aloittamista, uudistamisen turvaamista sekä 

paikallisen  väestön ja  noijalaisten  puunkäytön  

ohjaamista.  Lisätehtäväksi annettiin myös 
luonnontieteellisten museoiden kokoelmien 

täydentäminen.  

Kuva  6.  Inarin  hoitoalue  perustettiin  vuonna 1866.  Ensimmäisenä  metsänhoitajana toimi  Anton  Sanmark  vuosina  
1866-1869.  Metsänhoitaja Frithiof  Silen  toimi  metsänpäällysmiehenä vuosina  1869-1877.  Kuvassa  on  hänen asun  

tonsa Kaamasessa.  Rakennuksen alakerran  kerrotaan  olleen  toimistotilana.  Kuva. A. W. Granit  1894. 

Inarin metsien käyttöä käsiteltiin ensim  

mäistä kertaa  perusteellisemmin  vuonna 1868, 
kun senaatin maanviljelystoimikunta  (JEKS  

1868) otti kantaa  metsänhoitaja  Sanmarkin 
laatimaan järjestyssääntöehdotukseen  metsän 

hakkuiden järjestämiseksi  Inarin hoitoalueessa. 
Senaatti  hyväksyi  tehdyt  esitykset  osittain:  

-  Senaatti hyväksyi,  että  metsäntuotteiden ja 
poronjäkälän  vienti  Inarista voisi  jatkua  en  

tiseen tapaan, mikäli väärinkäytöksiä ei 

esiinny.  

-  Senaatti määräsi tukkipuiden  vientikiellon 

Tenon ja sen syijäjokien  varsilta, mutta ei 

hyväksynyt  esitettyä  leimauspakkoa  paikal  

lisen  väestön rakennus- ja  veistopuiden  ot  
tamiseen. 
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-  Senaatti hyväksyi,  että  Inari- ja  Skietsimjo  
en  varsilta myydään  vuosittain edellisestä 
100 ja  jälkimmäisestä  50-100 leimattua 

runkoa. 

-  Senaatti  hyväksyi,  että  tervanpolttoon  saa  
daan käyttää  kaikialla Inarin ja Utsjoen  pi  

täjissä  kantoja,  juuria,  ja tuulenkaatoja  il  
maiseksi  sekä Inarin pitäjässä  Inari- ja 

Skietsimjokilaaksoja  lukuunottamatta met  

sänhoitajan  osoituksen mukaan myöskin  
tuoreita puita  markan hinnasta kuutiosylel  
tä. 

-  Tehtyä  esitystä  Utsjoen  pitäjässä  sijaitsevi  
en koivumetsien  jakamiseksi  tiloille  ei se  
naatti hyväksynyt.  

-  Lisäksi  senaatti totesi,  että  tulot  Lapin  met  
sistä  ovat  vähäisiä,  ja  sen  takia metsähalli  
tuksen tulisi harkita uudelleen organisoin  
tia,  jotta palkkakustannukset  pienenisivät.  
Samalla tuli kuitenkin metsänvartiointi 

hoitaa siten,  että metsien  suojavaikutukset  
eivät vaarannu. 

Suojametsäkomisioni  tulkitsi, että tällä  

päätöksellä  tuli vahvistetuksi  käsitys,  että val  

tiolla on oikeus myydä  puuta  jakamattomilta  
mailta (Komiteanmietintö  1910). Suurimmat 

puumäärät myytiin  aluksi  Ivalojoen  kullan  

huuhtojille,  joille senaatin päätöksen  (JEKS  

1870) mukaan voitiin myydä  tarvittava raken  

nuspuu ja  polttopuu.  Lupa  käsitti  järeitä run  

koja  1 100 kpl  ja  4 100 kpl  pienempiä  runkoja.  
Myyntioikeus laajennettiin  myöhemmin  koko 

Inarin hoitoalueelle (JEKSIB7S, 1876). Puita 
sai myydä  Suomeen ja Noijaan kunhan ne 

käytetään  kullan etsinnnän yhteydessä.  Se  
naatti mainitsi,  että  kullankaivu voi  poikkeuk  
sellisesti  lisätä tarvetta tehostaa metsänvarti  

ointia. Jo aikaisemmin senaatti oli antanut Ina  

rin  hoitoalueen metsänhoitajalle  oikeuden lei  
mata Tuulijärven  ja Sevettijärven  rantamilta 
harvennuksen muodossa vuosittain 200 raken  

nuspuiksi  ja venepuiksi  sopivaa  mäntyä  (JEKS  

1869). 

Vuodesta 1869 lähtien tehtiin puutavaran 
myyntiesityksiä  ja myytiin  puuta huutokau  

palla  (Metsähallitus 1869-1880).  Myyntikoh  
teina olivat Inarijoen  suunnalla Kippalavaara,  
Laurivaara ja Kuodnalskaidi. Sevettijärven  
suunnalla kohteina olivat Sevettijärven  ja 

Tuulijärven ympäristöt  sekä Borijärven  män  
niköt. Pieniä eriä myytiin  myös Kaamasjoen  
seudulta. Esityksissä  vuosittain toistuvat samat 

erät  kuvastavat  heikkoa menekkiä. Myynti  oli 
1870-luvulla muutamia satoja  runkoja  vuodes  
sa.  Metsänpäällysmiesten  raportit  kertovat,  että 

myyntiesitykset  aiheuttivat  todella leimausta,  

myyntiä ja puutavaran luovutusta 

(Metsähallitus  1870). 

Suojametsäkomisioni  arvioi, että  valtion 

puunmyynnin  sallivat  määräykset  olivat  epä  
johdonmukaisia  siinä,  että  ne riistivät  yksityi  
siltä  oikeuksia,  joita valtio itselleen säilytti.  

Hyvät tilaisuudet määräysten  rikkomiseen  

johtivat  siihen,  että  yksityiset  eivät  lopettaneet  
myyntiä.  Arkistotietojen  mukaan  Inarin hoito  
alueesta oli  vuoden 1875  jälkeen viety  luvatta 
2  919  suurempaa mäntyä.  Todellinen määrä  oli  
ollut paljon suurempi  (Komiteanmietintö  
1910). Renvall (1919)  kuvasi  elävästi Koillis- 

Inarin metsien hävitystä  todeten,  että  sääli  

mättömän hakkauksen  takia ovat  noijanpuolei  
set  mäntymetsät  jo kauan sitten  hävinneet. Hän 

arvioi,  että  mäntymetsä  on  vetäytynyt  hakkui  
den tuloksena Näätämöjoen  suunnassa  noin 20 
km.  Renvall kertoi,  että  kruunun puun myyn  
nin alettua noijalainen  rajaväestö  osti  jonkin  
verran puuta voidakseen jatkaa  vapaasti  hak  
kuita. Hävitys oli  suurinta Pakanajoen  suun  

nalla,  missä  myös  metsänvartija  syyllistyi  lu  

vattomaan kauppaan.  Näätämöjoen  ja Pa  
kanajoen  väliselle alueelle kohdistui 1800- 

luvun lopulla  voimakas hakkuutoiminta ja 
Renvallin tietojen  mukaan Noijaan  oli  uitettu 

kymmeniä  tuhansia runkoja.  Hän mainitsi 

myös  tiedon,  että kaikki  vanhemmat Noijan  
Näätämön rakennukset olisi  rakennettu Suo  

mesta  anastetusta puusta. Myös Sandberg  

(1898)  on kuvannut tämän hakkuutoiminnan 
lohduttomia jälkiä.  Renvall (1919)  piti  Koillis- 
Inaria esimerkkinä alueesta, missä Jäämeren 
rannikon väestön puuntarve on ollut ainoa 
metsien häviämiseen vaikuttava tekijä sillä 
muutaman  perheen  kotitarvekäytöllä  ei ole 
ollut merkitystä. 

Mielenkiintoisen  vertailukohdan samojen  

seutujen  suunnilleen samanaikaiseen metsien 

käyttöön  Noijan  puolella  antaa  Barthin (1858)  
selostus Finnmarkin metsistä. Hän kertoi Ka  

rasjoen  ja Inarijoen laaksojen  männiköiden 
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käytöstä,  pitäen  sitä suurinpiirtein  kestävänä 

alhaisesta väkiluvusta johtuen. Karasjoen  
asukkaat  toimittivat Tenon alajuoksun  har  
voille  asukkaille  rakennus-  ja  tarvepuut. Barth 

totesi,  että Suomen puolella  on  riittävästi met  
sää eikä  sieltä  ole kysyntää  Noijan  metsien 
suuntaan.  Hän mainitsi,  että  Tenovuonolla oli 

jo merkkejä  alueen ulkopuolelta  tulevasta 

puutavaran kysynnästä.  Paatsjoen  suunnalta 

Barth kertoi, että  jokilaakson  alaosan  männiköt 
oli pitkälle  hävitetty  samoin kuin monet  pie  

nemmät esiintymät  kuten Munkelvin laakso. 
Munkelv on Suomen puolella  nimeltään Pa  

kanajoki.  Paatsjokilaakson  yläosan  laajat  met  
sät Svanvikin  yläpuolella  olivat täysin  käytön  

ulkopuolella.  Puutavaraa tuotiin Noijaan  Ve  

näjän puolelta Paatsjokilaaksosta  ja  muualta  

kin.  Barth  kiirehti metsähallinnon toiminnan 

käynnistämistä,  koska hän arvioi paineen  

mäntymetsiin  kasvavan  nopeasti.  
Lunde  (1979)  kertoi,  että 1800-luvun alku  

puolella  oli Näätämöjoen  ja Munkelvin ala  

juoksulla männiköita paljon  nykyistä  laajem  
min. Juulin (1925)  tietojen mukaan Noijan 

puolella  Munkelvin laaksossa  oli  1900-luvun 

alkupuolella  mäntymetsää  140 haja  Näätämön 
laaksossa 160 ha. Lunde (1979)  esitti,  että 
Näätämön siidan koltat,  joilla oli  talvikylä  
Suomen puolella Pakanajoella,  eivät ha  

kannneet puuta  myyntiin  mutta suomalaiset 

uudisasukkaat,  joita muutti Näätämöön 1840- 

luvulta lähtien käynnistivät  metsien voimak  

kaamman hyödyntämisen  hankkiessaan sivu  

tuloja  puunmyynnillä.  
Wikan (1995)  totesi,  että vuoden 1826 raja  

sopimuksesta  ja sen myöhemmistä  tarkennuk  

sista huolimatta Näätämön saamelaiset jatkoi  

vat vanhan Suomen puolelle  jääneen  siida  
alueensa käyttöä  ja metsien hyödyntämistä.  

Myöhemmin  myös  muu väestö omaksui  saman 

käytännön  ja puun sekä jäkälän  hankintaa 
Suomesta alettiin pitää muodollista maksua 

vastaan tapahtuvana  perinteisenä  nautintaoi  

keutena. 

Renvall (1919) ei ottanut Koillis-Inarin  

metsien käytön  kritiikissään huomioon ilmiön 
historiallista taustaa. Hänen kuvaamansa hä  

vitys  ja  puuvarkaudet  olivat norjalaisesta  nä  
kökulmasta perinteistä  käyttöoikeutta,  jonka  
perustaksi  voidaan ainakin osittain  tulkita 

vuoden 1826 rajasopimuksen  yleisperiaate  
entisten nautintojen  turvaamisesta tosin vain 

siirtymävaiheen  ajaksi.  Pakanajoen  metsän  

vartijat  joutuivat  hallinnoimaan tätä jaetun  
siidan pohjalta  syntynyttä  vaikeaa metsien  

käytön  tilannetta, jota senaatin päätökset  ohja  
sivat  sekä kieltämällä metsien  käyttöä  että  an  
tamalla lupia  puunmyyntiin  (kuvat  7,8  ja  9).  

Väärinkäytösten  esiintyminen  ja liikahak  
kuun pelko  herättivät  Suomessa myös hallin  
toviranomaisten huomiota ja senaatin maan  

viljelystoimikunta  määräsi vuonna 1883 

(JEK.S  1883) Inarin ja Utsjoen  nimismiesten 
antamien raporttien  perusteella  metsähallituk  

sen suorittamaan tutkimuksia asiassa.  Kesällä 

1884 suorittivat  kruununvouti L.W. Nordberg  

ja v.t. ylimetsänhoitaja  Uno Forsman  tutki  

muksen,  josta  selvisi,  että Tenojoki  varren  met  

sistä  metsähallitus ei ollut  myynyt  puuta mutta 
rahvas  oli  sieltä ottanut  venetarpeiksi  ja  raken  
nuksia varten  puita,  jotka sitten oli kuljetettu  

Noijaan (JEKS  1885). Selvitysmiesten  käsi  

tyksen  mukaan Skietsim-,  Inari-, Teno- ja 

Utsjokivarren  metsät riittäisivät  varovaisuutta 
noudattaen vain paikallisiin  tarpeisiin.  He esit  
tivät myös  laajakantoisia  uudistuksia metsien 

käyttöön.  Pääperiaatteena  oli, että em. joki  
laaksoissa  puun myynti  kruunun laskuun  lo  

petettaisiin  ja paikallisen  väestön puunkäyttö  

tapahtuisi  ohjatusti.  He esittivät  myös,  että 
Inarin kappelin  itäosa kahden peninkulman  

leveydeltä  Noijan  rajaa  vasten rauhoitettaisiin  
hakkuilta. Metsähallitus ei kuitenkaan kannat  

tanut  kuin osittain  tehtyjä  esityksiä.  Periaat  
teellisesti  mielenkiintoinen oli  metsähallituk  

sen  näkemys,  että  veromaan haltijan  metsän  
käyttöoikeus  on  perustuslain  turvaama  ja näin 
on noudatettava vuoden 1749 uudisasutusta  

koskevaa  reglementtiä  ja vuoden 1851 metsä  

asetusta.  Tähän perustuen Inarin kappelin  itä  

osan asukkaille olisi ollut kohtuutonta lähimet  

sien rauhoittaminen (Metsähallitus  1885).  
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Kuva  7.  Metsänvartijat  vastasivat metsänrajaseuduilla  metsien  käytön  valvonnasta.  Inarin hoitoalue  oli jaettu kuuteen  

vartiopiiriin.  Metsänvartijoista pidettiin  matrikkelia  vuodesta  1867  lähtien.  Seuraava  esimerkki on vuoden  1894  mat  
rikkelista  (Metsähallitus 1894)  2.  vartiopiiristä:  "Karl  Eriksson  Jankkila  on otettu metsänvartijan toimeen  6.10.  1875.  
Annettu tjenstebricka ja nädige instruktion  11.3. 1878.  Muutti  kehoitusten  jälkeen Pakanajoen  metsänvartijatorppaan 
13.7. 1878.  Hoiti  tointa kuolemaansa  asti. Metsänvartio  Kaarlo  Jankkila  kuoli  9.8. 1896.  Vaimo, jäi  7  alaikäistä  lapsia 

jälkeen. Ilmoitettu Herra  yliforstmestarille  Jankkilan  kuolemasta  14.8. 1896 N:o  183.  Samalla  päivämäärällä on otettu 
20  vuotias Karl  Jankkila  Junior  vt. Metsänvartioksi". 

Yläkuvassa  on viimeisen  Pakanajoen metsänvartijan Antti  Aikion  vuonna 1954  annettu virkamerkki.  Hän  hoiti  tehtä  
vää  vuosina  1945-1966  ja asui  torppaa 1970-luvun  lopulle  asti.  

Alakuvassa  Pakanajoen metsänvartijatorppa. Kuva  on  otettu 1930-luvulla.  Taustalla  näkyy  hakattuja ja osittain uu  
delleen  viljeltyjä männiköitä.  Kuva.  Sor-Varanger museum. 
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Senaatti teki vuonna 1885 (JEKS 1885) 

päätöksen,  jolla  kaikki  entiset asiaa koskevat  

kiijelmät  kumottiin. Suojametsäkomisioni  piti  

tätä päätöstä  tärkeänä myöhempien  määräysten  

pohjana  (Komiteanmietintö  1910).  Senaatti 
määräsi pääosin  Metsähallituksen näkemyk  
seen  yhtyen  seuraavat  tärkeimmät periaatteet:  

-  Kaikki  puutavaran myynti  kruunun hyväksi  
on lakkautettava koko Inarin hoitoalueessa,  

jossa  yksityisten  metsämaiden pyykitys  ei 
ole  vielä tapahtunut,  lukuunottamatta Inarin 

kappelissa  olevan Inarijärven  seutuja,  joilta 

metsähallitus oikeutetaan kruunun hyväksi  
vuosittain  myymään  niistä  metsiköistä,  jot  

ka  sijaitsevat  vähintään kaksi  peninkulmaa  
valtakunnan rajasta  ja joissa  harvennus voi 

tulla kysymykseen,  aina kahteen tuhanteen 

kappaleeseen  asti  yli-ikäistä  tukkipuuta  se  
kä  lisäksi  pienempiä  veistopuita.  

-  Utsjoen  pitäjän  ja Inarin kappelin  tilanomis  

tajat  saavat  mielensä mukaan  ottaa metsän  

tuotteita kotitarpeisiin  ja myytäviksi tarkoi  

tettuihin käsityökaluihin  sekä metsänhoito  

viranomaisten tarkastuksen  jälkeen  käyttää  

maksutta tervanpolttoon  kantoja,  juuria ja 

tuulenkaatoja.  

-  Metsänhoitoviranomaiset  saavat  toistaiseksi  

ja niin kauan kuin sen katsotaan  olevan 

metsävarojen  mukaista,  vuosittain ja ilman 
kruunulle  tulevaa korvausta,  antaa  Utsjoen  
varsilta Utsjoen  seurakuntalaisille 50  män  

typuuta  ja  Skietsimjoen  ja  Inarijoen  varsilta 
Inarin seurakuntalaisille  enintään 100 run  

koa. 

-  Hoitoalueeseen palkataan  vartioinnin tehos  
tamiseksi  kaksi  uutta  metsänvartijaa  toinen 

Tenojoelle  ja toinen Näätämön suunnalle. 

Kuva  8. Sulkeutunut  metsänrajamännikkö  on  muuttunut hävittävän  käytön  tuloksena  harveikoksi.  Etualalla  kulotettu  
1920-luvulla  kylvetty  alue.  Inari,  Pakanajoki.  Kuva.  A. Hiilivirta  1938. 
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Kuva  9. Pakanajoen viljelymänniköitä  vuonna 1994.  Vanhimmat  viljelymetsiköt  ovat  ensiharvennusvaiheessa.  Kuva. 
M. Mela  1994. 

Senaatin kannaotto osoittaa,  että tiedot met  

sänrajametsien  hävityksestä  otettiin vakavasti.  

Päätöksellä  pyrittiin  huolehtimaan asukkaiden 
eduista  ja samalla turvaamaan  metsien säily  
mistä. Tässä myös  ensimmäistä kertaa eriytet  

tiin Inarijärven  tuntumassa  olevat metsät var  
sinaisista metsänrajametsistä. Lakari (1912)  

kirjoitti, että  edellisistä  päätöksistä  huolimatta 

väärinkäytökset  tulivat aikaa myöten  yhä  suu  

remmiksi. Utsjoen  asukkaat  uittivat kotitar  
peiksi aiottuja rakennushirsiä Tenoa pitkin  

Jäämeren rannoille,  missä  ne myytiin. Metsä  

hallitus kiinnitti  taas kerran  huomiota Skiet  

sim- Inari-, Teno- ja  Utsjokivarren  niukkoihin 
metsävaroihin sekä Näätämöjoen  perikadon  

partaalla  oleviin  metsiin  ja esitti,  että näillä 
alueilla järeämpi  kotitarvepuutavara  leimattai  
siin metsänhoitoviranomaisten toimesta sen 

jälkeen  kun  tilanhaltijan  todellinen puuntarve  
on tutkittu. Senaatti hyväksyi  esityksen  sama  

na vuonna  (KEKS 1891). Senaatti laajensi  

vuonna 1894 nämä verotalojen  omistajia  kos  

kevat  määräykset  myös  muita Utsjoen  ja Inarin 

pitäjien asukkaita  koskeviksi  (KEKS 1894). 

Rakennuspuita  pienempien  havupuiden  ja  koi  
vumetsien käyttö  jäi  edelleen vuoden 1885 

määräysten  mukaan  vapaaksi.  

Senaatin päätöksellä  vuodelta 1901 käyn  

nistettiin Enontekiön ja Inarin kunnissa  väliai  
kainen yksityisten  ja kruununmaiden erottelu. 

Erottelu päättyi Inarissa vuonna 1906 ja 
Enontekiöllä vuonna  1908 ja  näin oli  yksityis  
ten ja valtion metsänkäyttö kokonaan erotettu  
toisistaan (Komiteanmietintö  1910). Enonte  

kiöläisille  oh  senaatti  vuonna 1908 myöntänyt  
oikeuden saada 10 vuoden ajan  ilmaiseksi ko  

titarpeisiin  kuolleita puita  ja  maapuita  valtion 
metsistä (Heikel  1910). Myöhemmin,  vuonna 
1913 kumottiin vuoden 1885 puuun saantia  

koskevat  määräykset  Inarin kunnan suhteen 

(KSSK 1913). Utsjokelaisten  esitykseen  kun  

nan  rajan  siirtämiseksi  etelään päin  puun saan  
nin helpottamiseksi  ei suostuttu mutta heille 

pysytettiin  oikeus saada välttämättömimmät 

metsän  tarpeensa metsähallituksen osoituksen 

mukaan Skietsim- ja Inarijokien  
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laaksoista  (KSSK  1914).  Vuonna 1916 oike  
utta laajennettiin  käsittämään kotiteollisuuteen 
tarvittavat veistopuut,  joita saatiin myöntää 
enintään 200 puuta vuosittain  (KSSK  1916).  

Metsähallitus (1969  a) teki maatalousmi  
nisteriölle  vuonna 1969 esityksen, että em. 
oikeudet todettaisiin lakanneiksi,  koska  isoja  
ko  oli  päättynyt  Utsjoen  yhteismetsän  tultua 

merkityksi  maarekisteriin vuonna 1968. Maa  

ja metsätalousministeriö pysytti vuonna  1977 
senaatin päätökset  voimassa todeten oikeuksi  
en  merkityksen  valtion  metsätalouden kannalta  
vähäiseksi (MMM 1977).  Tämän päätöksen  

nojalla  metsähallitus leimaa edelleen utsjoke  
laisille  maatilatalouden ja  luontaiselinkeinojen  

harjoittajille  rakennus-  ja tarvepuita  Inarijoen 
vesistöalueelta.  Hakijan  tulee  esittää  perusteltu  
tarvelaskelma sekä  allekirjoittaa  sitoumus,  että 
hän  käyttää  puut esitettyyn  tarkoitukseen. 
Viimeisin Inarijoen  laakson  metsätaloussuun  

nitelma,  joka  tehtiin lähinnä utsjokelaisten  ja 
muidenkin kotitarvehakkuiden  tarpeisiin  päätyi 
6  000 kuutiometrin käyttöpuusuunnitteeseen  
vuodessa. Määrästä sahapuun  osuus  oli  40 % 

(Metsähallitus  1982).  Näin on tulevaisuudes  

sakin hyvät  mahdollisuudet turvata  mainittui  

hin oikeuksiin perustuva  puunsaanti.  

Yli 100 vuotta  kestäneen prosessin tulokse  

na on saatu lopullinen päätös utsjokelaisten  

oikeuksista  saada puutavaraa  valtion metsistä.  

Kysymys  ei  ole ollut vain asukkaiden puun 
saannista  vaan  samalla on jouduttu  laajemmin  
kin  käsittelemään metsänrajametsien  käytön  

periaatekysymyksiä,  jotka  liittyivät  valtakun  
nallisiin kysymyksiin  puun  myynnin  oikeu  
desta jakamattomista  metsistä ja  puun vien  
nistä. Metsänrajametsien  käytön  varhainen 

säätely  loi  selvästi  pohjaa  suojametsäsäädök  
sille. 

Puutavaran viennissä  Jäämeren rannikoille 

oh ratkaisevaa uiton mahdollisuus. Enonte  

kiöltä kuitenkin kuljetukset  tehtiin maitse ve  

denjakajan  yli  Norjaan  ja  todennäköisesti tästä 

syystä  vienti jäi  vähäisemmäksi. Näätämöjoen  

ja Pakanajoen  uitot olivat ilmeisesti satunnai  

sia. Tässä vaiheessa ei myöskään vielä myö  

hemmin tärkeä Paatsjoen  uitto tullut selvem  
min esille,  vaikka sillä  on pitkät  perinteet  ja 
uitto oli mainittu jo Norjan  ja Venäjän  välises  

sä rajasopimuksessa  vuonna 1826. Todennä  

köisesti  Paatsjoen  siidan  koltat  ovat harjoitta  
neet  uittoa  jo  varhain (Sveli  1987).  

Tenojoki  on uittoväylänä teknisesti  hyvä  
varsin ylös  saakka. Myös  uiton perinteet  ovat  
pitkät ja  uitto saavutti vakiintuneempia  muo  
toja  kuin pienemmillä  joilla. Sveli (1987)  on 
tarkastellut metsänhoitaja  Eilif Mevassvikin  
laatiman käsikiijoituksen  pohjalta  Tenojoen  
uittoa norjalaisesta  näkökulmasta. Karasjoen  
saamelaisilla oli ollut pitkään  oikeus hakata  
mäntyjä valtion metsästä ns. rekognitio  
maksua vastaan. Puutavara uitettiin lauttoina 

jokea  alas  ja  myytiin  rakennuspuiksi  alajuok  
sun asukkaille. Toiminta on ollut  verrattain 

laajaa  ja  varhain vakiintunutta (esim.  Keilhau 

1831). Barth (1858)  kertoi,  että alajuoksun  
asukkaat  tilasivat puutavaransa etukäteen. Ka  

rasjokelainen  puunmyyjä  suunnitteli tilausten 
pohjalta  talvisen puunhankintansa  ja  mahdolli  
sen jatkojalostuksen  sekä uiton. Paikallisen 

puuhuollon  turvaamiseksi  annettiin vuonna  

1891 määräys,  että  Karasjoen  ja Jiesjoen  laak  
soista ei  saa  uittaa puuta muualle. Tämän  seu  
rauksena  hakkuut  ja  uitto suuntautuivat Inari  
ja  Skietsimjoen  laaksoon. Toiminta sijoittui  
1900-luvun alkuun asti  Porttikönkään alapuo  
lelle,  mistä lauttoina uitto oli  helppoa.  Metsä  

varojen  vähennyttyä  siirryttiin Porttikönkään 

yläpuolelle.  Norjan metsähallinto otti toimin  

nan vastuulleen turvatakseen alajuoksun  puu  
huollon sekä asianmukaisen metsänkäsittelyn.  
Vuosina 1905-1910 uitettiin Porttikönkään  

yläpuolelta  irtouittona 3 880 tukkia.  Uiton  
haitoista  lohenkalastukselle syntyi  keskustelua  

ja asiasta  tuli kansainvälinen kysymys.  Venä  
läinen ja norjalainen  delegaatio  neuvottelivat 

Pietarissa  vuonna  1912. Yhtenä suomalaisena 

asiantuntijana  oli mukana August  Renvall.  
Lopputuloksena  oli,  että  Tenossa  ja  Inarijoessa  

Iskurasjoen  suusta  alaspäin  sallittiin  uitto  vain 

lauttoina,  mutta yläpuolella myös  irtouitto. 
Norjalais-suomalaista  yhteisuittoa  ei pidetty  

tarpeellisena.  

Metsähallitus teetti vielä niin myöhään  kuin 

vuonna 1948 uittoväyläsuunnitelman  Inarinjo  
elle ja Skietsimjoelle. Suunnitelma ulottui 

9  km  Porttikönkään yläpuolelle.  Lähtökohtana 

oh  20 000 -  30 000 sahapuun  ja  vastaavan  pi  
notavaramäärän uittaminen. Suunnitelmaa ei 

toteutettu (Metsähallitus  1948).  
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Kokonaisuutena 1800-luvun loppupuolen  

puutavaran  vienti  Suomen ja  Norjan  metsän  

rajaseuduilta  kuvastaa Jäämeren rannikon 
asutuksen  suurta  puutavaran tarvetta ja  puuta  
varan  korkeaa markkina-arvoa. Kysymyksessä  
oli  vielä  rannikon väestön paikallisia  tarpeita  

tyydyttävä  puukauppa  eikä  myynti  sahoille.  
Määrät eivät olleet suuria  verrattuna  Inarin 

metsävaroihin kokonaisuutena,  mutta hakkui  
den kohdistuminen jokilaaksojen  äärimmäisiin 

metsiin aiheutti selvää metsänrajan  vetäyty  
mistä Tenon,  Näätämön ja Pakanajoen  alueilla,  

kun kylmässä  ilmastovaiheessa metsien luon  

tainen uudistuminen oli  heikkoa. Petsamossa 

oli  kotitarvekäytön  lisäksi  vuosisatoja  kestänyt  
tukki- ja polttopuun  vienti  Varangin  niemi  
maalle hävittänyt  metsiä (Tanner  1927). Va  

ranginvuonon  pohjoispuolen  väestö käytti  en  

nen vuoden 1826 rajankäyntiä  Petsamoa 

"fellesdistriktin" osana puunhankinta  

alueenaan (Andresen  1989,  Wikan  ym.  1994). 

Suomessa vuonna 1859 perustettu  metsä  

hallinto joutui hoitamaan metsänrajametsien  

suojelua  luonnonolojen  ja  etäisyyksien  suhteen 

vaikeissa oloissa. Myös lainsäädännöllinen 

pohja  ennen isojakoa  oli hankala ja yleisiä,  
monenikäisiä uudistilojen  perustamista  koske  
via  säädöksiä jouduttiin soveltamaan erityis  

oloissa.  Puun viennin synnyttämästä  tilanteesta 
aiheutui tarve ryhtyä  selvittämään valtion ja 
tilallisten välisiä suhteita metsien käytössä  

ennen  isojakoa.  Periaatteellisesti  mielenkiin  

toista on, että myös  maata  omistamattomat 
kuntalaiset  pääsivät  oikeuksien  piiriin.  Yleisiä 
säädöksiä  täsmennettiin yleensä  metsähallituk  
sen esityksestä  tehdyillä  senaatin päätöksillä.  
Selvästi tuli esille periaate,  että alemmman 
asteen hallinnollisilla päätöksillä  ei voitu ra  

joittaa metsänrajametsien  suojaamisen  perus  
teillakaan uudistiloille yleisillä  säädöksillä 

annettuja  väljiä  ja vaikeasti tulkittavia  oikeuk  

sia  metsien käyttöön.  

Puutavaran ja siihen perustuvien  tuotteiden 

myynnillä  ja vaihtokaupalla  oli  Jäämereen 
laskevien jokien  varsilla asuvalle pääosin  saa  
melaiselle väestölle myös  sivuansiomerkitystä.  

Toimintaan liittyi myös  kansainvälistä yhteis  

työtä ja  kauppaa  Norjan  sekä  Venäjän  ja siihen 

kuuluneen Suomen välillä. Perinteisiä kauppa  

reittejä  ja  yhteyksiä  on  kuvannut  esim.  Itkonen 

(1948).  Myös  kullankaivu vaikutti paikallisesti  
metsiin (kuva  10). Kuvasta 11 selviävät Suo  

men 1800-luvun lopun metsänrajametsien  

käytön  painopistealueet.  

Kuva  10. Kullankaivu vaikutti  voimakkaasti Ivalojoen  ja Sotajoen laaksojen metsiin  1870-luvulta 1930-luvulle. Nä  

kymä  Sotajoelta Pahaojan suulta.  Kuva.  E. Mikkola  1929.  Museovirasto.  
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Kuva  11. Suomen  metsäniajametsien käytön  painopistealueet 1800-luvun  lopulla. 
1. Enontekiön  kylien  ympäristöt 2. Tenonlaakson  uittoalue  3. Utsjoen laakso  4. Vetsikkojen laakso  5.  Ylä-  

Pulmankijoen  laakson  alaosa 6.  Näätämöjoen laakso 7.  Pakanajoen seutu 8.  Ivalojoen kulta-alue  

4.2.4 Suojametsäsäädösten  valmistelu 

Inarin hoitoalueen pohjoisosan  metsien  käytön  

selvittely  1860-luvulta vuosisadan vaihteeseen 
osoitti selvästi  yksityiskohtaisempien  suoja  
metsäsäädösten tarpeen.  Metsien tilasta alettiin 
vähitellen saada ammattimiesten arvioita  ja 
kaikki  tiedot osoittivat ihmisen toiminnan epä  

edullisen vaikutuksen  metsänrajametsiin  kyl  

män ilmastovaiheen aikana. Luontainen uu  

distuminen oli erittäin heikkoa ja  havaintoja  

pystyyn  kuolevista metsistä oli runsaasti. Nä  

mä tekijät  korostivat  tarvetta saada nopeasti  

käyttöön  selkeät ohjeet  metsien käytöstä.  Jo 

1800-luvulla tehtyjen  ensimmäisten metsänra  

jametsien  inventointien tekijät ottivat  kantaa 

suojametsien tarpeellisuuden puolesta  

(Malmborg  1896,  Moring  1897). 

Pohjoisten  metsien käyttö  liittyi kuitenkin 
heti metsähallinnon perustamisen  jälkeen  
vuonna 1859 esille nousseeseen, laajempaan,  
valtakunnalliseen ja kiistanalaiseen kysymyk  

seen siitä,  miten valtionmetsiä käytetään  asu  
tukseen (esim. Komiteanmietintö 1904, He  

lander 1936). Valtion metsien käyttöä  ja asu  

tusta selvitteli ensimmäisenä vuonna 1865 

asetettu komitea,  joka  lopullisesssa  mietinnös  

sään otti jo kantaa  suojametsäperiaatteeseen  

ilmaisten  hieman epämääräisesti  ajatuksen,  

että korkealla olevat alueet ja tunturiseudut 

tulisi ilmastovaikutusten takia pitää valtion 
omistuksessa  (Komiteanmietintö  1872).  Suo  
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jametsäkysymykseen  ottivat myöhemmin  
kantaa monet  metsähallintoa  ja  Lapin  kehittä  
mistä käsitelleet komiteat,  mutta  siitä  huoli  
matta asia  eteni hitaasti.  Yleensä kaikki asiaa 

käsitelleet komiteat  pitivät tärkenä metsien 

käytön  rajoittamista metsänrajan  turvaamisek  
si.  Ainoastaan Lapinmaan  neuvottelukomitea 

(Komiteanmietintö  1908) kannatti varsin va  
paata metsien käyttöä  (taulukko  5).  

Taulukko  5. Suojametsäkomisiota edeltäneiden  komiteoiden esityksiä  suojametsäsäädösten 
kehittämiseksi.  

Suojametsäkomisioni  laati esityksen  suoja  

metsälaiksi. Seuraavassa  tarkastellaan suoja  
metsäkomisionin työtä  sen mietinnön pohjalta  

(Komiteanmietintö 1910). Keisarillisen senaa  
tin käsitellessä kruununmetsäkomitean mie  

tintöä (Komiteanmietintö  1900) pyysi  senaatti  
17.12. 1906 metsähallitusta tekemään tarpeel  

liset esitykset  asiassa. Metsähallitus vastasi 

9.3. 1907, että asian valmistelu edellyttää ko  
misionin asettamista. Senaatti asetti komisio  

nin 16.4. 1907 ja  määräsi sen  puheenjohtajaksi  

Lapin  tarkastuspiirin  ylimetsänhoitajan  G.E. 
Wichmanin sekä  jäseniksi  professori  J.E. Ros  

bergin  ja vanhemman komisionimaanmittarin 

O.  Pajarin.  Lisäksi  tuli paikallisolojen  asian  

tuntijoina  toimia kunkin metsänhoitajan  toimi  
alueellaan. Myöhemmin  määrättiin päätoimi  

seksi  sihteeriksi  metsänarvostelija  O.  Heikin  
heimo. 

Metsähallituksen esittämä ja senaatin hy  

väksymä  toimeksianto kuvaa työn laajuutta:  

"Komisionin tulee seuraavana kesänä ryhtyä  

tutkimaan metsänrajaseutuja  sekä samalla nä  

kyvillä  kivipaaluilla  eroittaa,  ja missä sitä ei 

itse ehdi tehdä,  myös  erotettaviksi ehdottaa ja 

Maanmittausylihallituksen  yleiskartalle mer  

kitä kaikki  ne alueet,  jotka vastedes olisivat  

suojeltavat uudisasutukselta sekä muulta met  

sänhakkuulta kuin tarpeellisilta  puhdistus-  ja 

nuorennoshakkauksilta,  kuin myös laatia eh  
dotuksia kaikkia  Lapinmaan  asutusta,  poron  

hoitoa,  metsien leimausta ja hoitoa koskevissa  

asioissa,  mihin suojelusmetsäkysymyksen  ja 

kestäväisen metsätalouden yhteydessä  syytä  

huomaa olevan." 

Komisioni suoritti kahtena kesänä paikan  

päällä  selvityksiä  ja sen mietintö on  laaja  tut  

kimustyyppinen  kooste metsänrajaseutujen  

oloista. Mietinnössä selvitellään perusteelli  

sesti myös aikaisempia  maankäyttöä  ja asu  

tusta, niitä koskevia  säädöksiä sekä muiden 

maiden tilannetta. 

Komisio jakoi työssään  alueen aukeaan 

tunturi- ja  koivuvyöhykkeeseen  sekä  yhtenäis  
ten mäntymetsikköjen  vyöhykkeeseen,  joiden 

väliin erotettiin metsien käytön  kannalta kriit  

Komitea  tai  muu valmistelu  Esitys  

Vuoden  1865 kruununmetsäkomitea (Komiteanmietintö 
1872) 

Korkealla  olevat alueet  ja tunturiseudut tulee säilyttää  
valtiolla.  

Vuoden  1900 kruununmetsäkomitea (Komiteanmietintö 

1900) 

Metsänrajaseudut 30-50  kilometrin leveydeltä tulee  ju- 
listaa  suojelusalueeksi.  

Komitea  Lapinmaan taloudellisten olojen tutkimista  

varten  (Komiteanmietintö 1905)  

Metsänhakkuu  tulee kieltää  10-20  kilometrin  vyöhyk-  
keellä  metsänrajasta sekä  etelämpänä olevilla  tunturiseu-  

duilla.  

Lapinmaan neuvottelukomitea  (Komiteanmietintö 1908) Metsien  käytön  ja tilojen perustamisen  tulee  jatkua va- 

paasti  myös metsänrajaseuduilla. 

Esitys  metsänhoitoasetukseksi  ja eräiden  vuoden  1886 
metsälain  pykälien muuttamiseksi  vuonna 1909 

Tavallaan  esitys  suojametsäasetukseksi  ennen suojamet- 
säkomisionin  työn valmistumista. 
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tisimmät hajallaan  tavattavien mäntyjen  poh  
joisin vyöhyke  sekä  hajallaan  kasvavien  män  

tymetsikköjen  vyöhyke.  Vyöhykkeiden  sijainti  
ja  ominaisuudet on kuvatta  tarkkaan myös 
karttana. Tätä jakoa on myös myöhemmin  
käytetty  maankäytön  suunnittelun perustana  ja 
metsänrajaekotonin  kuvaamisessa. Suoje  
lusalueen rajaamisen  yleisinä  periaatteina  ko  
misioni esitti  seuraavat  näkökohdat:  

-  Suojelusalueena  on pidettävä  kaikkia  niitä 

kasvillisuusvyöhykkeitä,  jotka ovat  sen  alu  
een pohjoispuolella,  missä  mänty  ja kuusi  

saavuttavat säännöllisen  kehityksen.  
-  Suojelusalueen  tarkoituksena on tunturialu  

een levenemisen estäminen ja metsätalou  
den kannalta täysiarvoisten  metsien häviä  
misen estäminen alueilla,  missä metsä voisi  

sopimattoman  hakkuun  vuoksi  muuttua  ala  

arvoiseksi  tunturimetsäksi. 

-  Rajoiksi  on koetettava saada luonnollisia 

rajoja.  

-  Siellä  missä  alueen rajaseudut  ovat  valtion,  
ei suojelusaluetta  tarvitse  rajata  suppeana 
kuten ei  sielläkään,  missä  läheisyydessä  on 
taiturimaisia maita,  rämeitä,  soita  ja  vesiä. 

Ehdotetun alueen laajuus  oli yhteensä  3.51 

milj. hehtaaria. Suojelusalueen  lisäksi  komisi  

oni  teki yksityiskohtaisen  ehdotuksen poron  

hoidon jäij  estelystä.  Komisioni painotti  po  
ronhoidon merkitystä saamelaisten elinkeinona 

pohjoisissa  kunnissa. Vaikeassa asutuskysy  
myksessä  komisioni  asettui  sille  kannalle että,  

uudisasutus voi rajoitetusti  jatkua  ja näki 

kruunmetsätoipat  sopivaksi  muodoksi uudelle 

asutukselle. Komisioni esitti myös kansallis  

puistojen  perustamista  Pallastunturille,  Pyhä  

ja  Luostotunturille sekä Oulankajoelle.  

Pääkysymyksenä  olleeseen suojelusalueen  
metsien käyttöön  komisioni  otti  periaatekan  

nan,  että  niin suuri osa kuin mahdollista on 

säilytettävä  valtiolla, "jonka  metsänhoito jo 
muissakin oloissa edellyttää  sitä,  etteivät met  

sävarat  pääse  vähenemään taikka metsämaitten 

tuottokyky  alenemaan." Ohjeita  esitettiin  osin  
kuntakohtaisesti.  Utsjoen  niukat metsävarat 
tuli varata yksinomaan  paikalliseen  käytöön.  
Koivikoiden käsittelyssä  mielenkiintoinen 

ajatus  oli esitys  metsähallituksen teettämistä 

polttopuuhakkuista,  missä  puunsaaja  maksaisi 
työllä  puunsa. Inarissa  ja  Enontekiöllä esitet  
tiin kotitarvemetsän  antamista tiloille  ja  niiden 
lisäksi  perustettaisiin  yhteismetsät  kuntien 
eteläosiin. Komisioni esitti  myös hallinnon 
tehostamista siten,  että  asetettaisiin  paikallinen 
metsänhoitaja-  ja maanviljelystutkinnon  suo  
rittanut  suojelusalueitten  keskusviranomainen 
metsähallinnon lisäksi.  Valtion metsien käytön  
suhteen komisionin  käsitys  oli,  että hajallaan  
esiintyvien  mäntyjen  vyöhykkeestä  ei havu  
puita  saa  kaataa ja  hajallaan  esiintyvien  män  
tymetsikköjen  vyöhykkeestä  voidaan vain  

poikkeustapauksissa  hakata kuivia  puita.  Yh  
tenäisten  mäntymetsien alueella ja yleensäkin  
Inarin kunnassa tulee laajemmat  leimaukset 
tarkkaan perustella  ja  suunnitella sekä hankkia  
metsähallituksen lupa etukäteen. Komisioni 
arvosteli Inarin hoitoalueessa toimitettujen  
leimausten laatua. 

Komisionin  toimeksianto ei sisältänyt  vain 
metsätaloudellisia kysymyksiä,  vaan ajan  olo  
suhteet huomioonotettuna kysymyksessä  oli 

laaja  yhteiskuntakuntapoliittinen  suunnittelu  

tehtävä, johon kuuluivat  lähes kaikki  tärkeät 

Ylä-Lapin ihmisten toimeentuloon liittyvät  

kysymykset  kuten asutus,  metsien käyttö  ja 
porotalous. Komisioni esitti mietinnössään 
konkreettiset ja yksilöidyt  ehdotukset näiden 
asioiden hoitamiseksi.  Komisioni esitti,  että 
hajanaisten  mäntymetsikköjen  raja  tulisi muo  
dostamaan periatteessa  asutusrajan.  Kysymyk  

sessä  olisi  ollut Ruotsissa  vuonna 1867 määri  

teltyä "odlingsgräns"-käsitettä  vastaava raja.  
Komisioni totesi kuitenkin,  että vaikka saa  

melaisten etujen  turvaamisen kaimalta  selvä  
asutusraja  olisi tärkeä,  siitä huolimatta ei asu  

tusta voida rajan pohjoispuolella  kokonaan 

kieltää.  Uudisasutuksen  paineesta  johtuen  aja  

tus asutusrajasta  jäi  vain periaatteelliseksi  kan  
nanotoksi. Komisioni piti kruununmetsätorp  

pia  sopivana  asutuksen muotona pohjoisilla  
alueilla. Valtakunnallinen tilattoman väestön  

alakomitea oli  jo aikaisemmin ottanut  myön  
teisen kannan kruununmetsätorppiin  
(Komiteanmietintö  1904). 

Komisionin porotaloutta  koskevat  yksityis  
kohtaiset elinkeinoa säätelevät esitykset  olivat  
sisällöltään enemmänkin porotalouden  erityis  
lainsäädäntöön kuuluvia kannanottoja.  Varsin 
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realistiseen käsitykseen  porotalouden  vaiku  
tuksista  metsiin päätynyt  porolaidunkomisioni  
(Komiteanmietintö  1914) ei ottanut kantaa 

esitetyn  suojametsäalueen  vaikutuksiin  poro  
talouteen. Joona (1993)  päätyi  arvioon,  että  jos  

suojametsäkomisionin  esitykset olisivat to  
teutuneet, olisi se  merkinnyt  lähes poronhoi  
don loppumista.  

Suojametsäkomisionin  työstä esitettiin 
luonnollisesti  valmistumisen jälkeen  arvioita.  
Heikinheimo (1911)  esitteli mietinnön laajassa  
artikkelissa Suomen Metsänhoitoyhdistyksen  

julkaisussa.  Hän painotti  asian  tärkeyttä  kym  
menesosalle Suomen alasta ja sen väestölle 
toivoen nopeaa ratkaisua  vuosikymmenen  ajan  
valmistellulle asialla. Hän totesi, että tulokset 

kuitenkin riippuvat  siitä,  miten hyvin  sovelta  
misessa tunnetaan  paikalliset  olot ja ymmär  

retään kansaa. Montell (1911)  kritisoi mietin  

töä todeten,  että  suojametsänimityksestä  ei ole 

hyötyä,  jos ei ryhdytä todellisiin suojelutoi  
miin. Hän piti virheenä sitä, että komisioni  
sallisi uudisasutuksen jatkumisen lähinnä 

kruununmetsätorppien  muodossa ja  kannatti 
voimakkaasti tiukan "odlingsgräns"-rajan  mää  

räämistä. Airaksinen (1914) esitteli  mietintöä 

Tapio-lehdessä  todeten,  että esitys  sisältää 

pitkälle  meneviä rajoituksia  aloilla, jotka ovat  

paikallisten  asukkaiden elinkysymyksiä.  Hän 

arveli,  että  Perä-Pohjolan  väestö  on arka  talou  
dellisista eduistaan,  eikä  luultavasti voi ym  

märtää  sitä hyötyä,  mikä suojametsäjäijeste  

lyistä  heille on.  Airaksinen  oli  sitä  mieltä,  että 

kysymys  tulisi ratkaista  nopeasti  sillä  tulevai  

suudessa lisääntyvä  uudisasutus vaikeuttaisi  
asian  hoitamista.  

Metsähallitus (1914)  kannatti  lausunnos  

saan komisionin  esityksiä  ja  esitti suojametsä  

lain säätämistä. Metsähallitus arvioi,  että met  

sänrajametsien  säilyminen  riippuu  siitä,  kuinka  
kotitarvehakkuiden ohjaus  onnistuu. Samalla 
metsähallitus teki esityksiä  myös muista suo  

jametsiin  liittyvistä  asioista: 

-  Kansallispuistojen  suunnittelua tuli jatkaa. 
-  Isojakoa  ei tulisi  jatkaa ehdotetulla suoja  

metsäalueella ennen suojametsälain  säätä  

mistä. 

-  Väliaikaisia  uudistaloja ei tulisi enää pe  
rustaa  suojametsäalueelle.  

-  Kruununmetsätorppia  voidaan perustaa ot  
taen  huomioon metsien riittävyys.  

-  Poronhoito tulisi jäljestää  poronlaidunko  
misionin esitysten  mukaisesti. 

-  Valtion mailla metsien käyttö  jäljestettäisiin  

suojametsäkomissionin  esitysten  mukaises  
ti.  

Renvall (1919)  arvosteli  myöhemmin  laajan  
suojametsätutkimuksensa  esipuheessa  suoja  
metsäkomisionin esityksiä  todeten,  että ehdo  
tukset  eivät  olleet tarpeeksi  tehokkaita eivätkä  
monessa suhteessa muutenkaan tarkoitustaan 

vastaavia. Renvall totesi, että olot etenkin 

Utsjoen  pitäjässä  ovat muodostuneet suoras  

taan  toivottomiksi ja hän esitti  uuden suoja  
metsäkomitean asettamista. Renvallin (1919)  
oma esitys  suojametsäjäijestelmäksi  oli kolmi  

osainen. Tarkimmin piti  ohjata  puun käyttöä  

männyn  metsänrajan  eteläpuolisella  noin 10- 

20 km leveällä alueella, missä siemenvuosia 

on hyvin  harvoin. Sen  eteläpuolella  olevalla  
mm.  Inarin eteläosan kattavalla alueella suo  

jametsänäkökohtien  toteutus  voisi  olla lievem  

pää.  Lisäksi  Renvall  painotti  tunturikoivuvyö  
hykkeen  merkitystä,  jonka  käyttöön  ei oltu  
siihen mennessä kiinnitetty  juurikaan huo  

miota. 

Asiantuntijoiden keskuudessa mietinnön 

suhteen näytti  muodostuneen kaksi  kantaa. 

Toiset pitivät  toteuttamista mahdollisena vaik  
kakin  epäilivät  miten väestö saadaan asia  hy  

väksymään (Heikinheimo 1911, Airaksinen 

1914),  toiset taas  pitivät  selvästi  tiukempia  

määräyksiä  tarpeellisina  (Montell  1911,  Ren  

vall 1919). Metsähallituksen (1914)  lausunto 

kuvasti  selvää  sitoutumista  suojametsäkomisi  
onin esitykseen.  Metsähallitus kytki myös 

isojaon, asutuksen  järjestelyn  ja poronhoidon  
samaan kokonaisuuteen suojametsäkysymyk  

sen kanssa.  Sahateollisuuden puunhankintaan  

viitattiin vain uudistilojen  metsäkeinotteluun 

liittyen. Suojametsäkomisionin  esityksiä  tiu  

kempien  määräysten vaatimista on pidettävä  

epärealistisena,  kun  tiedetään komisionin  työtä  
edeltäneiden kolmen komitean työ  ja niiden 

saama vastaanotto.  
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4.2.5 Väliaikaisten lohkojen  erottaminen ja 

isojako  

Suojametsäkysymystä  valmistelleiden komite  
oiden työn kanssa  samanaikaisesti  eteni isoja  
ko  myös  maan pohjoisososissa.  Isojakoa  to  
teutettiin vuoden 1775 isojakoasetuksen  ja  
siihen myöhemmin tehtyjen  lisämääräysten  
mukaan. Manttaalia kohti myönnettyä  maa  
alaa oli korotettu vuoden 1848 maanmittaus  

ohjesäännössä  yleensä  Lapissa  ja ns.  knihti  
kontrahtien perusteella  Kuusamossa ja Kuola  

järvellä  asetuksella vuonna 1898 2 500 hehtaa  

riin. Isojako  oli tehty  Tornionlaakson kunnissa 

jo 1800-luvun alkupuolella  ja Sodankylässä  
toimitus alkoi vuonna 1892. Sodankylässä  

manttaalia kohti  tuli noin 2 000  hehtaaria ve  

rollista  maata  ja joutomaaprosentin  ollessa  50 

tuli manttaalia kohti kaikkiaan 4 000 hehtaaria 

(Jutila  1926). 

Metsähallitus oli tehnyt  vuonna  1898 esi  

tyksen  senaatille,  jotta  vuoden 1892 asetuksen  
antama  mahdollisuus väliaikaisten uudistilojen  

perustamiseen  pohjoisissa  kunnissa  kumottai  
siin. Samalla metsähallitus esitti  väliaikaisten 

lohkojen  erottamista Enontekiöllä,  Inarissa  ja 

Utsjoella.  Metsähallituksen esityksen  tärkeänä 

perusteena oli se, että vallitseva tilanne ei 

mahdollistanut esteetöntä valtion puunmyyn  
tiä. Vuonna 1901 senaatti hyväksyi  esityksestä  

vain väliaikaisten lohkojen  erottamisen 

Enontekiöllä  ja Inarissa määräten manttaalia 

kohti annettavaksi 6 000 hehtaaria joutomai  

neen. Lohkojen  erottelu ja  väliaikainen verol  
lepano  suoritettiin vuosina 1902-1911 (Oulun  
lääninhallitus 1911,  Komiteanmietintö 1920). 

Väliaikaisten lohkojen  erottamisen jälkeen  

anoivat monet  lohkokunnat isojaon  aloitta  
mista. Vuosina 1911-1918 oli isojako  määrätty 

Inarissa  toimeenpantavaksi  5  lohkokunnassa ja  
22 yksittäistalolla.  Haataja (1933)  mainitsi,  

että Inarissa  hakemuksiin vaikutti tieto siitä, 

että valtio oli  leimauttanut metsiä Noijaan  

myyntiä  varten  ja näin metsien arvo  oli nou  

semassa.  Enontekiöllä oli  toimitusmääräyksiä  

annettu  vuosina 1914 ja 1915. Myös  Utsjoen 
kuntalaiset  päättivät  vuonna  1912 hakea isoja  
on toimittamista kunnan alueella olevissa 

mäntymetsissä.  

Isojaosta  syntyi  monivaiheinen prosesssi,  
jossa  metsähallitus  mm. suojametsänäkökoh  
tiin vedoten vastusti isojakoa  ja yksityiset  

maanomistajat  pyrkivät  aikaansaamaan jaon.  
Voimassaolevilla  perusteilla  tehty  isojako  olisi 

antanut eteläosassa yksityisille  ilman yhteis  
metsäperiaatetta  suuria maa-alueita ja  pohjois  
osassa  taas tilusalat  olisivat  jääneet  pieniksi,  
koska  manttaalit määräytyivät  heinämäärän 

perusteella  (Haataja  1949).  
Asian käsittelyyn  vaikutti  merkittävästi  ti  

lojen  omistussuhteiden muutos, mihin liittyi  
selvää metsäkeinottelua. Inarissa oli syksyyn  
1917 mennessä siirtynyt  22 % väliaikaisten  

manttaalien määrästä  pois alkuperäisiltä  
omistajilta.  Metsähallitus (1914)  esitti suoja  
metsäkomisionin mietinnöstä antamassaan  

lausunnossa,  että uudistalohakemuksissa on 

usein metsä ja metsäkeinottelun mahdollisuus 

tärkeämpää  kuin maanviljelys.  Haataja  (1949)  
kuvasi  elävästi  metsäkeinottelua ja sen  aiheut  
tamia riskejä:  "Alun tähän tilojen  myyntiin  
teki eräs noij  alainen liikemies välikäsien 

avulla,  ja häntä seurasivat  eräät suomalaiset. 

Menettelytapa  oli,  kuten eräs  sikäläinen myy  

mänsä tilan viljelijä  kirjoittajalle  paikalla  ku  

vasi,  useissa  tapauksissa  sellainen,  että  talossa  
ensin pidettiin  seurat  ja  niiden päätyttyä  seuran 

pitäjä,  joka  oli ostajan  asiamies,  ryhtyi  teke  

mään tilan kauppaa,  saaden herkkämielisen 

lappalaisen  tilansa myymään.  Myynnin  seura  
ukset  alkoivat taloissa tuntua.  Kun  talo ei  ollut 

enää  oma,  alkoi miesväki siirtyä  siitä  pois  ja  
sekä  viljelykset  että  rakennukset  alkoivat  jou  
tua rappiolle.  Ostajilla  taas oli selvänä pyrki  

myksenä  saada isojako  mahdollisimman pian  

loppuun  ja  päästä  myymään tiloille tulevalta 

metsämaalta metsä pois  ja jättää sitten tilat 

oman onnensa nojaan. Tällainen tulos olisi  
ollut tiloille varsin tuhoisa,  sillä  metsättömällä 

talolla ei  ole niillä seuduilla toimeentulomah  

dollisuuksia. Tulos olisi  ollut näille pitäjille  
kokonaisuudessaankin varsin  tuhoisa." 

Monien vaiheiden jälkeen  senaatti päätti,  
että  oli  saatava  oma lainsäädäntönsä  pohjoisten  
kuntien isojakoa  varten.  Kyösti  Haataja oli  

perehtynyt  jo aikaisemmin  pohjoisten  kuntien 

isojaon  ongelmiin  ja  hän  vaikutti merkittävästi  
vuonna 1918 valmistuneeseen lakiesitykseen,  

joka ei kuitenkaan edennyt  (Haataja  1933).  
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Valtioneuvosto määräsi vuonna  1920, että  en  

nen Inarin,  Enontekiön ja  Utsjoen  kuntain ve  

rollepano-  ja isojakoasioiden  lopullista ratkai  
sua on erityisen  komisionin annettava  niistä 
lausuntonsa ja tehtävä ehdotus ratkaisutavas  
ta.Toimeksiannossa mainittiin  myös  suojamet  

säkysymyksen  käsittelyn kiirehtimisestä. Met  

sähallituksen edustajana  komisionissa  ollut 
vähemmistöön jäänyt  metsänhoitaja  A. Sjö  
man jätti mietintöön vastalauseen,  jossa  hän 
vastusti  enemmistön kannattamia isojaon  pe  
rusteita  painottaen  metsänrajaseutujen  metsien 

jakamisen  epäkohtia  ja epäillen  suunnitteilla 
olevan  suojametsälain  mahdollisuuksia turvata 
metsien säilyminen  (Komiteanmietintö  1921). 

Samoihin aikoihin valmistui vuonna 1917 

asetetun  valtionmetsäkomitean työ  (Komitean  
mietintö 1920). Toimeksiannoltaan koko val  

tion metsätaloutta käsittelevä komitea otti 

kantaa myös pohjoisten  kuntien kysymyksiin  

kiirehtien suojametsälain  säätämistä ja  todeten,  

että suojametsäalueen  arkaluonteinen asutus  

kysymys  kaipaa  vielä lisäselvityksiä.  Näin 

isojako  ja suojametsäkysymys  liittyivät  sel  
västi  samaan kokonaisuuteen. 

Laki  isojaosta  ja  verollepanosta  sekä  valtion 
mailla olevien vuokra-alueiden lunastamisesta 

Inarin, Enontekiön ja Utsjoen  kunnissa  sekä  
lakia  täydentävä  asetus  säädettiin  vuonna 1925 

(Suomen  asetuskokoelma 1925/157 ja  158). 
Luonnonolosuhteiden perusteella  alue jaettiin  

eteläiseen,  keski-  ja pohjoiseen  piiriin.  Piirija  
ko perustui  hyvin pitkälle  suojametsäkomisio  

nin esittämään vyöhykejakoon  (Komitean  

mietintö 1910).  Esimerkiksi  Enontekiöllä ete  
läiseen piiriin  kuului kunnan eteläosa yhte  
näisten  mäntymetsiköiden  pohjoisrajalle  asti.  

Keskipiirin  pohjoisraja  oli  hajanaisten  mänty  

metsiköiden pohjoisrajalla.  Tästä pohjoiseen  
oleva alue  ja Utsjoen  kunta  olivat pohjoista  

piiriä.  Tiloille yksityiseen  käyttöön  annettiin 
manttaalia kohti  verollista maata  Inarin  eteläi  

sen piirin 1 667  hehtaarista  pohjoisen  piirin 
2 667 hehtaariin. Sen lisäksi yhteismetsää  

varten  annettiin 833-1333 hehtaaria manttaalia 

kohti.  

Isojakosäädöksillä  (Suomen  asetuskokoel  

ma  1925/157 ja  158) toteutettiin myös  suoja  

metsäkysymyksen  hoitamiseksi aikaisemmin 

tehtyjä  esityksiä: osa  metsistä annettiin yh  

teismetsänä ja  Utsjoen  yhteismetsä  voitiin si  

joittaa Inariin,  vuokra-alueiden siirtoa  puun  
saannin kannalta paremmille  alueille tuettiin ja 
pohjoisessa  piirissä  piti  välttää liittämästä ko  
titarvemetsään laajoja  joutomaita.  Asukkaiden 
tavoitteiden mukaista mutta suojametsäasian  
tiukimpien  puolustajien  näkemysten  vastaista 
oli  mahdollisuus saada pohjoisessa  piirissä  

uutta viljelyskelpoista  maata sekä mahdolli  

suus  saada perustetuksi  uusia taloja,  jos  omis  

tajia  oli  useampia.  Tilakeinotteluun puututtiin  
antamalla merkitystä  tilalla asumiselle ja sää  
tämällä tietyin ehdoin palautusmahdollisuus  

alkuperäisille  omistajille  (Suomen  asetuskoko  
elma 1925/157 ja 158). 

Maatilusten isojako  tehtiin em. säädösten 
mukaan päättyen  Utsjoen  yhteismetsän  muo  

dostamiseen vuonna 1968. Vesialueiden osalta 

isojakoon  kuuluvan vesipiirirajankäynnin  vii  
meiset vaiheet, jotka koskevat  ylimuistoisia  

nautintoja,  ovat  yhä  käynnissä  vuonna 1998. 

Pohjoisten  kuntien isojakosäädökset  antoivat 
kiinteistöoikeudellisen perustan tulevan laaje  

nevan asutuksen kehitykselle  ja suuntasivat 
varsinkin yhteismetsien  kautta yksityisten  

maanomistajien  metsien käytön  painotusta  
alueen eteläosan parempiin metsiin. Utsjoen  

yhteismetsäkin  tulee nähdä siirtona Utsjoen  
laakson mäntyalueelta  parempiin oloihin Ina  
rin yhtenäisten  männiköiden pohjoisrajalle.  

4.2.6 Suojametsälain  säätäminen ja  

toimeenpano  

Yleisen metsälainsäädännön kehityksessä  oli  
vat  vuoden 1886 metsälain (Metsälaki....  1886) 

vaikutukset suojametsäkysymyksen  kannalta 

vähäiset,  koska valvontaa ei jäljestetty.  Osit  
tain vuoden 1900 kruununmetsäkomitean esi  

tysten pohjalta  säädettiin vuonna  1917 em. 
lakia soveltava asetus toimenpiteistä  metsän  

hävittämisen estämiseksi. Asetuksella perus  

tettiin metsähallituksen alaiset lääninmetsä  

lautakunnat. Vuoden 1917 asetus sisälsi jo 

aineksia  tulevasta vuoden 1928 yksityismet  

sälaista,  mutta  suojametsäperiaateetta  siinä  ei 

juurikaan  käsitelty  (Peurakoski  ja Rautapää  

1918).  Vuoden 1917 metsäasetus ja  suojamet  
sälaki  liittyivät kuitenkin toisiinsa,  sillä  käsi  
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teltäessä tätä asetusta  vuoden 1912 valtiopäi  
villä eduskunta edellytti  varsinaisen suojamet  
sälainsäädännön valmistelua ja  tehtävä annet  
tiin em. asetusta valmistelleelle komitealle,  

joka yhtyi  vuonna 1910 mietintönsä antaneen  

suojametsäkomisionin  esitykseen  (Hallituksen  

esitys  1921).  

Laki suojametsistä  annettiin elokuussa 1922 

(Suomen asetuskokoelma 1922/196). Lain 

pääperiaate  on, että metsänrajan alenemisen 
estämiseksi valtioneuvostolla on valta julistaa 

tietyt  alueet suojametsäalueeksi.  Suojametsä  

alueella on  metsän  käyttö  muuksi  kuin  kotitar  

peeksi  sallittu vain asianomaisen metsänhoito  
viranomaisen osoituksen mukaan. Myös koti  

tarvepuun  ottoa voitiin tarvittaessa rajoittaa.  
Rannikoille ja  hietikoille voitiin  myös  määrätä 

suoja-alue. Hallituksen esityksen  (1921) pe  
rusteluista  selviää,  että tarkoituksena oli koota 

suojametsälakiin  kaikki  ne säännökset,  joilla 

metsänkäyttöä  rajoitetaan  laajemmin  kuin 
vuoden 1917 metsäasetuksella. Suojametsäky  

symyksen  kytkentä  asutusolojen  järjestelyyn,  

isojakoon  ja porotalouteen  käy  selvästi  ilmi 
hallituksen esityksestä.  Isojaon  toimeenpanon  

pohjoisissa  kunnissa katsottiin edellyttävän  

suojametsäalueiden  perustamista  asutus- ja 

metsänkäyttöraj  oituksineen. 

Suojametsäalueen  rajat  suunniteltiin maas  

tossa  jo vuonna 1924 (Laitakari 1960)  mutta 
tarkemmat määräykset  lain toimeenpanosta  
annettiin asetuksella suojametsälain  soveltami  

sesta  vasta  vuonna 1927 (Suomen asetuskoko  

elma 1927/332).  Asetuksessa  sanotaan, että 
valtioneuvoston julistaessa  suojametsäalueen  

on samalla määrättävä sen rajat  ja  päätettävä  

miten metsänkäyttö  jäljestetään  tavoitteiden 

saavuttamiseksi  ja  samalla asukkaiden kotitar  

vepuun kestävä  saanti turvaten.  Yksityiselle  

metsänomistajalle  annettiin myös  mahdolli  
suus  tietyin  edellytyksin  saada tarvepuu  val  
tion metsästä. 

Valtioneuvoston päätös  Lapin  suojametsä  

alueesta annettiin vasta  vuonna 1939 (Suomen  

asetuskokoelma 1939/137). Suojametsäsää  

dökset tulivat käytännössä  voimaan vasta tä  

män päätöksen  jälkeen.  Päätös suojametsäalu  

een  rajoista  oli  hyvin pitkälle  suojametsäkomi  
sionin  esityksen  mukainen.  Uutena alueena tuli 

mukaan Petsamon kunta  kokonaisuudessaan. 

Vertailuna voidaan  todeta,  että  Venäjän  nykyi  

nen  suojametsäalue  kattaa vain osan Petsa  

mosta  ja valtakunnan rajan tuntumassa oleva 
Inarin yhtenäisten männiköiden alueeseen 

kuuluva  osa  on ulkopuolella  (Krjuckov  ym. 
1988). Lisäksi annettiin kotitarvepuun  käyt  
töön liittyviä  täsmentäviä ohjeita  sekä  määrä  

yksiä  metsähallituksen ja metsänhoitolauta  
kunnan  välisestä työnjaosta. Päätöksen edel  

lyttämä rajankäynti  ja merkintä maastoon  
aloitettiin heti mutta  saatiin päätökseen  vasta  
vuonna  1978. 

Metsähallitus (1939  a) antoi virallisena 

kuulutuksena julkaistulla  kirjeellään  valtio  
neuvoston  päätöksen  soveltamisohjeita,  joiden 

mukaan metsähallituksen tehtäväksi jäi suoja  

metsälain valvonta myös yksityismetsissä  
Enontekiön Käsivarressa  ja Utsjoella.  Samassa 

yhteydessä  otettiin kantaa esille nousseeseen  

kysymykseen,  laajentaako  suojametsälaki  yk  

sityisten  oikeutta saada puuta  valtion metsistä. 

Tulkinta oli, että suojametsäsäädökset  eivät  

vaikuta millään tavalla tilattoman väestön 

puun saantiin. Myöskään  yksityisten  metsän  

omistajien  oikeudet  eivät laajene  vaan ainoas  

taan, jos  suojametsäperusteella  kielletään 

hakkuu  yksityismetsässä  syntyy  oikeus  saada 

puuta  valtion  metsästä rajoitusta  vastaava mää  

rä. Suojametsälain  perusteella  on annettu ra  

kennuspuuta  valtion metsästä Enontekiöllä  

vielä vuonna  1990 (Metsähallitus  1990). Suo  

jametsälain  valvonta Enontekiön ja Utsjoen  

yksityismetsissä  siirtyi  Lapin  metsälautakun  
nalle  vuonna 1988 (Metsähallitus  1988).  

Suojametsäsäädösten  olennaisin sisältö on 

siinä, että ne määrittelevät suojametsäalueen  

rajat  ja määräävät metsänrajan  alenemisen 

ehkäisemiseksi puutavaran  leimausten suorit  
tamisen ammattimiesten tehtäväksi. Laki ei 

määrittele, miten metsiä on käsiteltävä  vaan 
lähtee siitä,  että  ammattimiehet ovat siitä sel  
villä ja  tuntevat  vastuunsa  (Sarvas  1970). Sää  

dösten yksityiskohtaiset  määräykset  painottu  

vat kotitarvekäyttöön.  Tässä ovat  taustalla 

suojametsälain  kytkennät  metsänrajaseutujen  

asutuksen turvaamiseen. Suojametsälaissa  ei 
ole määritelty mitään luonnonsuojelutavoit  
teita vaan tarkoituksena on erityisasemassa  

olevien  metsien  kestävän käytön  järjestely  eli 

kysymyksessä  on selvästi  metsien  taloudellista 
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käyttöä  säätelevä laki. Kiviniemi  (1992)  piti  
kuitenkin suojametsälakia  "Suomen vanhim  

pana edelleen voimassaolevana luonnonsuo  

jelusäädöksenä"  ja katsoi,  että suojametsälain  

mukaan voidaan metsien hyödyntämistä  huo  

mattavasti rajoittaa  suojelutavoitteiden  hyväk  

si.  Vähitellen suojametsäkysymyksen  paino  

piste  alkoi siirtyä  paikallisen  väestön kotitar  

vekäytöstä  teollisuuden puunhankintaan  ja 

samoja  vanhoja  säädöksiä jouduttiin sovelta  

maan  aivan erilaisessa toimintaympäristössä  
kuin säätämisvaiheessa oli vallinnut. 

4.2.7 Suojametsälain  tulkinnan kehitys  

Suojametsäalueen  talousmetsät 

Pohjoisten  alueiden puunhankinnan  laajentues  
sa ja vuosisadan alkupuolen  edullisemman 
ilmastovaiheen tuloksena syntyneiden  taimi  

koiden  varttuessa näkyviksi  syntyi  metsähal  
lituksen piirissä 1950-luvulla keskustelua 

suojametsäalueen  supistamisesta.  Perusteluina 
todettiin  myös, että valtakunnan metsien 3. 
inventoinnin mukainen Jäämeren alueen hak  

kuusuunnite edellyttää  hakattavaksi  huomatta  

via puumääriä  myös suojametsäalueelta.  Sa  
manaikaisesti olivat vireillä Inarin puunjalos  

tuksen kehittämisen monet  vaihtoehdot. Met  

sähallitus (1955)  antoi arvioimistoimiston  

johtaja  A.E. Järviselle  tehtäväksi valmistella  

esityksen  suojametsäalueen  rajojen  tarkistami  

seksi.  

Metsähallitus pyysi  suojametsäalueen  su  

pistamisesityksestä  Metsäntutkimuslaitoksen 

lausunnon vuonna 1956. Metsäntutkimuslaitos  

ei suositellut suojametsäalueen  supistamista  

vedoten mm. mahdolliseen tulevaisuuden il  

mastonvaihteluun. Myöhemmin vuonna 1957 

pidettiin  vielä  neuvottelu,  jossa  olivat  läsnä 

myös  yksityismetsätalouden,  ilmatieteen lai  

toksen  edustajat  ja valtion luonnonsuojeluval  

voja.  Lopputuloksena  päädyttiin  yhteiseen  

kantaan,  että suojametsäalueen  rajoja  ei ole 

syytä  muuttaa. Samalla todettiin  suojametsien  

käsittelyä  koskevien tutkimusten ja  metsänkä  

sittelyohjeiden  tarve  (Laitakari  1960). Myös  
vuoden 1960 metsäntutkimuskomitea oli pai  

nottanut metsänraja-  ja suojametsäkysymysten  

tutkimustarvetta (Komiteanmietintö  1960). 

Siren  (1958)  arvioi  kriittisesti  metsäntutki  

muslaitoksen  lausuntoa todeten sen  perustuvan  
Renvallin,  Heikinheimon ja Mikolan tutki  

mustuloksiin ja  mainiten, että esim.  Hustichin 

myönteistä  taimettumiskehitystä  selvittävät  
tulokset on jätetty  huomioimatta. Siren  päätyi  
itse arvioon,  että  jos siirrytään tarkempaan  

aluejakoon  ja  noudatetaan männyn ekspansiota  
tukevaa metsänhoidon tekniikkaa, ei ole mi  

tään  syytä  vastustaa  metsähallituksen esitystä  

suojametsäalueen  supistamiseksi.  

Suojametsäalueen  metsien käsittelyohjeet  

(Oinonen  ym.  1960)  valmistuivat vuoden 1959 

aikana ja Metsähallitus (1960  a) antoi ne  käy  

tettäviksi  vuonna 1960 todeten,  että  "kun suo  

jametsätkin  ovat nyttemmin  joutumassa  yhä  

lisääntyvän  hakkuutoiminnan piiriin,  Metsän  
tutkimuslaitos on metsähallituksen aloitteesta 

valmistanut  ohjeet  näiden metsien käsittelemi  
sestä." Ohjeiden  tulkintaa käsiteltiin tuoreel  

taan  Perä-Pohjolan  piirikunnan  suojametsäret  

keilyllä  heinäkuussa 1960, jolloin todettiin,  

että  ohjeiden  merkitys  on siinä, että vastuu  
metsien käsittelystä  jää  metsähallitukselle,  jos  

se poikkeaa  Metsäntutkimuslaitoksen laati  
mista ohjeista  (Metsähallitus  1960  b). Metsä  

hallitus  (1961  a) täsmensi vielä ohjeiden  tul  
kintaa  todeten,  että ne on annettu  suunnista  

vassa  mielessä tiedoksi.  Metsähallitus omaksui 

taimistojen  ja  nuorten  metsien harventamisessa 
aktiivisemman  linjan  kuin  ohje  edellytti.  

Suojametsäalueen  rajankäynnin  yhteydessä  
1970-luvulla pohdittiin  vielä rajojen  tarkistus  
tarvetta. Metsäntutkimuslaitos (1971) totesi 

metsähallitukselle antamassaan  lausunnossa, 

että ilmaston huononemisen perusteilla  ei  ole  

syytä  tarkistaa  rajaa  etelämmäksi  aivan samoin  
kuin  1950-luvulla lämpimän ilmastovaiheen  

jälkeen  ei ollut perusteita  siirtää  rajaa  pohjoi  

seen. 

Edellä kuvattu  suojametsäalueen  laajuutta  

koskeva  selvittely  oli  suojametsäalueen  metsi  

en  tulevan käytön  kannalta tärkeä  vaihe,  jossa  

ratkaisuksi  tuli varovaisuutta edustava näke  

mys.  Se  kuvasti  myös  sitä,  että  suojametsäalu  

een rajojen  muuttamiseksi  täytyy  perustelujen  
olla hyvin  painavia.  Suojametsäalueen  rajojen  

muutosesityksen  rauettua, käsittelyohjeiden  

valmistuttua,  kulkuyhteyksien  parantuessa ja 

puunkäytön  koko ajan  laajentuessa  myös poh-  
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jöisillä  alueilla jaettiin metsähallituksen suo  

jametsäalueella  olevat metsät vähitellen sel  
västi taloustoiminnan piirissä  oleviin ja talo  
ustoiminnan ulkopuolisiin  metsiin.  

Jo vuonna  1956 määriteltiin ensimmäistä  

kertaa taloudellinen toimenpideraja.  Metsän  

viljelyn  ja siihen johtavien  hakkuiden rajaksi  
oli  määritelty  Perä-Pohjolassa  250 metrin kor  
keus merenpinnasta  ja  Saariselän pohjoispuo  
lella 200 metrin korkeus  (Metsähallitus  1956).  
Metsähallituksen pääjohtaja  N. A. Osara  

(1956)  korosti  taloudellisten tekijöiden  ja  kan  
nattavuuden merkitystä toimenpiderajan  pe  
rusteena.  Metsänhoidolliset näkökohdat olivat  

toissijaisia  ja luonnonsuojelunäkökohtia  ei  
mainittu lainkaan.  Kysymyksessä  oli Ruotsin 
Domänverketin "skogsodlingsgräns"-  
käsitteeseen  rinnastettava  raja,  mutta  vielä sel  
vemmin taloudellisin kriteerein  määriteltynä. 

Myöhemmin  jakoa  täsmennettiin siten, että 

suojametsäalueella  lakimetsiä ovat Saariselän 

etäpuolella  yli  300 metrin ja  sen  pohjoispuo  
lella yli 250-300 metrin korkeudella olevat 

metsät. 

Vuonna 1959 valmistuneessa valtion metsi  

en hoidon ja käytön  yleissuunnitelmassa  lisät  

tiin suojametsäalueen  talousmetsien osuutta 
merkittävästi (Linnamies  1959). Vielä vuoden 

1961 pinta-alatilastossa  oli suojametsistä  luettu 

ilman tarkempaa  selvitystä  1/3 taloustoimin  
nan  piirissä  oleviin ja 2/3  taloustoiminnan ul  

kopuolella  oleviin (Metsähallitus  1961  b).  
Vuoden 1963 vastaavassa  tilastossa olivat jo 

hoitoaluekohtaiset tarkat  luvut taloustoiminnan 

piirissä  olevista  suojametsistä  (Metsähallitus  

1963). Toimenpiderajan  tulkinnassa oli  kui  
tenkin ollut horjuvuutta  ja  vasta  vuonna 1967 
metsähallitus määräsi, että toimenpideraja  

merkitään uusille kartoille  ja toimenpiderajan  

yläpuoliset  maat  käsitellään taloustoiminnan 

ulkopuolisina  alueina (Metsähallitus  1967  b).  

Suojametsien  talousmetsien käytön  ongel  
mia pohti  myös Lapin  metsänhoito-ongelmia  

selvitellyt  toimikunta vuonna 1968 todeten: 

"Suojametsäalueen  metsistä ei ole olemassa 

yhtenäistä kokonaisselvitystä,  josta  ilmenisi 
taloustoiminnan piiriin  luettavien metsien  ja  
kautuminen korkeusvyöhykkeittäin,  kehitys  

luokittani, mänty-ja  kuusivaltaisten  metsien 

osuus,  puuvarat  ja  jo nyt suojametsäalueella  

suoritetut hakkuut,  metsänhoitotyöt  ja  niiden 
tulokset.  Parhaillaan kuitenkin voimalla to  

teutetaan  jo laadittuja hakkuusuunnitelmia,  
tehdään melkoisia  tieinvestointeja  jne,  mutta ei 
olla selvillä siitä,  kyetäänkö  nykyisin  keinoin 

säilyttämään  metsänraja.  Tiedetään vain,  että 
toistaiseksi  metsänviljelytyöt  pohjoisilla  vaara  
alueilla ovat epäonnistuneet."  Toimikunta 
esitti  edelleen tehtäväksi tarkemman kokonais  

selvityksen  asiasta  (Metsähallitus  1968).  
Metsätalouden tarkastuksissa pinta  

alasuhteet tarkentuivat jatkuvasti.  Myös  tiestön 

kehitys  vaikutti  määrittelyyn.  Inari-Pokka  tien 

valmistumisen  takia  siirrettiin  Inarin hoitoalu  

eessa  suojametsäalueen  metsiä taloustoimin  

nan  piiriin.  Inarin pohjoisosan  matalilla alu  
eilla  perusteeksi  ei  sopinut  korkeusraja,  vaan 
siellä lakialueet määrättiin lämpösumman  pe  
rusteella (Metsähallitus  1985). Vuonna 1972 
taloustoiminnan piirissä  oli  286 000 ha suoja  
metsiä (Metsähallitus  1972). 

Luonnonsuojelun  ja monikäytön  tavoittei  

den turvaamiseksi on suojametsäalueelle  myö  
hemmin perustettu suuria luonnonsuojelualu  
eita  ja  erämaita. Näiden maankäytön  päätösten  
tuloksena on taloustoiminnan piirissä  olevan 

metsäalan osuus  selvästi  pienentynyt.  Metsä  
hallituksen suojametsäalueen  talousosaan 

kuului vuonna 1993 yhteensä  188 000 ha met  

sämaata, josta 99  000  ha on Ylä-Lapin  luon  

nonhoitoalueessa (Metsähallitus  1993  a).  Myös 

metsätaloussuunnitelmissa suoj  ametsäalueen 

talousosia käsitellään erillään normaaleista 

talousmetsistä ja hakkuusuunnitteen määrittä  

misperusteissa  on  eroja.  Näin oli  toimenpide  

rajan  ja lakialueen käsitteillä määritelty suoja  

metsäalueen edullisimmissa oloissa sijaitsevat  

metsät talousosaksi,  jonka  käytössä  puuntuot  
taminen oli johtava  periaate.  Toisaalta samalla  

toimenpiderajan  yläpuolisten  metsien suoja  

metsäasema korostui ja ne jäivät käytännössä  
lähes kokonaan toiminnan ulkopuolelle.  

Suojametsien  hakkuiden laillisuus 

Suojametsäsäädösten  astuttua voimaan koko  

naisuutena vuonna 1939 koskivat  juridiset  tul  

kintakysymykset  aluksi lähinnä yksityisten  

puunsaantia  valtion metsistä. Suojametsien  



56 

talousosan metsätalous laajeni  1950-luvulta 
lähtien menekkiolojen  parantuessa ja  varsinkin  
ennen toimenpiderajan vakiintumista syntyi  
tilanteita,  joissa  heräsi keskustelua  siitä  onko 

harjoitettu metsätalous suojametsälain  mu  
kaista.  

Suomen Luonto (1971)  käsitteli  numeron  2-  
3 pääkiijoituksessaan  suojametsäalueen  hak  
kuutoimintaa arvostellen erityisesti  Inarin 
hoitoalueen Sotajoen  ja Utsjoen  hoitoalueen 

Tsiuttajoen hakkuukeskityksiä.  Arvostelu oli 

jo alkanut Suomen Luonnon ns. metsänume  

rossa  (3/1970),  jossa  suojametsäalueen  toi  
mintaa  kritisoivat Aikio (1970),  Huhtanen 

(1970)  ja  Klemola (1970).  Päätoimittaja  Suo  
minen (1970)  käsitteli  vielä seuraavassa  nume  
rossa  metsänumeron aikaansaamaa palautetta  

jatkaen  suojametsäalueen  toiminnan kritiikkiä.  
Kritiikin pääsisältö  oli  se,  että  metsähallitus  on 
ottanut  suuren  osan  suojametsäalueen  metsistä 

talouskäyttöön  vaarantaen näin metsien  säily  
misen ja  muiden  käyttömuotojen  edellytykset.  
Arvostelun kohteena  oli myös  metsähallituk  
sen  kaksoisrooli  metsätalouden haijoittajana  ja  

suojametsälain  valvojana.  
Oikeuskansleri kehoitti Suomen Luonnon 

numerossa 2-3/1971 olleen kirjoituksen  

"Suojametsä  ja saamelaiset" johdosta  heinä  
kuussa 1971 metsähallitusta antamaan  lau  

suntonsa, erityisesti  niiltä osin kuin kirjoituk  

sessa  käsiteltiin  suojametsissä  suoritettujen  
hakkuiden laillisuutta. Metsähallitus laati vas  

tauksenaan laajan selvityksen suojametsäalu  

een toiminnasta vuodesta 1946 lähtien. Selvi  

tyksessä  esitettiin hoitoaluekohtaisesti tark  
kaan eriteltyinä  hakkuut ja muu toiminta sekä 

arvio  toiminnan laadusta. Kokonaisuutena oli 

suojametsäalueella  1.1. 1970 taloustoiminnan 

piirissä  valtion metsämaata 286 000 ha  ja yk  

sityismetsiä  147 000 ha.  Hakkuita oli  tehty 

valtion metsissä vuosina  1946-1971 yhteensä 
105 000 ha,  josta  avohakkuiden osuus  oli  20 
000 ha. Yllättävää on,  että 300  metrin toimen  

piderajan yläpuolella  oli hakattu noin  20 000  
hehtaarin alueella,  josta avohakkuiden osuus  
oli  noin 8  000 ha. Osa  hakkuista  oli  tehty  en  
nen toimenpiderajan  määräämistä vuonna 
1956 (Metsähallitus  1972). 

Oikeuskansleri lähetti asiasta vastauksen  

metsähallitukselle tammikuussa 1973 (Valtio  

neuvoston  oikeuskansleri  1973).  Tässä  kirjees  
sä oikeuskansleri  tarkasteli  kysymystä  laajasti  
metsähallituksen vastauksessa  esitetyn  aineis  
ton  pohjalta  sekä  käsitteli  suojametsälain  laki  

esityksen  perusteluja.  Hän totesi,  että  selostuk  
sen mukaan voidaan suojametsälain  pääperi  
aatteen  eli  metsänrajan  alenemisen ehkäisemi  

seksi  tarpeellisten  metsien säilyttämisen  kan  
nalta esittää arvostelua lähinnä Sallan ja Kitti  
län hoitoalueiden sekä eräillä Sodankylän  ja 
ehkä  Länsi-Lapin  hoitoalueiden hakkuualueil  
la. Arvostelu kohdistui  lakialueiden hakkuisiin 

ja  kohtuuttoman laajoihin  hakkuualoihin sekä 
maisemanhoidon ja  porotalouden  näkökohtien 
sivuuttamiseen. Kritiikin  lähtökohtana olleiden 

Inarin hoitoalueen Sotajoen  ja  Utsjoen  hoito  
alueen Tsiuttajoen  hakkuut todettiin suojamet  
sälain mukaisiksi ja muutenkin asiallisiksi.  
Oikeuskansleri  totesi  myös,  että  metsähallitus 

pitää sen hallinnassa olevia suojametsiä  eri  
koisasemassa olevina talousmetsinä,  lukuun  

ottamatta niitä alueita,  jotka  on  varattu  tiettyi  
hin erikoistarkoituksiin. Metsähallitus oli kir  

jeessään  esittänyt  tulevaisuudessa käytettävät  
tiukemmat ohjeet.  Oikeuskansleri  päätyi  seu  
raavaan johtopäätökseen:  "Huomioon ottaen 

toisaalta suojametsälain  säädösten väljyyden  
sekä toisaalta metsähallituksen ilmoituksen 

aikaisempaa  tiukempien  metsänkäsittelyohjei  
den noudattamisesta vastaisuudessa katson 

kuitenkin,  ettei  ole tullut esille todennäköisiä 

syitä  ja perusteita sen tueksi,  että metsähalli  

tus, jolle  suojametsälain  tarkoitusperien  to  
teutumisesta huolehtiminen ensisijaisesti  kuu  

luu, olisi syyllistynyt  virkavirheenä pidettä  
vään menettelyyn.  Minulla ei sen vuoksi  tässä 

asiassa aihetta muuhun, kuin että vastaisen 

varalle kiinnitän metsähallituksen huomiota 

siihen laintulkintaohjeeseen,  joka  suojametsä  
lain perusteluista  käsitykseni  mukaan ilmenee,  

eli että suojametsien  hoidossa edellytetään  

metsärajan alenemisen ehkäisemiseksi  nouda  
tettavan erityistä huolellisuutta ja varovai  
suutta." 

Metsähallituksen (1972)  perusteellinen  sel  

vitys  osoitti, että oikeuskanslerin  selvitys  

pyyntöön  suhtauduttiin hyvin  vakavasti ja 
esille tulleet toiminnan virheet esitettiin sel  

västi. Mielestäni yleisesti  tapahtunutta  toimen  

piderajan  ylittämistä  voidaan pitää  selvimpänä  
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virheenä. Metsähallituksen selvitystä  laatinut 

työryhmä (Metsähallitus  1971) totesi, että 
"Ilmeisesti  toimenpiderajaa  ei ole riittävällä  
painolla tiedostettu varsinkaan siellä, missä 

puuta  on ollut  runsaasti.  Osasyynä  on on il  
meisesti ollut  myös korkeuskäyrällisten  kart  

tojen  puute."  

Arvioitaessa oikeuskanslerin kannanoton 

merkitystä  voidaan tulkita,  että  avohakkuut  ja 
niihin liittyvien  metsitystoimien  viivästyminen  
tai epäonnistuminen  voivat olla  metsänrajan  
vaarantamista. Toisaalta taas luontaiseen uu  

distumiseen perustuva varovainen,  uudistumi  
seen  johtava  hakkuutoiminta hyvinkin  lähellä 

metsänrajaa ei ole suojametsälain  vaaranta  

mista. Tästä hyvä esimerkki  oli Tsiuttajoen  
alue lähellä pohjoista  metsänrajaa.  Periaatteel  
lisesti tärkeää oli,  että oikeuskansleri  kytki  
tarkasteluun mukaan metsähallituksen oman 

arvion mukaisesti maisemanhoidon ja porota  
louden näkökohdat, joita suojametsälaki  ei 

mainitse. Tästä voidaan tehdä johtopäätös,  että 

suojametsälaki  edellyttää  ainakin jossakin  
määrin monikäytöllistä metsätaloutta. Säädös  

ten  väljyyden vuoksi oikeuskansleri korosti  
varovaisuutta tulevassa toiminnassa,  mutta ei 

puuttunut  niihin yksityiskohtiin,  joissa  epä  
kohtia oli esiintynyt.  

Oikeuskanslerin kannanotolla oli suuri 

merkitys  metsähallituksen  toimintaan, koska  

kannanotto ajoittui  viljelymetsätalouden  laaje  
nemisen vaiheeseen. Seurauksena oli kokonai  

suutena suojametsäalueen  avohakkuiden ja 

metsänviljelyn supistuminen (Sandström  

1995  b,  liite  2),  vaikka metsähallitus  oli  selvi  

tyksesssään  todennut,  että  suojametsien  kestä  

vyyttä  uhkaa niiden jo pitkälle  ehtinyt  van  
hentuminen ja  yli-ikäisyyden  aiheuttama hidas 

rappeutuminen.  Inarin hoitoalueen kuusikoi  

den jättäminen  hakkuutoiminnan ulkopuolelle  

johtui  niinikään tästä kannanotosta.  Ilman täs  

sä  vaiheessa saatua oikeuskanslerin  varoittavaa 

ohjausta  olisi suojametsäalueen  hakkuutoi  

minta todennäköisesti yhä  enemmän lähesty  

nyt  normaalia talousmetsien toimintaa. 

Suojametsälain  noudattaminen on myö  
hemminkin ollut oikeuskanslerin  tutkittavana,  

Vuonna 1979 oli esitetty  epäilyjä  mahdolli  

sesta suojametsälain  rikkomisesta kaikkien 
metsänomistajaryhmien  kohdalla. Oikeus  

kansleri  (1982)  kirjoitti  tämän johdosta  metsä  
hallitukselle,  että "Suojametsälain  päätarkoi  
tuksen toteuttaminen,  metsien säilyttäminen  
metsänrajan  alenemisen ehkäisemiseksi,  vaatii 

Lapin  vaikeissa olosuhteissa metsähallinnolta 

ja  metsälautakunnilta hakkuiden  suorittamises  
sa  ja  sallimisessa  jatkuvasti  erittäin  huolellista 
harkintaa ja varovaisuutta." Tämä kannanotto 
oli samanlainen kuin vuonna 1973 annettu.  

Vuonna 1982 lähetti 27  korkeakoulujen  ja 
tutkimuslaitosten professoria  ja  tutkijaa  valtio  
neuvoston  jäsenille  Lapin  suojametsien  käyt  
töä  koskevan  kiijeen  (Kiije valtioneuvoston 
jäsenille  1982).  Kiijeessä  korostettiin  suoja  
metsien  muita kuin puuntuotannollisia  merki  

tyksiä  ja  esitettiin näkemys,  että  väljiin  suoja  
metsäsäännöksiin tulisi tehdä tarkennuksia  

yhteiskunnan  nykyvaatimusten  mukaan. Sa  
malla esitettiin laajan  ja monipuolisen selvi  

tyksen  tekemistä suojametsistä.  Esitys  ei  aihe  
uttanut  toimenpiteitä.  

Vuonna 1984 oikeuskansleria pyydettiin  
tutkimaan Lapin  piirimetsälautakunnan  laki-ja  

suojametsien käsittelyohjeen  mahdollinen 
suojametsälain  vastaisuus sekä metsähallituk  

sen vanhat  hakkuut Inarijärven  Roiron saaressa  

(kuva  12). Oikeuskansleri  vastasi  näihin asioi  

hin päätyen  tulokseen,  että yksityismetsien  

ohjeiden  sekä lautakuntalaitoksen ja  metsähal  
lituksen toiminnan suhteen ei ole  huomautta  

mista (Valtioneuvoston  oikeuskansleri 1987  a).  

Häyrinen  (1985)  arvosteli tiukasti metsähalli  
tuksen toimintaa suojametsäalueella  todeten,  

että "paikoin  lainvalvoja  on suorittanut niin  
voimakkaita  hakkuita,  että  niitä  voidaan pitää  

suojametsälain  hengen  vastaisina  ja  paikottain  

jopa  suojametsien  hävityksenä".  Häyrinen  pai  

notti,  että suojametsien  merkitys on laajentu  

nut  perinteisen  metsä- ja puutalouden  ulko  

puolella  ja  tämän takia  säännöksiä olisi  tarkis  

tettava.  Osana  erämaakeskustelua kirjelmöivät  
vuonna  1987 eräät henkilöt oikeuskanslerille  

arvostellen  metsähallituksen toimintaa metsän  

rajametsissä.  He vetosivat kuitenkin lähinnä 
metsähallintolain asettamiin tavoitteisiin ei  

vätkä suojametsälakiin  (Lehtinen  ja Salminen 

1987).  Oikeuskanslerin  vastauksessa  todettiin,  
että vielä ei ole  tapahtunut  mitään sellaista,  
mikä antaisi aihetta toimenpiteisiin  

(Valtioneuvoston  oikeuskansleri  1987  b). 
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Kuva  12. Roiro  on ainoa  paikka,  missä  hakkuita  on tehty  Inarijärven  saaristossa  sotien  jälkeen.  Hakkuut  olivat  myös 
oikeuskanslerin  tutkittavana. Kuva.  T. Tynys  1994. 

Kokonaisuutena oikeuskanslerin  tutkittava  

na  olleilla asioilla on ollut selvää suojametsä  

lain käytännön  tulkintaa ohjaavaa  merkitystä  ja 
omalta osaltaan oikeuskanslerin kannanotot 

ovat ohjanneet  suojametsäalueen  metsien kä  

sittelyohjeiden  kehitystä  varovaisempaan  ja 

monikäytölliseen  suuntaan.  Varsinkin vuoden 

1973 kannanotto hidasti ja rajoitti merkittä  

västi viljelymetsätalouden  etenemistä suoja  

metsäalueelle. Oikeuskanslerin vastausten  voi  

daan tulkita painottaneen  myös  monikäytölli  

sen  metsätalouden merkitystä  suojametsäalu  
eella. Suojametsälakiin  vedoten on pyritty  vai  

kuttamaan myös  maankäytön  suunnittelun 
vireillä olleisiin kysymyksiin,  mutta tällä me  

kanismilla ei ole ollut suoraa  juridista  vaiku  

tusta päätöksentekoon.  Vuosisadan  vaihteessa 

suojametsäsäädösten  syntyvaiheessa  metsä  
hallitus pyrki  rajoittamaan  kansalaisten puun  

käyttöä  metsien säilymisen  turvaamiseksi. 
Vuosisadan loppupuolella  1970-luvulta lähtien 

kansalaiset ovat pyrkineet  suojametsälakiin  

vedoten rajoittamaan  metsähallituksen hak  

kuutoimintaa suojametsäalueella  luonnonsuo  

jelun  tavoitteiden ja muiden käyttömuotojen  
turvaamiseksi. 
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4.3 Metsänrajametsät  teollisuuden 

puunhankinta-alueena  

4.3.1 Sahateollisuuden puunhankinnan  

laajeneminen  1800-luvulla 

Sejersted  (1980)  on  kuvannut  sahateollisuuden 

ekspansiota  ja  puunhankinta-alueiden  laajen  
tumista. Laajempi  sahateollisuus alkoi Etelä- 

Noijassa  1800-luvun puolivälissä  edeten vä  
hitellen Ruotsiin,  Suomeen ja Venäjälle.  Nor  

jalla itsellään ei ollut pohjoisia  metsäreser  

vejä  lukunottamatta Paatsjokilaaksoa.  Se  

jersted tulkitsi  kehityksen  "frontier move  

ment" -ilmiöksi,  missä edetään vanhoilta han  

kinta-alueilta aina kohti uusia koskemattomia 

raaka-ainelähteitä. Kuisma (1993)  piti yhtenä  

norjalaisen  sahateollisuuden ekspansion  syynä  

järeiden  tukkien vähenemistä perinteisillä  han  

kinta-alueilla todeten,  että norjalaisten  puuta  

varamiesten idäntie kulki yli Oslonvuonon 

Värmlantiin,  pohjoisemmas  Ruotsin Norlantiin 

ja siitä  edelleen Pohjois-Venäjälle,  mutta  myös  

Suomeen. Tällainen raaka-aineen saantiin täh  

täävä ekspansio  sopii hyvin  kansainvälisen  

imperialismin  malliin. Laajentuminen  vaatii 
suotuisat poliittiset  ja teknologiset  edellytyk  

set,  jotka  molemmat olivat  olemassa Fennos  
kandiassa 1 800-luvun loppupuolella.  Kehitys  

voidaan ymmärtää  myös  osaksi  maailmanlaa  

juista  eurooppalaista  ekologista  imperialismia, 
joka  on ulottunut lähes kaikkialle  maapallolla  

(Crosby  1986).  

Ruotsin sahateollisuus laajeni  nopeasti  

1800-luvun puolivälin jälkeen.  Painopiste  

siirtyi  vähitellen Sundsvallin seudulta kohti  

pohjoista  Västerbotteniin ja  Norrbotteniin,  kun 
tavoiteltiin uusia,  järeitä tukkimetsiä. Puun  

hankinta eteni uittokelpoisten  jokien laaksoissa  

yhä  kauemmaksi  kohti  Kölivuoristoa ja  tuntu  
rimetsiä. Vuosisadan vaihteeseen mennessä 

"timber frontier" oli  jo napapiirin  tasalla Ruot  

sissa,  Suomessa  ja  Venäjällä  (Björklund  1992).  
Viime vuosien  keskustelu Ruotsin  tunturien 

läheisten metsien ja Suomen erämaametsien 

tulevasta käytöstä  kuvaa ekspansiorintaman  
etenemisen nykyvaiheen  ongelmia.  Noijan  

Paatsjokilaaksossa  on esillä sama  asetelma 

pienoiskoossa.  

Vastaavanlainen kehitys on tapahtunut  

myös Kanadassa, missä metsäteollisuuden 

puunhankinta  on  kaivos-  ja  voimateollisuuden 
rinnalla ollut keskeinen pohjoiseen  etenevän 

ekspansion voimatekijä (Zaslow 1988).  

Mackay  (1985) mainitsi,  että eteneminen yhä  
kauemmaksi  pohjoiseen  on  nähty  yhdeksi  osa  
ratkaisuksi Kanadan metsätalouden kriisiin. 

Myös  Venäjällä  metsätalous on ollut  osa  poh  

joisten luonnonvarojen  tehokkaampaa  hyö  
dyntämistä.  Metsävarojen  laajuuden  ansiosta  ei 
siellä ole ollut vielä yleisesti tarvetta  edetä 

metsänrajan  läheisyyteen,  vaan pohjoiseen  
etenevän kehittämisen suurimpia  ongelmia  
ovat aiheuttaneet kaivokset  sekä öljy- ja kaa  

suteollisuus (esim.  Rogingo  1992). Cibisov  

ym. (1992) esittivät, että Venäjän  timdranlä  

heisissä suojametsissä  hakataan  vuosittain noin 

25 000  ha:n alueelta 0.5-0.8 milj. m 3  yleensä  

parhaista  esim. jokivarsien  metsistä, joiden 

suojavaikutukset  ovat  myös  suuret.  

Lapin  metsien laajempi  kaupallinen  käyttö  
on muuhun Suomeen verrattuna  myöhäinen  

ilmiö. Pohjanmaan  metsiin suuresti  vaikuttanut 
tervatalous ei juurikaan  ulottunut Lappiin.  Sa  
moin kaskikauden vaikutukset ulottuivat vain 

hyvin  vähäisinä eteläiseen Lappiin.  Ahvenai  

nen (1982)  piti Lapin  runsaista puuvaroista  
huolimatta hitaan sahateollisuuden kehityksen  

syinä  pitkää  etäisyyttä  Itämereltä,  lyhyttä lai  
vauskautta sekä  vuoden 1600 vaiheilta vuoteen  

1765 kestänyttä  kauppapakkoa,  joka salli  sa  

hatavaran viennin vain Turkuun ja Tukhol  
maan sekä esti myös  ulkomaisen  laivaliiken  

teen  Pohjanlahdelle.  

Höyrysahojen  perustaminen sekä  Preussin  

ja  Ranskan  välisen sodan jälkeinen  puutavara  

kaupan  korkeasuhdanne käynnistivät  Lapissa  
ensimmäisen suursavottakauden 1870-luvulla,  

jota seurasi uusi nousukausi 1880-luvulla 

(Ahvenainen  1982, Massa 1994). Tästä käyn  

nistyi  Lapin  oman "timber frontierin" etenemi  

nen kohti Kemijoen  ja Tornionjoen  yläjuoksua  

ja Maanselän vedenjakajaseutuja.  Kotimaisten 

yrittäjien  lisäksi  myös  ruotsalainen ja  noijalai  
sen sahateollisuus pyrkivät  1900-luvun alku  

puolella  lisäämään vaikutustaan  Lapin  sahate  
ollisuudessa. Taustalla oli pyrkimys  päästä  
mukaan pohjoisten  metsien järeiden  puustojen  

hyödyntämiseen.  Kemin sahateollisuuden pii  
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rissä  esitettiin jo 1920-luvulla huolestuneita 

näkemyksiä  järeiden  tukkien riittävyydestä  
tulevaisuudessa (Virtanen  1993). 

Maanselän pohjois- ja itäpuolisten  vesistö  
alueiden metsien käytön  historia  eroaa selvästi  

Pohjanlahteen  laskevien vesistöalueiden kehi  

tyksestä.  Edellä kuvattu  "timber frontier" oli  jo 
1800-luvun loppupuolella  edennyt  Jäämeren 

rannikoille, missä lähinnä englantilaisten,  

norjalaisten,  ruotsalaisten  ja venäläisten yrittä  

jien käynnistämän  sahateollisuuden puunhan  
kiiman vaikutukset ulottuivat myös Suomen 

Jäämereen laskeville vesistöalueille (Björklund  

1984). 

Suomen metsänrajametsien  kannalta tar  

kasteltuna "timber frontier" eteni pihtiliikkeen  
tavoin sekä etelästä että Jäämeren ja Vienan  

meren summilta. Jälkimmäisen suunnan kehi  

tys  tapahtui osittain ajallisesti aikaisemmin ja 

puunhankintaa  Jäämeren suuntaan  tapahtui  jo 

tämän vuosisadan alkupuolella  samanaikaisesti 

kun Kemijoen  vesistöalueen puunhankinnan  

raja  vasta lähestyi  vedenjakajaa  ja metsänra  

jametsiä. Esimerkiksi Ounasjoen  varsilta 

Enontekiön kunnan eteläosasta metsähallitus 

myi  jaksolla  1916-1920 vain  noin 5 000 ran  

koa  vuodessa (Komiteanmietintö  1921).  Suo  
mesta  oli  jo 1880-luvulta lähtien myyty  puuta 

Vienanmeren sahoille Tuntsa-  ja  Oulankajokea  
uittaen (Ervasti  1983). Kun eräs ruotsalainen 

yrittäjä  oli  hankkinut hakkuuoikeuksia  Kuola  

järven ja  Kuusamon yksityismetsiin  1890- 

luvun lopulla,  käynnistyi  myös  uittosäännön 
valmistelu Savina-Oulanka- ja Kitkajoen  ve  

sistöihin. Oulun läänin kuvernööri vahvisti 

uittosäännön vuonna 1909 (Oulun läänin... 

1911).  Virtanen (1993)  piti  Livon tukinsiirto  
laitosta Oulankajoen  vesistöstä lijoen  vesis  

töön sekä kuuluisaa Sandbergin  konesavottaa,  

missä siirrettiin puuta Nuortijoen vesistöalu  

eelta Kemijoen  vesistöön, suomalaisen sahate  

ollisuuden kilpailukeinoina  Vienanmeren 

suunnan puunhankintaa  vastaan.  

Tässä  yhteydessä  metsänrajametsien  käytön  
tarkastelu painottuu  Jäämeren vesistöaluee  
seen  ja  varsinkin Inarin alueesen. Inarin aluetta 
käsitellään esimerkkinä metsänrajametsien  

monihyödyketuotannon tuoteyhdistelmän  
muuttumisesta. Kemijoen  ja Tornionjoen  ve  

sistöalueiden metsänrajametsien  käytön  ku  
vaamisessa ei pyritä  kattavaan esitykseen.  

4.3.2 Puunhankinta Jäämeren suuntaan 

vuoteen 1945 asti  

Käsitys  metsävaroista syntyy  

Norjan Paatsjokilaakson  metsävaroihin oli 

kiinnitetty huomiota jo  Venäjän  ja  Norjan  väli  
sen  vuoden 1826 rajasopimuksen  valmistelun 

yhteydessä.  Noijan  valtuuskunnan johtajan  
eversti  Sporckin  esityksestä  uittokysymykset  
otettiin  mukaan  sopimukseen  ja hän piti  alueen 

metsävaroja  merkittävinä ja näki mahdolli  
suuksia sahojen perustamiselle  (Andresen  

1989) (taulukko  6).  
Todennäköisesti varhaisimman arvion Ina  

rin metsien teollisen hyödyntämisen  mahdolli  

suuksista  esitti vuosina 1820-1831 Utsjoen ja 
Inarin kirkkoherrana toiminut Jaakko Fellman 

vuonna 1906 ilmestyneissä muistelmissaan 

(Reuter  1909) (taulukko  6). "Inarissa on kyllä  

kin runsaat  metsävarat  mutta niille ei ole me  

nekkiä. Ellei oteta lukuun tenolappalaisia,  jot  

ka  Inarinkin alueelta,  Inarijoen  varrelta myyvät  
erilaisia veistotuotteita,  eivät inarilappilaiset  

järeämpilaatuisia  puutavaroita  saa kaupaksi.  
Tämä johtuu  siitä,  että Jäämereen Inarista las  

kevat  vesistöt,  varsinkin tässä  suhteessa kysy  

mykseen  tuleva Patsjoki,  pitkin  pituuttaan  ovat  

tavattoman koskiset  ja uitolle sopimattomat.  

Patsjoen  perkkaaminen,  joka ei tietääkseni 

olisi  vaikea tehtävä,  vaikka se vaatii suuria 

kustannuksia,  antaisi arvon Patsjokivarren  ja 

yleensä Inarijärven  ympäristön  laajoille  met  
sille. Yhä edullisempaa  olisi Inarille ja  samalla 

koko  maamme taloudelle,  jos rakennettaisiin 

sahalaitos Patsjoen  varrelle, samoinkuin kau  

pungin  perustaminen  Patsjoen  ihanaluontei  

seen suuhun aukaisisi  uuden kulkutien Inarin 

tuotteille ja  vapauttaisi  inarilaiset turmiollisista 

välikauppiaista."  Fellmanin arviossa olivat jo  

mukana  keskeiset  perusasiat:  näkemys  metsä  

varoista, Jäämeren yhteyden mahdollisuus 

Paatsjoen  uiton kautta  sekä ajatus sahan pe  

rustamisesta. 

Venäjän  keskushallinnon tasolle ajatus  Ina  

rin metsävarojen  hyödyntämisestä  tuli Venäjän  
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Noijassa toimineen pääkonsulin  raportin  

myötä  1840-luvun lopulla  (Rossiskoj  gene  

ral'nij  konsul 1847). Konsuli lähetti raportin  

Venäjän  finanssiministeriön ulkomaankauppa  

osastolle, joka  toimitti  sen edelleen Suomen 

kenraalikuvernöörille (Ministerstvo  finansov 

1847) (kuva  13). Raportti  sisälsi  promemorian  

karttoineen ja erään  englantilaisen  kertomuk  

sen matkastaan Lapissa  (Notes  d'un voyageur 

anglais  1845).  Tässä aineistossa tarkasteltiin 

mahdollisuuksia hyödyntää  Inarijärven  ympä  

ristön laajoja  metsiä ja esitettiin ajatus sahan 

perustamisesta.  Suomen kenraalikuvernööri 

(GGF  1848)  lähetti aineiston senaattiin. Asi  

asta  oli jo  käyty  hallinnon sisäistä  kiijeen  
vaihtoa todeten,  että voimassa  oli senaatin an  

tama järeän  puun vientikielto (Ob'javlenie...  

1845).  Senaatti (Kejserliga  Senaten 1848)  

(taulukko  6) ilmoitti  vastauksessaan,  että 
"Maan hallitukselle ei ole tuntematonta, että 

Inarijärven  ympäristössä  on melkoisia metsiä,  

yhtä  vähän kuin vaikeudetkaan,  jotka ovat  es  

teenä niiden käyttämiselle  yksityisten  ja val  

tion eduksi. Kuten asiakiijoistakin  käy  selville 

on Paatsjoki  ainoa, jota  voidaan ajatella  sa  
hantuotteiden kuljetusväyläksi  näillä seuduilla: 

mutta paitsi, että tässä joessa on 29 koskea,  

joista ainoastaan kymmentä  voidaan veneellä 

kulkea,  eikä  sen loppujuoksu  Noijan  alueella 

tarjoa  Suomen kaupalle  omaa satama-  tai  las  

tauspaikkaa."  Senaatin mielestä sahojen  pe  
rustaminen tuli jättää  täällä kuten muuallakin 

yksityisen yritteliäisyyden  varaan.  Senaatti ei 
katsonut olevan syytä  kehottaa ketään sellai  

seen yritykseen.  

Tässä tarkastelussa tulivat vientikiellon li  

säksi esille  jo monet  perusongelmat,  joita 

myöhemmin  jouduttiin pohtimaan:  sahan pe  

rustamisen vaihtoehdot,  uiton tekniset ongel  

mat ja rajajokeen  liittyvät  valtioiden väliset 
intressit. Lunde (1979)  kertoo  Sor-Varangerin  

historiassa, että 1850-luvulla Noijassa  oli 

suunnitelmia perustaa Paatsjokilaaksoon  suu  

rempi  saha,  jonka toiminta perustuisi  suoma  
laiseen raaka-aineeseen. Sahahanke liittyi 

asutussuunnitelmaan,  jota  ei toteutettu. 

Ensimmäisen selvityksen Inarin metsäva  

roista  ja metsätalouden toimintamahdollisuuk  

sista  teki metsähallituksen määräyksestä  Ke  
min tarkastuspiirin ylimetsänhoitaja  Emil 
Rancken kesällä 1862 (Rancken  1866).  Hän 
matkusti Inariin Ounasjoen  kautta Ivalojoen  
latvoille ja  sieltä alas jokea.  Kolmen kuukau  
den ajan  hän  kiersi laajasti  Inaria lähinnä ve  
siteitse.  Paikallisten asiantuntijoiden  tiedoista 
Rancken antoi suuren merkityksen  nimismies 

Walleniuksen tiedoille alueen metsistä. Hän 

piti Inarin metsiä järeydeltään  ja laadultaan 
heikohkoina. Parhaiksi metsiksi hän arvioi 

aivan  oikein Ivalon laakson ja  Ivalon itäpuoli  
set  metsäalueet. Hän päätyi  arvioon, että 

Paatsjoen  ja Luttojoen vesistöalueilla on 
104 000  sahapuurunkoa  ja 251 000 ratapuu  
runkoa (taulukko  6). 

Metsävarojen  arvion jälkeen  Rancken pohti  

toimintavaihtoehtoja.  Hän arveli,  että noijalai  

set olisivat ainoita mahdollisia pystykaupalla  

puuta  ostavia,  mutta  hän piti  vaihtoehtoa ar  

veluttavana, koska  valvonnan jäljestäminen 
olisi vaikeaa. Metsähallituksen oman puun  

hankinnan vaihtoehdossa oli myös ongelmia.  

Paikallisen työvoiman  saantia Rancken  ei  pitä  

nyt mahdollisena,  koska  Jäämeren kausiluon  
toinen kalastus  houkutteli vapaan työvoiman  ja 

saamelaiset tuskin ehtisivät perinteisistä toi  

mistaan metsätöihin. Paikkakunnalla ei ollut 

kuin parikymmentä  hevosta  ja  poroja  Rancken 
ei  pitänyt  metsätyöhön  sopivina.  Muualta tule  
van työvoiman huoltoa hän  piti  ylivoimaisena 

tehtävänä. Myös  mutkikkaat vesireitit  ja var  
sinkin  Paatsjoki  arvioitiin hankaliksi  uittoväy  
liksi.  Jäämeren rannikon puutavaramarkkinat  
eivät myöskään  ollet kovin lupaavat,  koska  

Venäjältä  tuotua puutavaraa oli  Noijassa  koh  
tuulliseen hintaan taijolla. Rancken päätyi  

johtopäätökseen,  että olisi  edullisinta keskittyä  

tervanpolttoon,  koska  kuivaa puuta  ja tuulen  

kaatoja  oli runsaasti.  Terva voitaisiin kuljettaa  

poroilla  Noijaan, jossa markkinat arvioitiin 

hyviksi,  koska  Venäjältä  oli  tervaa  vain  vähän 

taijolla. Rancken esitti,  että Inarin hoitoaluee  

sen  tulisi asettaa  metsänhoitaja  ja kaksi met  

sänvartijaa, joista  toisen tulisi hallita tervan  

poltto  ja veistotyöt.  
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Kuva  13. Venäjän finanssiministeriön  ulkomaankauppaosaston kirje  22.12.  1847  Suomen  kenraalikuvernöörille.  

Kiijeeellä lähetettiin  Venäjän Noijan pääkonsulin raportti  Inarin metsävaroista  ja sahan  perustamisen  mahdollisuuk  
sista  kenraalikuvernöörin  tutkittavaksi.  Päiväyksen alla  on kirjeen  aihe  "sahan  perustamisesta  Inarijärven rannalle".  
Kansallisarkisto.  
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Valtion metsien oloja tutkinut komitea ei 

ehtinyt  matkallaan 1868 Inariin asti, mutta 

esitti  mietinnössään hoitoalueen metsänhoita  

jalta saatuja  tietoja,  joiden mukaan hoitoalue 
voitiin jakaa  kolmeen osaan.  Eteläisin osa  kä  

sitti  Inarijärven  eteläpuolen  Kittilän  ja  Sodan  

kylän  rajoille  asti.  Siellä  kasvoi laajoja  män  

tymetsiä, joissa  puut saavuttivat tukin koon. 
Seuraava vyöhyke  ulottui Inarijärven  pohjois  

puolella  leveysasteelle  69° 30'. Tällä alueella 

mänty  oli vielä vallitseva mutta ei yleisesti  
saavuttanut  tukkipuun  kokoa.  Tästä  pohjoiseen  
alkoi koivu-  ja tunturialue,  missä  oli vain yk  

sittäisiä  mäntyjä ja  mäntyryhmiä  (Komitean  
mietintö 1869). Saman komitean loppurapor  
tissa esitettiin  Inarin hoitoalueen puuvaratie  
toina Ranckenin (1866)  arvioimat puumäärät,  
joiden  lisäksi  esitettiin Tenojoen  vesistöalu  
eella olevan sahapuurunkoja  2 000  -  3  000  kpl  

(Komiteanmietintö  1872)  (taulukko  6).  Hanho 
(1915)  mainitsi, että senaatin talousosaston 

kannanoton mukaan vuodelta 1856, myönnet  
tiin Oulun läänin pohjoisosista  sahoille hak  
kausoikeuksia  tuohon aikaan hyvin  rajoitetusti, 

katsoen "näiden metsien suojelevaan  asemaan 
kaukana Lapinmaan  rajalla".  

Valtionmetsäkomitea (Komiteanmietintö  

1900) esitti metsähallituksen tietojen  pohjalta  

yhdistelmän kruununmetsien hirsivaroista. 

Inarin hoitoalueessa esitettiin  olevan  sahapuita  

Tenojoen  vesistöalueella 30 000  kpl, Luttojoen 

vesistöalueella 250 000 kpl,  Paatsjoen  vesistö  

alueella 2 300 000 kpl  ja Näätämöjoen  vesistö  

alueella 25 000  kpl  (taulukko 6). Lapinmaan  

taloudellisia oloja selvitellyt  komitea (Komi  

teanmietintö 1905)  totesi,  että Inarin hoitoalu  

eesta ei ole vielä myyty sahapuita  mutta osto  
mahdollisuuksia on jo  kyselty.  Komitea arvioi, 
että Inarin hoitoalue tulee olemaan tulevai  

suudessa  eräs  tuottavimpia Kemin tarkastuspii  

rissä,  kun  myyntiin  tulee noin 50 000  puuta  
vuodessa. 

Torckellin (1905)  Paatsjoen  vesistön  uitto  

suunnitelma sisälsi myös arvioita metsäva  
roista ja sahojen  vaihtoehtoisista paikoista.  
Hän päätyi  arvioon,  että  vuosittain voitaisiin 
toimittaa uittoon noin 80 000 runkoa. Torckell 

katsoi,  että  olisi  parasta  perustaa  saha  Paatsjo  
en suuhun Venäjän  puolella:  "Sopivia,  jopa 
erinomaisia sahan perustamispaikkoja  löytyy  

kyllä  Noijan  alueella. Mutta koska  suuret  yri  

tykset  eivät  ylimalkaan  mainitun maan sosia  
listisesta kehityksestä  johtuneen  verojäijestel  
män  vuoksi voi menestyä, olisi mielestäni sa  

halaitos perustettava  Venäjän  alueelle." 

Suojametsäkomisioni  (Komiteanmietintö  

1910) arvioi,  että puun myynti  Noijaan  Pa  
kanajoen,  Näätämöjoen  ja Inarijoen  varsilta  
tulee loppumaan  ja sen sijasta  tulee Inarin 
kunnan paremmista metsistä myytäväksi  
50 000-100 000 runkoa  vuosittain. Vuosisadan 

vaihteen jälkeen  oli  jo  kertynyt  enemmän tie  

toja  pohjoisista  metsävaroista Inarissa  vuonna 
1896 aloitettujen (Malmborg  1896) linja  
arviointien tuloksena. Nylander  (1916)  esitti,  

että  vuoteen  1903 mennessä Inarin hoitoalueen 

varsinaiset  tukkipuumetsät  oli arvioitu ja  täy  
simittaisia sahapuita  löytyi  2.9  milj. kappaletta  
sekä  sahapuita  5.4 milj kpl.  Arviointityöt  jat  
kuivat  vuoden 1903 jälkeen  metsänhoidontar  
kastusten  nimellä (Nylander  1916).  

Sahapuiden  linja-arviointien  kohdistuminen 
ensimmäisenä Itä-Inariin  Noijan  rajalla  ole  
ville alueille (Malmborg  1896,  Burgman  1897, 
Granit 1897,  Moring  1897)  kuvastaa  sitä, että 
tätä suuntaa  pidettiin  tulevan metsätaloustoi  

minnan painopistealueena.  Taksaattorit esitti  

vät myös  näkemyksiä  metsätalouden mahdolli  
suuksista.  Paatsjoen  pohjoispuolella  tukkipui  
den linja-arviointia  tehnyt  Moring  (1897)  arvi  

oi, että  tukeille on  menekkiä vasta  sen  jälkeen, 
kun Paatsjoen  varrelle tai  jokisuulle peruste  
taan  saha (kuva 14). 

Lauri Ilvessalo laati vuonna 1927 ensim  

mäisen Inarin hoitoalueen metsätaloussuunni  

telman (Ilvessalo 1927). Suunnitelma ei pe  
rustunut systemaattiseen  inventointiin vaan 
menetelmänä oli vuosien 1897-1915 arvioin  

tien yhteenveto  ja  maastotarkistukset. Tässä 

vaiheessa Inarijärven  pohjoispuoli  kuului 
Utsjoen  hoitoalueeseen,  jonka  pohjoisosan  

metsävarat oli  arvioitu jo aikaisemmin:  Teno  

ja Inarijoki  (Lakari  1912), Skietsim- ja Vas  

kojoki  (Sammallahti  1913) sekä Utsjoki  ja 

Kevojoki  (Renvall  1915).  Lauri Ilvessalo  pää  
tyi  tulokseen,  että  Inarin hoitoalueessa oli kas  

vullista metsämaata noin 540 000 ha. Puuston 

kuorellinen tilavuus  oli  yhteensä  26.3 milj. m  3 
ja  55 m  3  hehtaarilla.  Tukkipuita  arvioitiin ole  
van  noin 8.5 milj. kpl  ja pieniä arvopuita  
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14 milj. kpl  (taulukko  6).  Vuotuisen kasvun  
arvioitiin olevan metsämaalla 0.6 m3/ha. Val  

takunnan metsien vuosina 1921-1924 tehdyn  

1. inventoinnin tulokset  olivat käytettävissä  

tämän suunnitelman laadinnassa. Niiden tu  

losten mukaan  Jäämeren vesistöalueen metsien 

keskitilavuus  oli  49 m3/ha  ja  kasvu  0.59 m3/ha 

(Ilvessalo  1929).  Jo tässä  vaiheessa oli  saatu 

periaatteessa riittävän tarkka kokonaiskuva 

Inarin metsävaroista vaikka monien osa  

alueiden suhteen oli vielä selvää tiedon puu  

tetta. Valtakunnan metsien vuosina 1936-1938 

tehdyn 2. inventoinnin tulokset  eivät merkittä  
västi muuttaneet  käsityksiä.  Edellisenä 10- 

vuotiskautena Jäämeren vesistöalueella ei 92 

%:lla metsäalasta oltu tehty  mitään toimenpi  

teitä (Ilvessalo  1942). 

Petsamon tultua Suomelle vuonna  1920 

muodostettiin siitä  oma hoitoalue. Varhaisim  

mat metsätalouskartat Petsamosta ovat 1860- 

luvulta (Luginin  1900)  ja  ensimmäinen met  
sätalouden tarkastus oli tehty noin puolen  

miljoonan hehtaarin alueella vuonna 1916 

(Makarova  1996). Metsänhoitaja  Pöyhönen  
laati jo  kesällä 1921 paikallisiin  tietoihin ja 

venäläiseen aineistoon perustuvan raportin  

Petsamon metsistä. Hän arvioi metsämaan 

alaksi  330 000 ha, puuston tilavuudeksi  noin 
15 milj. m 3  sekä  keskitilavuudeksi Paatsjoen  

alueella 50 m3/ha ja muualla 40 m3/ha. Tukki  

puiden  osuudeksi hän esitti 2.7 milj. m 3 

(Pöyhönen  1921). Varsinaisen metsien inven  
toinnin tekivät Havas  ja Herold (1923)  Naut  

sijoen  vesistöalueelta sekä Lindström (1927)  

Petsamojoen  alueelta. Myös Tanner (1927)  

kuvasi Petsamon metsävaroja.  Kokonaisuutena 

valtaosa Petsamon metsävaroista oli Paatsjoen  

ja  Luttojoen  vesistöalueilla kun  taas  Petsamo  

joen alueen männiköt olivat liiallisen käytön  
takia taantuneet ja muuttuneet  suurelta osin  
koivuvaltaisiksi. Lindström (1927)  sai  tulok  

sen,  että Petsamojoen  laaksossa on 17 000  ha 

metsämaata, josta mäntyvaltaisten  metsien 
osuus oli 10 %. Keskitilavuus  oli noin 30 

m3/ha  ja mäntyvaltaisissa  metsissä  43 m3/ha. 

Petsamojoen  laakson metsiä voidaan pitää  

Utsjoen  laakson metsiin verrattavana  mutta 

laajempana  esiintymänä.  Asutuksen sijainnin  
ja  metsävarojen  sijainnin  välinen epäsuhta  oli 
Petsamossa  hyvin  selvä. Tanner (1927) arvioi 

metsävarojen  antavan tulevaisuudessa mah  

dollisuuksia sahateollisuuden kehittämiseen. 

Petsamoon suunniteltiin myös rautatien ra  

kentamista,  mutta metsätalouden kannalta 
suunnitelman vaikutuksia pidettiin  vähäisinä. 

Inarin metsävarojen  tuntemuksen ja  metsien 

hyödyntämismahdollisuuksien  arvioita  on  ku  
vattu taulukossa 6. Tarkasteltaessa tietoja  met  
sävaroista  on huomioitava,  että arviointime  

netelmien ja niiden kattavuuden lisäksi  tulok  
siin  vaikuttaa sahapuun  käsitteen muuttumi  

nen. Silmävaraisissa arvioissa vuoteen 1866 

asti  sahapuuksi  katsottiin 7,1 metrin korkeu  

delta 29,7  cm täyttävä runko ja ratapuuksi  
vastaavan läpimitan  täyttävä runko 2,5  metrin 

korkeudelta. Linja-arvioinneissa  vuodesta 

1896 lähtien täysimittaisen  sahapuun  minimi  
mittana oli vähintään 25  cm 6  metrin korkeu  

della ja  sahapuun  minimiläpimitta oli vastaa  
vasti 20 cm (Nylander  1916).  Ilvessalon 

(1927)  laatimasssa metsätaloussuunnitelmassa 

arvopuun minimikokona oli  20 senttimetrin 

läpimitta  6 metrin korkeudella ja  pieniksi  ar  

vopuiksi  määriteltiin vastaavalta korkeudelta 
15 cm täyttävät  rungot.  

Toiminnan vaihtoehdot 

Tenojoen  ja  Näätämöjoen  vesistöalueet 

Perinteinen Tenon,  Näätämön ja  Pakanajoen  
vesistöalueiden metsien hyödyntäminen  ei 
antanut  mahdollisuuksia sahateollisuuden pe  
rustamiseen  metsävarojen  vähäisyyden  takia  
vaan  näillä alueilla toiminta jatkui  kotitarve  

käytön  luonteisena. Tosin metsähallitus vielä  

vuonna  1948 teetti suunnitelman Inarijoen  ja 

Skietsimjoen  uiton kehittämiseksi vuotuista 
20  000 -  30 000 tukin ja vastaavan  pinotava  

ramäärän uittamiseksi. Suunnitelma on ym  

märrettävä osana jälleenrakentamiskauden  
toimintaa. Sitä ei kuitenkaan toteutettu 

(Metsähallitus  1948). Näätämöjoen  suunnalla 

Lapin komitea (Komiteanmietintö  1938) 

teki  esityksen Inarijärven  ja Näätämöjoen  
välisen vesitien avaamiseksi.  Myös metsähal  
lituksessa  käytiin  1930-luvun lopulla  kirjeen  
vaihtoa tämän venereitin kunnostamisesta. 

Hankkeeseen liittyi 
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Kuva 14.  Karl  Moring teki  sahapuiden linja-arviointia  Nammijärven ja Tschumujärven välisellä  alueella.  Kuvassa  on 

ote kartasta vuodeltalB97.  Tschurna-oivin  alapuolelle on merkitty  pisteviivalla  "björkregion" ja yhtenäisellä viivalla  

"tallgräns". Metsähallituksen  arkisto. 
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Taulukko  6.  Arvioita  Inarin  metsävaroista  ja niiden  hyödyntämisestä.  

myös puutavaran kuljetusnäkökohtia  (Metsä  
hallitus 1939  b). Myöhemmin 1940-luvulla 

Utsjoen  aluemetsänhoitaja  oli  tehnyt  esityksen  
Näätämöön laskevan Kuoshnijoen  perkaami  

seksi  ja  200 000-300 000 rungon uittamiseksi  

Näätämöjoen  kautta. Metsähallitus (1946  a) 

totesi, että  alue on pääosin  hajanaisten  mänty  

metsiköiden vyöhykettä  ja vain enintään 

30 000 rungon  hakkuu voisi  tulla kysymyk  

seen. Metsänrajametsille  kohtalokas hanke jäi  

toteuttamatta ja Kuoshnijokea  perattiin vain 
lievästi venekulkua varten. 

Luttojoen  vesistöalue 

Luttojoen  vesistö on osa  laajaa  Tulomajoen  

vesistöaluetta,  joka  laskee Tulomajoen  kautta 
Kuolavuonoon. Paatsjoen  vesistöalueelle uit  

toväyläsuunnitelmia  tehnyt  Albin Torckell oh 

tehnyt metsähallituksen toimeksiannosta uitto  

väyläselvityksiä  myös Luttojoella,  Nuortijoella 

ja  Tulomajoella.  Luttojoen  vesistöön arvioitiin 
kertyvän  kaikkiaan  lähes 900  000  tukkia,  joista  
oli jo leimattu 150 000  kpl.  Ylimetsänhoitaja  
Emil Wichman arvioi lausunnossaan 

Ajankohta Lähde Metsävarat Hyödyntäminen 

1826 Runsaat  metsävarat  Paatsjoen  uiton ja saho- 
jen perustamisen  mah-  

dollisuus 

1820-1831  

giiiB 
Runsaat  metsävarat  Paatsjoen uiton  ja saho-  

jen perustamisen mah-  

dollisuus 

1848 

Hl 
Runsaat  metsävarat Paatsjoen  uiton  ja saho-  

jen perustamisen  mah-  
dollisuus  

1862 Metsähallitus,  Rancken  

(1866) 

Paatsjoen  ja Luttojoen  
vesistö- alueet: 104 00 

sahapuur. ja  251  00 rata-  
puurunkoa.  

Tervanpoltto paras  
vaihtoehto 

1872 Ranckenin  (1866) tiedot  Ei  kysyntää  puulle 

Ihbhhi 
1900 Koko  Inarin  alueella  noin 

2.6  milj. sahapuurunkoa 

Sahapuiden kaupan arvi-  
oitiin  pian alkavan  

1921-1924  Kts.  L.  Ilvessalo  (1927) 

1927 Inarin  hoitoalueen  en- 

simmäinen  MTS 

(L. Ilvessalo 1927) 

Puuston  tilavuus  26.3 

milj.  m
3
 ja 8.5  milj.  kpl  

sahapuita 

Sahapuiden hankintaa  

Noijaan 

1936-1938  2.  VMI  (Y.  Ilvessalo  

(1942) 

Sama taso kuin  1. VMI Sahapuiden hankintaa  

Noijaan. 
1. ja 2.  VMI:n välillä  92  
%:lla  metsäalasta  ei ollut 

toimintaa.  
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(Metsähallitus  1907), että leimauksia  ei ole 

syytä  jatkaa  koska  kysyntää  ei ole. Hän piti  

parempana odottaa  kokemuksia  Paatsjoen  alu  

een toiminnasta. ATIF-yhtiö  oli tehnyt  vuonna 

1916 konsessiokaupan  Luttojoen  vesistöalueel  
la 150 000 rungosta, joista  se  oh hakannut tal  

vella 1922-1923 noin 50 000 kpl  ja uittanut ne 
kesällä 1923. Myöhemmin  uitto ei ollut enää 

mahdollista,  koska Suomella ja  Neuvostoliitol  
la ei  ollut  asiasta  sopimusta.  Yhtiö esitti  kaup  

pasopimuksen  purkamista  vedoten force ma  

joine -esteeseen. Asiasta  käytiin  kirjeenvaihtoa  

mutta valtio ei helposti  luopunut  sopimuksesta  

(MMM 1924). Luttojoen  suomenpuoleisen  

osan uittosääntö vahvistettiin vuonna 1932. 

Vesistöalueen metsävaroiksi  esitettiin uitto  

säännön perusteluissa  yhteensä  2.5  milj. run  

koa,  jotka  voitaisiin  hakata 20 vuodessa. Suo  

jametsäalueen  takia hakkuumäärää oli  pienen  

netty  20  % (Luttojoen...  1932). Uittosäännöstä 
huolimatta Luton vesistöalueen kuljetusyhteys  

Jäämerelle katkesi  lopullisesti vuonna  1923. 

Kemi Oy  ja  Veitsiluoto Oy  ostivat 1930- 
luvun lopulla Luttojoen vesistöalueelta 

250  000 runkoa,  jotka  oli  suunniteltu kuljetet  
tavaksi  autoilla talviteitä myöten Kemijoen  
uittoon. Valmis talvitieverkosto ulottui Raja  

joosepin  pohjoispuolelle  Suorsapään  lähistölle. 
Sodan johdosta  suunnitelmaa ei toteutettu 

(Seppänen  1939). 

Vaikka  Luttojoen  uittoon perustuva  toimin  

ta  jäi  Suomen puolella  vähäiseksi  on  sillä liit  

tymäkohtia  Venäjän  puolen  toiminnan kautta  

laajempiin  Jäämeren rannikon sahateollisuu  

den  kehittämishankkeisiin.  Tätä kehitystä  ovat  
kuvanneet Usakov  (1972)  ja Björklund  (1984).  

Venäjän  sahateollisuuden painopiste  alkoi 
1880-luvulla siirtyä  Itämeren alueelta Vie  

nanmerelle ja varsinkin Arkangelin seudun 
teollisuus laajeni  nopeasti.  Vuonna 1861 oli 

Arkangelin  kuvernementissä  8  sahaa mutta  jo 

vuonna  1900 34 sahaa  (Usakov  1972). Myös 

ulkomaisia yrittäjiä  osallistui  toimintaan. 
Vuonna 1896 oli Arkangelin  alueelta Peco  

ra-joen  varrelta tarjottu  myyntiin  1.8 milj. run  

koa,  jonka  erän osti  ruotsalainen yrittäjä.  Han  
ketta  varten perustettiin  Trävaru Ab Pechora. 
Yhtiö  päätti  rakentaa sahan Petsamon Kalasta  

jasaarennon  Ocerkoon,  koska  laivauskausi  oli 

siellä-pitempi  kuin Pecorassa. Suunnitelmana 

oli  uittaa tai laivata tukit  yli  1 000 kilometrin 

päästä  Pecora-joelta. Lisäksi  laskettiin  Ocer  

koon saatavan  puuta Suomesta ja  Vienanmeren 
alueelta. Kuusiraamista sahaa päästiin  kokei  
lemaan kesällä 1900. Kuljetukset  Pecorasta 
eivät  olleet kuitenkaan onnistuneet. Björklund  

(1984)  mainitsi,  että  myös  hankinnat Suomesta 
olivat menneet  huonosti ja näin sahalla ei  ollut 

raaka-ainetta. Forsström (1985)  kertoi, että 
Pecora-yhtiö  teki vuosina  1899-1900 hakkuita 

Suomen puolella  Nuortijoen alueella. Yhtiö 
hakkasi  ja uitti myös  Paatsjoen  alajuoksulla  
muutamia tuhansia runkoja  vuonna 1899 

(Luginin  1900,  Klerck  1942).  Tanner (1927)  

kirjoitti,  että jo ennen vuotta 1909 Pecora  

yhtiö  oli verottanut voimakkaasti  Luttojoen  
alueen metsiä. Ocerkon  saha toimi vain kaksi  

vuotta ja  laitteisto  siirettiin  Pecora-joen  suis  

toon vuonna 1904 (Usakov  1972). 

Vienanmeren rannalla Koudassa oli toimi  

nut  jo vuodesta 1892 lähtien venäläinen,  Kuu  

samostakin  puuta  ostanut  yhtiö  Rusanoff &  

poika  (Razin  1991).  Siellä  aloitti vuonna 1900 
toiminnan uusi englantilais-ruotsalais  

noijalainen  yritys.  Yhtiö muuttui  vuonna 1905 
ruotsalaiseksi  Kovda Abrksi, joka hankki osan  
raaka-aineestaan Suomesta Koutajoen  vesistön 
kautta (Virtanen  1993).  Jo vuonna 1900 Kouta 
oli Vienanmeren alueen toiseksi  suurin vienti  

satama  Arkangelin  jälkeen ja  syynä  puutavaran  
hankintaan Suomesta oh  järeiden tukkien 

puute Venäjän  puolella  (Razin  1991).  Kaikki  
aan Koudassa oli  vuonna  1900 6 sahalaitosta,  

joista yhtä rahoittivat suomalaiset  yrittäjät  

(Usakov  1972).  Kovda Ab rakensi vuonna 

1913 toisen sahan Tulomajoen  suuhun Kuola  
vuonon länsirannalle Droyj  anoen kylään  vas  

tapäätä  nykyistä  Murmanskia. Puunhankinta 

tapahtui  Tulomajoen  vesistöalueelta ja Lutto  

joelta todennäköisesti Petsamon alueelta asti  

(Virtanen  1993).  Puutavaran hankinnasta ja 
uitosta on kuvausta mm.  Itkosen (1991)  ja Lo  

kon (1993)  kertomuksissa.  Kovda Ab:n  toi  
minta päättyi  kansallistamiseen keväällä 1920. 

Paatsjoen  vesistöalueen suunnitelmat 

Kim käsitys  Paatsjoen  vesistöalueen merkittä  

vistä metsävaroista alkoi hahmottua, käynnis  
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tyi vähitellen suunnitelmia metsien käytön  

jäijestämiseksi.  Ydinkysymys  oli se,  kuinka  

yhteys Jäämeren rannikolle hoidetaan. Albin 

Torckell toimi tämän vuosisadan alkuvuosina 

metsähallituksen asiamiehenä Paatsjoen  vesis  
tön  lauttaustutkimuksissa  laatien myös  uitto  

väyläsuunnitelmia.  Torckell (1905) raportoi  

metsähallitukselle,  että  koko vesistöalueelta 
voisi  kertyä  uittoon noin 3  milj.  runkoa,  jonka  

perusteella  sopiva  vuotuinen uittomäärä olisi  
80 000 runkoa. Uittosuunnitelmia tehtiin kai  

killa tärkeimmillä Inarijärveen  laskevilla joilla. 
Hän kiinnitti myös huomiota siihen,  että Suo  

men  oikeus uittaa Paatsjoen  alaosassa Venäjän  

ja  Noijan  alueella on  epäselvä.  Torckell  kertoi 

myös  ajatuksesta  sahan rakentamiseksi  Inari  

järven Tsuolisvuonon seudulle,  mihin liittyisi  
tien tai  rautatien rakentaminen Norjaan.  Tähän 

Paatsjoen  suunnalle vaihtoehtoiseen ratkaisuun  
voisi  liittyä toisena mahdollisuutena tukkien 

siirto Tuulijärvelle  ja  sieltä  uittaen Noijaan.  
Lapinmaan  komitea (Komiteanmietintö  

1905) teki myös  esityksen  tien rakentamiseksi 

Tsuolisjärveltä Noijaan.  Samalla komitea  esitti 

Inarijärven  ja Tsuolisjärven  välisen kapean  
kannaksen kanavoimista tai telalaitoksen ra  

kentamista. Komitea piti hanketta  koko  Inarin 

kunnan liikenneolojen  kehittämisen kannalta 
keskeisenä hankkeena. Tsuolisjärven  ja Nää  

tämön välille oli  tehty ensimmäinen maastoon 

merkitty  tiesuunnitelma jo  vuonna 1877 (Tiger  

1877)  ja seuraava suunnitelma vuonna  1896 

(Biitzow  1896).  Nämä suunnitelmat kuvastivat  

sitä,  että  perinteistä  ja  lyhintä  Jäämeren yhteyt  
tä Tsuolisvuonon kautta Näätämöön pidettiin  

tärkeänä vaihtoehtona myös uusissa suunni  

telmissa.  Näihin ajatuksiin  palattiin  vielä  uu  
dessa muodossa 1950-luvulla,  mutta sitä ennen 

kehittämisen painopiste  siirtyi  Paatsjoen  uiton 
suuntaan.  

Puunhankinta ja  uitto Paatsjoen  

vesistöalueella 

Sveli  (1987)  kertoo Paatsjoen  uiton vanhem  

masta  historiasta mainiten, että koltilla oli pit  
kä perinne  uitossa.  Toiminta laajeni 1840- 

luvulla ja esim.  yhdellä  uittomiehellä saattoi 

olla 200-300 tukkia. Noijan  viranomaiset suh  

tautuivat kuitenkin varauksellisesti kolttien 

uittoon peläten  sen lisäävän  Venäjän  vaikutus  

ta  alueella (Andresen  1989).  Noijan  metsähal  
linto kokeili uittoa 1860-luvulla. Varhaisia 

uiton vaikeuksia  kuvaa A/S Jarfjord Guano  

fabrikk-yrityksen  2  000 tukin uitto, joka  kesti  
yhdeksän  vuotta (Sveli  1987).  Klerck  (1942)  

kertoi,  että  1800-luvun lopulla  uitettiin  vuosit  

tain merkittäviä määriä mäntykeloa  poltto  
puuksi  rannikolle. Luginin  (1900) mukaan 

Venäjän  Paatsjokilaaksossa  saamelaiset ja 
suomalaiset hakkasivat 1800-luvun lopulla  
vuosittain  noin 2 000  pinokuutiometriä  havu  

polttopuuta,  joka  pääosin  uitettiin rannikolle ja 
myytiin  Varangin  niemimaalle tai Murmanin 
rannikolle. 

Uitot laajenivat  1900-luvun alussa A/S 

Sydvarangerin  aloittaessa kaivostoiminnan,  

mihin tarvittiin puutavaraa. Noijan metsähal  
linto alkoi uittaa vuosittain  Paatsjokilaakson  
metsistä hankittua puuta. Paatsjoen  suulla oli 

jo pienempää  sahaustoimintaa,  joka laajeni  
1910-luvulla. Vuonna 1924 valmistunut A/S 

Pasvik Timber-yhtiön kahdeksanraaminen 

saha muutti tilanteen. Sahan kapasiteetti  oli 
30 000 stantardia vuodessa ja sitä pidettiin 

Pohjois-Euroopan  suuurimpana  sahalaitoksena  

(Sveli  1987). Yhtiön noijalaisilla  omistajilla  
oli intressejä  sekä Venäjälle  että Suomeen,  

mutta Venäjän  vallankumouksen jälkeen  toi  
minta keskittyi  Suomen suuntaan (Bakke  ja 

Jorgensen  1981). 

Metsähallitus oli ottanut 1900-luvun alussa 

käytöön  konsessiokaupat,  joissa  ostaja sovitus  

ta hinnasta sai  osto-oikeuden vuosiksi  eteen  

päin.  Inarin hoitoalueessa tehtiin ensimmäiset 

laajemmat myyntileimaukset  vuosina 1904- 
1908. Yhteensä oli  leimattu noin 0.5 milj.  run  
koa Paatsjoen  vesistöalueen itäosassa ja 

150 000  runkoa Luttojoen vesistöaluella. Heti 

leimausten käynnistyttyä  tuli ostotaijouksia.  

Senaatti hyväksyi  noijalaisen taijouksen  

Paatsjoen vesistöalueen puista  vuonna 1909, 

mutta kauppa  raukesi ostajasta  johtuvista  

syistä (Metsähallitus  1916). 

Vuonna  1910 taijottiin  myyntiin  em.  puuta  
varaeriä julkisella  kuulutuksella (Kauppalehti  

1910) (kuva  15). Metsänhoitaja Bernh. Erics  

son  ja  sahanhoitaja  L. M. Magnusson  tekivät 

taijouksen  yhteensä  4 miljoonan rungon os  
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tamisesta  10 vuoden hankinta-ajalla.  He kii  
rehtivät asian ratkaisua  kiijeellä metsähallituk  

seen  viitaten englantilaisten  rahoittajien  kärsi  

mättömyyteen  (Ericsson ja Magnuson  1911  a) 

ja muistiolla suoraan senaattiin (Ericsson  ja 

Magnuson  1911  b). Perusteluina vedottiin  val  
tion tulojen  lisäksi  metsänarviointien tietoihin 

kuivuvista  ja lahoavista metsistä sekä hank  

keen seudun elinkeinoelämää edistäviin vaiku  

tuksiin: rautatie Tsuolisvuonosta Näätämöön,  

höyrylaivaliikenteen  aloittaminen ja  työllisyy  
den paraneminen.  He pitivät  metsähallituksen 

suojametsäsuunnitelmia  liioiteltuina todeten 
"..man i  Forststyrelsen  icke  fÖrstär  sig  pä  na  

tionalekonomi,  utan  vurmar  för estetik."  Met  

sähallitus  (1911)  laati asiasta  senaatille muisti  
on  vastustaen hanketta pitäen  sitä keinotteluna 

ja  Inarin metsien,  myös  suojametsien,  nopeana 
hävittämisenä. Senaaatti hylkäsi  ostotarjouk  

sen.  

Paine  puukaupan  tekemiseen lisääntyi  to  
dennäköisesti senkin takia,  että kansainvälisillä  

sahatavaramarkkinoilla vallitsi  huippusuhdan  
ne 1910-luvun alkupuolella  (Kuisma  1993).  
Senaatti  hyväksyi  vuonna  1913 Paatsjoen  ve  
sistöalueelle leimattujen  puiden  myynnin  A.B. 
Mercator Oyrlle, mutta kauppa  raukesi  

(Metsähallitus  1916).  Vuonna 1914 teki  luut  
nantti Lagerstam  tarjouksen  2 miljoonan  run  

gon ostamiseksi  Paatsjoen vesistöalueelta. 
Metsähallitus (1915)  esitti  senaatille antamas  
saan lausunnossa,  että metsähallitus oikeutet  

taisiin myymään  "täysin  pätevälle  yhtiölle  tai 
toiminimelle" esitetty puumäärä  15 vuoden 

hankinta-ajalla  hintaan 2,80-3  mk/ runko.  Sa  
mana vuonna tehtiin sopimus norjalais  

englantilaisen  Allmänna Trävaroaktiebolaget  i  

Finland-yhtiön  (ATIF)  kanssa,  joka  toimi itse  
näisenä yhtiönä  hankkien puutavaraa A/S 
Pasvik  Timberin sahalle. Konsessioon kuului 2 

milj.  sahapuuta,  mihin sisältyi  aikaisemmmin 
leimattu määrä noin 0.5 milj. runkoa.  Mini  

mimitta  oli vähintään 20 cm 6 metrin korkeu  

delta. Hinta oli 2,80-3,00  mk rungolta.  Yleinen 

hintataso nousi  1920-luvulla yli 20 markkaan 

rungolta.  Ostajan  tuli vastata  puunkorjuusta  ja 
hakkuu oli aloitettava viimeistään kolme 

vuotta senaatin hyväksymisen  jälkeen.  Hak  

kuuaikaoli 15  vuotta  (Kauppavälikiija  1915). 

Toiminnan käynnistäminen  oli  vaikeaa,  
koska olosuhteet olivat  muuttuneet. Yhtiö ha  

lusi lykätä  toiminnan aloittamisen maailman  

sodan päättymisen  jälkeiseen  aikaan,  mihin 
metsähallitus taas  ei olisi  suostunut  (Metsä  
hallitus 1919).  Tämä  sopimus  käynnisti  Lapin  
metsätalouden historiassa erikoislaatuisen  Jää  

meren suunnan puunhankinnan  suursavotta  

vaiheen,  mihin liittyi  monia puunhankinnan,  
uiton ja metsänrajametsien  käytön  erikoisky  
symyksiä.  Yhtiön toiminta  käynnistyi  hitaasti  

ja ensimmäistä kertaa puuta  oli uitettavana 
vuonna  1921. Havainnollisen käsityksen  toi  
minnasta antavat  mukana olleen metsäteknik  

ko Svante Kankaan kokoelman kuvat 16-19 

sekä  Sor-Varangerin  museon  kuvat  20-22. 
Torckellin (1905)  selostamien suunnitelmi  

en  jälkeen  oli  Oulun lääninhallitus vahvistanut  
vuonna 1911 ensimmäisen Paatsjoen  vesistö  
alueen lauttaussäännön (Oulun  lääninhallitus 

1911).  Periaatteena oli, että  uitto on yhteisuit  

toa  Paatsjoen  pääuomassa  ja  muilta  osin  yksi  

tyisuittoa.  Oulun lääninhallitus (1920)  antoi 
ATIF-yhtiölle  luvan perkauksiin  ja uittoa hel  

pottaviin toimiin Paatsjoessa.  Vuoden 1921 

pienehkö uitto toteutettiin,  mutta  jo samana  
vuonna syntyi  Norjan  ja Suomen välille kiistaa  
uitosta vaikka  taustalla oli  muitakin kysymyk  

siä. Norjan ministeri Helsingissä  oli  ilmoitta  

nut Suomen ulkoasiainministeriölle huhtikuus  

sa  1921, että  vuoden 1826 Norjan  ja  Venäjän  

rajasopimus  estää uiton Paatsjoessa,  koska  

Venäjän  kanssa aikanaan sovitut järjestelyt  

Paatsjoen  käytöstä  eivät  ole sellaisinaan siirty  

neet  Suomelle. Norja  tarjosi  vaihtoehtoa,  että  

Norjan  metsähallitus voisi ottaa sovittavilla  
ehdoilla suomalaiset puut  uitettaviksi. Mah  
dollisia lauttausmaksuja  oli  jo kaavailtu käytet  

täväksi  mm. norjalaista  asutusta  edistävien 
teiden rakentamiseen ja Ruijan  häviävien met  
sien  uudestaan kasvattamiseen.  Samaan koko  

naisuuteen kuului Noijan kiinnostus Boris 
Glebin alueeseen  ja Kolttakönkään vesivoi  

maan. Asiasta  käynnistyi  monivaiheinen dip  
lomaattinen prosessi,  joka  päättyi  vuonna 1925 

tehtyyn sopimukseen  Paatsjoen uitosta  

(Koskenmaa  1921,  Ulkoasiainministeriö  1922  a  

jab, Metsähallitus 1923,  Sveli  1987). 
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Kuva  15. Metsähallituksen  kuulutus  22.11.  1910  sahapuiden myynnistä  Inarin  ja Yläkemin  hoitoalueista.  Tähän  
kuulutuksen  pohjalta  syntyivät  ensimmäiset  konsessiokaupat  ja metsien  hyödyntäminen teollisuuden  raaka-aineeksi  
alkoi  Inarissa.  Kansallisarkisto.  
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Kuva  17. Kirakkajoen  savotan  pääpirtti  talvella  1936.  Majoitustilat  olivat molemmissa  päissä  ja keskellä  oli  keittiö.  
Kuva. S. Kankaan  kokoelma.  

Kuva  16. Tukkikuoima  tulossa  jäädytetylle varsitielle  Inarin Kirakkajoen  savotassa  talvella  1936-1937.  Kuva.  S.  
Kankaan  kokoelma.  
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Kuva  18. Puutavaran  luovutusta  Inarin  Nanguniemessä talvella  1935.  Kuvassa  vasemmalta  Pasvik  Timberin  metsä  

päällikkö  Ilmari  Grönlund, metsähallituksen metsäteknikko Svante  Kangas ja Pasvik  Timberin  työnjohtaja Joopi 
Uusimäki.  Kuva.  S. Kankaan kokoelma.  

Kuva  19. Pasvik  Timber Co:  lie  myytyä  puutavaraa Inarijärven Nanguvuonon jäällä talvella  1934-1935  valmiina  

uitettavaksi  Norjaan. Tukkien  minimimitta  oli  6  metrin korkeudelta  20 cm.  Kuva.  S.  Kankaan  kokoelma.  
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Kuva  21.  Uittoa  Paatsjoessa 1930-luvulla.  Kuva.  Sor-Varanger museum. 

Kuva  20.  Trifannesin erottelu Paatsjoen  suulla vuonna 1930.  Kuva.  Sor-Varanger museum.  
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Kuva  22.  A/S Pasvik  Timberin  sahan  lautatarha  1930-luvulla  Bekfjordenin Jakobsnesissä.  Kuva.  SOT-Varanger  mu  

seum. 

ATIF:n konsession toteutus  tapahtui  alku  

vuosina 1904-1908 leimatuilla alueilla. Ilmei  

sesti  vasta vuodesta 1925 lähtien tehtiin uusia 

leimauksia. Perä-Pohjolan  piirikuntakonttori  
ilmaisi huolensa siitä, että 2 miljoonan  rungon 

saamiseksi joudutaan  menemään suojametsä  
alueelle (Metsähallitus  1925,  1926  a).  Toiminta 
oh  jo täydessä  laajuudessa  talvella 1925-1926,  

jolloin Inarin aluemetsänhoitaja  raportoi,  että 

yhtiöllä  on työssä  300 hevosta ja 500  hakkuu  

miestä.  Metsähallituksen hakkuunvalvojia  oli  
21 (Metsähallitus  1926  b).  Kysymys  hakkuiden 
ulottamisesta suojametsäalueelle  nousi jatkos  
sakin esille.  Metsähallitus (1927)  hyväksyi  

leimaukset suojametsäalueella  Ivalojoen  suun  
nalla.  Piirikuntakonttori  puolsi  Paadaijärven  ja  

Lemmenjoen  suunnan hakkuita painottaen  
Lemmenjokilaakson  luonnonarvoja,  mutta 

metsähallitus ei  metsänhoidollisilla perusteilla  

hyväksynyt  hakkuita lainkaan (Metsähallitus  

1931). Metsähallitus (1928)  oli kiinnittänyt  

huomiota myös muihin luonnonhoidollisiin 
näkökohtiin. Leimauksia ei saanut ulottaa 

puolta  kilometriä lähemmäksi Petsamon tietä  

tai  Inarijärven  rantoja  ja  Tsarmitunturin rinteet 
suositeltiin  jätettäväksi  käsittelemättä  karujen  
olosuhteiden vuoksi. Tätä kannanottoa voidaan 

pitää lähtökohtana aikanaan perustettaville 

Inarijärven  luonnonhoitometsälle ja Tsarmi  
tunturin erämaalle. 

Vuoteen 1931 mennessä oh hakattu yhteen  

sä 1.6 milj. runkoa  kahdesta miljoonasta.  Ha  
kattu määrä oli arviolta 650  000 m 3. ATIF:n 

toiminta päättyi  vuonna  1933  ja  entiset omis  

tajat perustivat  uuden yhtiön Pasvik Timber 

Co,  joka  jatkoi puunhankintaa  Norjaan.  Met  

sähallitus teki  yhtiön  kanssa  kauppoja  sekä 
Inarin että Petsamon hoitoalueissa (Mulari  ja 
Rauhala 1994). Petsamon hoitoalueessa hakat  

tiin keskimäärin  noin 20  000  m  3  vuodessa  jak  
solla 1924-1938 (Lihtonen  1948). Sama yhtiö  

toteutti ns.  Kirakkajoen  savotan  vuosina 1936- 

1937,  jolloin  hakattiin Rahajärveen  laskevan 
Kirakkajoen  varret  Hammasjärvelle  asti noin 

2-3 kilometrin etäisyydellä  joesta. Puumäärä 

oli  yhteensä  200 000 runkoa (Väänänen  1994). 
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Toiminnan laajentuessa  myös uiton viralliset  

edellytykset  paranivat,  kun  uusia uittosääntöjä  
vahvistettiin Inarijärvelle  (Inarijärven.... 1930),  
Tscharmi-, Kessi-,  Nangu- ja Ivalojokiin  

(Tsacharmi-  ...  1934) sekä  myöhemmin  Juutu  

anjoen  vesistöön (Juutuan...  1949).  Inarijärven  
vuoden 1930 uittosäännön perusteluissa  esitet  
tiin  arvio,  että  metsävarat mahdollistaisivat  20 

vuodessa  8  miljoonan tukin ja  2  milj.m3 suu  
ruisen kuitupuumäärän  uiton. 

Näin oli ATIF:n  vuoden 1915 suuren kon  

sessikaupan  pohjalta  käynnistyneenä  kehityk  

senä  1930-luvun lopulle  mennessä otettu peri  

aatteessa  kaikki Paatsjoen  vesistöalueen uitto  

kelpoisten  väylien  piirissä  olevat metsät met  
sätalouden käyttöön.  Oli  myös  päädytty  tul  
kintaan,  että  suojametsäalueellakin  voidaan 
tehdä laajoja kaupallisia  hakkuita vaikka toi  

saalta suojametsäkin  edellyttämä  varovaisuus  

periaate  oli myös koko ajan selvästi esillä. 

ATEF ja  Pasvik  Timber Co hankkivat  ja  uitti  

vat  Norjaan  vuosina 1918-1939 yhteensä  2.3 
milj.  runkoa valtion metsistä ja 0.2 milj. run  

koa  yksityismetsistä  eli kaikkiaan 2.5 milj.  

runkoa,  mikä on noin miljoona  kuutiometriä. 
Muista yrittäjistä voidaan mainita Carl Fred  

lund, joka hankki  puuta Nellimin seudulta ja 
vei sahatavaraa Liinahamarin kautta. Hän sa  

hautti sodan aikana puuta myös saksalaisten 

tarpeisiin  (Komiteanmietintö  1955). Kuvassa  
23 esitetään tärkeimmät Inarin valtion  metsien 

myyntihakkuiden  alueet, ostajat ja  puumäärät  
vuosina 1918-1951. Kuvassa  24  näkyvät  uitto  

väylät  sekä  sahat,  joille  on  hankittu  tai  suun  
niteltu  hankittavaksi  puuta.  

Suursavottavaihe  toi Inariin suuren määrän 

ulkopuolista  työvoimaa,  esim.  hevosmiehiä oli 

Pohjanmaata  myöten ja  muoniolaisia ajoporoi  
neen. Pääosa  vieraista  työskenteli  vain talvi  
kauden ja palasi  kotiseudulleen keväällä. Ke  

hitys  osoitti,  että  pitkään  askarruttanut Jääme  

ren  yhteys oli  pystytty  onnistuneesti  toteutta  
maan. Monista ongelmista  huolimatta oli pys  

tytty  toimittamaan kannattavasti suuria puu  
määriä jokisuun  sahoille ihmistyön,  eläinveto  
voiman ja uiton avulla. Lihtosen (1948)  las  

kelmien mukaan hakkuumäärä oli  Inarin hoi  

toalueessa toiminnan intensiivisimmän jakson  

aikana 1924-1928 143 000  m 3 vuodessa. 

Klerck (1942)  esitti  laskelman,  että Paatsjoessa  

oli kaikkiaan  uitettu 4.8 milj. tukkia  jaksolla  
1892-1941. Pitkälle kehitetty  ja vakiintunut 
metsätalouden ja puunhankinnan  jäijestelmä  
loppui  toisen maailmansodan muuttaessa toi  

mintaedellytykset.  

"Saksalaissavotat"  2.  maailmansodan 

aikana 

Pohjois-Suomessa  oli  jatkosodan  aikana  suo  
malaiselle ylijohdolle  alistettuna yli  200 000 
saksalaisen sotilaan armeija.  Saksan armeijan  
mahdollisuudet käyttää  Suomessa yksityisten  
ja  yhteisöjen maa-alueita sekä  rakennuksia oli  
tarkkaan säädelty  puolustusministeriön  (1943)  
ohjeella,  jossa  oli  määritelty myös menettely  
metsäalueiden käytössä.  

Saksan  armeijan  yksiköt  hankkivat  tarvitta  
van puutavaran ostamalla valtaosin metsähal  
litukselta. Saksalaisten puutavaran tarpeesta  
antaa  kuvan  kaudelle 1943-1944 tehty  arvio,  

jonka  mukaan koko  maassa  tarvittiin poltto  

puuta 0.5 milj.p-m3 ja  sahapuita  0.5-1.0 milj. 
runkoa (Metsähallitus  1943).  Puukauppaa  teh  
tiin lähes koko Pohjois-Suomessa  mutta selviä 

painopistealueita  olivat Inarin ja Petsamon 
hoitoalueet. Pääosa myynnistä  oli pystykaup  

paa mutta myös hankintakauppoja  tehtiin 

(kuva  25). Saksalaisten työvoimana  olivat 

yleisesti  venäläiset sotavangit.  Saksalaiset  ko  
keilivat  puunhankinnassa  jo  moottorisahoja  ja  
telatraktoreita (kuvat  26 ja  27 ). Puukaupan  

asiakirjat  kertovat  puunhankinnan  kiirellisyy  
destä  (Metsähallitus  1942-1944),  jota  kuvasti  

myös  10 Suomen armeijassa  olleen metsän  

hoitajan  komennus leimaustöiden johtamiseen  

Inariin syksyllä  1942 (Lipponen  1996).  Inarin 
hoitoalueesta myytiin  saksalaisille  vuosina 
1941-1944 yhteensä noin miljoona  runkoa 

sahapuita  ja  noin 100 000 p-m
3 polttopuuta.  

Sahapuista  hakattiin noin 80  %. Hakkuut teh  
tiin pääosin  Inarijärven  tuntumassa  (kuva  23).  

Utsjoen  hoitoalueesta myytiin  vain 75 000 
runkoa sahapuita  ja noin 10 000  p-m

3 poltto  

puuta. Hakkuiden painopiste  oli Inarin ja 
Kaamasen välillä  ja vaikutus  metsänrajamet  
siin  oli  vähäinen,  vaikka  Karigasniemen  suun  
nalla saksalaisilla oli paljon  toimintaa. Saksa  
laisilla oli saha Inarin kirkonkylässä,  jonne  
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Kuva  23.  Tärkeimmät  myyntihakkuiden alueet ja  puumäärät runkoina  Inarin  valtion  metsissä  vuosina  1918-1951  

Metsähallituksen  (1953) Inarin komitealle  toimittamien  tietojen pohjalta. 

1 = pystymyynnit  1918 2 000  2  = pystymyynti  ATIF:lle 1930 330  000  

ATIF:lle 1920 35 000  3  =  hankintamyynti Pasvik  Timber  Co:lle  1933-1934  200  000  

1921 110 000  4 _ 
»

 
»

 
»

 1934-1935  55 000  

1924 50 000  
Yi M 

1935-1936  190  000  

1925 155 000  6 = " 1937-1938  65 000  

1926 180 000  7  ja 8  = 1938-1939  100  000  

1927 300  000  9,10,11  = pystymyynnit  C.Fredlundille 1935-1941  30 000  

1928 115 000  12-16  = pystymyynnit  saksalaisille  1941-1944  670  000  

1929 330  000  17-21 = pystymyyntejä  paikall.  yrityksille  1950-1951  160 000  

Vankileirit:  12  = Solojärvi,13  = Miesniemi, 14 = Nangujärvi, 15 = Kaamassaari  ja 16  = Mahlatti.  
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Kuva 24.  Fennoskandian  metsänrajaseutujen sahateollisuutta  palvelleet,  Jäämereen  laskevat  uittoväylät  1900-luvulla  

sekä  tärkeimmät sahat, joille on  hankittu  tai  suunniteltu  hankittavan  puuta  Inarin  alueelta.  

1. Ocerko,  Trävaru Ab Pecora  1900-1904. 

2. Drovjanoe,  Kovda  Ab  1913-1920.  
3. Elvenes, Norjan  valtio  1912-1938.  
4.  Jakobsnes, A/S Pasvik  Timber  Co.  1924-1940.  
5. Karasjoki,  pieniä sahoja 1914-noin  1990.  Viimeksi  Karasjok  Trelast.  
6. Kirkkoniemi  1950-1993.Viimeksi  Kirkenes  Trelast. 

7.  Peuravuono  vuodesta 1966 lähtien.  Vapo Timber.  

8. Nukkumajoki noin  1950  lähtien.  Viimeksi  Vapo Oy  1965-1977.  

Mainittujen lisäksi  on ollut  useita  pieniä sahoja Norjan Paatsjokilaaksossa Petsamossa  ja Inarin  alueella.  
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uitettiin vuonna  1943 tukkeja  Juutuanjokea  
pitkin  (Itkonen  1985).  

Kokonaisuutena Inarin alueelta hakattiin 

Saksan  armeijan  tarpeisiin  vuosina 1941-1944 
noin 0.4 milj. m  3  (Metsähallitus  1945 a,  

1945  b).  Petsamon hoitoalueen myynnit  sijoit  
tuivat Jäämeren tien läheisyyteen.  Sahapuita  

myytiin  sieltä  noin 200 000 runkoa  ja  poltto  

puuta  noin 100 000 p-m
3.  Puista jäi  osa  hak  

kaamatta (Metsähallitus  1945  c). Saksan  ar  

meijan  ja metsähallituksen välisille  suhteille  
oh  tyypillistä  sekä puukaupassa  että maan  

käytössä  sopimusten  ja niiden edellyttämien  

toimenpiteiden  yksityiskohtaisuus  ja  tarkkuus.  
Pienistäkin  asioista  tehtiin molempien  osapuo  
lien  allekirjoittamat  sopimukset  ja raportit.  

Metsänkäsittelyssä  korostettiin  oikeiden met  

sänhoitoperiaatteiden  noudattamista ja val  
vontaa  (Metsähallitus  1942-1944).  Petsamossa 
saksalaiset  syyllistyivät  kuitenkin yksityisten  
henkilöiden omistaman valmiin polttopuun  ja 
muun puutavaran varkauksiin (Kuusikko  

1996). 
Sodan päätyttyä  liittoutuneiden valvonta  

komissio edellytti saksalaisten Inarista osta  

man puutavaran  toimittamista uittamalla Neu  
vostoliittoon (Metsähallitus  1945  d).  Määrästä 

oli  loppuun  asti  erimielisyyttä  vaikka  suoma  
lais-venäläinen retkikunta kävi  kesällä 1945 

tutustumassa  tilanteeseen Inarissa.  Nopeasti  
käynnistetty  metsähallituksen Inarin uitto  

niminen yksikkö  luovutti syyskuun  lopulla  
venäläisille noin 200 000 runkoa 

(Metsähallitus  1945  e). Tämä oli Paatsjoen  
viimeinen uitto. Venäläiset sahasivat uitetut 

puut Hyöhenjärven  Vaarlamasaarella sijain  
neella tilapäisellä  sahalla  (Makarova  1995).  
Kokonaisuutena saksalaissavotoiden vaikutus 

metsänrajametsiin  oli vähäinen mm. siitä 

syystä,  että toimintaa ohjasivat  koko  ajan  
suomalaiset ammattimiehet. 

Noijassa  saksalaisten  sodanaikainen vaiku  

tus pohjoisiin  metsiin oli paljon  suurempi.  

Sveli (1987)  on selvitellyt  sodanaikaista Poh  

jois-Noijan metsien käyttöä  ja  saksalaisten 

toimintaa. Norjan  miehityksen  jälkeen  vuonna  

1940 metsänomistajat  velvotettiin  pakkohak  
kuisiin.  Saksalaisten metsänkäyttö  oli alkuvai  

heessa suunnitelmallista ja sopimuksiin  pe  

rustuvaa  mutta tilanne muuttui sodan loppu  

vaiheessa peräytyvän armeijan  syyllistyessä  
selvään  metsänhävitykseen.  Sveli  (1987)  esitti,  
että  Finnmarkin  ja  Tromsin läänien havumet  
sistä  hakattiin saksalaisten  tarpeisiin  vuosina 
1940-1945 yhteensä  noin 250 000  m 

3,
 mikä oli 

suunnilleen kaksi  kertaa näiden metsien arvi  

oitu kasvu samana aikana. Sodan loppuvai  
heessa hakattiin Paatsjokilaaksossa  Rajakos  
kelta alas päin  yli 1 000 hehtaarin alueella. 
Tulosta täydensivät  vielä metsäpalot  ja venä  
läisen armeijan  toiminta. Näillä alueilla on  nyt  
kauniita kasvatusmetsiä,  joiden  nopeaan syn  
tyyn  vaikutti vuonna 1947 sattunut hyvä sie  
menvuosi (Hvosleff  1956,  Sveli 1987).  Monet 
sodanaikaisten hävityshakkuiden  jäljille  vil  

jellen  tai  luontaisesti  syntyneet  hyvät  männiköt 

ovat  esimerkkejä  metsänrajamänniköiden  uu  

distumiskyvystä.  Paatsjokilaakson  lisäksi  täl  
laisia alueita on  Aitan laaksossa  ja  Porsangin  
Skoganvarrissa.  

4.3.3 Lapin  metsäpolitiikan  linjaus  2. 

maailmansodan jälkeen  

Jäämeren vesistöalueen syrjäisten metsien 

hyödyntämismahdollisuuksia  oli jo 1930- 
luvulla ajateltu  siitä  näkökulmasta,  että  puuta  
varan kuljetus  tapahtuisi  etelään. Järvinen 

(1935  a)  pohdiskeli  keväällä  1935 tekemänsä 
tarkastuksen  pohjalta  (Järvinen  1935  b)  Tuntsa  

ja Oulankajoen,  Nuortijoen  sekä Jauru- ja 

Luttojoen vesistöalueiden puunhankinnan  

mahdollisuuksia todeten,  että Venäjän  vesiin 
kallistuvilta alueilta ei ole voitu  pitkään  aikaan 

hakata puuta myyntiin.  Hän arveli  myös,  että 
uiton  järjestely  naapurivaltion  kanssa  tuskin on 
mahdollista. Järvinen arvioi erilaisia vaihto  

ehtoja  todeten mm.,  että Rajajooseppiin  Ivalon 

suunnasta rakennettavaa tietä tulisi jatkaa  Jau  

rujoen  kautta Kemijoen  latvoille etelästä tule  

viin  teihin.  Tästä tiestä voisi  kehittyä  metsätien 

pohjalta  merkittävä yleinen  tie. Hän päätyy  

johtopäätökseen,  että vedenjakan  takaisten  
metsien kohtalo on lopultakin tulossa ratkaise  

vaan  vaiheeseen. 

Seppänen  (1939)  teki kattavan selvityksen  

Tuntsa-ja  Oulankajokien  sekä  Jäämeren pääve  

sistöalueiden metsistä ja niiden kaukokulje  

tusmahdollisuuksista. Tuntsa-ja  Oulankajoen  
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Kuva  25.  Kauppakuja, jolla  metsähallitus myi  pystykaupalla  20.  vuoristoarmeijalle  20  000  kpl  pikkutukkeja  Inarin  

Nangujärven seudulta.  Kohdassa  1 todetaan, että hoitoalue leimaa  puut  huolellisesti  niin, että  maantielle  näkyvät  
metsät jäävät hakkaamatta.  Kohdassa  3  ostaja  sitoutuu  maksamaan  myös  hakkuun  valvonnan  kustannukset  ja  kor  
vaamaan vahingot. Hakkuu  toteutettiin  vankityövoimalla  ja vedätyksessä  käytettiin  muuleja. 
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Kuva  27. Saksalaisia  sotilaita  sahaamassa  moottorisahalla  keloja Inarin  Könkäänjärvellä vuonna 1943. S.  Kankaan  
kokoelma.  

Kuva  26.  Saksalaisten  hankintatyömaa Inarin  Solojärvellä  vuonna 1943.  Työntekijöinä  oli  suomalaisten  lisäksi  venä  
läisiä  sotavankeja. Työnjohtajana oli  entinen  Pasvik  Timberin  ukkoherra  Matti Koivula.  Kuljetuksessa  kokeiltiin  
ensimmäistä  kertaa  telatraktoreita.  Kuva. M. Koivula.  Inari-seuran kokoelma. 
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päävesistöalueen  puuston tilavuudeksi  arvioi  
tiin noin 50  milj.  m 3  ja Jäämeren päävesistö  
alueen 66 milj. m 

3.

 Tässä oli luonnollisesti 

Petsamon alue mukana.  Seppäsen  hakkuulas  
kelman mukaan Jäämeren vesistöalueella voi  

taisiin  tehdä päätehakkuita  noin 6 000 ha vuo  

dessa, joista  kertyisi  370  000 m 
3.
 Hän totesi 

kuitenkin,  että  koska  suurin osa  on suojamet  
säaluetta, laskelmaa täytyi muuttaa varovaisen 

metsänkäsittelyn  takia siten, että vuotuinen 
hakkuumäärä on noin 200 000  m 

3,
 mistä kas  

vatushakkuiden osuus  on 10 %.  Hän arvioi,  

että Teno-,  Näätämö-,  Pakana- ja Petsamojoen  

vesistöalueilla metsien merkitys  rajoittuu  pai  
kallisten tarpeiden  tyydyttämiseen.  Paatsjoen  
alueen ainoana varsinaisena kuljetusvaihtoeh  

tona hän piti  Paatsjoen  uittoa mainiten myös  
mahdollisuuden kuljettaa  puuta koneellisesti  

Ivalojoen eteläpuolelta  Kemijoen  vesistöön.  
Lutto- ja Jaurujokien  alueella kaukokuljetus  
mahdollisuuden arvioitiin  perustuvan  autotal  
viteihin tai siirrettävään  metsärataan. 

Lapin  syrjäisten  metsien problematiikkaan  

paneutui  perusteellisimmin  Vilho Lihtonen,  

joka  1940- ja 1950-luvulla käsitteli aihetta 

monissa tutkimuksissaan ja kirjoituksissaan.  
Metsätalousmaantieteellisessä koko maan  kä  

sittävässä  tutkimuksessaan Lihtonen (1948)  

puuttui  monessa  kohti  myös  Jäämeren alueen 

ongelmiin,  todeten talouspiirin olevan  erään  

lainen umpisokkelo,  jonka  metsävarojen  käyttö  
on oma erikoisongelmansa.  Lihtonen päätyi  

periaatteellisesti  tärkeään valtakunnalliseen 

linjaukseen  todeten,  että  valtion metsien koko  
naishakkuumäärässä on odotettavissa alenemi  

nen, ellei  heti ryhdytä  voimaperäisin  toimiin 
hakkuutoiminnan siirtämiseksi yhä  laajem  

massa  mitassa  pohjoiseen  ja  itään.  Tuottohak  
kulaskelmassaan  Lihtonen sai tuloksen, että 

Jäämeren vesistöalueen 790  000  hehtaarin 

metsämaalta voidaan hakata vuodessa 513 000 

m 
3,
 josta männyn osuus  on  370 000  m 3.  Hän  ei 

maininnut mitään suojametsien  vaikutuksesta  
laskelmaan. Lihtonen painotti  suuressa  mitta  
kaavassa toimimisen etuja  syrjäseuduilla.  

Kaukokuljetuksen  kehittämisen vaihtoehtona 

hän mainitsi kiinteän tai kenttäradan  Inarijär  

ven  rantaan  ja piti  Inarin suuntaa  Kemijärvelle  

ajatellun  teollisuuskeskuksen luontaisena han  
kinta-alueena. 

Katsauksessaan valtion metsätalouteen 

Lihtonen (1949)  julkaisi  kartan  talouselämältä 

eristetyistä  alueista. Näitä alueita olivat Jääme  

ren  vesistöalue  ja  Kuusamon ylänkömaa  (kuva  
28). Artikkelissaan "Syijäiset metsät ta  
loutemme tukena" Lihtonen (1951  a)  kuvasi  
pateettisen  kaunopuheisesti  syrjäisten metsien 

merkitystä  sodissa pienentyneen  metsäalan 
korvaamisessa. Hän  totesi näidenkin metsien 

olleen mukana maan hakkuusuunnitteen pe  
rusteissa ja  oli sitä  mieltä, että  nyt  on tullut 
näiden metsien vuoro  tulla käyttöönotetuiksi.  
Ne voisivat  samalla antaa elpymisaikaa  voi  
makkaasti hakatuille maatilametsille. 

Lihtonen mainitsi, että on esitetty  sellaisia  

kin  ajatuksia,  että nämä metsät  säilytettäisiin  

pysyvästi  käytön  ulkopuolella  näytteenä met  
siemme luonnontilaisista oloista.  Hän itse oli  

sitä mieltä, että maallamme ei ole varaa sellai  

seen ylellisyyteen,  vaan suunniteltavana oleva 

kansallis- ja  luonnonpuistojen  verkosto  riittää. 
Lihtosen selvityksiin  perustuivat myös 1950- 
luvun alun komiteanmietintöjen  Lapin  metsiä 
koskevat kannanotot. Teollistamiskomitea 

(Komiteanmietintö  1951) totesi,  että Jäämeren 

alue on talouselämältä täysin  eristettyä  seutua 

ja sieltä  olisi  saatavissa teollisuuspuuta  0.5 

milj. m  3  vuodessa.  Puun  maakuljetusoloja  sel  
vittänyt komitea (Komiteanmietintö  1952)  
tarkasteli myös  Inarin talousalueen kuljetuson  

gelmia.  

Lapin  tulevan metsäpolitiikan  linjausten  
kannalta merkittävä tilaisuus oli  Suomen Met  

sänhoitajaliiton  ja  Lapin  metsänhoitajien  syys  
kuussa  1954 järjestämät  neuvottelu-ja  retkei  

lypäivät.  Esitelmät  julkaistiin  kirjana  "Lapin  
metsien mahdollisuudet" (Kauhanen 1955).  

Seuraavassa  on tämän tilaisuuden keskeisiä  

metsänrajametsiä  koskevia  kannanottoja:  

-  Ilvessalo (1955) painotti  suojametsien  
suurta  osuutta  todeten niissä  voitavan har  

joittaa  metsätaloutta vain  hyvin  rajoitetussa  
mitassa. 

-  Kekkonen (1955)  tarkasteli Inarin alueen 

ongelmia  ja  mahdollisuuksia viitaten työnsä  

aloittaneeseen Inarin komiteaan. 
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Kuva  28.  Lihtonen  (1949). Selvitys  "talouselämältä  eristetyistä  alueista".  

-  Lihtonen (1955)  korosti  suurimittakaavai  

sen  toiminnan merkitystä  ja  esitteli jo  vuo  
desta 1947 lähtien nolla-alueilla tehtyjä  

keskitettyjen  hakkuiden suunnitelmia. 

-  Järvinen (1955)  ilmaisi  tyytyväisyytensä  

siihen,  että  toiminta vihdoinkin käynnistyy  

ja piti varovaisuutta vanhojen  yli-ikäisten 
metsien uudistamisessa pahana  asiana. 

Siren (1955  b)  mainitsi retkeilyllä pitämässään  

esitelmässä,  että niin sanotussa  suojametsä  
vyöhykkesssä  ja  tundralla on runsaasti koivut  

tuneita leuivia kankaita,  jotka parhaillaan  

muuttuvat männiköiksi.  Hän totesi,  että  hyväl  
lä syyllä  voidaan  arvioida, että  puolet  koivut  
tuneesta  alasta voidaan muuttaa  männiköiksi ja  
täten mäntymetsien  vuotuinen kokonaiskasvu  

suurenee 2 milj. m 3.  Tilaisuuden optimistisessa  
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julkilausumassa  esitettiin myös  syrjäisten  alu  
eiden kuljetusolojen  parantamista.  

Voidaan todeta,  että  Lapin  syrjäisten  metsi  

en problematiikka, jota oli mietitty  1930- 

luvulta  lähtien,  oli kypsynyt  ratkaisuvaihee  

seen, mitä hyvin  kuvastavat  vuoden 1954 se  

minaarin kannanotot. Syrjäisten  metsien te  
hostettu käyttöönotto  tuli  olemaan yksi osa 

Lapin  metsätalouden ja  metsäteollisuuden ke  
hittämisohjelmaa,  josta metsätalous,  metsäte  

ollisuus ja poliittinen  johto olivat saavuttaneet  
riittävän  yhteisymmärryksen.  Johtopäätös  oli,  

että  Lapin  metsätalouteen ja  metsäteollisuu  

teen  kannattaa investoida sekä liiketaloudelli  

sin  että  kansantaloudellisin perustein.  Metsän  

hoidollisia ja ekologisia  tekijöitä  ei pidetty  

päätehakkuiden  laajentamista  rajoittavina  te  

kijöinä  ja raaka-aineen riittävyydestä  ei vielä 
tarvinnut kantaa huolta,  sillä ennen  vuosina 

1951-1953 suoritettua valtakunnan metsien 3. 

inventointia Lapin  hakkuumahdollisuudet oli 

arvioitu  vuodessa 3.5 milj.  m3:ksi,  kun  taas  
tehtaiden käyttö  oli  noin 1 milj.  m 3.  Uuden  
inventoinnin tulosten  pohjalta voitiin  poistu  
masuunnite päätellä  noin 6 milj. m

3:ksi  

(Kuusela  1979). 

4.3.4 Inarin metsävarojen  käytön  

vaihtoehdot 

Tilanne 1950-alussa 

Sotien jälkeen  Inarin väestö- ja elinkeinora  

kenne muuttuivat merkittävästi. Ennen sotia  

väestön pääelinkeinoja  olivat olleet maatilata  

lous  ja  porotalous.  ATIF:n savotat  olivat anta  
neet  talvisia  ansiomahdollisuuksia 1920-luvun 

alusta lähtien. Jälleenrakennuskauden aikana 

talon- ja  maanrakennustöitä oli  paljon  ja  työt  

tömyysaste  oli alhainen. Vähitellen siirryttiin 

yleisesti  omavaraistaloudesta rahatalouteen ja 

palkkatyöhön.  Inarin kuntaan oli  siirtynyt  pal  

jon petsamolaisia  ja lisäksi  jälleenrakennus  
kauden suurten  työmaiden  loputtua  osa  työnte  

kijöistä  jäi  pysyvästi  Inariin,  jonka  väkiluku 

oli  noussut vuoden 1938 2 500:sta 5 200: aan 

vuonna 1952. Tämän kehityksen  tuloksena 

Inarin kunnassa oli  1950-luvun alkupuolella  

noin 1 000 henkeä väestöä, jolla ei ollut pysy  

vää työmahdollisuutta  (Inarin kunnanhallitus 

1953,  Komiteanmietintö 1955).  Näin oli syn  
tynyt  periaatteessa  vastaava  liikaväestön tilan  

ne kuin 1800-luvulla uudisasutuksen aikana. 

Metsä-  ja puutaloudelle  asetettiin pysyvien  
työmahdollisuuksien  tarjoajana  suuria  toiveita. 
Tässä vaiheessa paikalliset  odotukset metsäva  

rojen  käytön  suhteen olivat  Inarissa  yhtenevät 
maakunnallisten ja  valtakunnallisten syrjäisiä  
metsiä koskevien  hyödyntämisajatusten  kans  

sa. 

Paatsjoen  uittomahdollisuuden päätyttyä 
muuttuivat Inarin alueen puunhankinnan  
edellytykset  täysin. Syksyllä  1946 Ivalossa  N. 

A. Osaran johdolla pidetyssä  neuvottelussa 

todettiin, että Petsamon menetyksen  jälkeen  
olisi tutkittava lyhin  mahdollinen yhteys  Ina  

rijärvestä Norjaan Paatsjokilaakson  maantie  
hen. Osaran toimeksiannosta I. Grönlund,  O. 

Alm ja E. Korpimäki  selvittävät lokakuussa 
1946 kolme vaihtoehtoista tiesuuntaa Tsurnu  

vuonon suunnalta Norjaan (Metsähallitus  

1946  b).  Samaan yhteydessä  kehiteltiin  ajatusta  
sahan perustamiseksi  Inarijärven  Tsuolisvuo  
noon norjalais-suomalaisena  yhteisyrityksenä.  

Hanketta oli  ajamassa  mm. ATIF-yhtiön  enti  
nen metsäpäällikkö  Ilmari Grönlund. Yhteis  

yrityksen perusteltiin  tuovan  työpaikkoja  mo  

lempiin  maihin (Grönlund  1951, A/S Norsk 

Finsk  Trelastkompani  1951).  Hanke ei edennyt  

alustavia  suunnitelmia pitemmälle.  

Jälleenrakennusaikana tehtiin rakennuspuun  
hakkuita  etupäässä  Ivalon eteläpuolisilla  met  
säalueilla. Metsähallitus teetti suurelta osin  

myös  sahauksen. Jälleenrakennusajan  puun  
hankinnan ja sahauksen sekä rahoituksen ja 

kuljetusten  erityisjärjestelyt  kestivät  vuodesta 

1945 vuoteen  1949 (Ursin 1980). Paikallista 

puun käyttöä  edusti Ivalon Saha Oy,  joka 

käytti  alle 10 000 runkoa vuodessa. Yhtiö suo  
ritti uittoja Ivalojoessa  vuosina 1945-1950 

(Itkonen  1985). Imatran Voima Oy  rakensi 

Neuvostoliitolle Paatsjokeen  Jäniskosken ja 

Rajakosken  voimalaitokset vuosina 1946- 
1954. Näihin tarkoituksiin hankittiin noin 

210 000  rankoa sahapuuta.  Pieniä koeluontei  

sia tukkieriä vietiin eteläänpäin  ja Norjaan.  
Paikallinen polttopuun  käyttö  valtion metsistä 
oli noin 20 000  p-m

3 vuodessa. Saha- ja raken  

nuspuun hakkuut olivat jaksolla 1946-1953 
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keskimäärin noin 30 000 m 3 vuodessa 

(Komiteanmietintö 1955, Metsähallitus 

1970  a).  

Vuodesta 1953 lähtien alkoi  ratapuiden  ky  

syntä  ulkomaan vientiin. Tärkeimpiä  kohde  
maita olivat Unkari,  Itä-Saksa  ja Englanti.  
Laajat  ratapuuaiheiden  hakkuut jatkuivat  
1950-luvun loppuun  asti.  Tänä aikana käytiin  

poimintahakkuilla  läpi  lähes 45 000 ha  lähinnä 

Ivalon etelä-ja itäpuolisia metsäalueita 

(Metsähallitus  1970  a).  Ratapuuhakkuille  omi  

nainen piirre oli  hakkuutähteen suuri osuus.  
Kuusela (1961)  esitti, että metsään saattoi jää  

dä tyveyksinä  ja latvuksia noin 60  % hakkuu  

poistumasta.  Kuitupuun  kysynnän  käynnistyt  

tyä  vuonna 1961 ja laatuvaatimusten alennut  

tua kerättiin "liekosavotoissa" "liipisavotoi  

den" jäljiltä maapuuta 1970-luvulle asti.  Maa  

puun ja  jätekoivikoiden  hakkuissa  oli  merkit  

tävä osuus yksityisyrittäjinä toimineilla 

"leveranssimiehillä",  jotka ostivat  puun pysty  

kaupalla  metsähallitukselta ja myivät  valmiin 

puutavaran yhtiöille.  Vuonna 1959 tehtiin en  

simmäinen merkittävä tukkikauppa  Kemijoen  
uittoon (Metsähallitus  1970  a).  Inarin hoitoalu  

een hakkuupoistuma  oli 1950-luvulla keski  
määrin noin 100 000 m 3  vuodessa  ja hakkuu  

tähteen osuus siitä oli noin 25 % 

(Metsähallitus  1960  c). 

Inarin komitea 

Valtioneuvoston vuonna 1952 asettaman ns.  

Inarin komitean tehtävänä oli selvittää alueen 

puunhankinnan,  kuljetusten  ja paikallisen  ja  

lostuksen mahdollisuudet. Tämä oli  ensim  

mäinen komitea suojametsäkomisionin  jäl  

keen,  joka  todella perusteellisesti  selvitti Inarin 

metsä-ja puutalouden edellytyksiä. Veijo 

Heiskanen tarkisti komitealle valtakunnan 

metsien 1. ja  2.  inventoinnin aineistojen  poh  

jalta  alueen metsävaralaskelmat esittäen tulok  

set vesistöalueittain. Kasvullisen metsämaan 

alaksi  saatiin 586 000  ha ja  keskitilavuudeksi  
46 m3/ha  sekä keskikasvuksi  0.7  m3/ha. Käyt  

töön saatavaksi  puuston  tilavuudeksi  arvioitiin  
kaikkiaan 20-21 milj. m  3.  Lihtosen tuottohak  
kuulaskelman perusteella hakkuumääräksi 

saatiin 0.65 m 3  hehtaarilta  vuodessa,  joka  ja  

kaantui puulajeittain seuraavasti: mänty  
370  000  m 3,  kuusi  41 000 m  3  ja lehtipuu  
102  000 m 3.  Tältä  pohjalta  päädyttiin  männyn  
käyttöpuusuunnitteeseen  240 000  m 3  vuodessa  

(Komiteanmietintö  1955).  Komitea oletti, että 
metsähallitus käsittelee suojametsäalueen  
metsiä samanlaisin metsänhoidollisin hakkuin 

kuin varsinaisella talousmetsäalueella. 

Inarin hoitoalueen silloinen aluemetsänhoi  

taja Mäenpää  teki  komitealle selvityksen  
(Komiteanmietintö  1955) kuljetusmahdolli  
suuksien  parantamisesta  todeten: "Kun on 

käytettävissä  jo kokenut  henkilöstö ja  paikal  
lisiin olosuhteisin muovautunut organisaatio,  
voidaan työntyä  valloittamaan yhä  etäisempiä 

metsäseutuja.  Liikuttaessa nollarajan  vaijossa  
on ennenkaikkea  raaka-aineen hankintapuolel  
ta  saatava  ne  markat,  jotka  tarvitaan rajan  yli  

tykseen."  
Komitea päätyi  vaihtoehtolaskelmien jäl  

keen johtopäätökseen, että Inarin alueelta 

hankitun puutavaran  jalostaminen  alueen ul  

kopuolella  on kannattamatonta ja ehdotti siksi,  
"että Inarin työllisyyskysymyksen  hoitami  

seksi  ja  metsien uudistamiseksi" olisi ryhdyt  

tävä toimenpiteisiin. Ehdotuksiin sisältyi  kehä  
sahalaitos ja kovalevytehdas  Inarijärven Nan  

guvuonoon sekä tieyhteyksien  rakentamista,  

joista  tärkein hanke oli yhteys  Noijaan  Virta  
niemen kautta. Komitea tutki sahan vaihtoeh  

toisina sijoituspaikkoina  jo vuosisadan alussa  
esillä olleen Tsuolisvuonon sekä Tsumuvu  

vuonon. 

Komitean ehdotukset merkitsivät sitä,  että 

nollaraja puunhankinnassa  Kemin suuntaan  

säilyi.  Sen sijaan  nähtiin kannattavaksi  ja työl  

lisyys-  sekä  metsien uuudistamisen perusteilla  
suotavaksi vyöryttää alueen sisäistä timber 

frontieria kohti syrjäisiä  metsiä. Suojametsä  
alueen metsien erityisasemalle ei annettu  

suurta painoa suunnitelmissa. Komitean esi  

tyksiä ei  toteutettu lukuunottamatta paikallisia  
metsätiehankkeita. Tiesuunnitelma Kessin 

alueen kautta Norjan  rajalle tehtiin ja  merkit  

tiin  maastoon.  Syynä  teollisuuslaitoshankkei  
den pysähtymiseen  oli  esille  noussut  noijalais  
suomalainen yhteishanke  (Linnamies  1961  a).  
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Kirkkoniemen tehdashanke 

Ajatus  Kirkkoniemen selluloosatehtaasta  pe  
rustui  aikaisempaan  yhteistyöhön  Inarin puun  
hankintaan perustuvassa  sahateollisuudessa 

Noijassa. Asian ottivat esille vuonna  1956 

Pohjoismaiden  Neuvoston kokouksessa  pää  
ministerit Kekkonen ja  Gerhardsen. Norja  oh 
vuonna 1955 asettanut komitean selvittele  

mään asiaa. Suomalaista valtuuskuntaa johti  
suurlähettiläs A. Thessleff  ja  jäseninä  olivat  
E. Kinnunen ja  H. Gripenberg.  Neuvotteluja  

käytiin  Oslossa  tammikuussa 1957 ja  päädyt  
tiin  siihen, että  Noija  selvittää  teollisuuslaitok  
sen kustannuksia  ja Suomi  raaka-aineen han  
kintaa. Suunnitelmissa päädyttiin  lopulta  
60  000 tonnin vuotuisen tuotannon yksikköön  
(Santala  1980).  

Metsähallituksen liikeosaston  päällikkö  
H.  Gripenberg  antoi välittömästi metsänhoitaja  
T. Simosen johtaman  työryhmän  tehtäväksi 

selvittää hankkeen edellyttämät  puunhankin  

nan ja  kaukokuljetuksen  vaihtoehdot ja kus  
tannukset. Työ valmistui maaliskuussa 1957 

(Simonen  ym. 1957).  Toimikunta mainitsi,  että 

periaatteessa  hakkuukertymä  on suojametsä  

alueella pienempi  kuin  talousmetsissä,  mutta  ei 
huomioinut asiaa laskelmissaan. Vuonna 1958 

nimitettiin Suomen ja Noijan  yhteinen  asian  

tuntijakomitea  jatkamaan  suunnittelua. Gri  

penberg  (1958)  oli teettänyt  tammikuussa 1958 

komiteaa varten  Inarin alueen hakkuusuunni  

telaskelman,  jossa  todettiin 60  000  tonnin sel  
luloosatehtaan tarvitsevan raaka-ainetta 444 

000  p-m
3 vuodessa. Laskelman mukaan  saata  

vissa oli vuosittain paperipuuta,  pikkutukkeja  

ja  polttopuuta  yhteensä  1 030 000 p-m
3

.  Gri  

penberg  totesi,  että raaka-ainevarojen  ollessa 

tällaiset,  ei 60  000 tonnin vuosituotannon teh  

dasta voida pitää ainakaan ylimitoitettuna.  
Tältä pohjalta  esitettiin  metsähallituksen selvä 

myönteinen  kanta asiaan. 

Simonen (1958)  oli  saanut  Gripenbergiltä  

vielä täydentävän  selvitystehtävän  ja  hän tar  
kasteli laskelmien perustekijöitä  raportissaan  

vuoden 1958 lopulla  todeten,  että  perustana 

ovat  metsämaan ala 590 000  ha, käyttöön  saa  

tava  puusto  noin 20-21 milj. m  3  ja  vuosittainen  

hakkuukertymä  525 000 m 3.  Näillä  perusteilla  
raaka-aineen saanti olisi turvattu. Puunhankin  

nan työvoiman  tarpeeksi  Simonen  arvioi  noin 
900 henkilöä. Myös Yijö  Ilvessalo oli  ilmoit  
tanut kauppa-ja  teollisuusministeriölle  vuonna 
1959 käsityksenään,  että raaka-ainetta riittää  
60 000  tonnin tuotantoon, koska hakkuusuun  
nite (kokonaissuunnite  kuoretta)  voisi olla  1.47 
m

3/ha vuodessa (Santala  1980). Kuuselan 

(1997)  mukaan  Ilvessalon suunnite perustui  
käsitykselle,  että Suomea tarkastellaan  koko  

naisuutena,  jolloin  edistyvä  metsätalous edel  

lyttää  aluksi  selvästi  kasvua  suurempia  hak  
kuita  Pohjois-Suomessa.  Edelleen Ilvessalon 

suunnitteen puutavaralajilaskelmissa  oli  selviä  
virheitä  (Kuusela  1997). Inarin hoitoalueessa 
keväällä  1959 Linnamiehen johdolla  pidetyssä  
neuvottelussa  kaavailtiin  jo tulevia hakiaiu  
suunnitelmia  (Metsähallitus  1959).  Linnamies 
selosti valmistumassa olevaa valtion metsien 

yleissuunnitelmaa  (Linnamies  1959).  Todet  

tiin, että kestävä suuunnite metsämaalla on 

talousmetsissä 1.6 m3/ha  vuodessa kuoretta ja 
suojametsäalueella  1.1 m

3/ha sekä Utsjoen  
hoitoalueessa 1.0 m

3/ha. Huonokasvuisilta 

metsämailta suunniteltiin hakattavaksi 0.3 

m
3/ha.  Neuvottelussa päädyttiin  arvioon, että 

valtion metsien hakkusuunnite Inarin ja  Utsjo  
en hoitoalueista on yhteensä  510 000 m 3  kuo  

retta vuodessa. Loppupäätelmä  oli,  että Kirk  
koniemi-hankkeen puun tarve  voidaan tyydyt  
tää. Lisäksi  Enontekiöltä kertyisi  40 000 m 3 
vuodessa. 

Asiantuntijakomitea  esitti raporttinsa  ke  
väällä 1959 ja  maiden valtuuskunnat tekivät 

virallisen esityksen  hallituksille  yhteistyöso  
pimukseksi  kesällä  1959 (Santala  1980).  Lapin  
maakuntalehdissä käsiteltiin  kesällä  1959 laa  

jasti  Inarin metsätaloutta ja todettiin uuden 

ajan alkavan komitean esitysten  toteutuessa 

(esim.  Lapin  Kansa 1959). 

Inarin hoitoalueen hakkuumahdollisuuksista 

oli  saatu uusia  perustietoja  ensimmäisen  nyky  
aikaisen ilmakuvapohjaiseen  inventointiin pe  
rustuvan  Kullervo Kuuselan laatiman metsä  

taloussuunnitelman valmistuttua keväällä 1960 

(Metsähallitus  1960  c).  Taloustoiminnan piiris  

sä  olevaksi metsämaan alaksi  saatiin 386 000 

ha. Keskitilavuus  oli talousmetsäalueella 65 

m
3/ha ja  suojametsäalueella  50 m3/ha.  Tukki  

puuston määrä  oli tehdyistä  hakkuista huoli  

matta paljon  aikaisempia  arvioita suurempi  eli 
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noin 28  milj. runkoa. Hakkusuunnitteen laa  

dintavaiheessa otettiin huomioon Kirkkonie  

men tehdashanke ja siihen liittyen laskettiin 
kaksi  suunnitevaihtoehtoa. Kestävän hakkuu  

määrän  suunnitteessa vuotuinen poistuma kuo  

retta oli  356  000 m  3  ja  0.9  m3/ha sekä  eksploa  
toivassa  suunnitteessa  519 000 m 3  ja 1.3 m3/ha. 

Jälkimmäinen vaihtoehto merkitsisi hakkuu  

määrän putoamista  viidennekseen noin 50  
vuoden kuluttua. Kuusela otti itse selvästi  

kantaa kestävän  suunnitteen puolesta.  

Samoihin aikoihin Halmekoski (1960) esitti 

Jäämeren vesistöalueelle huomattavan opti  

mistisen suunnitearvion,  jota Kuusela (1960)  
välittömästi kritisoi virheelliseksi. Myöhem  
min Linnamies (1961  a) laski Kuuselan kestä  

vän suunnitteen perusteilla,  että koko  Inarin  
alueelta yksityismetsät  mukaan otettuna löy  

tyisi  kuitupuuta  Kirkkoniemen tehtaalle enin  

tään 50  000 tonnin tuotantoa varten, kun otet  

tiin huomioon suojametsäkin  vaatimukset.  

Myös  nähtävissä oleva etelän suunnan puun  
tarve oli tässä arviossa  taustatekijänä.  Mikola 

(1961)  korosti  asiassa  käydyssä  keskustelussa  
varovaisuutta ja monikäytön  näkökulmaa ni  
mittäen Kirkkoniemi-suunnitelmaa "Inarin  

metsien teurastussuunnitelmaksi". Samoin  

Kalliola (1961)  toi esille suojametsäalueen  

luonnonsuojelullisen  merkityksen.  Metsähalli  

tus antoi helmikuussa 1961 uuden metsäta  

loussuunnitelman kestävään hakkuusuunittee  

seen pitäytyvän lopullisen  kielteisen lausun  

tonsa  Kirkkoniemi-hankkeesta (Santala  1980). 

Kairamo (1961)  arvosteli Kemin teollisuuden 

näkökulmasta hanketta kannattamattomaksi ja 
väittäen sen johtavan  "todellisen isänmaan 

parturoinnin  hyväksymiseen  Inarin metsille". 
Metsäntutkimuslaitoksen virallisessa lausun  

nossa  toukokuussa 1961 todettiin Inarin alueen 

vuotuisen kuorettoman hakkuusuunnitteen 

olevan 470 000 m 3. Lausunnossa  puntaroitiin  

raaka-aineen tietyin edellytyksin  riittävänkin,  

mutta ei pidetty  järkevänä  sitoutua hankkee  

seen, jossa metsävarat sidotaan maksimikäytön  

tasoon  (Metsäntutkimuslaitos  1961). 

Kemijärven  selluloosatehtaan perustamisen  
mahdollisuuksia selvitettiin lähes samanaikai  

sesti Kirkkoniemen tehdashankkeen kanssa.  

Kauppa-ja  teollisuusministeriön asettama La  

pin  teollisuustoimikunta oli kesällä 1960 val  

mistuneessa osamietinnössään selvitellyt  

Kemijärven selluloosatehtaan perustamisen  

edellytyksiä.  Toimikunta päätyi  lopputulok  

seen, että raaka-ainepohja  riittää  Kemijärven  
tehtaalle vaikka otetaan  huomioon Kirkkonie  

men hanke ja Kemin teollisuuden laajenemi  
nen (Lapin  teollisuustoimikunta 1961).  Lapin  
teollisuustoimikunnnan (1960) laskelmien 

perustana  oli  Yijö Ilvessalon (1960)  ns.  uusi  
hakkuusuunnite,  jonka pohjalta  Halmekoski 

teki raaka-ainelaskelmia. Teollisuustoimikunta 

ei ottanut  Inarin metsiä mukaan Kemijärven  

tehtaan raaka-aineperustaan,  vaikka arvioikin,  

että Kirkkoniemen tehtaan tarpeen lisäksi  Ina  

rin alueelta jää muualla käytettäväksi  kuitu  

puuta  noin 100 000 m 3.  Kuusela ja Siren 

(1961)  totesivat, että Yijö Ilvessalon em. hak  

kuusuunnite on Jäämeren vesistöalueella niin 

suuri,  että  metsien hajanaisen  luonteen ja suo  

jametsäkin  vuoksi  hakkuita  ei  voida toteuttaa  

esitetyssä  laajuudessa.  Myöhemmin  Santala 

(1980)  oli sitä  mieltä, että metsähallituksen ja 

metsäntutkijoiden  vastustuksen takia Kirkko  

niemen tehdashankkeesta luovuttiin vuoden 

1961 aikana. On myös  viitattu sotilaspoliittis  
ten tekijöiden vaikuttaneen päätökseen  

(Kuusela  1997). Myös  teollisuuden ja  yleisen  

mielipiteen paine  vaikuttivat asiaan ja nähtiin 

paremmaksi  kehittää teollisuutta kotimaassa.  

Puutavaran markkinointi etelään 

Metsähallitus asetti vuoden 1960 lopulla  toi  

mikunnan kiireellisesti selvittelemään Inarin ja 

Utsjoen  hoitoalueiden tulevan hakkuutoimin  

nan järjestelyä siltä  pohjalta,  että Kirkkoniemi  
suunnitelma ei toteudu, vaan että  puun mark  

kinointi tulee suuntautumaan  pääosin  etelään. 

Piirikuntapäällikkö  O. Almin johtaman  työ  

ryhmän  työ valmistui vuoden 1961 alussa 

(Metsähallitus  1961  c).  Työryhmän  perusai  
neistona olivat 1950-luvulla tehdyt  monet ai  
kaisemmat selvitykset.  Suojametsien  osalta 

työryhmä  totesi, että suojametsälaki  ei estä 

harkittujen metsänhoidollisten hakkuiden toi  

meenpanoa, joten  se  ei muodostu esteeksi  met  
sähallituksen hallinnassa olevien metsien käsit  

telyssä. Toimikunta päätyi  tulokseen,  että alu  

eella on yhteensä  395 000  ha metsämaata, 
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josta kuitenkin  Repojoen-Ivalojoen  latvaosien 
63 000  ha:n alue jätetään  luonnonolojen  takia 

ja metsänrajan  turvaamiseksi  toiminnan ulko  

puolelle. Samoin jätettiin laskelmista pois  

Inarijärven  puistometsä  ja  muut  vastavat  alu  
eet.  Näin metsätalouteen kuului  295 000  ha 

metsämaata, jonka  kuorettomaksi hakkuu  
suunnitteeksi laskettiin 247  000 m 3 vuodessa 

eli  0.84 m 3 /ha/v. 

Toimikunta selvitteli lähinnä maakuljetuk  

sen  ja  uiton eri  vaihtoehtoja  sekä  esitti  Inari-  
Pokka  yhteyden  kiirehtimistä sekä  Saariselän 

ylittävän  tien, Suomu-Kuttusvaara,  suunnitte  

lua. Paatsjoen  suunnan yhteyden osalta työ  

ryhmä  arvioi,  että tietä Noijaan  ei tulla raken  

tamaan, jos Kirkkoniemi-hanke ei toteudu. 
Tämän  takia  Inarijärven  itäpuolen  puunhankin  
ta tulisi olemaan vaikeaa.  Työllisyystilanne  oli 

muuttunut  1950-lukuun verrattuna ja toimikun  

ta arvioi,  että metsätöihin tarvitaan lisätyövoi  

maa muualta. Kuvasta  29 selviävät  Inarin alu  

een  metsätalouden 1960-luvun alun tärkeim  

mät kuljetusyhteydet  ja tehdyt  suunnitelmat. 

4.3.5 Puunhankintavaltainen aika  

Etelään suuntautuva puutavaran hankinta laa  

jeni  vähitellen ja  puumarkkinoiden  puolesta  
Inarin metsät olivat  normaalitilanteessa vuo  

desta 1965 alkaen,  kun Kemijärven  tehtaan 
valmistuttua alkoi kaikille  puutavaralajeille  
olla kysyntää,  myös  koivukuitupuulle  vuodesta 
1968 alkaen. Näin puumarkkinoiden  puolesta  
metsänhoidollisesti oikea metsien käsittely  tuli 

ensimmäistä kertaa mahdolliseksi. Puunhan  

kinnan  perusasetelmaksi  muotoutui kuitupuun  
toimittaminen autolla Kemijärven tehtaalle 

suoraan tai Kemijoen  uittoon Kitisenjoen  lat  
voille tai Ounasjoen  sivujokiin  Loukiseen ja  

Kapsajokeen.  Tukit  ja  ratapuuaiheet  jalostettiin 

pääosin  Inarissa,  missä  Vapo  Oy  oli suurin 

puun käyttäjä.  Hakkuumäärästä noin neljäsosa  
oli sahapuuta  ja  loput  kuitupuuta  ja polttopuu  

ta. Etelään suuntautuvan  puunhankinnan  lopul  

takin käynnistyttyä  muodostui toiminnan pää  

tavoitteeksi kannattavan puunkorjuun  järjes  
telmän kehittäminen. Kaukokuljetuskustan  
nukset olivat pitkistä etäisyyksistä johtuen 

selvästi  korkemmat kuin muualla Lapissa.  Tätä 

kompensoivat  alhaisemmat metsänhoidon 

kustannukset,  koska  mäntyvaltaiset metsät 
voitiin uudistaa luontaisesti. Kannattavuussyis  
tä, kuljetusongelmien  ja liian lyhytjänteisen  
suunnittelun tuloksena toiminnan alueellinen 

suuntaus vinoutui. Hakkuusuunnitteen perus  
teissa mukana olevista metsistä suuri osa oli 

saavuttamattomissa tiettömissä erämaissa,  
esim. Paatsjoen  pohjoispuoliset  alueet koko  
naan. Näistä syistä  jouduttiin  tilanteeseen,  jos  
sa  Inarin hoitoalueen vuotuinen hakkuumäärä 

hakattiin pääosin  hoitoalueen eteläosasta. 
Toimintatavaksi muotoutui ns. jyräävä  

toiminta,  missä laaja  metsäalue kerrallaan käsi  
teltiin pääasiassa  nopeasti  etenevillä uudistus  

hakkuilla. Metsänkäsittelyohjeiden  edellyttämä  
hakkaamattomien välialueiden jättäminen  to  
teutui vasta 1980-luvulla,  vaikka välialueet 

olivat sisältyneet  ohjeisiin  jo 1960-luvulta läh  
tien (esim.  Metsähallitus 1961e, 1966). Sand  

strömin  (1995  a)  mielestä  ohjeiden  periaatteet  
sivuutettiin teknis-taloudellista syistä ja  sel  
vimmin pohjoisilla alueilla, missä niiden 

käyttö  olisi  ollut  tarpeellisinta.  

Maakuljetuksen  kehityksen  seurauksena 

toiminta  muuttui  ympärivuotiseksi  ja  työnteki  

jät  vakinaistuivat.  Tämä toimintamalli edellytti  
tiheää metsätieverkostoa,  mikä  Inarin alueella 
olikin mahdollista,  koska soiden osuus on 

pieni.  Metsätiet  rakennettiin puskutraktoreilla.  

Tapahtunut  kehitys  oli  osa  laajempaa metsä  
hallituksen metsien puunkorjuun  rationali  
sointia ja koneellistamista,  missä metsänhoi  
don  ja  monikäytön  näkökohdat jäivät  taustalle 

verrattuna uusiin puunhankinnan  kehittämis  

kysymyksiin.  Vaikka varsinaiset keskitetyt  
hakkuusuunnitelmat eivät ulottuneet Inariin 

(Lihtonen  1951 b) kuului Inarin hakkuutoimin  

nan  tyyli  samaan perinteeseen.  Keskitetyt  hak  
kuusuunnitelmat olivat aikanaan ratkaisu nol  

larajan  ylittämiseen  ja niitä toteutettiin laajasti  

Pohjois-Suomessa  (Lihtonen 1948, 1951  b, 

Laitakari  1960, Valtanen 1994). Toiminnan 

haitoista keskusteltiin jo 1960-luvun alussa  ja 

esim. metsähallituksen neuvottelupäivillä 

vuonna 1961 todettiin, että  suuret leimikot  

ovat  perinne 1930-luvun pystykaupoista  ja että 

tulisi määritellä nykyoloja  vastaavat  leimikon 

optimikoot  eri alueilla (Metsähallitus  196 ld). 

Keskitetyn  toiminnan puunkorjuun  kannalta 
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Kuva 29.  Inarin  metsätalouden  maakuljetusyhteydet  ja tärkeimmät  suunnitelmat  1950- ja 1960-lukujen vaihteessa.  

(Metsähallitus  1961 c).  Esitetyt  tieyhteydet: 1. Nellim-Nyrud  2. Tsuolisvuono-Näätämö  3.  Suomu-Kuttusvaara  4. 

Menesjärvi-Pokka. Metsätaloustoimintaan  suunnitellun  alueen  raja ja puunhankinnan osa-alueet  I-VI. 

selkeä tyyli  jatkui  kuitenkin pitkään  ja Inaris  

sakin suuria leimikoita tehtiin 1970-luvun lop  

puun asti. Leimikon koko saattoi nousta  yli 

30 000 m3
:n. Inarin hoitoalue oli pitkään  talo  

ustulokseltaan Perä-Pohjolan  piirikunnan  va  

kaimpia,  mikä johtui  keskitetystä  toiminnasta 
vanhoissa mäntymetsissä ja metsänhoidon 

kustannusten alhaisuudesta. Saastamoinen 

(1982  a)  piti  Ylä-Lapin  metsätalouden kannat  
tavuuden tärkeimpinä  perusteina  metsien 

mäntyvaltaisuutta,  alhaisia metsänhoidon kus  
tannuksia ja hyviä  puunkoijuun  olosuhteita. 

Inarin alueella toimineet hoitoalueet Inari ja 

Utsjoki  yhdistettiin  vuonna 1975. Inarin hoi  

toalueeseen kuuluivat  Inarin talousmetsät ja 

osa  läntistä suojametsäaluetta.  Utsjoen  hoito  
alue käsitti  taas lähes yksinomaan  suojamet  

säaluetta ja sen lisäksi  laajat  pohjoiset  tunturi  

alueet. Inarin hoitoalue oli selvästi  puunhan  

kintapainotteinen  yksikkö.  Utsjoen  hoitoalueen 

kulttuuri oli  toisenlainen ja  siellä oli  perintei  
sesti  paneuduttu  suojametsäalueen  ja  metsänra  

jaseutujen  erikoiskysymyksiin  sekä luonnon  

suojelualueiden  hoitoon. Suppea  hakkuutoi  
minta oli  varovaista ja suunnittelu pienipiir  

teistä,  osittain  sellaista,  mitä sitten 1980-luvun 

ohjeet  toivat mukanaan. Myös  metsien moni  

käytön  ajatus  oli  jo osittain  viety käytännön  
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tasolle. Toisaalta taas  pienen  yksikön  talou  
dellinen tulos  oli huono (taulukko  7). Saatoin 

itse todeta tämän kulttuurieron toimiessani 

vuonna 1975 molemmissa hoitoalueissa. Uts  

joen hoitoalueessa oli jo  vuonna  1965 tehty 

epävirallinen  suunnitelma metsien monikäy  

töstä. Suunnitelmassa painotettiin  virkistys  

käytön  ja matkailun kasvavaa  merkitystä  

(Koivisto  1965).  Yhdistämisen jälkeen  entinen 

Utsjoen hoitoalue oli osa  suurempaa kokonai  

suutta ja vähitellen hakkuutoiminta laajeni  

myös  pohjoisella  suojametsäalueella.  

Puunhankintavaltaisella jaksolla  1960-1980 

oli  pystytty  toteuttamaan 1950-luvulla monissa 
suunnitelmissa esitetyt  toiveet Inarin metsien 
ottamiseksi pitkäjänteisesti  metsätalouden 

käyttöön.  Myös  paikallista  sahateollisuutta oli 

syntynyt  ja odotetut työllisyysvaikutukset  oli 

saavutettu. Metsätyöntekijöitä  tarvittiin  myös  
Inarin alueen ulkopuolelta.  Aluetaloudellisten 

ja työllisyysvaikutusten  lisäksi  myös  metsä  

hallituksen pitkäaikainen  tavoite oli  saavutettu: 
talouselämältä eristetyt  metsät oli  saatu kan  

nattavan  toiminnan piiriin.  Koko  ajan  toiminta 

oli kokonaisuutena kestävän metsätalouden 

periaatteen  mukaista eikä  hakkuusuunnitetta 

ylitetty  merkittävästi.  
Saariselän eteläpuolella  Sallan pohjoisosan  

suojametsäalueella  Tuntsajoen  seudulla oli 

suuri metsäpalo  kesällä 1960. Yhteensä paloi 
metsämaata  9 300 hehtaaria ja palo  ulottui 
osittain puurajalle  asti (Metsähallitus  1967  a). 
Paloalueen puutavaran  korjaamiseksi  käyn  

nistyi  eräs Lapin  suurimmista savotoista.  Kemi 

Oy  toimi alueella noin 15 vuotta. Paloalueella 

hakattiin vuosina 1960-1968 7 900 hehtaarin 

alalta noin 300 000 m 3  puuta.  Lisäksi hakattiin 

ns. viherleimikoita 5 400 hehtaarin alueella. 

Yhteensä Tuntsan savotassa hakattiin noin 

miljoona  kuutiometriä puuta (Haataja  1993).  

Suojametsäalueen  toimintaa selvitellyt  työ  

ryhmä arvosteli palamattomien  alueiden hak  

kuiden toteutustapaa  mutta arvioi,  että  metsän  

rajan tilapäistä  alenemista on  tapahtunut  vain 

paloalueella  (Metsähallitus 1971). Tämän 

suojametsäalueen  suurimman hakkuukeskityk  
sen metsänhoitotyöt  ovat  jatkuneet nykypäi  
viin asti.  Vaikka  uudistamisessa  on saavutettu 

hyviäkin  tuloksia on Tuntsan alue osoittanut 

käytännössä  suojametsäalueen  korkeiden alu  

eiden kuusimetsien  uudistamisen ongelmalli  

suuden. Tuntsa  on esimerkki  puunkoijuuval  

taisen ajan  toiminnasta,  missä luonnontuhon 

jälkien  korjaamiseen  liittyen ulotettiin jyräävä,  
avohakkuuvaltainen toimintatapa  suojametsä  

alueen lakialueilla asti.  

Taulukko  7.  Inarin  ja Utsjoen hoitoalueiden  metsätaloustoiminnan  keskeisiä  tunnuslukuja jaksolla 1961-1981.  Tulo  

jäämä on  laskettu  vuoden  1982  rahana.  Metsähallitus  (1985 a)  tietojen pohjalta. 

4.3.6 Hakkuusuunnitteen kehitys  

Metsätalouden intensiteettiä ja vaikutusta met  

säisten luonnonvarojen  muihin käyttövaihto  
ehtoihin voidaan kuvata monilla tunnuksilla. 

Selkein kuvaaja  on metsätalouden käytössä  

olevan ja käytön  ulkopuolisen  metsämaan 

määrä. Metsänrajametsissä  on ollut pitkään  
maankäytön  suunnittelussa horjuvuutta,  minkä 

takia metsätalouteen kuuluvan metsämaan 

määrästä esiintyi erilaisia arvioita. Epäselvyy  

teen vaikuttavat myös  metsänrajaseutujen  

Hoitoalue  Aika  Metsämaata, ha  Käyttöpuu- suun- Luovutus-  kerty-  Tulojäämä mk/m3
 

nite  m
3/v mä m

3/v 

Utsjoki  1960-1970  43 000  50 000  -  13.18 

Utsjoki  1971-1975  38 000  +16.49  

Inari 1960-1970  288  000  175 000  151 000  +14.25  

Inari 1971-1975  244  500 170 000  157 000  +30.44 

Inari (yhd.) 1976-1981 346  000  227 000  250 000  +29.99 
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maan ja puuston luokituksen  vaikeudet (vrt.  
Varmola 1988).  Hakkuusuunnite kuvaa mah  

dollista hakkuumäärää ja siten metsien tuo  
tantomahdollisuuksia ja  puuntuotannon inten  

siivisyyden  tasoa. Vuotuinen hakkuiden ala  ja 
varsinkin uudistushakkuiden ala kertoo sel  

västi hakkuutoiminnan alueellisen laajuuden.  
Vuotuinen hakkuumäärä ja  sen suhde kasvuun  

ja  käytössä  olevaan puuston tilavuuteen kertoo 
puustopääoman käytön  tasosta. 

Metsänrajametsien  käytön  historia poikkeaa  
muusta  Suomesta,  sillä  koko  teollisen käytön  
historia tämän vuosisadan alusta  vieläkin  jat  
kuen on luonnonmetsien talouskäyttöön  otta  

misen historiaa. Kuten  edellä on esitetty  oli  
Inarin metsien käyttö  ennen sotia  maksimis  
saan noin 140 000 m 3  vuodessa. Heikon mene  

kin  ja  metsien vajaakäytön  tilanteessa hakkuu  
suunnitelaskelmien merkitys  oli  vähäinen ja 
varsinaisia laskelmia tehtiin vasta  sotien jäl  
keen. Todettakoon kuitenkin,  että keisarillinen 

senaatti  oli  jo 1860-luvulla vahvistanut metsä  
hallituksen esityksestä  tarkastuspiireittäiset  

hirrenharsintajäijestelmän  mukaiset hakkuu  

määrät,  jotka olivat  1/30-1/40 vanhojen  puiden  

määrästä (Nylander  1916).  Osalle  Inaria sekä  

Tenojoen  vesistöalueen niukoille mäntyesiin  

tymille  oli  tehty  hyvinkin  tarkkoja  alueellisia 

jäljestetyn  hirrenharsintajäijestelmän  mukaisia 
haidcuulaskelmia  jo vuosisadan alussa  (Lakari  
1912,  Lihtonen 1947). Renvall (1919)  oli esit  

tänyt  Utsjoen  mäntymetsille  oman metsänra  

jamännyn  biologisiin  ominaisuuksiin  perustu  
van  metsänhoitojärjestelmänsä,  jonka  pääperi  
aate oh,  että harvoin toistuvien siemenvuosien 

väliajoilla  ei hakata enempää  puita  kuin mitä 
metsän uudistumisen kautta on syntynyt  ja 

kehittynyt.  Järjestelmää  voidaan  pitää  männyn 
uudistumisen ekologiaan  pohjautuvana  muun  
nelmana hirrenharsintajäijestelmästä.  

Toisen maailmansodan jälkeen  metsävaro  

jen  käyttöaste  nousi ja  monissa suunnitelmissa 
selviteltiin hakkuutoiminnan mahdollista laa  

juutta.  Laskelmien vertailua vaikeuttavat käy  

tetyt  vaihtelevat mittayksiköt  ja  laskentape  

rusteet.  Laskentateknisten ongelmien  lisäksi  

kasvullisen metsämaan määrittelyssä  oli suurta  

vaihtelua ja myös siinä,  mikä osa  metsämaasta  

katsotaan metsätalouteen kuuluvaksi  (taulukko  

8). 
Vuoden 1985 Inarin hoitoalueen metsäta  

loussuunitelman käyttöpuusuunnite  oli 0.75 
m

3/ha vuodessa kuorineen ja Lapin  valtion 
metsien keskimääräinen käyttöpuusuunite  oli  
vuonna 1992 0.82 m

3/ha/v (Metsähallitus  

1992  a). Taulukon 7 kuorettomat hakkuusuun  
nitteet voidaan muuttaa nykyistä  vastaaviksi 
kuorellisiksi käyttöpuusuunnitteiksi  kertoi  

mella 0.76 (Metsähallitus  1985  a).  Näin pääs  
tään  vertailuun,  jossa  kuorettoman kokonais  
suunnitteen taso  1.0 m3/ha/v vastaa  käyttöpuu  
suunnitteen nykytasoa.  

Kuuselan laatimaan (Metsähallitus  1960 c)  
Inarin hoitoalueen eksploatoivaan  suunnittee  
seen verrattuna  vielä nopeampaa vanhojen 
metsien uudistamisen vaihtoehtoa edustivat 

Ilvessalon  (1960)  ja  Linnamiehen (1959)  las  
kelmat. Linnamiehen koko Lapin  tuottohak  
kuusuunnite oli 50  % korkeampi  kuin aikai  
semmat  suunnitteet. Linnamiehen uudet suun  

nitteet otettiin virallisesti käyttöön  koko  maas  

sa  vuoden 1958 lopussa  (Metsähallitus 1958). 

Kuuselan laatimassa Inarin hoitoalueen met  

sätaloussuunnitelmassa käytössä  olevan met  

sämaan määrä oli epärealistisen  suuri. Vuoden 

1961 toimikunnan (Metsähallitus  1961  c) las  

kelmia on pidettävä  varsin  realistisina,  vaikka 
nekin edellyttivät yhtenäisten  mäntymetsien  
alueen ottamista lähes kokonaan metsätalou  

den käyttöön. 

Vuoteen 1961 mennessä  oli  jo  päästy  oike  
aan  käsitykseen  siitä, mitä toimenpiteitä  ja 

järjestelyjä  Inarin alueen metsien täysimittai  
nen käyttö  edellyttää.  Suurenevien hakkuu  
suunnitteiden perustana  olivat  aikaisempaa  

paremmat tiedot metsävaroista:  Linnamiehen 

(1959)  suunnitelma perustui  vuosina 1951- 
1953 tehdyn  valtakunnan metsien 3. inven  
toinnin täydentämiseen  ja Kuuselan tekemän 

Inarin hoitoalueen metsätaloussuunnitelman 

perustana oli vuosina 1954-1957 ilmakuvia 
hyväksi  käyttäen  tehty  kuviottainen inventoin  
ti. Suunnitteet sisälsivät myös  selvän päätök  

sen Inarin alueen metsien ottamisesta koko  

naan  talouskäyttöön.  
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Taulukko 8. Inarin  alueen  talouskäytössä  olevien  valtion  metsien  metsämaan  määrä  ja hakkuusuunnite jaksolla  1924-  
1961. Hakkusuunnite  tarkoittaa  kuoretonta  kokonaissuunnitetta.  

Periaatteellisesti mielenkiintoista oli Lin  

namiehen (1959)  laskelmissa suuri ero hak  
kuusuunnitteen tasossa  Inarin talousmetsien ja 

suojametsäalueen  välillä. Kuuselan laatimissa 
suunnitteissa (Metsähallitus  1960  c) ero oli 

pienempi.  Luonnonsuojelun  ja monikäytön  
näkökohdat eivät  olleet juurikaan  esillä  lu  

kuunottamatta Kirkkoniemi-hankkeen ratkai  

suvaihetta. Linnamiehen (1959) valtion  metsi  

en yleissuunnitelma  oli puhdas  puuntuotanto  

suunnitelma,  jossa  ei tarkasteltu muita käyttö  

muotoja. Linnamies (1961  b) piti tärkeänä 

kestävän käytön  toteutumista laajoilla  alueilla 

mutta ei nähnyt  sitä välttämättömäksi yhden  

hoitoalueen tasolla. Kuusela (Metsähallitus  

1960  c)  piti Inarin oloissa uudistumisen epä  
varmuuden vuoksi  päätehakkuiden  pinta-alaa  
ainoana kysymykseen  tulevana kestävyyden  

tunnuksena. Inarin hoitoalueen metsätalous  

suunnitelmassa (Metsähallitus  1960 c) on 
lyhyt  luku suojametsistä  ja  luonnonsuojelusta,  
missä Kuusela painotti  uudistumisen ja met  
sänrajan  turvaamisen ensisijaisuutta.  Hän ko  

rosti  myös  Inarijärven  rantametsien ja  saarten 
luonnontilaisuuden säilyttämisen  tärkeyttä  ja 
esitti  Ivalo-,  Lutto- ja  Suomujokien  rantamet  
sien säästämistä  hakkuilta. 

Hoitoaluekohtaisen kestävän  käytön  vaihto  
ehdon valinta oli Inarin luonnonvarojen  moni  

puolisen  käytön  ja suojelun  kaimalta  ratkaiseva  

päätös.  Myöhemmin  Kuusela (1974)  esitti kä  

sityksen,  että poistuma  suojametsistä  voisi  olla 
60 % vastaavan  alueen varsinaisten  puuntuo  
tantometsien poistumasta.  

Inarin hoitoalueen myöhemmässä  metsäta  
loussuunnitelmassa (Metsähallitus  1985 a)  

Laskelman  tekijä  Alue  ja aika Hakkuusuunnite  

m
3 /ha/v k:tta 

Metsätal. kuul.  

metsämaa, ha  

Hakkuusuunnite  

m
3/v k:tta 

Utsjoen ha  
1924-1938  

0.03  

Inarin  ha 

1924-1938  

0.33  

Jäämeren  ves. 

alue  1939 

0.25a 834 000n  200  000c  

Jäämeren  ves. alue 

1948 

0.65  790 000  513 000  

Inarin  alue  (1958) 0.90  590 000  525  000  

Utsjoen ha  1956-  
1965 

1.0 60 000  60  000  

w Inarin  ha  suojam. 
1956-1965 

1.1 160 000  180  000  

Inarin  ha tai. metsät 

1956-1965 

1.6 162 000  260  000  

Inarin  alue 

1959 

1.47  

S» 1 
Inarin  ha kestävä 

suunnite 

0.92  386 000  356 000  

■ Inarin  ha ekspl.  

suunnite  

1.34  386 000  519 000  

Inarin  alue 

1961 

0.84  295  000  247 000  

H Enontekiö  

1959 

0.9 44 000  40 000  

n  = kuorellinen  määrä, pinta-alassa  on mukana  Petsamo  
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tehtiin kolme vaihtoehtoista tavoitehakkuulas  

kelmaa 60 vuoden jaksolle.  Kiertoaikana oli  
160 vuotta  ja taimettumiseen arvioitiin kulu  

van keskimäärin 15 vuotta uudistushakkuusta. 

Uudistamisvoitteeksi  valittiin  vanhojen  metsi  
en runsauden takia taso  0.75 % eli 2 100 ha 

vuodessa. Laskelmat perustuivat  luontaiseen 

uudistamiseen ja viljelyn osuudeksi arvioitiin  
10 %.  Talousmetsäalueelle ja suojametsille  
tehtiin erilliset  laskelmat,  joissa erona oli  lä  
hinnä suojametsäalueelle  arvioitu alhaisempi  
kasvu.  Suunnitteeksi  jaksolle  1983-2003 valit  
tiin keskimmäinen vaihtoehto,  jonka  mukaan 

kuorellinen kokonaissuunnite oli 0.84 m
3/ha/v 

ja  käyttöpuusuunnite  0.75 m3/ha/v. Valtakun  
nan metsien 7.  inventoinnin tulosten  pohjalta  

laskettu  Perä-Lapin  kaikkien  mäntymetsien  
teoreettinen kokonaissuunnite oli  0.71 m3/ha/v 

(Mattila  ja Kujala  1982). Laskennassa  olivat 
mukana myös taloustoiminnan ulkopuoliset  
alueet ja  koko  poistona  oli  mitoitettu kasvun  
suuruiseksi. 

Selvin suunnitteen määrittämisen epävar  

muustekijä  on uudistushakkuusta taimettumi  
seen kuluva  aika  sekä  taimikon alkukehityksen  

hitaus. Ennen uudistushakkuuta syntyneet  ali  

kasvokset  vaativat usein pitkän  elpyxnisajan.  

Siemensatojen  riippuvuus lämpötilasta saattaa  

aiheuttaa suurta vaihtelua taimettumisajassa.  

Keski-ikäisten  metsien  puuttuessa johtaa  van  

hojen  metsien liian nopea uudistaminen her  
kästi  kestävyyden  ylittämiseen  varsinkin,  jos 

kestävyys  ymmärretään puuntuotannollista  

kestävyyttä  laajempana  käsitteenä. Metsähal  

litus otti 1980-luvulla ensijaiseksi  toimintaa 

mitoittavaksi tekijäksi  uudistamistavoitteen. 

Ylä-Lapissa  kuitenkin alitettiin uudistamista  
voite suunnitelmallisesti ja vuotuinen hakkuu  

suunnite pyrittiin koostamaan ensijaisesti 

muista kuin uudistamisen aloitushakkuista. 

Jaksolla 1985-1992 uudistamistavoitetta oli  

alitettu noin 35 % ja  toteutunut  hakkuukertymä  

oli  hakkuusuunnitteen mukainen (Metsähal  
litus 1993  b). 

Menettely  perustui  ajatukseen,  että  painot  

tamalla toimintaa jo  käsiteltyihin  metsiin  no  

peutetaan metsien kehitystä  ja hidastamalla 

vanhojen  metsien uudistamista pienennetään  
hitaan uudistumisen ja alkukehityksen  aiheut  

tamia riskejä.  Samalla pyrittiin  tasapainotta  

maan aikaisemman uudishakkuisiin  painottu  
neen toiminnan vaikutuksia,  joita 1980-luvun 
alkupuolen  myrskytuhot  olivat korostaneet. 

Myös  uusina hakkuutapoina  hyväksytyt  väl  

jennyshakkuu  ja erirakenteisen metsän  hakkuu 

antoivat mahdollisuuksia monipuolisempaan  
metsänkäsittelyyn.  

Ylä-Lapin  luonnonhoitoalueen käyttöpuu  
suunnitetta on pienennetty  aina  perustepinta  
alan pienentyessä  maankäytön  päätösten  tulok  
sena. Viimeisimmässä kehittämisohjelmassa  

(Metsähallitus  1994  a)  käyttöpuusuunnite  pää  
tettiin pienentää  monikäytön  edistämiseksi 
180 000  m

3
:stä 160 000 m

3 :iin  ilman maan  

käytön  muutosta.  Näin nykyinen  käyttöpuu  
suunnite on 0.67 m3/ha/v. 

Inarin  eteläpuolella  valtion metsänrajamet  

sät ovat suurten metsätalousyksiköiden  osia,  

joten hakkuusuunnitteen tarkempi  analysointi  
ei ole aina mahdollista. Metsänrajametsien  

erityispiirteiden  huomioonottaminen ja kestä  

vyyden  turvaaminen edellyttävät,  että niitä 
tulisi käsitellä hakkuusuunnitteen määrittelys  

sä  ja  seurannassa  varsinaisista talousmetsistä 
erillisinä  yksiköinä.  Vaikka kehitys etenee  
kohti suurempia  hakkuusuunnitteen lasken  

tayksiköitä  on perusteltua käsitellä suojamet  

säalueen talousosia omina laskentayksiköllään  

kuten esim. Kemijärven  hoitoalueen uudessa 
metsätaloussuunnitelmassa on menetelty.  Siinä 

suojametsäalueen  talousosan hakkuusuunnite 

on alle puolet  talousmetsien suunnitteesta 

(Metsähallitus  1994  c).  Suojametsäalue  pide  
tään  myös  tulevaisuudessa omana laskentayk  
sikkönään (Sandström  1995  a).  

4.4 Kohti  luonnonvarojen  

monikäyttöä  

4.4.1 Metsätalouden kritiikki  

Vuonna 1970 Suomen Luonnon metsänume  

rosta (3/1970)  käynnistynyt  keskustelu  ja sel  

vitys  suojametsälain  noudattamisesta oli  en  
simmäinen laajempi,  julkinen  metsänrajamet  
sien käyttöä  koskenut arvostelu. Siinä olivat  jo 

mukana  pääosin  ne kritiikin  perustekijät,  joita 

myöhemmin  käytettiin  laajasti. Inarissa pai- 
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Kuva  30.  Laajat  siemenpuuhakkuut jatkuivat  1980-luvun alkupuolelle asti.  Kuvassa  Nangujärven Joutsenkotsamon  
vuosina  1977-1978  hakattuja alueita.  Kuva. P.  Veijola  1995.  

Kallinen luonnonsuojeluyhdistys  arvosteli 
Tsarmitunturin suunnan keskitettyjä  hakkuita 

ja teiden rakentamista 1980-luvun alussa,  
mutta yleisemmin  ei  vastustettu metsätalouden 

etenemistä uusille  alueille. 

Maa-  ja  metsätalousministeriö  asetti  vuonna 
1982 toimikunnan selvittämään  Inarin Paatsjo  
en pohjoispuolista  toimintaa (MMM 1982). 

Työryhmän  enemmistö esitti metsätalouden 

toteutusta aikaisempaa  jonkin  verran  moni  

käytöllisemmillä  menetelmillä ja vähemmis  

töön jäänyt  Yijö  Norokorpi  esitti  vaihtoehtoi  

set  toimentaperiaatteensa,  joihin  sisältyi  sel  
västi käytössä  oleviin  verrattuna pienipiirtei  

sempiä  hakkuutapoja.  Kuva  30 esittää tyypil  
listä 1970-luvun lopun  hakattua metsää.  Inarin 
hoitoalueen uusi metsätaloussuunnitelma val  

mistui ja julkistettiin keväällä 1985 

(Metsähallitus  1985  a).  Tässä  yhteydessä  ker  

rottiin,  että  toiminnan tasapainottamiseksi  tul  
laan menemään talousmetsiin kuuluville  toi  

minnan ulkopuolella  olleille alueille, ns. 
"viimeisiin erämaihin", joista  ensimmäisenä 
oli  vuorossa  Paatsjoen  pohjoispuolinen  Kessin  

alue. Sinne pääsyn  tuli mahdollistamaan Urho  

Kekkosen kansallispuiston  perustamisen  kom  
pensaationa  rakennettava silta  Paatsjoen  yli  

(Hallituksen  esitys  1982).  Syksyllä  1986 alu  
eella retkeiltiin paikallisten  paliskuntien  ja 
Eduskunnan luontokerhon kanssa  päätyen  yh  
teiseen näkemykseen  toiminnasta (Lapin  Kan  
sa 1986,  Helsingin  Sanomat 1986). Suomen 
oloissa  poikkeuksellisen  laajuuden  saavuttanut  
keskustelu  erämaametsistä käynnistyi  vasta  
maaliskuussa 1987 eteläsuomalaisten ympä  
ristöaktivistien  aloittamana (Laakia  1987,  Jo  
hansson  ym. 1987). 

Erämaametsien metsätalouden arvostelu  

voidaan jakaa  perusteiltaan  seuraaviin ryh  
miin:  metsäekologiset  perusteet, luonnonsuo  

jelu-  ja  erämaa-arvot,  luonnon virkistyskäyttö,  

paikallisen  väestön  luonnon käyttö,  porotalous,  
saamelaiskulttuuri ja kansainvälinen näkökul  

ma. Perusteet poikkeavat  jossakin  määrin koko 

maata  koskevan  metsätalouden arvostelun  ke  

hityksestä  (vrt.  Reunala ja Heikinheimo 1987). 

Metsänrajametsissä  ei esim. vesakontoijunta  

keskustelulla  ollut merkitystä.  Samoin 
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muualla Lapissa  tärkeä kysymys  avohakkuista 

ja  viljelymetsätaloudesta  ulottui vain osittain 

metsänrajametsiin.  Keskustelu erämaista ja 
saamelaiskulttuurista koski  taas  lähes yksin  
omaan metsänrajametsiä.  Rannikko (1994)  
tulkitsi, että  metsien suojelun  esille  nousu 
1980-luvun lopulla oli osa  ympäristökamp  

pailujen  uusinta aaltoa,  jossa  perusteena ko  
rostui luonnon itseisarvo. 

Metsänrajametsien  metsätalouden kritiikin  

perustelut  esiintyvät  harvoin erillisinä.  Yleensä 
ne on  esitetty  vaihtelevina yhdistelminä  ja  ta  
vallista on,  että tunteenomaisia yksilön  mieli  

piteitä pyritään  vahvistamaan vetoamalla tie  

teellisiin, metsäekologisiin  perusteisiin,  suo  

jametsäsäädösten  edellyttämään varovaisuu  
teen  ja  kansainvälisten sopimusten  velvoit  
teisiin. 

Metsäekologiset  perusteet  

Metsänrajametsien  ekologisina  erityispiirteinä  

Norokorpi  on  (esim.  1982 a)  korostanut  lämpö  
summan  alhaisuutta  ja  sen  vuotuista vaihtelua, 

pakkaskuivumisen  riskiä,  maan humuskerrok  

sen ohuutta ja ravinteiden niukkuutta. Näistä 

perustekijöistä  vallitsee sinänsä yksimielisyys,  
mutta  käsityserot  syntyvät  siitä,  miten metsän  

käsittelyn  arvioidaan vaikuttavan  em. tekijöi  
hin  ja miten metsänuudistumisen edellytykset  
samalla muuttuvat. Norokorpi  (1982  a, 1982  b,  

1987) on painottanut  riskien  minimoimiseksi  

hyvin  pienten  hakkuualojen  ja  metsänhoidolli  
sen harsinnan käyttöä  ja  pitänyt  perinteistä  

siemenpuumenetelmää  riskialttiina uudista  

mistapana.  Metsänrajametsien  käsittelyn  kri  
tiikissä on tieteellisten metsäekologisten  pe  

rusteiden osalta useimmiten vedottu juuri No  

rokorven näkemyksiin  (esim.  Vasama 1988).  

"Edistyksellisen  ja riippumattoman"  metsän  

tutkijan  ja "virallisen näkemyksen"  ristiriita 
tuli selvästi  esille esimerkiksi  ns.  ministeriret  

keilyllä  Kessin  alueelle vuonna 1987 metsän  
tutkimuslaitoksen ylijohtaja  Nyyssösen  (1987)  

perustellessa  Inarin männiköiden luontaista 
uudistamista laajalla  pitkäaikaisella  tutkimuk  

sella sekä  todetuilla hyvillä  uudistamistulok  
silla  ja  erikoistutkija  Norokorven välittömästi 

kiistäesssä  esitetyt  perustelut  (Lapin  Kansa 

1987). 
Uusina  ekologisina  perusteina  on painotettu  

myös ilmansaasteita,  joiden vaikutuksia  on 

pidetty riittävinä perusteina  metsänrajametsien  
jättämiselle  käsittelemättä. Eräät tutkijat  pai  
nottivat julkisessa  keskustelussa  paljon  voi  
makkaammin kuin tieteellisissä julkaisuissaan  
ilmansaasteiden merkitystä  perusteena jättää  
kiistanalaiset  metsät käsittelemättä.  Itä-Lapin  

metsävaurioprojektissa  (Tikkanen  1995) pää  
dyttiin  johtopäätökseen,  että  Kuolasta peräisin  
olevilla ilmansaasteilla ei ainakaan vielä ole 

kohtalokasta  vaikutusta Lapin  metsiin. Koko  

naisuutena on metsäekologisiin  perusteisiin  
vetoavalle kritiikille ollut tyypillistä  tieteellis  
ten  tutkimustulosten ja mielipiteiden sekoittu  
minen. Näihin  perusteisiin  on liittynyt yleisesti  

vetoaminen suojametsälain  edellyttämään  va  

rovaisuuteen. 

Luonnonsuojelu  

Valtaosa Suomen luonnonsuojelualueista  si  

jaitsee  Metsä- ja  Tunturi-Lapissa.  Niiden pe  
rustamisen perusteluina  ovat olleet varhai  
semmista suunnitelmista lähtien (esim. Lin  

kola 1926)  luonnon kauneus  ja monipuoliset,  

laajat  maisemalliset  kokonaisuudet,  joissa  pe  
ruselementteinä ovat  vedet,  metsät sekä vaih  

televa topografia  ja kallioperä  tuntureineen. 
Vähitellen ovat perustelut täsmentyneet  ja 

eliölajiston, habitaattien ja yleensä  luonnon 

monimuotoisuuden säilyttämisen  tavoitteet  

ovat  kansainvälisten sopimusten  velvoittamana 

nousseet etualalle  (esim. Komiteanmietintö 

1976,  Kouki 1993, Virkkala 1996). Pohjoisille  

luonnonsuojelualueille  erityinen piirre  on 

luontaiselinkeinojen,  lähinnä porotalouden  ja 
saamelaiskulttuurin painotus  perusteina  (esim.  
Komiteanmietintö 1981  a).  Ympäristöministe  

riön  uusimmassa metsäluonnon monimuotoi  

suuden säilyttämisohjelmassa  pidetään  Metsä-  

Lapissa  tärkeimpinä  kohteina  erämaametsiä ja 

Inarijärven  aluetta todeten,  että  metsät ovat  jo  

pääosin  metsätalouden ulkopuolella  (Ympä  
ristöministeriö 1994). Kriittisessä julkisessa  

keskustelussa eivät luonnonsuojeluperusteet  

ole yleensä  täsmentyneet kovin  pitkälle  ja  jo 
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suojellun  osan  ja  uusien tarpeiden  analyysi  on 
tavallisesti puuttunut. 

Erämaat 

Erämaiden säilyttämisen  tavoite on osa  luon  

nonsuojelua.  Erämaiden erityisominaisuuksia  

ovat  laajuus,  syijäisyys  ja tiettömyys. Nämä 
näkökohdat ovat  liittyneet  aina Lapin  luonnon  

suojelualueisiin,  vaikka suhtautuminen tiettö  

myyteen on ajan  myötä  muuttunut. Linkola 

(1926)  piti  tärkeänä tien saamista  Oulankajo  
elle asti, jotta kansallispuistolla  olisi mahdolli  

suus  kehittyä  arvonsa  mukaiseksi käyntipai  
kaksi.  

Erämaiden määrän supistumista  selvitteli  

ensimmäisenä maa- ja metsätalousministeriön 
toimeksiannosta Rolf Oinonen (1983).  Helsin  

gin yliopiston  ympäristönsuojelun  laitoksen 

erämaatyöryhmä  esitti  jo vuonna 1981 vetoo  
muksen erämaiden säilyttämiseksi  (Helsingin 

yliopisto  1981).  Myös  Inarissa  syntyi  jo 1980- 

luvun alussa kriittistä keskustelua  tiettömien 

erämaiden vähenemisestä keskitetyn  metsäta  

loustoiminnan tuloksena,  mutta vasta vuosi  

kymmenen  lopulla  tästä perusteesta  tuli ratkai  
sevasti  metsänrajaseutujen  maankäyttöön  vai  
kuttava  tekijä.  Erämaametsiä koskeneessa  jul  

kisessa  keskustelussa  1980-luvun lopulla  on 
vaihtelevasti painottaen  tuotu  esille erilaisia  
erämaa-käsitteeseen liittyviä  näkemyksiä.  

Lehtinen (1991)  on tutkinut sitoutuneen ja 

osittain  mukana olleen tutkijan  näkökulmasta 

perusteellisesti  erämaakysymystä  ja siitä  käy  

tyä  keskustelua. Ylä-Lapin  luonnonhoitoalu  
een arkistossa  on lähes 400 aiheeseen liittyvää 

julkaistua  kirjoitusta  vuosilta 1985-1991. 
Martin  (1989)  on  analysoinut  tämän aineiston 

noin sadan kirjoituksen  pohjalta  käytyä  kes  

kustelua.  Aikaisempaan  metsänrajametsiä  kos  

kevaan  julkiseen  keskusteluun verrattuna  uutta 
oli se, että erämaametsien käytön  suunnittelu 

ylitti aiheena yleisesti  ja  pitkäaikaisesti  valta  
kunnallisen uutiskynnyksen.  Asia  kiinnosti 

myös  laajalevikkisiä  aikakauslehtiä. Keskus  
telun osapuolet  ovat esittäneet näkemyksiään  

myös  kiijan  muodossa (Puikko  ym.  1988).  
Aiheesta  on  julkaistu  kuvateos  (Osala  1988)  ja 
muuta  erä- ja  luontokiijallisuutta. Erämaaky  

symykseen  näyttää  liittyvän  voimakas,  emo  
tionaalinen kaupunkilaistuneen  ihmisen luon  
tosuhteen perusteita  koskettava  osa  (vrt.  Halli  
kainen 1994). Aivan uutena  piirteenä  tuli mu  
kaan  myös  kansainvälisyys  ja  sitä  kautta kyt  
kentä maailmanlaajuiseen  metsien suojelua  
käsittelevään  keskusteluun. 

Virkistyskäyttö  

Metsänrajametsien  virkistysarvot  ovat  merkit  
täviä ja  metsätalouden on katsottu heikentävän 
näitä mahdollisuuksia (esim.  Huhtanen 1970).  
Jo virkistysaluekomitea  (Komiteanmietintö  

1973)  esitti erämaiden perustamista  virkistys  
käyttömahdollisuuksien  turvaamiseksi. Ret  

keilijöiden huolestumisesta metsätalouden 
etenemiseeen sai hyvän  käsityksen  esim. Ina  

rin metsäalueen autiotupien vieraskirjojen  
merkinnöistä 1970-luvun lopulla.  Metsänraja  
seuduilla virkistyskäyttö  painottuu  tuntureille 

ja niiden välittömässä läheisyydessä  oleviin  

metsiin,  jotka ovat pääosin  metsätalouden ul  

kopuolella.  Tästä syystä  ristiiriita metsätalou  
den kanssa  ei ole todellisuudessa noussut ko  

vin suureksi  vaikka  metsätalouden jälkien  vai  
kutukset  retkeilijöiden  arvostuksiin ovat sel  

västi  negatiiviset  (Saastamoinen  1982  b). 

Paikallisten ihmisten luonnon kotitarve  

käyttö  

Myös  paikallisen  väestön keskuudessa  on jon  

kin verran arvosteltu metsätaloutta, vaikka  

samalla on myönnetty työllisyysvaikutusten  

lisäksi  myös metsätalouden muut hyödyt.  Esi  

merkiksi  metsätiet  helpottavat  kalajärville  kul  
kua  sekä  maija- ja  sienisato paranevat  hakkuu  
alueilla. Laajojen  hakkuiden vaikutusta  riista  

kantoihin,  varsinkin  metsoon, on pidetty  hai  

tallisena ja  uutena  ilmiönä on haluttu säilyttää  

perinteisiä metsästysalueita  tiettöminä. Yleen  
säkin  valtion maiden merkitys  ratkaisevan tär  

keänä osana paikallisten  ihmisten elinympä  

ristöä on korostunut. Näitä arvostuksia kuvasi  

esim. vetoaminen Inarin länsiosassa olevan 

Ivaloj  oen-Hammastunturin-Kirakka-j  oen alu  

een säilyttämisen  puolesta  (Julkilausuma...  
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1988).  Tätä aluetta  paikallinen  väestö piti  pal  

jon  tärkeämpänä  kuin  Kessin  aluetta.  Paikalli  
nen  väestö ei  yleensä  ole  esittänyt  kovin  jyrk  
kiä  kantoja  eikä  vastustanut  varovaisia hak  
kuita (Itkonen  1988). 

Porotalous 

Vuosisadan alussa suojametsäsäädösten  val  

misteluvaiheessa  kiinnitettiin suurta  huomiota 

porotalouden  haittavaikutuksiin pohjoisissa  
metsissä ja  johtavat  metsäasiantuntijat  olivat 

yksimielisiä  siitä, että porotaloutta  täytyy  sää  

dellä metsänrajametsien  uudistamisen turvaa  

miseksi. 

Tilanne on  muuttunut päinvastaiseksi  ja  po  
rotalouden taholta alettiin arvostella voimape  

räisen metsätalouden haittavaikutuksia 1970- 

luvun alussa  (esim.  Aikio  1970).  Metsänraja  
metsissä haitat syntyvät  uudistushakkuiden 

aiheuttamasta luppometsien  vähenemisestä ja 
vaikutuksista jäkälämaihin.  Hakkuualojen  lu  

miolojen  ja  hakkuutähteiden katsotaan haittaa  

van  porojen  kaivamista.  

Saastamoinen (1977) on eritellyt  metsä- ja 

porotalouden  suhteita  kokonaisuutena todeten 
elinkeinoilla olevan sekä  haitallisia että hyö  

dyllisiä  vaikutuksia toisiinsa.  Metsähallituksen 

metsissä käynnistyi  1970-luvun alkupuolella  
systemaattinen  hoitoalueiden ja  paliskuntien  

yhteistoiminta,  jolla voitiin edistää elinkeino  

jen yhteensovittamista.  

Pitkälti aineettomiin arvoihin vetoavassa 

erämaa- ja luonnonsuojelukeskustelussa  on 

porotalouden  näkökohtia käytetty  mielellään 
konkreettisina  perusteina  vaadittaessa  metsien 

jättämistä  käsittelemättä. Porotalouden herk  

kyyttä  muutoksille ovat usein korostaneet 

voimakkammin muut  tahot kuin itse toimin  

nasta  vastaavat paliskunnat.  Parin viime vuo  

den  aikana porotalouden  sisäiset vaikeudet ja 

vanhojen  metsien  väheneminen ovat  lisänneet  

poronhoitajien  kriittisyyttä  metsätaloutta koh  
taan  ja  lisänneet yhteensovittavan  suunnittelun 
tarvetta.  Samalla on käynnistynyt  kriittinen 

keskustelu  myös  porotalouden  ympäristövai  
kutuksista.  Paadarskaidi Inarissa Angelin  

suunnalla on esimerkki  alueesta,  missä  on pe  

rusteellisesti  selvitelty  porotalouden  ja metsä  

talouden välisiä suhteita (kuva  31).  

Kuva  31.  Inarin Paadarskaidin männiköltä.  Näkymä Viibustunturien suuntaan. Pääosa alueesta  liitettiin  Lemmenjoen 

kansallispuistoon  vuonna 1982. Keskustelu  metsätalouden  ja  porotalouden suhteista  tällä  alueella  jatkuu edelleen.  
Kuva. E. Rännäli  1987. 
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Saamelaisuus 

Metsänrajaseudut  kuuluvat valtaosin saame  
laisten kotiseutualueeseen. Saamelaiset ovat  

Suomessa kansainvälisten sopimusten  mukaan 

määritelty  alkuperäiskansa,  vaikka he  elävät 

pääosin  tasavertaisena osana  samoissa yhtei  

söissä valtaväestön kanssa.  Pitkään pohdittu  

saamelaiskysymys  on nähty  aikaisemmin ensi  

jaisesti  kulttuurikysymyksenä.  Viime vuosina 

on kuitenkin metsänrajametsien  käyttöön  liit  

tyvässä  keskustelussa arvosteltu  metsähallitus  

ta saamelaiskulttuurin  aineellisten edellytysten  

heikentämisestä. Vaikutuksen esitetään  tapah  

tuvan lähinnä porotalouden  vaikeutumisen 
kautta. Pohjoisten  alueiden metsätalouden,  
lähinnä suurten avohakkuiden ja kulotuksen,  
mahdolliset haitat saamelaiselle porotaloudelle  

olivat ensimmäistä  kertaa julkisesti  esillä 

pohjoismaisessa  saamelaiskongresissa  vuonna 
1959 Tukholmassa,  jolloin  jo  todettiin yhteen  
sovittavan  suunnittelun tarve (Hill  ja  Nickul  

1969).  

Nykyinen  arvostelu on osa kansainvälistä 

vähemmistökansojen  asemaa koskevaa  keskus  

telua Kysymys  saamelaisalueen valtionmaan 

omistuksesta sekä luonnonvarojen  hallinnasta 

ja käytöstä  on noussut Ylä-Lapissa  vuodesta 
1989 lähtien keskeiseksi  kysymykseksi  läänin 

silloisen  maaherran johtaman  saamelaisasiain 
neuvottelukunnan tehdessä radikaalin esityk  
sen valtion maiden luovuttamiseksi  uudelleen 

perustettaville  lapinkylille  (Komiteanmietintö  

1990).  Ankaraa kritiikkiä saanut  mietintö ei  

johtanut  toimenpiteisiin  mutta samaan koko  
naisuuteen kuuluvat hallitusmuodon muutos  

(Suomen säädöskokoelma 1995/973) ja laki 
saamelaisten kulttuuri-itsehallinnosta (Suomen 

säädöskokoelma 1995/974)  hyväksyttiin  tiu  
kan  keskustelun  jälkeen  keväällä 1995. Nämä 

säädökset tunnustavat saamelaisten aseman 

alkuperäiskansana  ja velvoittavat mm. kuule  
maan saamelaiskäräjiä  merkittävissä valtion  

maan  käyttöä  koskevissa  asioissa.  Vastaava 

keskustelu  ja  selvitykset  ovat käynnissä  myös  

Noijan  Finnmarkissa.  Noijan  saamelaiskomi  

tean  oikeustyöryhmä  päätyi  laajassa  selityk  

sessään  tulokseen,  että valtio on maanomistaja  

Finnmarkissa (NOU  1993). 

Eräät saamelaiset poronhoitajat ovat nosta  

neet  kansainväliseen ihmisoikeussopimukseen  
vedoten kanteita  metsähallitusta vastaan  väit  

täen  metsähallituksen metsätalouden häiritse  

vän  niin paljon  heidän saamelaiskultuuriin 
kuuluvaa porotalouttaan,  että kansainvälisen  

ihmisoikeussopimuksen  vähemmistöön  kuulu  
valle turvaama  oikeus haijoittaa kulttuuriaan 

estyy.  Rovaniemen hovioikeus (1994)  katsoi,  

että  ihmisoikeussopimusta  ei oltu rikottu ns.  

Angelin  jutussa.  Korkein  oikeus  (1995)  pysytti  
hovioikeuden päätöksen.  Asian käsittely  jatkui  
YK:n ihmisoikeuskomiteassa,  jonka  marras  
kuussa  1996 tekemässä  päätöksessä  todettiin 
selkeästi,  että  ihmisoikeussopimusta  ei ole 

rikottu  (Human  Rights  Committee 1996). 
Komitea totesi,  että porotaloutta  harjoittavat  
saamelaiset  nauttivat  ihmisoikeussopimuksen  

suojaa  mutta muiden toimintojen  rajoitettu  
vaikutus  porotalouteen  ei  ole välttämättä tä  
män sopimuksen  vastaista. Tämä ratkaisu on 
merkittävä ennakkopäätös  saamelaisten koti  

seutualueen luonnonvarojen  käytön  päätöksen  

teon  kannalta. 

Lähes sama  kysymys  on ollut toista aluetta 
koskevana aikaisemmin YK:n ihmisoikeus  

komiteassa,  joka  on  jättänyt  asian käsittelemät  

tä todeten käytettävissä  olevan kotimaisia  kei  

noja  (Human  Rights  Committee 1994).  Kitti  

län ja Inarin rajalla  olevaa ns.  Mirhamimaan 

aluetta  koskevassa  jutussa Lapin  käräjäoikeus  

(1996)  päätyi  kompromissiin  todeten pääosin  
suunnitellut toimenpiteet  pitkällä aikavälillä  

jopa  porotaloudelle  edullisiksi. Yhden metsik  
kökuvion osalta käräjäoikeus  kuitenkin arvioi  
hakkuiden vaarantavan  poronhoitajien  ihmis  

oikeuksia. Rovaniemen hovioikeus (1997)  

kuitenkin päätti, että ihmisoikeuksia ei ole  

miltään osin vaarannettu. Ihmisoikeussopi  
mukseen vetoavat  kanteet ovat tuoneet saame  

laisten kotiseutualueen maankäytön  päätöksen  

tekoon aivan  uuden mekanismin,  jonka  merki  

tys suhteessa voimassaolevaan kansalliseen 
lainsäädäntöön selviää lähivuosina. 

Saamelaiskysymyksen  tekee monimutkai  
seksi  se, että saamelaisväestön eri ryhmien  

näkemykset  ovat erilaisia. Pääosa saamelaisis  

ta työskentelee  muissa  ammateissa  kuin  poro  
taloudessa. Metsä- ja puutalous  on merkittävä 
elinkeino myös saamelaisille ja  monet  heistä  
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ovat metsänomistajia.  Kuitenkin saamelaisten 
omissa  elinkeinosuunnitelmissa ja  selvityksis  
sä  metsätalous tavallisesti  sivuutetaan ja se  
nähdään vain kilpailevana  maankäyttömuotona  

(esim.  Helander 1991). Saamelaiskysymyksen  

kehitys  on tuonut  metsänrajametsien  käytöstä  

käytävään  keskusteluun uusina tekijöinä  mu  
kaan kulttuuritekijöiden  painoarvon  nousun ja 

kansainvälisoikeudellisen näkökulman. 

Kansainvälinen kritiikki  

Erämaiden perustamisen  yhteydessä  Suomen 

metsänrajametsien metsätalouden kritiikki  

kansainvälistyi.  Norjan  tiedotusvälineisiin ve  
dottiin perusteina  saamelaisuus  ja  Noijan  rajan 
läheisten metsien kohtalo (esim. Gustavsen 

1987).  Erämaaliike ja  sitä lähellä olevat tahot 

ovat  pyrkineet  suunnitelmallisesti hakemaan 
tukea Keski-Euroopasta.  Avauksena voidaan 

pitää  saksalaisten vihreiden poliitikkojen  Petra 

Kellyn  ja  Gert  Bastianin (1988)  Inarin matkan 

jälkeen pääministeri  Holkerille lähettämää 

kirjettä, jossa vedottiin pohjoisten  metsien 
säästämiseksi. Erämaalain säätämisen jälkeen  
erämaaliikkeen tavoitteena oli hakea apua 
huonona pidetyn  lain vaikutusten estämiseen 

(esim. Hamburger  Morgenpost  1990,  Siiddeut  

sche  Zeitung  1990).  Ympäristöministeri  Bär  
lund (1991)  perusteli  erämaalain merkitystä  
Frakfurter Allgemeine  Zeitungissa,  mihin tun  

nettu erämaaliikkeen Saksan  yhteyksien  hoita  

ja  Helander (1991)  vastasi  välittömästi. Vielä 

vuonna 1994 laajalevikkisessä  saksalaisessa  
GEO-lehdessä (Schwägerl  1994) arvosteltiin 

Suomen erämaaratkaisua toteamalla,  "että 

erämaalailla eduskunta teki  tien vapaaksi  

puunkaatajille."  Ylä-Lapin  hoitoalueen arkis  
tossa olevissa  noin 40:ssä erämaametsiä käsit  

televässä keskieurooppalaisessa  artikkelissa 

pääargumenttejä  ovat vanhojen  luonnonmetsi  

en säästäminen sekä  saamelaisuuden ja porota  

louden etujen  turvaaminen. Jonkin verran  on  

vedottu myös uhanalaisten eläinten suojeluun.  
Lukuisten keskieurooppalaisten  toimittajien  

ja  ympäristöjäijestojen  edustajien  kanssa  teh  

dyillä retkeilyillä ja käydyissä  keskusteluissa  
kävi  selväksi,  että  yleisenä  vaatimuksena on  

kaikkien pohjoisten,  luonnontilaisiksi katsot  

tavien metsien rauhoittaminen. Enää ei ollut  

kysymys  metsien käsittelyn  menetelmistä eikä  

suojeltujen  metsien  osuudesta  (Thies  1991).  
Saman vaatimuksen ovat  esittäneet myö  

hemmin selvästi  koko  Pohjois-Suomea  koske  

vana myös suomalaiset aktivistit  vuonna 1995 
Kuusamon metsäkiistan yhteydessä.  Suoma  

laisten luonnonsuojelujärjestöjen  esitys  Green 

Belt vyöhykkeen  kohteiksi kuvastaa  myös  sa  

maa tavoitetta (Green  8e1t....  1997). Pohjoiset  

metsät nähdään koko Euroopan  näkökulmasta 

niin arvokkaina alueina,  että metsätaloutta 

pidetään  selvästi  väistyvänä  käyttömuotona.  
Erämaametsien käytön  arvostelu oli en  

simmäinen vaihe myöhemmin  laajemmassa  

koko Suomen metsätalouden kansainvälisessä 

arvostelussa.  Esimerkiksi  Suomessa tärkeäksi  

koetun Der Spiegelin  (1993)  metsäartikkelin 

painopiste  oli Suomen osalta jo Kainuussa,  

vaikka toimittaja kävi  myös  Inarissa. Kansain  
välisen pohjoisen  havumetsäalueen suojelua  

ajavan  Taiga  Rescue  Network-jäijestön  toi  
minnassa painotus  näyttää  siirtyvän  Venäjän  

suuntaan  ja alkuperäiskansojen  kysymyksiin  

(Taiga-News  1994). 

Uusinta kehitystä  kansainvälisesssä kritii  

kissä  edustaa vaikuttaminen suoraan metsä  

teollisuuden asiakkaisin ja kuluttajiin  tavoit  

teena  vaikuttaa metsien käyttöön  puumarkki  

noiden kautta (Valtonen  1995). Metsänraja  
metsistä tällaisen vaikuttamisen esimerkkeinä 

ovat olleet Hammastunturin erämaan etelä  

puolinen  Peurakairan alue ja  ns.  Angelin  alue 

(Greenpeace  ym. 1996).  

4.4.2 Maankäytön  suunnittelu 

Metsänrajaseutuihin  kohdistuvien ristiriitaisten  
tavoitteiden yhteensovittamista  on toteutettu 

sekä maankäytön  suunnittelun keinoin että 
kehittämällä metsätalouden toimintatapaa  ja 
menetelmiä. Maankäytön suunnittelussa tär  

keimpiä mekanismeja  ovat olleet luonnonsuo  

jelulain  nojalla  tapahtuva  luonnonsuojelualu  
eiden perustaminen  sekä  rakennuslain mukai  
nen seutukaavoitus. Valtion maiden maankäy  

tön suunnittelu toteutettiin 1960-luvulle asti 

suurelta osin metsähallituksen omilla päätök  

sillä. Vähitellen muun lakisääteisen suunnitte  
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lun  osuus on lisääntynyt.  Erämaalain (Suomen  

säädöskokoelma 1991/62)  säätämiseen johta  
nut  prosessi  oli  erillinen,  pysyvistä  maankäy  

tön suunnittelun järjestelmistä  irrallinen tapah  
tuma. Virallinen maankäytön  suunnittelu,  kaa  
voitus ja luonnonsuojeluohjelmat,  etenee  oman 

aikataulunsa mukaan,  mutta on selvästi  havait  

tavissa,  että  kansalaisten aktiivisuuden  ja julki  

sen keskustelun vauhdittamana monet  suuret 

hankkeet ovat edenneet nopeammin  ja pitem  

mälle kuin virallisessa suunnittelussa on alun  

perin  oletettu. Selvimpiä  esimerkkejä  tästä 
ovat  Urho Kekkosen kansallispuiston  perus  
taminen ja erämaalain  säätäminen. 

Vuoden 1910 suojametsäkomisioni  

(Komiteanmietintö  1910)  oli  jo  esittänyt  kan  

sallispuistojen  perustamista  Pallastunturille. 

Pyhä-  ja Luostotunturille sekä  Oulankajoelle  

mutta esitys  ei toteutunut. Metsähallitus oli  

saanut vuonna 1925 maatalousministeriöltä 

tehtäväksi  laatia esityksen  yleisiksi  ja erityi  
siksi  luonnonsuojelualueiksi.  Kaarlo Linkola 

(1926)  laati metsähallitukselle  tämän  suunni  
telman. Tämäkään esitys  ei johtanut  tulokseen 

ja  vasta  vuonna 1938 perustettiin  mm. Linko  
lan esitykseen  sisältyneet  Pyhätunturin  ja  Pal  
las-Ounaksen kansallispuistot.  

Tieteellisten seurojen  aloitteesta asetettiin 

vuonna 1950 komitea metsäneuvos Vilho 

Lihtosen puheenjohdolla  suunnittelemaan uu  
sien luonnon- ja  kansallispuistojen  perustamis  
ta  (Komiteanmietintö  1953).  Komitean tehtä  
vänä oli erityisesti  selvittää  taloudellisia ja 
oikeudellisia kysymyksiä,  joista  paikallisen  

väestön toimeentuloon liittyvät asiat olivat 

tärkeimpiä.  Komitea pohti  puheenjohtajansa  

hyvin  tuntemia kysymyksiä  syrjäisten  metsien 

hyödyntämisestä  todeten,  että  on  sekä  metsäta  
louden että luonnonsuojelun  etu  käydä  raja  

hyödynnettävien  ja  suojeltavien  metsien välillä 

juuri  metsätalouden laajemisvaiheen  alkaessa.  
Tässä  ratkottiin  ensimmäistä kertaa tietoisesti 

tätä  myöhemmin  vaikeaksi  osoittautuvaa ra  

janvetoa.  Suojametsäalueella  sijainti oli  lisäpe  
ruste pohjoisille  puistoille.  Komitean esityksen  
mukaisesti perustettiin  vuonna 1956 mm. 

Lemmenjoen  ja  Oulangan  kansallispuistot  sekä  

Sompion  ja  Kevon luonnonpuistot.  
Kalliola (1960)  oli tarkastellessaan Lapin  

luonnonsuojeluongelmia  sitä mieltä, että kan- 

Sallis- ja luonnonpuistojen  luokkaa olevien 
uusien alueiden rauhoittamiseen ei ole aina  

kaan taloudellisesti tuottavien maiden osalta 

suuria mahdollisuuksia. Samalla hän  tiukasti 

kritisoi suojametsäalueen  metsien tehostuvaa 

hyödyntämistä.  Lemmenjoen  kansallispuistoa  
laajennettin  vuonna 1971,  mutta  muuten luon  

nonsuojelualueverkoston  kehitys  oli monista 
esityksistä  huolimatta hidasta. Ympäristönsuo  

jelun  neuvottelukunnan luonnonsuoj  elualueja  
osto laati vuonna  1973 puistoverkoston  kehit  

tämissuunitelman,  joka oli pohjana  myöhem  

mälle suunnittelulle (Borg  1992).  

Valtioneuvosto asetti  vuonna 1974 kansal  

lispuistokomitean,  joka laati koko  maata kos  

kevan perusteellisen  esityksen  (Komitean  
mietintö 1976). Valtioneuvosto teki vuonna 

1978 periaatepäätöksen  puistoverkoston  laa  

jentamisesta,  jonka pohjalta  rajaustyöryhmä  
teki  tarkennetut esitykset  (MMM 1979).  Met  

sänrajametsien  kannalta tärkeimpiä  komitean 

esitysten  pohjalta  vuonna 1982 toteutettuja  

hankkeita olivat  Lemmenjoen  kansallispuiston  
ja Kevon luonnonpuiston  laajennukset  sekä 

Riisitunturin  kansallispuiston  ja Värriön luon  

nonpuiston  perustaminen.  Lemmenjoen  kan  

sallispuiston  merkitys  metsänrajametsien  suo  

jelussa  kasvoi,  kun alue laajeni  etelässä Kitti  

län kuusimetsiin ja pohjoisessa  Vaskojoen  
laakson männiköihin.  Laajennuksen  jälkeen  

puistossa  on metsämaata noin 62 000 hehtaa  

ria. Kevon luonnonpuisto  on Suomen tärkein 

lakisääteinen tunturikoivikoivikoita  sisältävä  

luonnonsuojelualue.  Asiantuntija-  ja virka  
miesvaltainen luonnonsuojeluhankkeiden  
valmistelu monipuolistui parlamentaarisen  

kansallispuistokomitean  (Komiteanmietintö  

1976)  työstä alkaen kansalaisten kiinnostuksen 

luonnonsuojeluun  kasvaessa.  

Kansallispuistokomitean  esittämä Koillis  
kairan  kansallispuisto  eteni erillisenä hankkee  
na. Saariselän alueen sekä Savukosken  ja Sal  
lan kuntien pohjoisosien  rauhoitusesityksiä  oli  

tehty  jo 1960-luvun alusta lähtien ja kansallis  

puistokomitean  esityksen  jälkeen  1980-luvun 
alkuun mennessä hanke alkoi olla yleisesti  

hyväksytty. Luonnonsuojelualueiden  perus  
tamistoimikunta teki ehdotuksen Urho Kekko  

sen kansallispuiston  perustamislain  säätämi  
seksi  (Komiteanmietintö  1981  a). Suunnittelu  
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toimikunta teki yksityiskohtaisen  esityksen 

alueen hallinnon ja hoidon jäijestelystä  

(Komiteanmietintö  1981  b) ja sijaintikunnille  

tärkeät metsätyöpaikkojen  kompensaatiot  kir  

jattiin poikkeuksellisesti  lain perusteluihin  

(Hallituksen  esitys  1982). Perustamislaki sää  

dettiin vuonna 1983. Puisto on Metsä-Lapin  
tuntureiden metsänrajametsien  suojelun  kan  

nalta arvokkain  kohde,  missä metsämaata on 

99  000 hehtaaria. Merkitystä lisää se, että 

puistoon  sisältyy  Saariselän pohjoispuolen  
mäntyvaltaisia  metsiä ja eteläpuolen  sekä 

kuusi-  että mäntyvaltaisia  metsiä. Tulevan 

puiston  luonnontilaisuuden turvasi  pitkän  pe  
rustamishistorian aikana Metsähallituksen 

(1969  b) päätös  osittaisesta,  väliaikaisesta rau  
hoittamisesta. Urho Kekkosen  kansallispuiston  

perustamisen  jälkeen  vallitsi yleinen  käsitys,  

että  metsänrajametsien  osalta luonnonsuojelun  

ja  metsätalouskäytön  rajanveto  oli valmis,  mitä 

kuvasti  myös  lakiesityksen  perusteluissa  kom  

pensaationa  mainittu  Paatsjoen  silta. 
Maa- ja metsätalousministeriön 1980- 

luvulla erämaista teettämät alustavat  selvityk  

set  eivät johtaneet  toimenpiteisiin  (Oinonen  

1983). Vuonna 1987 Inarin metsien käytöstä  

käynnistynyt  julkinen  keskustelu  johti erämaa  

komitean asettamiseen. Inarin metsätalouden 

arvostelun kehitystä  erämaakysymykseksi  on 

kuvattu taulukossa 9. Valtioneuvosto asetti  

31.12.1987 18-jäsenisen  komitean professori  
Martti Markkulan puheenjohdolla  selvittämään 

erämaakysymystä  (Ympäristöministeriö  1988).  

Komitean tehtävänä oli: 

-  selvittää Lapin erämaa-alueiden laajuus,  

sijainti  ja  merkitys  eri käyttömuotojen  kan  

nalta; 

-  sekä  tehdä ehdotukset tarvittaviksi  lainsää  

däntötoimenpiteiksi  ottaen huomioon mm. 

tehdyt  ehdotukset suojelualueista  ja luon  
nonhoitoalueiden perustamisesta.  

Taulukko  10. Inarin  metsätalouden  arvostelun  kehitys erämaakysymykseksi  1980-luvulla.  

Ajankohta Toimija Toimenpide Seuraus 

1980-luvun  alku Inarin  luonnonsuoje- 

luyhdistys  

Tsarmitunturin  suunnan 

hakkuiden  julkinen ar-  
vostelu  

Ongelma  tuli  esille  ja 
Tsarmitunturin  suunnan 

maankäyttöä tarkistettiin 

1982 Maa-  ja metsätalous-  
ministeriö  

Paatsjoen  metsätalous-  

työryhmän mietintö  

Enemmistö  kannatti  enti- 

senlaista  toimintaa.  No- 

rokorven  vaihtoehdot.  

1985  Metsähallitus  Inarin ha:n  MTS. Julkis- 

tettiin "viimeisiin"  erä- 

maihin  meneminen.  

Kritiikkiä  ei syntynyt.  

1986-1987  Tielaitos  Paatsjoen  sillan  raken-  
taminen  UKK-puiston 

kompensaationa. 

Kessin  alueen  metsätalo- 

us  tuli  mahdolliseksi.  

Erämaahan  meno havain- 

nollistui.  

1986 Metsähallitus  Retkeilyt  ja informaatio  

Kessin  toiminnasta.  

Virallisten  tahojen kanssa  

saavutettiin  yhteinen 

näkemys. 

1987  Eteläsuomalaiset  ympä- 
ristöaktivistit 

Tiedotuskampanja Viimeisistä  erämaista  tuli  

poliittinen kysymys.  

1988  Erämaakomitea  Erämaakysymyksen 
ratkaisun  valmistelu 

Esitys  erämaalaiksi.  

1988  Erämaaliike  Vaihtoehto  komitean  

työlle 

Esitys  laajemmiksi 
erämaiksi  ilman  metsäta- 

loutta. 

1991 Eduskunta  Erämaalaki  Virallinen  ratkaisu.  

1991 lähtien  Erämaaliike  Haettiin  tukea ulko-  

mailta  huonon  lain  kor- 

jaamiseksi. 

Suomen  metsänraja- 

metsät osa kansainvälistä  

metsien  suojelua. 
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Suomen erämaakysymyksen  hoitamisen  
kannalta oli ratkaisevaa,  että  lähtökohtana ol  

leen  Kessin  alueen käytöstä  ei  päätetty erillis  
ratkaisulla vaan asetettiin komitea selvittä  

mään kokonaisuutta. Erämaakomitea päätti  
ottaa tarkasteltaviksi  myös  ns.  tunturierämaat,  

joihin ei liittynyt  metsätalouskysymyksiä.  
Komitea perehtyi  kotimaiseen  ja  kansainväli  
seen aineistoon sekä  kuuli runsaasti asiantun  

tijoita. Komitean esitys  valmistui määräaikaan 
vuoden 1988 loppuun  mennessä. Komitean 17 

jäsentä  olivat esityksen  takana,  jonka  mukaan 
esitettiin perustettavaksi  12 erämaa-aluetta,  

yhteensä  noin 1.5 milj. hehtaaria. Metsämaata 
alueilla on 169 000  ha  (Komiteanmietintö  

1988). Komitean työn  aikana erämaaliike teki 

omaa rinnakkaista  valmisteluaan (kuva  32)  ja 
komiteassa mukana ollut erämaaliikkeen 

edustaja  jätti  mietintöön eriävän mielipiteensä,  
jonka  mukaan erämaat olisi tullut perustaa 

laajempina  eikä  niissä  olisi  tullut sallia lain  
kaan  metsätaloutta. 

Erämaalaki säädettiin komitean esityksen  

mukaisena ja se astui voimaan 1.2.1991 

(Suomen  säädöskokoelma 1991/62).  Lain mu  

kaan erämaa-alueet perustettiin  alueiden erä  

maaluonteen säilyttämiseksi,  saamelaiskulttuu  
rin  ja luontaiselinkeinojen  turvaamiseksi sekä  
luonnon monipuolisen  käytön  ja sen edelly  

tysten  kehittämiseksi.  Erämaalaki toi  metsän  

rajaseutujen  luonnonvarojen  käytön  säätelyyn  
aivan uuden näkökulman. Raskas,  muuttava 

kehittäminen kiellettiin, mutta perinteistä  

käyttöä  edistettiin. Erämaalailla määriteltiin 

oma, suomalainen erämaan  käsite,  joka eroaa  

perinteisestä  amerikkalaisesta  käsitteestä siinä,  

että suomalaiseen erämaahan kuuluu  osana 

ihminen perinteisine  toimintoineen. 

Ratkaisu  hyväksyttiin  Suomessa yleisesti  ja 
ainoastaan erämaaliikkeen taholla arvostelu 

jatkui vielä lain voimaantulon jälkeenkin.  
Lehtinen (1991)  on arvioinut erämaaliikkeen 
näkökulmasta laajasti  ja kriittisesti  erämaako  

mitean työtä  ja lain säätämistä. Erämaiden 
hoito- ja käyttösuunnitelmien  laadinnasta on 
muodostunut prosessi,  jossa  on voitu edistää 
osallistavaa  suunnittelua. Ensimmäisenä val  

mistui Hammastunturin erämaan suunnitelma,  

jonka ympäristöministeriö  vahvisti  tammi  
kuussa  1996 (Ympäristöministeriö  1996). Jat  

kuvasta  tarkasta  erämaiden toiminnan seuran  

nasta on esimerkkinä  Saksan luonnonsuojelu  
liiton (Naturschutzbund  1996) kysely,  missä  
kannetaan huolta hyväksyttyyn  suunnitelmaan  

sisältyvistä  hakkuista 

Lapin  seutukaavat on  laadittu neljänä  eri  
osaseutukaavana 1970-luvun alusta lähtien.  
Ensimmäisenä Suomessa on Lapissa  vuoden 
1992 keväästä  lähtien ollut käytössä  koko  alu  
eelle vahvistettu seutukaava (Lapin seutukaa  
valiitto 1994). Metsänrajaseutujen  kannalta 
merkittävä  vaikutus  oli seutukaavan 4. osalla,  

jonka  tavoitteissa  ympäristöministeriö  (1987)  
korosti  laki-ja  suojametsien  sekä erämaiden 

säilyttämistä  sekä  saamelaiskulttuurin ja po  
rotalouden merkitystä.  Seutukaavan 4. osan  
laadinta oli vireillä samanaikaisesti erämaa  

komitean työn kanssa.  Seutukaavan luonnok  
sessa  oli  pyrkimystä  tehdä erämaakomiteaa 

laajempia  esityksiä  erämaista ja vasta  liittohal  
lituksen  käsittelyssä  seutukaavan ja  komitean 

esitykset  yhtenäistettiin.  Seutukaavassa erä  

maat  on määritelty luontaistalousalueiksi ja  

talouskäytössä  olevat metsänrajametsät ovat  
metsä-ja  porotalousalueita,  joilla on erityisen  

painokkaasti  otettava  huomioon porotalouden  

tarpeet  (Lapin  Seutukaavaliitto 1994).  
Monet nykyisistä  lakisääteisistä luonnon  

suojelualueista  ovat ensivaiheessa olleet met  

sähallituksen päätöksellä  perustettuja  erikois  
metsiä (Komiteanmietintö  1976). Tällä het  

kellä tärkeimpiä  vain metsähallituksen päätök  

seen perustuvia  alueita ovat  toimenpiderajan  

yläpuoliset  korkeat  alueet ja lukuisat luonnon  

hoitometsät,  joista  varsinkin  Ylläs ja Luosto  
ovat  merkittäviä metsänrajametsien  suojelun  
kannalta. Ne  kuuluvat  myös  vanhojen  metsien 

suojeluohjelmaan.  

4.4.3 Metsätalouden toimintatavan 

kehittäminen 

Harsinnan aika  

Lihtonen (1947)  arvioi,  että viime vuosisa  

dan lopun  ja  vuosisadan vaihteen ajattelulle  oli  
ominaista eräänlainen dualismi hakkuutapaky  
symyksessä.  Uudistushakkuissa vallitsi  vasta  

kohta-asettelu: joko  lohkohakkaus tai harsinta. 
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Kuva  32.  Erämaaliike  arvosteli  erämaakomiteaa  työn kestäessä  eikä  hyväksynyt  muuten yleisesti  hyväksyttyä  komi  

tean  esitystä.  Liike  julkaisi kesällä  1988  Kessinhammas-nimisen  väliraportin. 
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Kamppailu  hakkuutavasta oli itse asiassa  

kamppailua  metsätalouden jäijestelytavasta.  

Alkuperäinen  ihanne, vuosilohkojäijestelmä,  

edellytti  vahvoja  uudistushakkuita ja vain nii  
den turvin se olisi voinut toteutua. Harsinnassa 

oli  taas omat jäijestelytapansa.  Taloudellisten 

mahdollisuuksien puuttuessa harsinta sai  yli  

otteen. 

Senaatin jo 1800-luvulla antamissa puun  

myyntiluvissa  korostettiin puiden  hakkaamista 

harvennusperiaatteella.  Metsähallitus antoi 

vuosisadan vaihteesta lähtien säännöllisesti 

ohjeita  puiden  leimaamisesta ja  hakkuun jär  

jestämisestä.  Tavoitteena oli  hakkuumäärien 
lisääminen ja järkiperäisen  metsänkäsittelyn  
edistäminen. Pohjoisimpia  hoitoalueita kehoi  

tettiin varovaisuuteen leimattaessa ylänköjen  

laitoja ja  muita vastaavia  alueita,  missä  metsä  
kasvillisuus  oli  vaaranalaista (Metsähallitus  

1902). Renvall  (1919) arvioi  siihen mennessä  

metsänrajaseuduille  annettuja  ohjeita. Lei  

mausmääräyksissä  oli kehoitettu "ottamaan 

huomioon metsänhoidollisia näkökohtia". 

Leimaus ja hakkuu  "tulee tehdä hyvin  varovai  
sesti"  ja  on  varottava  "ettei metsän liiallista  ja 

sopimatonta  hakkausta harjoiteta  metsänraja  

seudulla". Leimaus  tulee tehdä "lievän harven  

nuksen  ja  apuharvennuksen  muodossa". Erityi  
sesti  Renvall arvosteli ohjeita  jo ennestään 

harvojen  metsänxajametsien  harventamisesta 
edelleen. Cajander  (1917-1918)  piti  lievää har  
sintaa suojametsien  sopivimpana  käsittelyta  

pana mainiten,  että parhaissa  oloissa myös  

pienialainen  lohkoittainen hakkaus on mah  
dollista. 

Metsähallituksen (1919)  ohjeella  lopetettiin  

periaatteessa  harsinta ja  lohkottainen hakkaus  
selvine uudistushakkuineen otettiin pääperi  

aatteeksi. Leikola (1987  a) piti  tätä ohjetta  ny  

kyisten  ohjeiden  perustana.  Metsänrajametsis  
sä  ohjeella  ei  kuitenkaan ollut vaikutusta,  vaan 
harsinnan aika  jatkui  vielä pitkään.  Lakari 

(1912)  teki ruotsalaiseen hirrenharsinnan las  

kentakaavaan  perustuvia  hakkuulaskelmia Ina  

ri-  ja Tenojoen  laaksojen  metsille. Renvall 

(1919)  laati pitemmälle  kehitetyn  harsintaperi  
aatteelle pohjautuvan  metsätalouden järjeste  

lyn  ja  metsänkäsittelyn  menetelmän Utsjoen  

laakson mäntymetsille. Hänen pääperiaattensa  

oli,  että metsänkäsittelyn  tulee edistää synty  

neiden taimien kehitystä.  Metsiä ei tule har  

ventaa  eikä  hakata siemenpuuasentoon,  mikäli  
taimia ei ole syntynyt.  Hän piti  tiheyttä  200  
runkoa hehtaarilla miniminä uudistumisen 

kannalta. Ilvessalo  (1927)  suositteli männiköi  
den uudistamisen päämenetelmäksi  lohkot  

taista siemenpuuhakkausta  enintään 20-40 
hehtaarin suuruisina lohkoina. Lisäksi  hän 

painotti  ylispuuhakkauksien  tarpeellisuuutta  
tulkiten Itä-Inarissa jo tehdyt  hakkuut suurelta  

osin  ylispuuhakkauksiksi.  

Puutavaran menekin lisääntyessä  metsänkä  

sittely muuttui puhtaaksi  määrämittaharsin  

naksi,  jonka  ohella tehtiin vähäisessä määrin 
metsänhoidollisia puhdistushakkauksia.  Mää  
rämittaharsinnan aika jatkui  Inarissa 1950- 

luvun ratapuuhakkuisiin  asti  ja  osittain 1960- 

luvulle,  jolloin vasta kuitupuun  markkinoiden 

avautuminen mahdollisti metsänhoidollisesti 

oikean metsien käsittelyn.  Inarin vuoden 1939 

leimausohjeet  ovat hyvä  esimerkki  harsinta  
kauden jo pidemmälle  kehittyneistä  ohjeista  

(Metsähallitus  1939  c) (kuva  33). 

Metsänkäsittelyohjeiden  kehitys  

Metsänrajametsien  ohjeet  olivat pitkään  yleis  

luontoisia,  vaihtelevalla  tavalla varovaisuutta 

painottavia,  vaikka  metsähallitus oli jo  antanut  
muualle verrattain yksityiskohtaisia  ohjeita.  

Inarin ensimmäisessä harsintakauden jälkei  
sessä metsätaloussuunnitelmassa (Metsä  
hallitus  1960 c)  Kuusela totesi, että  Inarin yli  
ikäisiä metsiä käsiteltäessä pääte-  ja kasvatus  

hakkuun  raja  on  epämääräinen  ja  että  jo  vahva 
harvennus ja  väljennys  johtavat  taimettumi  
seen. Hakkuutavoista ei annettu tarkempia  

ohjeita,  vaan viitattiin juuri  valmistuneeseen 

suojametsien  käsittelyohjeeseen  (Oinonen  ym. 

1960).  Käytännössä  Inarin metsien  käsittely  oli 

1960-luvulla verrattain varovaista. Yksivai  

heista siemenpuuhakkuuta  ei käytetty  vielä 

kovin  laajasti.  Erikoisuutena  oli käytössä  ala  

harvennuksen ja vanhinta puustoa  poistavan  

hakkuun  yhdistelmä  ns.  "kasvatushakkuu malli 
Inari". Hoitoalueen eteläosassa tehtyjä  kuusi  

valtaisten metsien avohakkuita voidaan pitää 
eräänlaisena käytännön  kokeena,  jota ei jat  

kettu  kun todettiin uudistamisen vaikeus. 



104 

Lapin  suojametsien  käsittelyohjeet  

Vuonna 1960 julkistettu Eino Oinosen,  Risto 

Sarvaksen  ja  Gustaf  Sirenin laatima suojamet  
sien metsänkäsittelyohje  (Oinonen  ym.  1960) 

oli ensimmäinen nykyaikainen  metsänkäsitte  

lyohje,  jossa  perusteellisesti  käsiteltiin  suoja  

metsäalueen metsien  erityispiirteitä. Sen  synty  

liittyy suojametsien  laajemman  metsätalous  

toiminnan aloittamiseen. Ohje  poikkeaa  muista 
eri organisaatioiden  nopeasti  muuttuvista oh  

jeista siinä, että se sai eräänlaisen virallisen 

normin aseman  ja  sitä  pidettiin  tulkintana siitä,  
millaista  on suojametsälain  edellyttämä  met  

sänrajan turvaava metsien käsittely.  Tämän 

ohjeen  sisältö on siirretty  viittauksina  tai  lai  
nauksina  sellaisenaan tai pienin  täsmennyksin  
sekä metsähallituksen että yksityismetsien  

ohjeisiin  näihin päiviin  asti.  
Ohjeen  johdannossa  on selvästi  Sirenin nä  

kemyksiä  edustava  käsitys,  että  suojametsälain  
tavoite turvataan usein paremmin  sopivilla  

hakkuilla kuin säilyttämällä metsät täysin  

luonnontilaisina. Lisäksi  arvioitiin, että  järke  

vän metsänkäsittelyn  tuloksena on jopa  odetet  
tavissa huomattavaa metsänrajan  siirtymistä 

ylös  ja pohjoiseen.  Suojametsiä  pidettiin  eri  
koisasemassa  olevina  talousmetsinä. 

Ohjeen  24 sivusta  noin puolet  on suojamet  

säalueen metsäluonnon erikoispiirteiden  tar  
kastelua  ja siten perustelua  toimenpideohjeille.  

Lämpötekijään  liittyen esitetään nälkä- eli 
hiilitaseteoria puiden  kasvua rajoittavana  kas  
vifysiologisena  perusteluna.  Leveysasteen  ja 

korkeusvyöhykkeiden  vaikutus tuodaan sel  

västi esiin ja 250-300 metrin korkeusraja  onkin 

siitä  lähtien ollut pysyvä  osa  Lapin  metsien 
käsittelyohjeita.  Ilmastotekijöistä  painotetaan  

lisäksi  suojametsäalueen  pohjoisosan  Jäämeren 
vaikutukseen liittyvää humidisuutta ja alue 

jaetaan  kahteen vyöhykkeeseen:  Lemmenjoen-  

Inarijärven-Paatsjoen  linjan  eteläpuoliseen  ja 

pohjoispuoliseen  alueeseen. Vähälle huomiolle 

on  jäänyt,  että  tekijät  tarkoittivat ohjeensa  lä  
hinnä eteläosaan. Humidisuuden ja pohjois  

osan  erityispiirteiden  selvittely  on  jäänyt myö  

hemminkin hyvin vähäiseksi. Norokorpi  

(1984)  on korostanut aivan oikein Jäämeren 

kesälämpötiloja  alentavaa vaikutusta Inarin 
itäosissa (vrt. Laaksonen 1979). Ruotsissa 

Kullmann ja Hofgaard  (1987)  ovat esittäneet 

paikallisesti  mereisen ilmaston metsänrajaa  
alentavan vaikutuksen. "Mera Skog  Norr"-  

projektin  Norrlannin metsänkäsittelyohjeissa  
esitettiin ilmaston paikallinen  mereisyys tai 
mantereisuus selvästi kasvukauden lämpö  
oloihin ja  metsänkäsittelyyn  vaikuttavina  teki  

jöinä (Ebeling  1979). Cemovin  (1985)  laa  
jemmassa metsänrajan syiden analyysissä  

nousi ilmaston kosteustekijä  Fennoskandiassa 

selvästi  esille. 

Toimenpideohjeissa  korostetaan yli 250- 

300 metrin korkeudella olevien lakimetsien 

muita arvoja  ja  pääsääntönä  on, että  hakkuita 
ei tehdä. Poikkeuksina  sallitaan  männyn  taimi  
kon vapautus koivusta ja nuoren männikön 

päällä  olevien ylispuiden  määrän vähentämi  
nen. Talousmetsissä  sulkeutuneiden männiköi  

den uudistamisen päämenetelmä  on  suojus  

puuhakkuu,  jossa  jätetään 80-150 emopuuta.  

Taimettumisen tapahduttua  emopuiden  määrä 
vähennetään 30-50:een ja ne poistetaan valta  

taimien saavutettua  1-2 metrin pituuden.  Teki  

jät  toteavat, että emopuiden  täydelliseen  pois  

tooon  sisältyy  riski.  Siksi  he esittävät,  että mi  

käli  siemenviljelyksiä  ei perusteta, on turva  

puusto jätettävä. Harvoille  metsille  ja mänty  
koivu  sekametsille  annetaan  omat uudistamis  

ohjeensa,  joissa vähienkin siemenpuiden  jät  
tämistä pidetään  tärkeänä.  Taimikon hoidossa 

perkauksia  koivusta pidetään  tarpeellisena  
mutta ei puhtaiden  männyn  taimikoiden har  
vennuksia. Harvennusperiaatteena  on voima  

kas  alaharvennus. 

Ohje  perustui  olettamukseen metsikkötalo  
uden mukaisesta  tasarakenteisten metsien kehi  

tyksestä,  vaikka siinä todetaankin eri syistä  

harvojen  ja  epätasaisten  metsiköiden yleisyys.  

Metsikön kehityskausien  kuvaus  viittaa luon  
nonmetsien dynamiikan vaiheisiin,  mutta siitä  

ei vedetä johtopäätöksiä  metsänkäsittelyyn.  

Ohjeessa  ei otettu kantaa metsätalouden järjes  

telyä  sivuaviin  kysymyksiin  kuten  leimikoiden 
suunnittelun periaatteisiin  ja hakkuualojen  
kokoon.  
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Kuva  33.  Inarin  leimausohjeet vuodelta  1939  ovat  esimerkki  jo pitemmälle kehittyneistä harsintakauden  ohjeista.  
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Metsähallituksen ohjeiden  kehitys  

Metsähallituksen metsänkäsittelyohjeet  ovat  
olleet keskusjohtoisen  hallinnon perinteeseen  
liittyen periaatteessa  kenttähenkilöstöä vel  
voittavaa normiohjausta,  jota toteutettiin eri  
aikoina vaihtelevalla tehokkuudella. Vasta  

1990-luvulla siirryttiin  suosituksiin.  Ohjeiden  
tulkinnan oikeellisuus ja painotukset  oli  kyt  

ketty virka-asemaan ja  metsänhoito-osaston 

johdon  sekä piirikuntakonttorien  puuntuotta  

misen ylimetsänhoitajien  asema normien vi  
rallisina tulkitsijoina  korostui.  Henkilökohtai  
sen arvovallan mukaan näiden metsänhoidon 

spesialistien  näkemysten  painoarvo  suhteessa 

aluemetsänhoitajien  tulkintoihin vaihteli.  Oh  

jeiden  tulkintaan oikeuttavassa virassa  olevan 
vahvan henkilön  näkemykset  saattoivat muut  

tua  nopeasti  laajaksi  toiminnaksi kentällä. 
Metsähallituksen ohjeet  olivat  pitkään  ylei  

siä koko maata  koskevia  ohjeita,  joissa vain 

lyhyesti  viitattiin pohjoisimpien  alueiden eri  

koiskysymyksiin.  Taloudellisen toimenpide  

rajan  määrittämisestä (Metsähallitus  1956)  ja 

suojametsien  ohjeesta  (Oinonen  ym. 1960) 
lähtien alettiin ohjeissa  säännöllisesti käsitellä 

maata ilmasto  vyöhykkeittäin erottaen suoja  

metsäalue ja  lakialueet erikseen. Seuraavaassa 
luettelossa kuvataan tärkeimmät metsänraja  

metsien  käyttöä  ohjanneet  ohjeet  ja  suositukset  
1950-luvun lopulta  nykypäivään  asti  ja arvioi  

daan kunkin  ohjeen  mukanaan tuoma tärkein 
uudistus. 

1956 

Kiertokiije  suonkuivaus-  ja metsäviljelytöiden  

toimenpiderajasta  (Metsähallitus  1956).  
Uudistus: Toimenpideraja  ja ilmastovyöhyke  

jako otettiin  käyttöön  tästä  ohjeesta  alkaen. 

1960 

Lapin  suojametsien  käsittelyohjeet  (Oinonen  

ym. 1960). 

Uudistus: Suojametsille  esitettiin omat ohjeen  

sa,  joiden  sisältö kertautuu hieman tarkistettu  

na  myöhemmissä  ohjeissa. 

1966 

Valtion metsien hakkuutoiminnan jäij  estely  

(Metsähallitus  1966). 

Uudistus: Leimikon suunnittelun ja  metsänkä  
sittelyn  kokonaisohje.  Suurin  sallittu uudistus  
ala oli 500  ha. Viidennellä ilmastovyöhyk  
keellä suositeltiin kaistalehakkuita.  

1969 

Ohjekiije  hakkuu- ja metsänhoitotoiminnoista 

Perä-Pohjolan  piirikunnassa  (Metsähallitus  

1969  c). 

Uudistus: Ohje  perustui  laajaan  selvitystyö  
hön. Luontaisen uudistamisen painotus  ja  oh  

jeiden yksityiskohtaisuus  korostuivat.  Avo  
hakkuualan maksimikoko oli neljännellä  il  

mastovyöhykkellä  30 haja  viidennellä 20 ha. 

1970 

Ohjekiije maiseman- ja luonnonhoidosta 

(Metsähallitus  1970  b).  

Uudistus:  Ensimmäinen erillinen luonnonhoi  

don ohje,  joka  oli  aikaansa edellä. 

1976 

Ohjekiije  metsien käsittelyn  periaatteista  Perä- 

Pohjolan  piirikunnassa  (Metsähallitus  1976).  
Uudistus:  Painotusta viljelyyn  mutta  suojamet  
sissä  ei muutosta.  Korostettiin,  että kasvatus  

hakkuun luonteisia hakkuita ei saa tehdä uu  

distuskypsässä  metsikössä.  

1978 ja 1981 

Ohjekiije  metsittämisestä ja metsän uudistami  

sesta  (Metsähallitus  1978)  ja  sen  pohjalta  an  
nettu ohjekiije metsien käsittelystä  Perä- 

Pohjolan  piirikunnassa  (Metsähallitus  1981). 

Uudistus:  Kaavamaiset uudistamisketjut  otet  
tiin käyttöön.  Inarin talousmetsille annettiin 

ensimmäistä kertaa oma ohjeensa,  jossa  mää  

riteltiin  aukon koon ylärajaksi  myös siemen  

puuhakkuussa  20  ha (kuva  34).  Raja  ei koske  
nut selvästi  vajaatuottoisia  metsiköitä. Yksi  

vaiheisen siemenpuumenetelmän  painotus.  

1985 

Ohjekiije  metsien käsittelystä  Perä-Pohjolan  

piirikunnassa  (Metsähallitus  1985  b). 
Uudistus:  Uudisalojen  kokorajoja  tiukennettiin 

ja  koko kytkettiin  lämpösummaan.  Välialuei  

den käyttöönotto  sitovana määräyksenä.  Muun 

käytön  huomioonottamisella painoa.  
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1986 

Hoitoaluekohtaiset  ohjeet  vuonna 1986. Hoito  
aluekohtainen ohjekiije  metsien käsittelystä  
Inarin hoitoalueessa (Metsähallitus  1986  a).  
Uudistus:  Hoitoalueen esityksen  pohjalta  vah  
vistettiin oma ohje.  Metsien muun käytön  

systemaattinen  huomionottaminen. Väljennys  
hakkuiden mahdollisuus hyväksyttiin.  

1991 

Metsien hoito Metsähallitus Lappi  (Metsä  
hallitus  1991). 

Uudistus: Siirtyminen  velvoittavasta ohjeesta  

suositukseen.  Väljennyshakkuu  ja  erirakentei  
sen metsän  hakkuu  (kuva  35)  ovat  yleisesti  

hyväksyttyjä  hakkuutapoja.  Muun käytön  pai  
notus. 

1997 

Metsänhoito-ohjeet  (Hokajärvi  1997) 

Uudistus:Pienaukkohakkuu osana uudistus  

hakkuuta. Korkeat alueet rinnastetaan suoja  

metsiin. 

Näkemykset  metsänrajametsien  käsittelystä 

ovat  vaihdelleet. Tutkimustiedon lisäksi  ohjei  

den kehitykseen  ovat vaikuttaneet käytännön  

kokemukset,  joihin taas on vaikuttanut ilmas  

ton vaihteluun kytkeytyvä  metsänhoitotoimien 
onnistuminen. 1950-luvulla vallinnut toivori  

kas  käsitys  mahdollisuuksista kohottaa Lapin  

metsien  tuottoa nopeasti  tehokkaammalla met  
sänhoidolla vaihtui epävarmuudeksi  1960- 

luvun kylmän  ilmastovaiheen vaikutusten ol  

lessa  nähtävillä. Myös  pula  männyn  sieme  
nestä  haittasi toimintaa. Vuoden 1969 ohjeet  

uudistusalan koon rajoituksineen  olivat selvä 

reagointi  tähän kehitykseen  (Mikola  1978, 
Leikola 1995). Mikola (1979)  on todennut 

ilmastonvaihtelun ja metsänhoidon ohjeiden  

vaihtelun  välisen selvän  riippuvuuden.  Kylmän  
1960-luvun jälkeen  vuonna 1973 saatu  hyvä 

männyn  siemensato antoi mahdollisuudet met  

sänviljelyn  laajentamiseen.  

Vuonna 1977 (Metsähallitus  1977) Inarissa 

pidetyllä  retkeilyllä päätettiin tärkeä linjaus,  

että  metsänviljelytaloutta  ei uloteta Inarin ta  
lousmetsiin  vaan  viljelyä  käytetään  vain poik  

keustapauksissa.  Uudistusalan koon rajoitta  
minen myös luontaisessa uudistamisessa ja 
hakkaamattomien välialueiden käyttöönotto  oli  

1980-luvun tärkeimpiä  uudistuksia  ja askel  
kohti  ekologisempaa  metsänkäsittelyä.  Luon  
nontilaisten metsien  talouskäyttöön  ottamises  
sa olisi ollut  tarvetta analysoida  tarkemmin 

vanhojen  metsien  rakennetta,  mutta käytössä  
oleva luokitus vei pääosan vanhoista metsistä 

yli-ikäisyyden  takia vajaatuottoisten  metsien 

ryhmään,  joiden käsittelyä  siemenpuuhak  
kuulla pidettiin itsestään selvänä. Vaikka 

luontainen uudistaminen säilyi  koko ajan  
männiköiden hoidon päämenetelmänä  siirryt  
tiin 1970-luvulla ilmeisesti viljelymetsätalou  
den malliin rinnastaen pois  perinteisestä  moni  

vaiheisesta luontaisesta uudistamisesta kuvi  

tellen,  että luonnontilainen männikkö voidaan 

aina uudistaa ongelmitta  suoraan  yhdellä  sie  

menpuuhakkuulla.  1980-luvun myrskytuhot  
toivat korostetusti  esille yksivaiheisen,  laaja  
alaisen  luontaisen uudistamisen riskit. Vasta 

1980-luvun lopulla hyväksyttiin  yleismene  

telmänä väljennyshakkuu  perinteisenä  uudis  
tamisen valmistushakkuuna. Vaiheittainen 

uudistaminen oli  paluuta  entisiin,  varmuutta  
korostaviin periaatteisiin  (esim.  Oinonen ym. 

1960). Erirakenteisen metsän hakkuun hyväk  

syminen  1990-luvun alussa oli positiivisessa  

mielessä harsintatyypisen  käsittelyn  hyväksi  
mistä. Metsän muiden käyttömuotojen  paino  
arvo  lisääntyi  ohjeissa  jatkuvasti.  

Luonnonmukainen metsänkäsittely  

Erkki K. Kalelan 1940-luvulla kehittämää 

luonnonmukaisen metsänkäsittelyn  järjestel  

mää (Kalela  1986) sovellettiin Suomessa laa  

jasti vielä 1950-luvulla,  mutta viljelymetsäta  

louden kehittyessä  se  jäi  pois  käytöstä.  
Leikola (1988)  on selvitellyt  luonnonmu  

kaisen  metsänkäsittelyn  historiaa todeten kä  

sitteen liittyvän  saksalaiseen homeostaattisen 
metsänhoidon ajatukseen,  missä metsässä ei 

saa tehdä mitään sellaista,  mitä luonnossa ei 

muutoin esiinny.  Luonnonläheisen metsänhoi  

don tunnetuimpia  edustajia  on ollut  sveitsiläi  

nen professori  Hans Leibundgut,  jonka  mää  
rittelemän luonnonläheisen metsänhoidon pe  
riaatteena on, että siinä tulee yhdistää luon  
nonvoimat ja niiden vaikutukset  siten, että 

paras 
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Kuva  35. Metsän  erirakenteisuuden  hyväksyminen  antoi  mahdollisuuksia  monipuolisten hakkuutapojen kehittämi  
seen. Inari, Nartsamovaara.  Kuva.  V. Vasama  1987. 

Kuva  34.  Uudistusalojen  koon  rajoittaminen  ja hakkaamattomien  välialueiden  jättäminen oli  ensimmäinen  tärkeä  
askel  kohti  luonnonmukaista  metsänkäsittelyä.  Inari,  Paadarskaidi.  Kuva V. Vasama 1987.  
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mahdollinen päämäärä  saavutetaan  mahdolli  
simman  pienillä  kustannuksilla. Luonnonlähei  

sessä  metsänhoidossa esikuvana on luonnon  

metsien kehitys.  Alppien  vuoristometsien koh  

dalla Leibuntgut  (1986)  päätyi  johtopäätök  

seen,  että suojametsien  suojavaikutusten  yllä  

pitäminen  edellyttää  aktiivista metsänhoitoa. 
Schlitz  (1986)  pohdiskeli  luonnonläheisen 
metsänhoidon käsitteen ristiriitaisuutta  todetan 

luontoon liittyvän aina koskemattomuuden 

vaikutelman,  kun taas metsänhoitoon sisältyy 
aina  hyödyntämisen  näkökulma. 

Mielenkiinto luonnonläheiseen metsänhoi  

toon  on ratkaisevasti  lisääntynyt  1990-luvulla 

kansainvälisten sopimusten  painottaessa  met  

säluonnon monimuotoisuuden ylläpitämisen  

merkitystä  metsänhoidon tavoitteena. Suomes  
sa  varsinkin Erkki  Lähde on tuonut esille 

luonnonläheisen metsänhoidon mallia (esim.  

Lähde ja  Jalkanen 1987).  Parviainen ja  Seppä  

nen  (1994)  ovat laatineet yhteenvedon  luon  

nonläheisen ja  monitavoitteisen metsänkasva  

tuksen vaihtoehdoista. Lähde ja  Norokorpi 

(1995)  ovat  tarkastelleet  metsän monimuotoi  

sen hoidon kansainvälistä kehitystä.  

Metsänrajametsien  luonnonmukaisen met  
sänhoidon suunnittelu käynnistyi  erämaako  
mitean (Komiteanmietintö  1988)  työn  yhtey  
dessä.  Kun oli  päädytty  periaateratkaisuun,  että 

osassa  erämaametsiä voidaan harjoittaa  varo  

vaista  metsätaloutta, komitea laati  luonnon  

mukaisen metsänkäsittelyn  ohjeen  luonnoksen. 
Tämä oli ensimmäinen metsänkäsittelyohje  

Suomessa,  jonka  laadinnassa muiden metsän  

käyttömuotojen  edustajilla  oli keskeinen ase  

ma.  Komitean kuulemat lukuisat asiantuntijat  

suhtautuivat yleensä  ohjeisiin  myönteisesti,  

mutta kuitenkin siten,  että  osa  suositteli  niitä 

käytettäväksi  vain erämaiden ulkopuolisissa  
talousmetsissä. Erämaalaissa (Suomen  säädös  

koelma  1991/62)  edellytetään,  että metsähal  
litus laatii käsittelyohjeet  luonnonmukaisesti 
käsiteltäville metsille. Metsähallitus (1992  b) 

laati ohjeet  erämaakomitean työn  pohjalta.  

Lähtökohtana on luonnonmetsien kehitys,  jos  

sa  mäntymetsien  kehityksen  mallina oli  Husen 

(1965)  tutkimus Paatsjokilaakson  metsistä. 

Ohjeiden  johtavia  periatteita  ovat:  

-  luontaista metsikkökehitystä  myötäilevät  

toimenpiteet  

-  kaikkien metsänkäyttömuotojen  huomioon  
ottaminen 

-  erämaisuuden elementtien säilyttäminen  

-  metsän  esteettisten arvojen  säilyttäminen  
-  metsien ja puuyksilöiden  elinvoimaisuuden 

säilyttäminen  ja  parantaminen  

Ohje  painottaa  mahdollisimman vaihtelevaa 

metsänkäsittelyä,  vaiheittaista uudistamista,  

eri-rakenteisuuden hyväksymistä  sekä vanho  
jen puuyksilöiden  ja  lehtipuiden  säästämistä. 

Erämaametsien ohjetta  käytetään  koko  Ylä- 

Lapin  luonnonhoitoalueessa ja muuallakin 

pohjoisessa  suojametsäalueen  talousmetsissä 
erämaiden ulkopuolella. Luonnonmukaisen 

metsänkäsittelyn  kehittäminen on muuttanut  
ratkaisevasti  metsänrajametsien  käsittelyä  var  

sinkin Inarin alueella. Tätä kehitystä  voidaan 

pitää  Suomessa ensimmäisenä vaiheena 1990- 
luvulla nopeasti  yleistyneessä  metsäluonnon 

monimuotoisuutta painottavan  metsänkäsitte  

lyn  käyttöönotossa.  Hakkuutavat  ovat  selvästi  

monipuolistuneet  1990-luvun alusta lähtien 

(taulukko  10). 

Uusimpana  metsähallituksen  ohjeiden  ke  

hitysvaiheena  metsänkäsittelyohjeet  nähdään 

osana metsätalouden ympäristöjäijestelmää.  

Metsänrajan läheisten mäntymetsien  ohjeita  

kehitellään edelleen ja uusina hakkuutapoina  

ovat tulossa mukaan väljennyshakkuu  taimet  

tumisaukoin ja pienaukkohakkuu  luontaista 
uudistamista varten (Hokajärvi  1997, Metsä  

hallitus  1997). 

Vuotuinen hakkuuala on Inarissa vaihdellut 

tarkastelujakson  aikana 3  500:sta  6  000 heh  
taariin. Ylispuuhakkuiden  ja  niihin sisältyvän  

siemenpuiden  poiston  suuri  osuus  kertoo  siitä,  

että  1960 ja  1970-lukujen  hakkuualat ovat  tai  
mettuneet  ja  aikaisemmin syntynyt  taimiaines 
on kehittynyt  niin, että kehityskelpoinen  uusi  

puusukupolvi  on syntynyt.  Kärjistyneen  ikära  
kenteen metsätalousyksikössä  hitaan kasvun  
alueella voidaan korostetun tarkalla hakattavi  

en metsiköiden rakenteen analysoinnilla  ja 

monipuolisilla  hakkuutavoilla sekä ympäristö  

näkohtien huomioonottamisella pitää  yllä met 
säluonnon monimuotoisuutta myös  talousmet  



110 

Taulukko  10.  Hakkuutapojen osuudet %  vuotuisesta  hakkuualasta Ylä-Lapin uonnonhoitoalueessa  jaksolla 1984-  
1994.  Tiedot perustuvat  vuotuisiin hakkuutapailmoituksiin. 

sissä.  Myös siemenpuuhakkuulla  käsiteltyjen  
kohteiden ulkonäkö poikkeaa  aikaisemmasta,  

koska  alojen  keskikoko  on  pienempi  ja  muoto  
on vaihteleva. Lisäksi siemenpuiksi  jätetään  

osittain  vanhoja  aihkeja. Pitemmän aikavälin 

kehitystä  koko suojametsäalueella  kuvaa 

Sandströmin (1995  b) selvitys  valtion metsien 
hakkuualoista ja hakkuutavoista  jaksolla 1945- 

1994 (liite 1). 

Metsänviljely  

Metsänrajametsien  metsänviljely tulee jakaa  

periaatteessa  selvästi  kahteen eri  ryhmään:  
metsän palauttamiseen  alueille, mistä se on 

hävinnyt tai hävitetty  ja toisaalta metsänvilje  

lyn käyttöön  metsänrajametsien  normaalina 

uudistamismenetelmänä. Tätä eroa  ei  Suomes  

sa  ole aina selvästi  tehty  vaan suojametsäalu  
een metsänviljelyä on tarkasteltu molempia  

ryhmiä  käsittävänä kokonaisuutena (Pohtila  ja 
Timonen 1980). Metsien palauttaminen  ja uu  

distaminen ovat periatteessa  hyvin  erilaisia  
toimintoja,  vaikka  niiden ekologiset  perusteet 

ovat samanlaisia. Metsien palauttaminen  on 

normaalista metsätaloudesta erillinen, puun  

tuottamiseen tähtäävä perusinvestointi  tai ym  

päristönhoidon  tavoitteista lähtevää toimintaa,  

jossa päätavoitteena  ovat metsän  positiiviset  

ympäristövaikutukset.  Metsänrajametsien  uu  

distaminen taas  on  osa  erityisoloissa  haqoitet  
tavaa  metsätaloutta. 

Valtion mailla oli  Suomessa jaksolla  1911- 
1978 tehty metsänviljelyä  suojametsäalueella  

yhteensä  noin 23 000  hehtaria (Pohtila  ja Ti  

monen 1980). Tästä alasta valtaosa  oli  suoja  

metsäalueen metsien hakkuisiin liittyvää 1960- 

ja 1970-luvulla toteutettua  metsänuudistamis  

ta. Varsinaista metsien palauttamiseen  tähtää  

vää metsänviljelyä  on Suomessa tehty  vain 
entisessä Utsjoen  hoitoalueessa ja Tuntsan 

paloalueella. Renvall (1919) mainitsi, että 

1900-luvun alussa  vallitsi Utsjoella  ja osittain 
Enontekiöllä metsien uudistamisen suhteen 

hätätila, koska  kylmän ilmastojakson  takia 

mänty ei uudistunut luontaisesti ja havaintoja  

oli  myös kuivuvista  varttuneista metsiköistä. 
Näin olivat olemassa  riittävät perusteet met  

sänviljelyyn.  Myös  Cajander  (1917-1918)  piti  

laajaa metsänviljelyä  tarpeellisena  tunturimet  

sissä,  koska  siemenvuodet toistuivat  niin har  

voin. Hustich (1940)  arvioi, että käyttämällä  

kylvöä  voitaisiin paikallisen  väestön näkökul  

masta liian  tiukkoja  suojametsien  käsittelyra  

joituksia  lieventää.Tässä yhteydessä  tarkastel  

laan lähinnä metsien palauttamiseen  liittyvää  

viljelyä, koska  varsinainen metsänuudistami  

nen on osa laajempaa  pohjoisten  metsien käsit  

telyn  kokonaisuutta. 

Metsien palauttamista  viljelemällä  alueille,  
mistä metsä on hävinnyt  ihmisen toiminnan 
tuloksena  on tehty  eri  puolilla maailmaa alpii  

Vuosi  Kasvatus-  Erirakm. Väljennys- Avohak- Siemenp. Ylispuiden Yhteensä  

hakkuu  hakkuu  hakkuu  kuu  hakkuu  poist. 

2 39 59 100 

1985 2 28 70 100 

1986 21 16 63 100 

1987 12 27 61 100 

1988 6 3 1 35 55 100 

1989 6 1 25 68 100 

1990 20 1 12 67 100 

1991 3 10 1 15 71 100 

1992 5 2 15 17 61 100 

1993 3 1 14 14 68 100 

1994 1 5 28 24 42 100 
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nisillä ja  myös  pohjoisella  metsänrajalla.  Ehkä 

tunnetuimpia  ja  vanhimpia  kohteita ovat  Alp  

pien  jo 1800-luvulla aloitetut metsänrajavilje  
lyt  (esim.  Douguedroit  1978). Islannin metsit  

täminen on merkittävä kansallinen tavoite,  

jossa  painottuvat  metsien ympäristövaikutuk  

set  (Blöndal  1993).  Noijassa  on toteutettu laa  

jaa metsänviljelyohjelmaa Tromsin ja 

Nordlandin lääneissä tavoitteena puun omava  
raisuusasteen kohottaminen. Aukeiden lisäksi 

muutetaan hyvien  kasvupaikkojen  tunturikoi  

vikoita havupuumetsiksi  käyttäen  myös vierai  
ta  puulajeja  (NOU  1989).  Venäjällä  hävitetty  
jen  metsien palauttamisen  lisäksi  on  esillä  ollut 

ajatus myös  varsinaisen tundran metsittämises  

tä ja metsänviljely on nähty  pitkän  tähtäimen 
keinona luoda suojavyöhykkeitä  maataloudelle 

ja asutukselle (Andreev  1954,  Tikhomirov 

1962). Murmanskin metsäpiirin  männynvilje  
lyt  Murmanskin kaupungin  ympäristössä  ovat  
lähin esimerkki tästä  (Necaev  1993). 

Kuva  36. Osittain  aukkoinen  hajakylvöllä  perustettu männikkö  Näätämöjöen Harrisuvannossa.  Pituuskasvu oli jopa 

40 cm vuodessa.  Kuva. A. Hiilivirta  1938. 

Metsähallituksen tekemät Utsjoen ja Poh  

jois-Inarin metsänviljelyt on kiijattu  tarkkaan 

Utsjoen  hoitoalueen metsänviljelykiijaan,  jota 
on pidetty vuodesta 1912 lähtien 

(Metsähallitus  1912-1967).  Vanhimmat vilje  

lyt  tehtiin Näätämöjöen Harrisuvannossa  vuo  

desta 1911 alkaen (kuva  36).  Viljelyjen  menes  

tymistä  on selvitetty  säännöllisesti,  mutta al  

kuperätietojen  hajanaisuus  on vaikeuttanut 

johtopäätösten tekoa. Metsänrajaviljelyjen  

tuloksia ovat tarkastelleet mm. Nuorteva  

(1948)  ja Mikola (1959).  Paasonen (1980)  
selvitti tarkemmin Utsjoen  laakson viljelykoh  
teita. Pohtilan ja Timosen (1980)  aineistossa 
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oli mukana  merkittävä määrä  metsänrajavilje  

lyjä.  Siren (1995)  on esittänyt  tuloksia Kari  

gasniemen  suunnan kokeista.  Pohtila  ja  Timo  
nen (1980) päätyivät  johtopäätökseen,  että 

metsänviljely  voi  onnistua onnistua suojamet  
säalueella tyydyttävästi,  mutta taimikoiden 

kehitys  on hidasta.  Myös  muut  tulokset ovat  
olleet samansuuntaisia. 

Metsähallituksen (1983)  1980-luvun alussa 

tekemän selvityksen  mukaan löytyi Ylä- 

Lapista  onnistuneita metsänrajaviljelyjä  2 350  

hehtaaria,  joista 800  hehtaaria oli vakiintuneita  

taimikoita, 300 hehtaaria jo riukumetsiä ja 

loput  vakiintumattomia mutta kehityskelpoisia  
taimikoita. Lähinnä siemenen Keski-Lapin  

alkuperistä  johtuen  on näissä  metsiköissä  usein  

pakkaskuivumisen  aiheuttamia vaurioita. Vii  
meksi tämä  ilmiö  oli  hävittävissä  kesällä  1995. 

Pohjoisin  onnistunut viljely  on Tenon laaksos  
sa oleva Kaavan alue (kuva  37). Metsänraja  
metsien metsänviljelyn  varsin tyydyttävät  tu  
lokset  ovat  selvä  perustelu  sille,  että  metsän  

rajametsien  säilyttämisessä  myös  aktiiset  met  
sänhoidon toimenpiteet  ovat joissakin  tapauk  
sissa  tarpeellisia  ja  mahdollisia. 

4.4.4 Luonnonhoitoalue 

Metsänrajaseutujen  luonnonvarojen  käytön  ja 

arvostusten muutoksen myötä syntyi 1980- 

luvulla tarve kehittää  myös  hallintojäijestel  

mää. Eri käyttömuotoja,  kuten esim. kalastus  

ta,  metsästystä  ja porotaloutta  säätelee oma 
lainsäädäntönsä ja siinä määritellyt  suunnitte  
lu-  ja päätöksentekojäijestelmät.  Vaikka pää  

tösvalta  jakautuu  monille tahoille jää  maan  

omistajalle  tai maan hallinnosta vastaavalle 

organisaatiolle  tietynlainen kokonaisvastuu 

toimintojen yhteensovittamisesta.  Varsinkin 

valtionmaan kohdalla tämä näkökulma koros  

tuu.  Ylä-Lapissa  valtionmaan osuus  koko pin  
ta-alasta on noin 90 %. Vallitseva tilanne ko  

rostaa metsähallituksen asemaa pohjoisten  

luonnonvarojen  käytön  ohjauksessa.  Metsä  
hallituksen tavoitteita määrittävässä lainsää  

dännössä on pitemmän  aikavälin kehityksenä  
vahvistunut muiden toimintojen kuin puun 

tuottamisen merkitys  ja samalla on painotettu  

ns.  yleisen  edun huomioonottamista. Yleisesti  

on tulkittu muiden tekijöiden kuin puuntuo  
tannon merkityksen  korostuvan metsänraja  
seuduilla. 

Pohjoiset  hoitoalueet ovat olleet olosuhtei  

den  ja tehtävien eroista huolimatta toimintata  
valtaan  samanlaisia metsätalouden harjoittami  
seen painottuvia  yksiköitä  kuin muuallakin 

Suomessa. Hoitoaluejako  on vaihdellut ja  
suunta on ollut kohti suurempia  yksiköitä.  

Metsänrajaseuduilla  toimineista hoitoalueista 
voidaan selvästi  muihin tehtäviin kuin metsä  

talouteen painottuneina  pitää 1910-luvulla 
toiminutta Enontekiön hoitoaluetta,  Petsamon 

hoitoaluetta 1920- ja 1930-luvuilla sekä  Utsjo  
en hoitoaluetta 1905-1975 (Metsähallitus  

1984).  Muonion hoitoalue liitettiin 1960-luvun 

lopulla  osaksi  suurta Länsi-Lapin  hoitoaluetta 

ja Utsjoen  hoitoalue Inarin hoitoalueeseen 
vuonna  1975. Näiden ratkaisujen  jälkeen  poh  

joiset  metsänrajaseudut  kuuluivat periferisinä  
osina suuriin metsätalousyksiköihin.  Samalla 
vakinaisia  toimihenkilöitä siirrettiin pois poh  
joisimmista  toimipaikoista  Enontekiöltä,  Uts  

joelta  ja Sevettijärveltä.  Kehitys  voidaan tul  
kita metsähallituksen osittaiseksi vetäytymi  

seksi  tunturialueilta. 

Tunturialueiden ja metsänrajametsien  eri  

tyispiirteitä  oli  pohdittu  jo vuonna  1970,  jol  
loin metsähallitus esitteli suunnitelman noin 

1.8 milj. hehtaarin suuruisen ns. Ylä-Lapin  

luonnonhoitometsän perustamiseksi  Utsjoelle,  
Enontekiölle ja  Pohjois-Inariin  luonnonsuoje  
luvuoden 1970 merkkitapahtumana  (Metsä  
hallitus 1970  c).  Lapin  luonnonsuojeluyhdistys  

(1971)  tuki esitystä  ja esitti luonnonhoitomet  

sää yhtenäiseksi  hallintoalueeksi. Hanke ei 
kuitenkaan toteutunut.  

Luonnonsuojelualueiden  perustaminen  ja 
luonnon virkistyskäytön  lisääntyminen Lapin  

matkailun kehitykseen  liittyen sekä luontais  

elinkeinojen  arvostuksen  nousu synnyttivät  
1980-luvulla tarpeen tarkistaa metsähallituksen 

toiminta-ajatusta pohjoisilla alueilla. Asiaa 
käsiteltiin pääjohtaja  Jaakko Piirosen matkalla 
Inarin hoitoalueessa vuonna 1986 

(Metsähallitus  1986  b).  Keskusteluissa  päädyt  
tiin johtopäätökseen,  että  metsähallituksen  
tulee  määritellä kantansa siihen, missä määrin 

se haluaa ottaa kokonaisvastuun tunturialuei  

den maankäytön  ja toimintojen  kehittämisestä. 
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Kuva  37.  Tärkeimmät  onnistuneet  metsänrajaviljelyt  Metsähallitus  (1983) pohjalta 

ja kohteiden  perustiedot. 

Numero  Kohde  Pinta-ala, ha  Viljelyajankohta 

1. Inari, Syysjärvi  95 1963 

2. Inari, Säytsjärvi  600  1963, 1960-ja 1970-luvuilla  

3. Utsjoki,  Mierasrova  175 1939-40,1954-55,1960 

4. Utsjokilaakson  alaosa  280 1924, 1930-1950  -luvuilla  

5. Utsjoki,  Kaava  25 1949,1953 

6. Inari,  Pakanajoki  400 1921-29,1937-39 

7. Inari,  Harrisuvanto  210 1911, 1922-23, 1938-39 
8. Inari, Saunakoski  205 1950-luvulla  

9. Inari, Nuortikuolpuna 360 1957 

Yhteensä  2350  
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Länsi-Lapin  ja Inarin hoitoalueet saivat  tehtä  

vän määrittää toimintastrategiansa  näissä ky  

symyksissä.  Samalla todettiin,  että aikaisem  
min esillä ollut ns. "kalottihoitoalue" otetaan 

tarkasteltavaksi.  

Metsähallitus (1987) vahvisti "Metsä  

hallituksen hallinnassa Enontekiön,  Inarin ja 

Utsjoen  kunnissa  olevien maiden ja vesien 

käytön  strategian",  jossa  määriteltiin tavoitteet 

ja todettiin,  että  metsähallituksella on pohjoi  

sessa kaksi toimialaa: metsätalous ja muu 

luonnonvarojen  käyttö,  hoito  ja hallinto. Tämä 

kannanotto voidaan ymmärtää  ensimmäiseksi  

askeleeksi  kohti metsähallituksen uutta jakoa 

tulostoimintoihin: metsätalouteen, luonnon  

suojeluun  ja virkistyspalveluihin.  Uusi strate  

gia  antoi selvän lähtökohdan toiminnan kehit  

tämiselle ja myös resursseja  kohdennettiin 

muuhun luonnonvarojen  käyttöön.  Vuonna 

1989 Inarin hoitoalueesta ja Enontekiöstä 

muodostettiin Ylä-Lapin hoitoalue,  joka  mm. 
erämaakomitean (Komiteanmietintö 1988) 

ehdotuksen mukaan muutettiin Ylä-Lapin 

luonnonhoitoalueeksi vuonna 1992. Metsähal  

lituksen vuoden 1994 alussa tapahtuneen  lii  

kelaitostamisen yhteydessä  Ylä-Lapin luon  
nonhoitoalueen erityisasema  korostui ja se  

jatkoi  toimintaansa metsänrajaseutujen  luon  
nonvaroista vastaavana  ja käyttömuotoja  sekä 

käyttäjäryhmien  tarpeita yhteensovittavana  

yksikkönä.  Toinen merkittävä metsänrajaseu  
duista vastaava yksikkö  on Perä-Pohjolan  

puistoalueeseen  kuuluva Urho Kekkosen  kan  

sallispuisto.  

Vuonna 1993 perustettiin osallistavan 

suunnittelun edistämiseksi kuntakohtaiset neu  

vottelukunnat pohjoisiin  kuntiin.  Näihin aset  

tavat  jäseniä  kunnat  ja  saamelaiskäräjät.  Myös  
erämaalain edellyttämien  hoito-ja  käyttösuun  
nitelmien laadintaa tehdään osallistavan suun  

nittelun periaatteella.  Metsähallituksesta an  

netussa  asetuksessa  (Suomen  säädöskokoelma 

1993/1525)  määritellään tavoitteeksi saame  

laisten kotiseutualueella luonnonvarojen  hoi  

don, käytön  ja suojelun  yhteensovittaminen  

siten, että luontaiselinkeinojen  ja saamelais  

kulttuurin edellytykset  turvataan. Kuvatun 
kehittämisen tuloksena perinteisestä  puunhan  
kintavaltaisesta organisaatiosta  on tullut luon  

nonsuojelua,  virkistyskäyttöä,  luontaiselinkei  

noja  ja luonnonmukaista metsänhoitoa painot  

tava luonnonvarojen  hoidon järjestelmä. 

4.5 Naapurimaiden  metsänrajamet  

sät  ja niiden käytön  pääpiirteet  

4.5.1 Venäjä  

Murmanskin alueen metsävarat  

Murmanskin alueen kokonaispinta-ala  on 

145 000 km2 (Doiban  ym. 1992),  josta  maan  

käytöllisesti  metsävarantoon, "lesnoj  fond",  
kuuluu noin 94 750 km2.  Metsävarannon ulko  

puolella  on rakennusmaan ym.  lisäksi suurim  

pana alueena tundra-alue,  joka  ei kuulu metsä  

hallinnon piiriin,  vaan siitä  vastaa  lähinnä 
maatalouden aluehallinto (Ministerstvo oh  

rany... 1996). Metsävaranto jakaantuu  metsä  

maahan,  "lesnaj  a ploscad",  51 930  km 2 ja toi  

saalta ei-metsämaahan,  "nelesnaja ploscad",  

42  820 km 2 (Forest  and Environmental Group  
Ltd. ym. 1996). Metsämaahan määritellään 

kuuluviksi alueet,  joiden luonnontilainen 

puusto  saavuttaa  vähintään suhteellisen tihey  
den 0.3  (Myllynen  ja  Saastamoinen 1995).  Ei  
metsämaahan kuuluvat vedet,  suot  yms. alueet. 

Metsävarannosta kuului vuonna 1990 suoja  

metsiin  eli metsien I pääryhmään  61 000 km2 

(Gladkov  ym.  1993). 

Metsämaa jakaantuu  metsäiseen,  "pokritaja  

lesom",  49 620 km 2 ja metsättömään, "ne 

pokritaja  lesom",  2 310 km2 (Forest  and Envi  

ronmental Group  Ltd.  ym 1996). Metsätön 

alue käsittää paloaukeat,  metsittymättömät  

alueet sekä harveikot. Metsäisen alueen osuus  

metsävarannosta on pienentynyt  vuoden 1960 

46 %:sta (Moiseev  ja Kazakov  1961) 1980- 
luvun 39 %:iin  (Certovskoj  ym.  1987).  Metsäi  
sen alueen vallitsevan puulajin  mukaiset puu  

lajisuhteet  olivat vuonna 1960: mänty 41 %, 
kuusi  35 % ja koivu  24 % (Moiseev  ja Kaza  
kov 1961). Vastaavat suhteet 1980-luvulla 

olivat: mänty 23 %,  kuusi  36 % ja koivu  41 % 

(Certovskoj  ym. 1987). Metsien kehitysluok  
kajakaantuma  oli 1990-luvun alussa seuraava: 

taimikot 26 %,  kasvatusmetsät  32 % sekä van  
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hat  metsät 42 % (Forest  and Environmental 

Group  Ltd.ym.  1996). 

Hyödynnettävien  111 pääryhmän  metsien 

hakkuukypsän  puuston tilavuus oli vuonna 

1960 125 milj.  m 3  ja 72  m3/ha,  josta männyn  

osuus  oli  53 %,  kuusen  osuus  36  %  ja  koivun  

osuus  11 % (Moiseev  ja Kazakov  1961). Vuo  

den 1989 metsätaloussuunnitelmien yhdistel  

män  mukaan puuston  kokonaistilavuus  oli  200  

milj. m 
3,
 hyödynnettävä  varanto 82 milj. m  3  

sekä yritysten  puunhankinnan  varannoksi oli  

määritelty  39  milj. m  3  (Svodnyj  proekt  1989). 

Vojtenkon  (1993)  mukaan hyödynnettävis  

sä  oleva varanto  oli 1990-luvun alussa noin 66 

milj. m 3.  Rautiainen (1993)  ilmoitti Murmans  

kin alueen puuston kokonaistilavuudeksi 200 

milj. m 
3,
 josta hyödynnettävään  varantoon  

kuuluu  56 milj. m 
3.
 

Metsien boniteetit vaihtelevat eri osissa  

aluetta. Parhaat metsätalouden edellytykset  

ovat eteläosassa Kantalahden suunnalla ja toi  

saalta  Lutto-Tuloman alueen mäntyvaltaisella  

alueella. Petsamon,  Lovozeron ja Ponoin alu  

eiden metsät ovat  selvimmin metsänrajametsiä.  

Ramenskaja  ja Subin (1975)  ovat laatineet 

Murmanskin ja Kaijalan  metsätalouden edel  

lytyksiä  kuvaavan  maisemallisis-ekologisen  
jaon  (kuva  38).  Koko alueen puuston keski  
kasvu  on 0.4 m3/ha/v (Svodnyj  proekt  1989). 

Metsien käytön  kehitys  

Suolankeittämöiden puunkäyttö 1500-luvun 

lopulla oli varhaisinta Murmanskin alueen 

puunkäyttöä  teollisiin tarkoituksiin. Petsamon 

luostari myi 1500-luvun puolivälissä  masto  

puita  ulkomaille ja luostarin työntekijät tekivät 

myös  muuten  hakkuita ja  uittivat puutavaraa.  
Terin rannikolta hankittiin satunnaisesti  lai  

vanrakennuspuuta  1700-luvulla (Cvetkov ym. 

1983). Paatsjokilaaksosta  hakattiin ja uitettiin 

rannikolle perinteisesti  polttopuuta  sekä  en  
simmäisen kerran sahateollisuuden tarpeisiin  

noin 10000 tukkia Nautsijoelta  vuonna  1899 

(Luginin 1900). 
Ensimmäinen saha perustettiin  Umbaan 

vuonna  1898 ja  vuosisadan  vaihteessa sahate  
ollisuus laajeni  Kantalahteen ja Koutaan. 
Murmanskin  kaupungin  ja  radan rakentaminen 

lisäsi  puunkäyttöä  ja laajensi  hankinta-aluetta. 
Vuotuinen hakkuumäärä nousi ennen vallan  

kumousta suunnilleen tasolle 150 000-200 000 

m  3  (Cvetkov  ym.  1983). Laivanrakennuspui  
den hakkuu  ja  varhainen sahojen  puunhankinta  
oli selvää määrämittaharsintaa,  jossa  minimi  

rungon koko  oli vielä 1870-luvulla 7.1 metrin 

korkeudelta 34.5 cm. Läpimittavaatimus  oli  

pudonnut  vuoteen  1906 mennessä 24 cm:iin. 
Ennen vallankumousta alkoi  jo esiintyä  voi  

makkaampia  avohakkuita lähentyviä  hakkuita 

(Melehov  1960). 

Vallankumouksen jälkeen  alkoi voimakas 
rakentamisen kausi  ja puutavaran tarve  oli suu  

ri. Hakkuita organisoi  erityinen  asutushallin  

non osasto  ja siihen kuulunut  Murmanin rau  

tatien metsäosasto. 1930-luvun alussa  puutava  
ran  hankinta keskitettiin "Murmanles"- 

organisaatiolle,  jonka  alaisina olivat puuta 
käyttävät  teollisuuslaitokset. Sahat tuottivat 

myös  vientimarkkinoille. Toisen maailmanso  

dan  aikana paikallinen  puunkäyttö  lisääntyi  ja 
tarve jatkui sodanjälkeisenä  rakentamisen 
kautena. Vuotuinen hakkuumäärä nousi mil  

joonan kuutiometrin tasoon  (Cvetkov  ym. 

1983). Myös  metsänrajametsiä  hakattiin laa  
jasti. Hiipinän  länsirinteiden männiköt hakat  
tiin metsänrajalle  asti  polttopuun  saamiseksi  
rautatielle. Nyt  alueella on  hyviä  harvennusta 
kaipaavia  kasvatusmetsiä  (Kazakov  1995). 

Vähitellen 1960-alkuun mennessä puun  
hankinta muuttui selvästi teolliseksi toimin  

naksi,  jota toteutettiin korkean  koneellistamis  
asteen raskaalla teknologialla  (Cvetkov  ym  

1983). Jo vuonna  1959 vuotuinen hakkuumää  

rä  nousi lähelle 2  milj. m 3  ja suunnitelmat 

osoittivat vielä nousevaa tarvetta. Samalla tie  

dostettiin, että tämä taso  merkitsisi hyödyn  
nettävissä  olevien metsävarojen  loppumista  30 
vuodessa (Moiseev  ja Kazakov  1961). Myös  

hakkuutavat  olivat muuttuneet.  Koko  Pohjois-  

Venäjällä  oli päätehakkuiden  vallitsevaksi  
menetelmäksi otettu keskitetyt  avohakkuut,  
"koncentrirovannie sploshnie  rubki",  joissa 
hakkuualalle jäi  pystyyn  pieniläpimittaista  

havupuuta  ja varsinkin uittoalueilla runsaasti 

lehtipuuta  (Melehov  1960) (kuva  39).  Uudis  
tumisen kannalta ongelmallista  oli, että uusia 

hakkuualueita tehtiin välittömästi  entisten vie  

reen  ja näin reunametsällä ei ollut merkitystä  
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siementymisessä.  Siementä tuli hakkuualoille 

jätepuustosta  ja eri syistä  hakkaaxnattomista 

saarekkeista  (Repnevskij  1961). 
Metsien intensiivinen  käyttö keskitetyin  

avohakkuin  jatkui 1970-luvun lopulle.  Koko 

Venäjällä  hakattavasta puutavarasta noin 80 % 

kertyi  keskitetyistä  avohakkuista (Melehov  

1989). Pohjoisilla  alueilla muiden päätehak  
kuiden kuin keskitettyjen  avohakkuiden osuus  

kertymästä  oli vain  1 % ja kasvatushakkuiden 

osuus  5  %  (Zjabcenko  1984). 

Vasta 1980-luvulla on Murmanskin alueen 

hakkuumääriä pienennetty  lähemmäksi kestä  

vää tasoa. Metsäministeriö vahvisti uuden 

hakkuusuunnitteen,  joka on 848 000 m 3  vuo  

dessa (Svodnyj  proekt ...  1989). Arkangelin 

metsäinstituutin tietojen mukaan todellinen 
kestävä  suunnite olisi vain 614 000  m 3 vuodes  

sa  (Vojtenko  1993). Alueen oman käytön  arvi  
oidaan olevan  tasoa miljoona  kuutiometriä 
vuodessa. Samalla kuitenkin viedään merkittä  

viä määriä puuta muualle, esim.  Suomeen. 

Vojtenko  totesi, että määrällisen ongelman  

lisäksi  on olemassa rakenteellinen ongelma,  
koska  hakkuut  ovat  keskittyneet  pitkään  män  

tymetsiin.  Männiköissä on suunnite ylitetty 

kaksin-kolminkertaisesti,  ja samanaikaisesti 
kuusikot  ja koivikot  ovat lähes käyttämättä.  

Virallisessa hakkuusuunnitteessa on kuusen 

osuus  noin 50  % (Svodnyj  proekt  ...  1989). 

Myös  Pekus  (1994)  piti  rakenteellista ongel  

maa vaikeana. Krjuckov  (1995)  piti  pitkäaikai  
sen kestävän hakkuusuunnitteen ylityksen  

syynä Neuvostoliiton ajan  tiukkaa suunnitel  

mataloutta kuvaten asiaa sanonnalla 

"suunnitelma oli laki".  

Viime vuosina vuotuisen puunhankinnan  

määrä on pudonnut  alle hakkuusuunnitteen. 

Vasiljevin  (1994)  mukaan  koijattu  ja kuljetettu  

puumäärä  oli  vuonna 1993 430 000  m 3.  Puun  
hankinta on edelleen supistunut  metsätyökes  

kusten toiminnan päätyttyä. Yksityisten  puun  

hankintayritysten  toiminta on vasta  muotou  

tumassa  ja monilla alueilla toiminta on lähes 

pysähdyksissä  (Pekus  1995). Vuoden 1994 

hakkuumäärä oli 213 000  m 
3,
 josta yli 90  % 

kertyi  talousmetsien avohakkuista  ja vajaa  10 

% suojametsien  kasvatushakkuista  (Forest  and 
Environmental Group  Ltd.  ym. 1996).  Vuoden 
1995 luvut olivat samaa  tasoa, joten hakkuu  

suunnitteesta käytettiin  vain noin neljännes  

(Ministerstvo  ohrany...  1996). 

Metsien käytön  intensiteetin vertailu Suo  

men ja Venäjän  välillä on erilaisista luokituk  

sista  johtuen vaikeaa. Lähinnä voidaan verrata  
vuotuista hakkuusuunnitetta,  noin 0,8  milj. m,

3 
hyödynnettävissä  olevaan hakkuukypsään  met  
sävarantoon, noin 60 milj. m 3.  Suunnite on 
varannosta  noin 1.3 %. Vastaava vertailu Ina  

rin  valtion metsille antaa  seuraavat  luvut:  hyö  
dynnettävä  varanto  on  noin 12 milj.  m  

3,
 josta  

vuotuisen käyttöpuusuunnitteen,  0.16 milj. m 
3,
 

osuus  on noin 1.5 %. Kun  otetaan  huomioon, 

että Murmanskin alueen metsien eteläosa on 

Inaria  paremmissa  kasvuoloissa,  on talousmet  
sien hyödyntämisen  aste suunnilleen samaa 

tasoa.  Venäjän  metsänhoidon alhainen inten  

siivisyys  on kuitenkin otettava vertailussa 

huomioon. Murmanskin alueen metsävarat ja 
hakkuumäärä ovat  pieniä  verrattuna naapuri  
alueisiin. Arkangelin  alueen hyödynnettävä  

metsävaranto  oli vuonna  1992 993 milj. m  3  ja 
vuotuinen hakkuumäärä noin 20 milj. m  3  
(Andreev  1993).  Hakkuumäärä oli  2.2  % hyö  

dynnettävästä  varannosta. 

Mielenkiintoisen vertailumahdollisuuden 

suunnilleen samoissa  olosuhteissa sijaitsevien  
metsänrajametsien  käyttöön  tarjoavat  entinen 
Inarin hoitoalue ja entisen Suomen Petsamon 

alueen käsittävä Pesenskij  leshoz (taulukko  

11). 
Petsamon ja Inarin talousmetsien nykyinen  

ikärakenne on suunnilleen samanlainen: van  

hojen  metsien osuus  on  yli  50 %,  taimikoita on 

yli  25 % ja  kasvatusmetsien  osuus  on pieni.  
Metsien käytön  historiasta johtuen metsien 
ikärakenne on alueellisesti  epätasainen  mo  
lemmissa maissa. 

Metsänhoito 

Metsänhoidolliset kysymykset  keskittyvät  
metsien uudistamiseen. Murmanskin alueen 

metsien systemaattinen  tutkimus alkoi 1950- 

luvulla  ja  vuonna 1960 perustettiin  Arkangelin  
metsäntutkimusinstituutin alainen tutkimus  

asema alueelle. Vuonna 1961 julkaistussa  ko  

koomajulkaisussa  "Kuolan niemimaan metsät 

ja niiden uudistaminen" esiteltiin siihen astisen 
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Kuva  38. Murmanskin alueen  metsätalouden  edellytyksiä  kuvaava  maisemallis-ekologinen aluejako  (Ramenskaja ja 
Subin 1975). 

I.  Lutto-Tuloman  pohjoisen taigan järvien,  jokilaaksojen ja kallioisten  ylänköjen provinssi.  
1. Lutto-Tuloman  piiri,  jossa  vallitsevat  jäkälätyypin  ja mosaiikkirakenteiset  männiköt.  

11. Varsuga-Terin pohjoisen taigan alankomaan  provinssi.  
2. Ponoin  laakson  piiri,  jossa ovat  tyypillisiä  vaihtelevat  kuusikot,  jäkälätyypin  ja mosaiikkimaiset  männiköt sekä  

laaksojen  koivikot  ja koivu-kuusimetsät.  

3. Kaakkoinen  piiri,  jossa vallitseva  maisema  on suota  metsäsaarekkeineen, joiden puusto vaihtelee  jäkälätyypin 
kuusikoista  mustikkatyyppiin.  Myös  koivikoita  ja koivu-kuusimetsiä  sekä  metsätundran  kitumetsiä.  
4.  Umban  piiri,  jossa vallitsevat  variksenmaija-mustikkatyypin  kuusikot  sekä  jäkälätyypin  männiköt.  Paljon soistu  
neita  metsiä  ja aukeita  aapasoita. 

111.  Kaijalan-Kuolan tunturimaan  provinssi.  
5.  Lapin piiri,  jolle on  tyypillistä  selvä  metsäkasvillisuuden  korkeusvyöhykellisyys.  

6.  Hiipinä-Lovoseron piiri.  Korkeimpien tuntureiden alue.  Metsätalous  on mahdollista  alaosissa.  

7.  Kantalahden  piiri.  Vaihtelevat  maisemat mataline  tuntureineen.  Vallitsevina  jäkälätyypin  ja sammaleiset  männiköt 
sekä  variksenmarja-mustikkatyypin  kuusikot.  
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Kuva  39. Venäjällä uudistushakkuualueille  jää usein  runsaasti  pieniläpimitaistta  havupuuta ja lehtipuuta. Kuvassa  
tuore  hakkuualue  Ylä-Tulomalla  vuonna 1995.  Kuva. P.Veijola.  

Taulukko  11. Entisen  Inarin  hoitoalueen  ja Pecenskij  leshozin  metsävarojen ja niiden  

käytön  vertailu (Metsähallitus 1985 a, Kustov 1995). 

tutkimuksen tuloksia (Melehov  1961). Tämä 

julkaisu  ja  Melehovin (1960)  pohjoisten  met  
sien hakkuita ja uudistamista käsittelevä teos 

sekä Ramenskajan  (1975)  toimittama Karjalan  

ja Murmanskin alueen metsien uudistamista 

käsittelevä kokoomajulkaisu  antavat  hyvän  

käsityksen  siihen astisesta  metsien  uudistami  

sesta  ja sen tutkimuksesta.  

On luonnollista,  että  metsien käsittely  
Murmanskin alueelle on keskittynyt  männi  

köihin,  koska  männyn  osuus  on verrattain suu  

ri.  Vienanmeren itäpuolella  Arkangelin  ja 
Komin  alueilla on kuusen osuus  tundranlähei  

sistä  metsistä 73 %, koivun 12 %,  lehtikuusen 

2 % ja männyn  osuus  13 %. Metsätalous on 

sielläkin perinteisesti keskittynyt  männiköihin,  

joiden määrä pienenee  itäänpäin  ilmaston 

mantereisyyden  kasvaessa  (Listov  ja Semjo  
nov  1995).  

Cvetkov  ja  Certovskoj  (1978)  ovat  esittä  
neet  Murmanskin alueen yksityiskohtaisen  

jaon 16 metsäkasvillisuuden piiriin, joiden 

Tunnus  Inarin hoitoalue  

Metsämaan pa.,  1000  ha 463 448 

Puuston  tilavuus, milj.  m
3
 27 22 

Keskitilavuus,  m
3 /ha  60 49 

Hakkuusuunnite, 1000  mVv 160  120 

Yli 100  v. metsien osuus, % 70 65 

Suojametsäalueen osuus,  % 37 77 

Kokonaan  mets.tal.  ulkop.,% 40 <10 
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metsävaroista esitetään myös  perustiedot.  Sa  

malla kuvataan  sekä pohjoisen  taigan  että 
tundran läheisten metsien tärkeimmät metsä  

tyypit  ja  niiden puuston  ominaisuuksia ja  esi  

tetään metsänhoidon ohjeet  tyypeittäin  (kuva  

40,  liite 2).  

Cvetkovin  ja  Semjonovin  (1985)  pohjoisia  
männiköita käsittelevä julkaisu antaa koko  

naiskäsityksen  pohjoisten  männiköiden met  
sänhoidosta. Tekijät  jakavat  alueen mäntymet  

sät  käyttötavoitteiden  mukaan  seuraaviin ryh  
miin: tundranläheiset ilmastolliset suojametsät,  

muut  suojametsät  ja  taajamien  läheiset metsät,  

puistometsät  sekä varsinaiset puuntuotanto  

metsät. Suojametsiin  suositellaan vain kasva  

tushakkuita  ja  hyvin  pienialaisia  uudistushak  
kuita.  Puuntuotantometsiin kuuluvat tundran  

läheisten metsien eteläpuoliset  alueet, joihin  
suositellaan kapeakaistaisia  avohakkuita.  
Luontaisen uudistamisen edistämiseksi suosi  

tellaan kevyttä  maankäsittelyä.  Metsänviljelyn  

tarve on noin 10 % uudistusalasta ja menetel  

mäksi suositellaan kylvöä.  Hakkuuta edeltävä 

uudistuminen on harvoissa metsänrajamänni  

köissä  tärkeä ilmiö, jonka  tulosten turvaami  

nen  edellyttää  alikasvosten  suojelua.  Hakkuuta 
edeltävän ja hakkuun jälkeisen  uudistumisen 
mahdollisuudet riippuvat  metsäpalosta  kulu  

neesta  ajasta  ja pintakasvillisuuden  kehityk  

sestä  (kuva  41).  Varsinkin  jäkäläpeitteen  ke  

hitys eroaa selvästi  Suomesta,  koska Mur  

manskin alueen metsäalueilla ei ole porojen  
laidunnusvaikutusta juuri  lainkaan. 

Metsän  uudistumisen selvityksissä  luoki  
tellaan hakkuualat eri  tyyppeihin.  Luokitukses  

sa  erotetaan  tulen muovaamat  ja ilman tulen 

vaikutusta  kehittyneet  tyypit.  Tämän tyypityk  

sen  pohjalta  selvitetään hakkuuta edeltävää  ja 
hakkuun  jälkeistä  uudistumista ja siihen vai  
kuttavia  tekijöitä  (Ronkonen  1975). Murmans  

kin  alueen männiköiden hakkuualoista pääosa 

kuuluu jäkäläiseen  ja osittain  variksenmarja  

puolukkaiseen  ryhmään,  jossa  usein vaikuttaa 
tuli. Tämän ryhmän  hakkuualoilla mänty uu  

distuu luontaisesti mutta uudistumiskauden 

pituus  on 20-30 vuotta. Palamattomilla hak  
kuualoilla pääosa  taimista on syntynyt  ennen 
hakkuuta. Uudistumiskehitykseen  vaikuttaa 
selvästi  jäkälikön kehitysaste (Ronkonen  

1975). 

Metsänviljelyn  osuus metsän uudistami  

sesta  on pieni. Murmanskin alueen vanhimmat 

viljelyt  ovat 1930-luvulta ja  säännöllisesti on 

viljelyjä tehty vuodesta 1947 lähtien. Puute 

paikallisesta  siemenestä on ollut suurin kyl  

vöjä  rajoittava  tekijä  (Subin  1975).  Taimitar  

hoja  on 8  kappaletta  ja tuotantotekniika kaipaa  
kehittämistä (Rautiainen  1993).  Männiköiden 

palauttaminen  viljelemällä  hävitetyille  alueille 

on Murmanskin metsäpiirin erityistehtävä  

(Necaev  1993). Edelleen jatkuvia metsänvil  

jelykokeita  on tehty metsätundralla jo 1960- 

luvun alusta lähtien (kuva  42). Kylvömänni  

köiden elossapysyminen  on ollut  hyvä mutta 
kasvu  hidasta (Kazakov  1976, Visnjakov  

1994). Vuonna 1995 tehtiin metsänviljelyä  

2025  hehtaaria (Ministerstvo  ohrany..  1996). 

Venäjän  federaation metsälaissa (Osnovy  

1e5n0g0....1993)  painotetaan  ekologisia  ja 

luonnonsuojelullisia  tavoitteita. Laissa määrä  

tään  tundranläheiset metsät suojametsien  pää  

ryhmään  kuuluviksi.  Talousmetsistäkin voi  
daan erottaa erityisesti  suojeltavia  osia.  Laissa  

sanotaan, että  mm.  tundranläheisissä suojamet  
sissä  sallitaan vain  kasvatushakkuut  ja vastaa  

vat  muut hakkuutavat. Vuonna 1993 otettiin 

käyttöön  ohje,  joka  rajoitti  yksittäisen  uudis  
tusalan koon enintään 20 hehtaariin,  ja viereen 

sai tehdä uuden uudistusalan aikaisintaan nel  

jän vuoden kuluttua (Zimin  1993). Murmans  

kin alueella käytetään  uuteen  metsälakiin pe  

rustuvia  Venäjän euroopanpuoleisen  osan ta  

sankojen metsien uudistushakkuiden 

(Federalnaja  sluzba... 1994  a) ja kasvatushak  

kuiden (Federalnaja  sluzba... 1994  b) ohjeita.  
Suunnitelmissa on  laatia  yleisohjeiden  pohjalta  
Murmanskin alueelle omat ohjeet (Zimin  

1995). 
Eri toimenpiteille  on laadittu puulaji-  ja 

kasvupaikkakohtaisia  yksityiskohtaisia  ohjeita.  
Esimerkiksi pohjoisten  jäkälätyypin  ryhmän  

männiköiden ohjeissa  on seuraavia eroja  ver  
rattuna suomalaiseen käytäntöön:  alikasvoksen  

analysointi  on tarkempaa,  lannoitusta suosi  
tellaan alikasvoksen elvyttämiseen,  siemen  

puiden  määrä  on 8-25 kpl/ha,  metsänviljelyä  

pidetään  joissakin tapauksissa  tarpeellisena  ja  
riukumetsän kasvatustiheyden  tavoite  on 5 000  

-  7  000  kpl/ha  (Listov  ja  Seryj  1986).  Nuorten 
männiköiden harventamisen tarve on tiedostet  
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Kuva  40.  Murmanskin  alueen  metsäkasvillisuuden  piirit  (Cvetkov ja Certovskoj  1978). I. Petsamo, n.  Paljamyj,  HI. 

Lutto-Tuloma, IV. Kuola,  V. Lovozero, VI. Moncegorsk, VII. Imandra-Pirenga, VIH. Hiipinä, IX.  Ylä-Umba, X.  

Keski-Ponoj,  XI. Ala-Ponoj, XII. Alakurtti, XIII. Keski-Umba,  XIV.  Kantalahden  rannikko,  XV. Strel'no-Varsuga, 
XVI. Kouta. Pystyviivoitus=pohjoinen  taiga, ilman  rasterointia=tundran  läheiset  metsät.  

Kuva  41.  Mäntymetsien uudistumismahdollisuuksien  periaatteellinen riippuvuus  metsäpaloista (Cvetkov ja Semjonov  

1985). 

1. Mahdollisuus  hakkuun  jälkeiseen uudistumiseen  2. Mahdollisuus  hakkuuta  edeltävään uudistumiseen  

Hakkuualojen ja pintakasvillisuuden  tyypit:  pp  = palonjälkeinen  karhunsammalvaltainen, ip  = palonjälkeinen jäkälä  
valtainen, ptl  = potentiaalinen jäkälätyyppi,  lgp = palonjälkeinen heinittynyt,  1 = jäkälätyyppi, kp  = palonjälkeinen 

horsmavaltainen, kup  = palonjälkeinen varpuvaltainen, kz  = varpu-seinäsammalvaltainen 
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Kuva  42.  Eroosioalueen  metsityskokeita  Varzugassa Vienanmeren  rannikolla  mereisen  metsänrajan lähellä.  Kuva.  P.  

Veijola 1994. 

tu  jo varhain. Certovskoj  ja  Cibisov  (1967) 
esittivät,  että  resursseja  tulisi suunnata  harven  

nuksiin,  koska  niillä saadaan nopeammin  ar  
vokkaita metsiä kuin metsänviljelyllä.  Harven  

nuksiin on laadittu yksityiskohtaiset  ohjeet,  

jotka sisältävät riukumetsien eri ryhmille  2-3 

käsittelyn  ohjelmia 30-60 vuoden ikäjaksolle  

(Cvetkov  1983). 

Luonnonsuojelu  

Luonnonsuojelulla  on Venäjän  pohjoisosissa  

pitkät  perinteet,  sillä  perustettiinhan  Lapin  

suojelualue  jo vuonna 1930. Luonnonsuojelu  

aluejärjestelmän  nykytilaa  ja kehittämissuunni  
telmia on kuvattu useissa julkaisuissa  

(Krjuckov  ym. 1988,  Kalabin 1992).  Yleisenä 
tavoitteena esitetään,  että subarktisella alueella 

ekologisen  tasapainon  säilyttäminen  edellyttää,  
että  luonnontilaisten alueiden osuus on vähin  

tään  80-90  % pinta-alasta.  Pääryhmän  I  metsil  
lä on tämän tavoitteen toteuttamisessa suuri 

merkitys. 

Varsinaisia luonnonsuojelualueita  on 

monta  eri  tyyppiä. Tieteellisillä suojelualueilla,  

"zapovednik",  ei sallita luonnonvarojen  hyö  

dyntämistä.  Erityiset  suojelualueet,  "zakasnik",  
on tarkoitettu tietyn  ekosysteemin  osan, esi  
merkiksi  jonkin  eläinlajin  suojeluun.  Rajoitettu  
talouskäyttö  on sallittua. Kansallispuistoissa,  

"prirodnyj nacionalnyj  park", painottuvat  

luonnonsuojelun  ohella kulttuuri ja virkistys  
käyttö.  Lisäksi  on olemassa luonnonmuisto  

merkkejä  ja soidensuojelualueita.  

Luonnonsuojelun  kehittämiseksi  on ole  

massa  valtakunnallisia ja alueellisia suunni  

telmia,  joissa  tavoitteena on  eri luontotyyppien  
edustavuus ja toisaalta alueellinen kattavuus 

(Kondratovic  ja Nikonov 1993). Murmanskin 
alueen luonnonsuojelualueverkoston  kehittä  

misen uusimpiin  suunnitelmiin kuuluu aikai  

sempaa enemmän metsäalueita (Uljanov  

1996). Ekologisen  komitean valmisteltavana 

oleva suunnitelma (Shema  razvitija...  1996)  
sisältää pääosin  ympäristöjärjestöjen  esittämiä 
kohteita (Aksenov  1995).  Jukanga-joen  varrel  
la olevan tundrasta ja metsätundrasta koostu  
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van  300 000 hehtaarin suuruisen zakasnikin  

muuttaminen zapovednikiksi  sisältyy  Venäjän  
federaation luonnonsuojelualueiden  kehittä  

misohjelmaan  (Lysenko  1995). Puunhankin  
nan ja luonnonsuojelun  vastakkaiset tavoitteet 
tulevat esille myös Venäjän  pohjoisten  aluei  
den luonnonsuojelun  kehittämisessä (esim. 

Telegin  1993).  Ympäristöjärjestöt  ovat kartoit  

taneet suojelun  arvoisia  vanhoja  metsiä 

(Aksenov  1995). Suomen ja Venäjän  yhteis  

työnä (Maa-ja  metsätalousministeriö ja ympä  

ristöministeriö 1996) suunniteltava UNES  
COin maailmanperintö kohteeksi esitettävä ns.  
Fennoskandian vihreä vyöhyke  sisältää Kaija  
lan lisäksi  kohteita myös  Murmanskin alueella. 

Tärkeimpiä  uusia hankkeita metsänrajametsien  
kannalta ovat Petsamon sisämaan Ala- 

Akkajärvi  sekä  Lapin  luonnonpuiston  ja  Suo  
men rajan  välinen Lapin  metsäksi  nimetty  alue 

(Resoljucija...  1996, Shema razvitija... 1996). 

Vihreän vyöhykkeen  suojelualueiden  ja kestä  

vän metsätalouden kehittämistä  käsiteltiin  

vuoden 1966 lopulla suomalais-venäläisessä 
kokouksessa (Muistio...  1996). Uusista luon  

nonsuojelualueista  ja niiden vaikutuksista met  
sätalouteen käydään  Venäjällä  vuonna  1996 

julkista keskustelua (esim. Aksenov 1996, 

Cugrov  ja  Semjonov  1996).  Uusimpien  esitys  

ten taustalla on kansainvälisen Ecological  

Bricks  for  Oin-

 Common House of Europe  

jäijestön  ja venäläisten tutkijoiden  tekemä 

esitys  Suomen ja  Venäjän  rajaseutujen  kestä  

vän  kehityksen  edistämiseksi. Vihreä vyöhyke  

on yksi  24:stä entisen ns.  rautaesiripun  rajoille  

tehdystä  esityksestä  (Initiative "Ecological  
Bricks  for Our  Common House of Europe"  
1994). 

Krjuckov  (1993  b) oli  sitä  mieltä, että il  

mansaasteiden tuhot kyseenalaistavat  uusien 

luonnonsuojelualueiden  suunnittelun leveällä 

vyöhykkeellä  Nikkeli-Kantalahti-Kovdor väli  
sellä alueella. Vuoden 1990 alun tilanteen mu  

kaan  oli  pääryhmän I  metsien ja  luonnonsuoje  
lualueiden osuus  alueiden pinta-alasta  seuraa  

va: Komi 14.8 %, Kaijala  17.3,  Arkangeli  

13.1 %,  Vologda  16.6 % ja Murmansk 51.5  % 

(Gladkovym.  1993). 

4.5.2  Norja 

Pohjois-Norjan  metsävarat 

Pohjois-Norjaan  kuuluviksi  luetaan yleensä  

Finnmarkin,  Tromsin  ja Nordlandin läänit. 
Tässä  rajoitutaan tarkastelemaan kuitenkin 

vain Finnmarkia  ja Tromsia,  koska  Nordland 
poikkeaa  selvästi  kasvimaantieteen ja  ilmaston 
suhteen pohjoisemmista  alueista. Noijassa  
rannikon ja sisämaan ilmastot ovat  erilaisia ja  

eron merkitys  on myös  metsien kannalta selvä. 

Myös  kallioperän  erot  ovat  merkittäviä. Var  
sinkin Tromsin läänissä on paljon  kambrosi  
luurista  kallioperää  kun  taas  Finnmark on suu  

relta osin peruskallioaluetta  (Barset 1988).  
Kuusen levinneisyys  ei ulotu Tromsiin ja  
Finnmarkiin.  Mäntyvaltaiset  metsät ovat  näis  

sä  lääneissä erillisiä,  lähinnä laaksoissa  olevia  

esiintymiä  ja tapana onkin yleensä  tarkastella 
havumetsiä esiintymittäin. Näiden läänien 
kaikkia havumetsiä pidetään  tunturimetsinä 

(Kielland-Lund  1981). 
Tromsin läänin tärkeimmät mäntymetsäalu  

eet ovat Mälselv-Bardun alue,  Reisadalen ja 

Kvenangen.  Finnmarkissa mäntymetsiä  on 

ylivoimaisesti suurimman Paatsjokilaakson  

esiintymän  lisäksi  Karasjoen-Inarijoen  alueeel  
la sekä  Altassa,  Skoganvarressa  ja Stabbursda  
lenissa.  Stabbursdalenissa on maailman poh  

joisin  mäntymetsä  leveysasteella  70 
0

 10'. 
Vielä sitä  pohjoisempana  on hajanainen  esiin  

tymä Berselvdalenin Kistrandissa,  70 
°

 22'. 

Maailman pohjoisin  tunturikoivuesiintymä  on 

Nordkinnin niemimaan Oksevägissa,  70° 57' 

(Borset  1988). Paatsjokilaakso  ja Karasjoen-  

Inarijoen  metsät liittyvät  Inarin mäntymetsiin,  

mutta muut esiintymät  ovat  erillisiä saarekkei  
ta. Finnmarkissa on männiköiden lisäksi  vain 

verrattain vähän metsämaan koivikoita kun 

taas Tromsin läänissä niitä on paljon.  
Finnmarkin ja Tromsin valtionmetsät ja vas  

taavat arvioitiin ensimmäisen kerran  1910- ja 
1920-luvulla. Näiden tulosten pohjalta  teki  

Landsskogstakseringen  (1930) yhteenvedon  

läänien metsävaroista. Julkaisussa on myös 
tarkkaa esiintymäkohtaista  mäntymetsien  ja 

niiden käytön  kuvausta.  Taulukosta 12 selviä  
vät Tromsin ja Finnmarkin metsien nykyiset  
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Taulukko  12.  Tromsin ja Finnmarkin  läänien  metsämaa, puuston tilavuus  ja kasvu  (Sveli 1987). 

Kuva  43.  Tromsm  ja Finnmarkin  läänien  mäntyesiintymät  (Bergan 1981).  *  = maailman  pohjoisin  tuntuiikoivuesiin  

tymä. 

perustiedot  sekä  kuvasta 43 mäntymetsien  si  

jainti.  
Suurimman havumetsäalueen,  Paatsjoki  

laakson,  mäntymetsien  pinta-ala  on 42  200 ha.  

Mäntymetsien puuston  tilavuuus  on 1 270  000 

m  3  ja  27 m3/ha. Keskikasvu  on 0.5  m3/ha. Po  
tentiaaliseksi tuotostasoksi on arvioitu 1.3 

m
3/ha/v.  Luvut  ovat  kuorettomia kuutiometrejä  

(Direktoratet  for Statens  Skoger  1990).  Nämä 
luvut osoittavat,  että Finnmarkin tärkein met  

sätalousalue on varsin  marginaalinen  puuntuo  

tannon  edellytyksiltään  verrattuna  esim.  Inarin 
metsiin. Tromsin tärkein mäntyalue  Mälselv- 

Bardu on jo  kasvuoloiltaan edullisempi.  

Metsien käytön  kehitys  

Tromsin lääni 

Norjassa  eteni kotitarvekäytön  ylittävä  metsien 

hyödyntäminen  rannikon suunnasssa  pohjoi  

seen jo varhain asutuksen laajentumisen  ja 

kaupan  kehityksen  myötä.  Tromsin  läänin  tär  
keimmällä mäntymetsäalueella Mälselv- 
Bardussa oli jo vuonna  1856 27 pientä  sahaa,  

joissa sahattiin 5300 tolttia (Barth 1858).  Tä  

mä  määrä vastasi  Hellandin (1899)  mukaan 
noin 10 000 m 3  tukkeja.  Sahatavara markki  

noitiin rannikolle, jossa  tärkein kohde oli  

Tilavuus,  milj.  m*  Kasvu,  m3 

Alue  Metsämaa, ha  Männiköt  Koivikot Männiköt  Koivikot  

Troms 391 000  2.5 8.5 60 300  000  

Finnmark 78 700*  1.5 4.0  23 60 000  

Yhteensä  469  700  4.0 12.5  83  360  000  

* Vain  mäntymetsät 
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Tromsön kaupunki,  joka tarvitsi merkittäviä 

määriä myös  polttopuuta.  Polttopuun  ja saha  
tavaran  lisäksi  tuotettiin jokilaaksoissa  tervaa.  
Tiedot sahoista ja puunkäytöstä  ovat jonkin  

verran  epämääräisiä,  mutta siitä  huolimatta 
Helland (1899)  laski  Barthin em. lukujen  poh  

jalta, että Mälselvin alueen mäntymetsien 

puunkäyttö  oli vuonna  1857 noin 0.5 m 3  met  

sähehtaaria kohti.  Hän arvioi,  että  näin  pohjoi  
set metsät eivät  kestä  tällaista käyttöä,  joka 

etelämpänä  on aivan  kohtuullista tasoa. Jo 
Barth (1858)  ilmaisi käsityksen,  että Mälselvin 

mäntymetsillä oli merkitystä  myös  Finnmarkin 

ja Nordlandin puuttomien alueiden puuhuol  
lossa  ja  siksi  pitäisi  hakkuita supistaa.  Helland 

(1899)  kertoi yksityiskohtaisesti  kuinka  par  
haiden männiköiden ala  pieneni  nopeasti  ja 
koivu levisi männyn tilalle. Hän vertaili tilan  

netta  myös  majuri Peter Schnitlerin rajankäyn  

tiprotokollan tietoihin vuodelta 1743 (Nissen  
ja  Kvamen  1962) todeten mäntymetsien  vähe  

nemisen. Vuoden 1893 suojametsälain  nojalla  
oli jo tehty  kihlakunnittain päätöksiä  suoja  
metsistä.  

Tromsin alueelle syntyi  pieniä  sahoja  1900- 
luvun alussa lähes  jokaisen  mäntymetsäalueen  

tuntumaan. Nykyisin suurimpien  sahojen  

puunkäyttö  on  tasoa noin 3  000  m  3  vuodessa  ja 
tuotanto menee paikallisille  markkinoille. Eri  
koisuutena voidaan mainita Pohjois-Noijan  

ainoa tynnyritehdas  Nordreisassa, joka 
400 m3

:n puunkäytöllä  tarjoaa  kolme työpaik  

kaa  (Sveli  1987). 
Koivumetsien metsänviljelyohjelmiin  liitty  

en nousi Nordlandissa ja Tromsissa 1950- 

luvulla  esille hanke kuitulevytehtaan  perusta  

misesta,  koska  polttopuun  tarve  oli  vähentynyt  

ja koivua tuli enemmän markkinoille. Monien 

vaiheiden jälkeen  perustettiin  Sarreisaan lastu  

levytehdas  vuonna 1972. Tehdas  käyttää  noin 

50 000  m 3  raakapuuta  vuodessa (Sveli  1987). 

Joinakin vuosina on tehtaalle toimitettu koivu  

kuitupuuta  myös  Suomesta. 
Tromsin läänin valtion havumetsien pinta  

ala on 26 800 ha.  Metsien intensiivisen käytön  

historiasta kertoo  nykyinen  ikärakenne: nuoria 
metsiä 82 % ja vanhoja  18 %. Vuotuinen hak  
kuusuunnite on noin 8  000 m 

3,
 joka  tulee pie  

nenemään.  Nousua on odotettavissa  vasta 40 

vuoden kuluttua. Kasvullisten koivumetsien 

ala on 7 500 ha. Näin mitoitettu metsätalous 

työllistää noin 10 henkilöä (Troms forvaltning  

1992). 

Finnmarkin lääni 

Väestön lisääntyminen  Finnmarkissa 1700- 
luvulta lähtien lisäsi  painetta niukkoihin met  

sävaroihin. Uudisasukkaat saivat vuodesta 

1775 lähtien maata  omistukseensa mutta  oike  

us ei  koskenut  metsää,  joka  jäi  valtiolle (Lunde  

1979). Helland  (1905)  kertoi, että metsänkäyt  

tö oli  Finnmarkissa metsähallinnon perustami  
seen asti  vuonna 1860 varsin vapaata  mutta  
sen jälkeen  siirryttiin rakennuspuumäntyjen  
hakkuuseen leimauksen perusteella  ja koivu  
polttopuualueet  osoitettiin. Barth (1858)  kertoi 

yksityiskohtaisesti  Aitan mäntymetsäalueen  

käytöstä  ja tilasta. Hän  piti  hakkuita liian voi  
makkaina. Altassa oli Finnmarkin ensimmäi  

nen saha jo 1730-luvulla (Sveli  1987)  ja Sor- 

Varangerin  Langfjordvatnilla  1840-luvulla 

(Lunde  1979). 

Helland (1905) oli sitä mieltä, että 
Finnmarkin männiköiden ala ei ollut 1800- 

luvun lopulla  merkittävästi  pienentynyt.  Har  
vaan  asutuilla  alueilla kuten Polmakissa,  Ka  

rasjoella  ja  Kautokeinossa oli  runsaasti  koivi  
koita mutta rannikon koivuvarat  olivat  niukat.  

Tilannetta auttoi ohjattu  turvevarojen  käyttö  

vuodesta 1897 alkaen ja kivihiilen vähittäinen 

tuleminen polttoaineeksi.  Porsangin  kunnan  
historiassa kuvattu kehitys  on hyvä  esimerkki 

metsien merkityksestä  ja  käytön  ongelmista  

Länsi-Finnmarkin  rannikolla (Petterson  1994). 

Lunde (1979) kertoi,  että  metsien  hävitys  eteni 

Länsi-Finnmarkista kohti  itää  ja rannikoilta 
sisämaan laaksoihin. Bakke ja Jorgensen  

(1981)  päättelivät  Keilhaun (1831)  ja Barthin 

(1858)  tietojen pohjalta,  että  Paatsjokilaakson  

alaosalla mäntymetsän  raja vetäytyi  selvästi 
sisämaahan päin  hävittävän käytön  seuraukse  

na aikajaksolla  1830-1860. Itä-Finnmarkin 

rannikon männiköiden verrattain myöhäinen  
väheneminen voidaan verrattain tarkkaan ku  

vata  historiallisten tietojen  pohjalta.  

Helland (1905)  esitti vuoden 1874 metsä  
komitean keräämien tietojen pohjalta  koko  
naisarvion Finnmarkin puunkäytöstä  päätyen 
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228  000  m3:iin vuodessa eli 8.8 m3 :iin asukasta 

kohti. Metsähallinnon tilaston mukaan oli  

vuonna  1902 hakattu kuitenkin vain noin 

35 000 m 3.  Puun tuonti Venäjältä  ei  selittänyt  
kuin  osan  erosta. Perinteinen,  ns.  pomorikaup  

pa, jossa  puutavara  oli tärkeä tuontiartikkeli  
jatkui 1900-luvun alkupuolelle  asti (Niemi  

1990). Helland arvioi todellisen puunkäytön  

olleen noin 100 000 m 
3,
 mikä on 0.55 m 3  met  

sähehtaaria kohti. Hän totesi,  että käyttö ei ole 

kasvua  suurempi,  mutta  koska laajat  metsäalu  

eet ovat saavuttamattomissa on käyttö lähellä 
olevissa  metsissä  liian suurta.  Helland kuvasi  

näin ensimmäisenä puunkäytön  ja  metsävaro  

jen tunnuksilla myöhemmin metsänrajaseu  
duilla yleiseksi osoittautuvan alueellisesti 

epätasapainoisen  metsien käytön  ongelman.  
Finnmarkin metsien käyttö  oli 1800-luvun 

lopulla  selvemmin paikallista  kotitarvekäyttöä  
kuin Tromsissa,  missä sahaustoiminta myyn  

tiin oli laajempaa.  

Paatsjokilaakson  yläosa oli  suurin käytön  

ulkopuolella  oleva mäntymetsäalue vaikka  

jokisuussa oli  jo vuosisadan alussa kolme 

pientä sahaa. Se on myös asutuksen ja luon  

nonvarojen  käytön  historian suhteen muusta  

Pohjois-Noijasta  poikkeava  alue.  Alkuperäisiä  

asukkaita olivat  Paatsjoen  siidan koltat,  joiden  

perinteeseen  kuului metsien hyödyntäminen  

tärkeämpänä  osana kuin muissa siidoissa  

(Lunde  1979).  Andresen (1989)  mainitsi,  että  

koltat yrittivät sopeutua 1800-luvun puolivä  
lissä lisääntyvän  väestön aiheuttamaan kilpai  
luun ja lohenkalastuksen heikkenemiseen laa  

jentamalla  puunhankintaa  ja  myyntiä  rannikol  
le. Bakke ja  Jergensen  (1981,1983)  ovat  selvi  
telleet Paatsjokilaakson  metsätalouden histori  
aa todeten,  että 1800-luvulla kolttasaamelaisil  
la oli keskeinen  asema metsätöissä ja  uitossa 

mutta  myöhemmin  suomalaiset tulivat  tilalle. 

Paatsjokilaakso  koettiin 1800-luvulla osittain 

vapaaksi  asumattomaksi  alueeksi,  joka  houkut  
teli uudisasukkaita. Klerck  (1938)  kertoi,  että 

Noijan  puolella  ei  ollut 1890-luvulla vakinais  
ta asutusta Svanvikin yläpuolella  ja Venäjän  

puolellakin  oli vain muutamia taloja.  Suoma  

laisperäisten  uudisasukkaiden osuus  oli  hallit  
seva 1800-luvun lopulle  asti,  mutta myöhem  

min Noijan valtio edisti suunnitelmallisesti 

alueen noijalaistamista.  Uudisasukkaat har  

joittivat jo varhain puunmyyntiä  rannikolle 

(Wikan  1980). 

Paatsjokilaakson  mäntymetsät säilyivät  
asutuksesta  huolimatta valtiolla (Wikan 1980).  

Noijan metsähallinto kokeili  puunhankintaa  jo 
1860-luvulta lähtien,  mutta toiminta vakiintui 

vasta  1900-luvun puolella,  kun  A/S Sydvaran  

gerin  kaivosyhtiön  perustamisen  jälkeen  puu  
tavaran  kysyntä  lisääntyi  (Lunde  1979). Vähi  

tellen alueelle syntyi  suomalaistyylinen  vuo  
tuinen työkierto,  jossa tilalliset tekivät talven 
metsätöitä. Metsätyöt  työllistivät  enimmillään 

1940-luvulle asti  noin 100 henkilöä talvikau  

den aikana. Erikoisuutena voidaan mainita, 

että 1930-luvulle asti  porojen  osuus puutava  
ran  maastokuljetuksessa  oli suuri ja porono  
mistajat  hankkivat näin lisätuloja  (Bakke  ja 

Jergensen  1983). 

Mäntyesiintymien  varassa  Altassa,  Karas  

joella  ja Paatsjoella  on toiminut jatkuvasti 

pieniä  paikallisia  sahoja.  Edellä on jo  käsitelty  
Suomesta saatavaan  raaka-aineeseen perustu  
neen A/S Pasvik  Timberin suursahan toiminta 

jaksolla  1924-1940. Paatsjokisuulla  Elvenesis  
sä  toimi myös  Noijan valtion omistama saha 
vuodesta 1912 lähtien 1930-luvun lopulle.  Se 
toimi  noij  alaisen  raaka-aineen varassa  (Lunde  

1979). Maailmansodan jälkeen  omat raaka  
ainevarat eivät mahdollistaneet suurten saho  

jen uudelleen rakentamista mutta  1950-luvulla 

perustettiin Kirkkoniemeen metsähallintoon 

kuuluva sahalaitos. Noijan valtion viidestä 

pohjoisesta  sahasta muodostettiin vuonna  1981 
A/S Statens Trelastbruk,  jolla  oli sahat myös 

Karasjoella  ja Kirkkoniemessä (Sveli 1987).  
Kummastakin sahasta tehtiin myöhemmin it  

senäiset yritykset  ja ne  hankkivat sahapuuta  

myös Suomesta. Karasjoen  pienen sahan toi  
minta loppui  1990-luvun alussa,  koska raaka  

ainevarat eivät mahdollistaneet kannattavan 

laajuista  toimintaa. Karasjoella  toiminta oli 

edennyt  Inarijokilaaksossa  Angelin  tasalle ja 
hakkuuvuoroon olivat tulossa ovre Anaijok  

kan  kansallispuiston  välittömässä läheisyydes  

sä olevat metsät. Suunnitelmia ei kuitenkaan 

toteutettu ja kaupalliset  hakkuut lopetettiin 

ainakin toistaiseksi  (Schaanning  Kollstram 

1988  a).  Nyt  nämä metsäalueet sisältyvät  kan  

sallispuiston  mahdolliseen laajennusalueeseen  

(Fylkesmannen  i Finnmark 1993).  
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Kirkkoniemen sahan vuotuinen puunkäyttö  
oli 1980-luvun lopussa  lähes 15 000  m 

3,
 josta  

suurin  osa  tuotiin Suomesta. Saha pyrki  ostoil  
laan Suomesta raaka-aineen lisäämisen ohella 

parantamaan laatua. Raaka-aineen tuontia 

myös Venäjältä  suunniteltiin,  mutta toiminta ei  
vakiintunut. Hake laivattiin Sorreisan lastule  

vytehtaalle tai rautateollisuuden laitoksille. 

Omistuspohjan  jäijestelyn  ongelmiin  liittyen 
sahaustoiminta loppui  1990-luvun puoliväliin  

mennessä. Sahan koneet myytiin Venäjälle  

Ylä-Tulomalle perustetulle  yritykselle.  

Finnmarkin  valtion havumetsien vuotuinen 

hakkuusuunnite oli  Paatsjokilaaksossa  1980- 
luvulla noin 13 000  m 3 (Hoffmann  1984) ja 

noin 6  000  m  3  Altassa  ja  Karasjoella  yhteensä  

(Schaanning  Kollstram 1988 a).  Paatsjokilaak  

sosta hakatusta puusta  sahattavan puun osuus  

on ollut noin 70 % (Hoffmann  1988). Inarissa 

vastaava  osuus on 25-30 %, mikä kertoo sen 

että Noijassa  ei noudatettu lähelläkään suoma  

laisia olevia laatuvaatimuksia. Paatsjokilakson  

Melkefossiin perustettiin vuonna 1994 uusi 

sahayritys Pasvik  Temmer A/S, jolle  siirtyi 

myös puunhankinta.  Vuotuinen hakkuumäärä 

on noin 5 000  m  3  (Statskog  1995, Monsen 

1995). Yrityksen  toiminta päättyi  jo vuonna 
1996 (Levhaugen  1996).  

Pohjois-Noijan  valtion metsien hakkuu  
määrien supistuminen  on  osa  koko maan kehi  

tystä,  jonka  tuloksena lähinnä ympäristönsuo  

jelun  ja monikäytön  näkökohtien takia  Noijan 

valtion metsien vuotuista hakkuumäärää on 

pienennetty  1990-luvulla 420 000 m3:stä 220 

000  m3:iin  (Statskog 1995). Karlstram (1996)  

arvioi, että kehitykseen  vaikuttivat tunturi  

metsien aikaisempien  metsätaloussuunnitelmi  
en ylimitoitetut hakkuumahdollisuuksien ar  

viot. Aas  (1996)  ja Lavhaugen  (1996) painot  

tivat supistumisen  syinä  ympäristönäkökohtia  

ja taloudellisia perusteita  todeten,  että päätös  

toiminnan supistamisesta  oli Statskogin  oma 

strateginen  linjaus ilman välitöntä ulkoista 

pakkoa.  

Kirkkoniemen sahan toiminnan kehittämi  

sen  vaikutukset  heijastuivat  Suomeenkin 1980- 
luvun loppupuolella.  Vanha ajatus  tieyhteydes  

tä  Nellimin suunnalta Noijaan  nousi esille  ja 

yhtenä  perusteena  matkailun ja yleisen  kulku  

yhteyden  ohella oli puutavaran kuljetusmah  

dollisuuden parantaminen.  Jo Petsamon kuulu  

essa  Suomelle oli tieyhteyttä  Norjaan suunni  

teltu,  koska  veneliikenteen lisäksi  oli  käytössä  
vain lossi  Svanvikissä.  Kun Noijan  puolella  
valmistui tie 1930-luvun lopulla Rajakoskella  
suunniteltiin sieltä siltaa Suomeen. Sota kes  

keytti  hankkeen ja jo tilattu silta  asennettiin 

Glomma-jokeen  (Wikan 1980). Myöhemmin  

tehtiin 1950-luvulla Suomen puolella  jo tie  
suunnitelma Noijan rajalla asti 

(Komiteanmietintö 1955). Urho Kekkosen 

kansallispuiston  kompensaationa  valmistuneen 
Paatsjoen  sillan valmistuttua tieyhteyden  

edellytykset  paranivat.  Noijan  ja  Suomen tie  
laitokset teettivät hankkkeesta  selvityksen,  

jonka  mukaan hanke ei ollut kuitenkaan kan  

nattava (Statens  Vegvesen  Finnmark ja Tielai  

tos  Lapin  tiepiiri 1991).  Myöskään  luonnon  

suojelun  näkökulmasta hanke ei ollut  perustel  

tu.  Hankkeen ympäristövaikutusten  analyysis  
sä arvioitiin erämaa-arvojen  väheneminen 

merkittäväksi  tekijäksi  (Schaanning  Kollstram 

1988  b).  Tämän tieyhteyden  sijasta  on tällä 
hetkellä pyrkimyksenä  avata  yhteys  Virtanie  

mestä Petsamoon vanhan Jäämeren tien kautta.  

Mikäli tieyhteys  olisi toteutunut oli ajatuksena  

myydä  sahapuuta  Itä-Inarista Kirkkoniemeen. 
Vuosina 1988-1990 vietiin Kirkkoniemeen 

Sevettijärvi-Näätämö  tien kautta  noin 20 000 

m  3  sahatukkeja  mutta  vienti loppui  sahan toi  
minnan supistuessa.  

Metsävarojen käyttöasteen  osalta voidaan 

parhaiten  vertailla  Paatsjokilaaksoa  Suomeen. 

Noijan puolella  oli  1980-luvun lopulla  kasvul  

lista metsämaata talouskäytössä  41 400 ha, 

jonka  alueen puuston tilavuus oli 860 000 m 
3,
 

kasvu  11 500 m 3  ja hakkuusuunnite 13 000  m 3 

(Hoffmann  1988). Kasvu ja hakkuusuunnite 

olivat noin 0.3  m3/ha vuodessa ja  hakkuu  

suunnite oli 1.5% puuston tilavuudesta. 

Paatsjokilaakson  metsien verrattain intensiivi  

sen hyödyntämisen  historiasta kertoo se, että 
uudistusvaiheessa olevien,  taimikoiden ja  riu  
kumetsien osuus  pinta-alasta  oli 1980-luvulla 

noin 40 % (Hoffmann  1984).  

Altan männiköiden talouskäytössä  olevasta 
5 100 hehtaarin alasta  51 % on uudistuvaihees  

sa tai taimikoita ja riukumetsiä.  Vastaava 

osuus  Karasjoen  18 600 hehtaarin mäntymet  

sistä on 31 % (Schaanning  Kollstram 1988  a).  
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Metsänhoito 

Metsänkäsittely  

Tunturimetsien suuren  merkityksen  vuoksi  on 
keskustelu  niiden käsittelystä  ja  metsänhoidos  
ta ollut Norjassa  1800-luvulta lähtien valta  
kunnallinen metsätaloudellinen kysymys.  Bor  
set  (1994)  on laatinut katsauksen ja yhteenve  

don tunturimetsien hoidon kehityksestä.  Seu  
raavassa  kysymystä  tarkastellaan  tämän katsa  
uksen  pohjalta  mutta Pohjois-Noijaan  painot  
taen  ja täsmentäen. 

Ensimmäisiä kirjallisia  ohjeita  tunturimetsi  

en hoitoon oli  annettu jo 1800-luvulla. Suuri 

merkitys  oli  1900-luvun alkupuolella  Agnar 
Barthin (1905)  "Skogbruksla;re"-kirjalla,  josta 

ilmestyi  kolmas painos  vielä 1920. Hän  opetti,  

että tunturimetsien ylimmässä  osassa  ei saa 

tehdä mitään. Alempanakin  on sulkeutunei  
suuden säilyttäminen  tärkeää ja ainoa mahdol  

linen hakkkuutapa  on  harsinta. Hagem  (1917)  
päätyi  johtopäätökseen,  että  metsänrajan  säilyt  
täminen edellyttää ylimmän 100 metrin verti  
kaalisen vyöhykkeen  täydellistä  rauhoittamis  

ta. Borset (1994)  totesi, että 1940-luvulle asti 

oli  yleinen  käsitys,  että  ylin  havupuuvyöhyke  
on suojeltava  kokonaan ja alempana  voi  poi  
mintahakkuun lisäksi  pienialainen  suojuspuu  

hakkuukin tulla kysymykseen.  Taloudelliset 

syyt  rajoittavat viljelyn käyttöä.  Eide (1932)  

oli päätellyt  Finnmarkin männiköiden osalta,  
että  harvoin toistuvien siemenvuosien ja met  

sien ikääntymisen  takia jatkuva  poimintahak  

kuu  johtaa metsän hävitykseen.  Hän suositteli 
kokeiltavaksi  pieniä  aukkoja,  maankäsittelyä  ja 

kylvöä.  Opsal  (1934) esitti, että näkemys  
Tromsin ja Finnmarkin männiköiden huonosta 

uudistumisesta on ollut  liian synkkä  ja  asiaan 
on otettava aktiivisempi  ja  positiivinen  asenne. 

Bathen (1935)  oli eri mieltä Opsalin  kanssa  

pohjoisten  männikön taantumisen syistä  ja 
aikataulusta. Hän arvioi,  että rannikolla män  

nylle kohtalokkainta on koivun kilpailu  ja lai  

dunnus. Sisämaan metsien osalta hän yhtyi  

Opsalin  positiiviseen  näkemykseen  aktiivi  
semmasta  metsänhoidosta. 

Borset (1994)  arvioi,  että vähitellen 1950- 

luvun alkuun menneessä päädyttiin  uuteen 
aktiiviseen näkemykseen  tunturimetsien hoi  

dossa. Metsäekologisina  perusteina  oli aiem  
min korostettu  liikaa tuulen haittavaikutusta  ja 
uudessa ajattelussa  lämpötekijä  oli tärkein. 
Voimakkailla hakkuilla katsottiin voitavan 

parantaa maan lämpötaloutta  ja siitä  johtuvia  

prosesseja.  Samanaikaiseen puunkorjuun  ko  
neellistumiseen nämä  näkemykset  sopivat  hy  
vin  ja avohakkuualat tunturimetsissä  yleistyi  

vät.  Myös  suojametsäkin  valvonta jäi  taustal  
le. Hvosleff (1956)  kertoi  Paatsjokilaakson  
aarniometsistä todeten,  "että vain muutamat  

suuret  avohakkuualat,  100-150 hehtaaria,  ker  

tovat uuden ajan  paremmista  uudistumisoloista 

ja  uusista  toimintalinjoista."  
Borset (1994)  mainitsi, että 1960-luvulla 

alkoi  esiintyä  voimakkaasta  käsittelystä  varoit  
tavia näkemyksiä.  Skinnemoen (1969)  toi  met  
sänhoidon oppikirjassaan  esille useammanlais  
ten hakkuutapojen  käytön  mahdollisuuden. 

Männiköitä voidaan uudistaa avohakkuun,  

siemenpuuhakkuun  lisäksi  myös  poimintahak  
kuulla. Hän korosti myös monikäytön  näkö  
kohtien merkitystä.  

Vuodesta 1955 lähtien metsänhoidon pro  
fessorina  toiminut Berset oli keskeinen henki  

lö uuden monipuolisemman  tunturimetsien 

metsänhoidon linjauksessa.  Hän kuvasi  met  
sänhoidon oppikirjassaan  (Borset  1986)  tuntu  
rimetsissä  mahdollisia  hakkuutapoja:  poimin  
tahakkuu tai tunturimetsien harsintahakkuu,  

siemenpuu-  tai suojuspuuhakkuu,  pieniin  auk  
koihin johtava  ryhmähakkuu  ja  kaistalehak  
kuu.  Hän korosti  monikäytön  näkökohtia ja 

paikallisten  olojen  ja kokemuksen huomi  

oonottamista. Haveraaen (1995),  joka  on met  

sänhoidon professorina  Borsetin  seuraaja,  ko  
rosti  tunturimetsien ekologisten  tekijöiden  
vaihtelun merkitystä  ja monikäytön  periaatetta.  

Bergan  (1981)  selvitteli  männiköiden uudis  
tamisen tuloksia  Tromsissa ja  Finnmarkissa 

1950-luvulla perustettujen koealojen  pohjalta.  

Kylvö  oli antanut hyviä  tuloksia ja myös istu  

tus  oli  käyttökelpoinen  menetelmä. Painopiste  
oli  kuitenkin  luontaisessa  uudistamisessa,  joka  
oli  antanut  varsin tyydyttävän  tuloksen. Karuil  
la  mailla jo 300  rungon  tiheys  mahdollisti tai  

mettumisen mutta varpuvaltaisilla  metsätyyy  
peillä oli syytä  vähentää emopuiden  määärää 
heti taimien synnyttyä.  



128 

Norjassa  käsiteltiin 1980-luvun lopulla  pe  
rusteellisesti metsien monikäyttöä.  Tässä tar  

kastelussa  olivat tunturimetsät  keskeisellä si  

jalla. Komiteanmietinnössä (NOU 1989) lin  

jattiin  periaatteita,  joista tärkeimpiä  olivat 
tunturimetsien suojametsäroolin  korostaminen,  

vaihtelun ylläpito,  varovaisen käsittelyn  paino  

tus, luontaisen uudistamisen merkitys, turhan 
raivauksen ja siistimisen välttäminen. Uutena 

hakkuutapana määriteltiin ruotsalaisen 

"ljällskogsblädning"-hakkuun kaltainen 

"fjellskoghogst",  jonka Berset (1994)  totesi 

koostuvan harsinnasta ja ryhmähakkuusta.  

Maatalousministeriön tunturimetsäprojektin  
vetäjä Ole Jerven (1991) määritteli 

"fjellskoghogst"-hakkuun  olevan  periaatteessa  

yhdistelmän  metsikköä avaavasta  hakkuusta  

(äpen  hogst) ja sulkeutuneisuuden säilyttävästä  

(lukked  hogst) hakkuusta. Norjan  valtion met  
sien  hakkuukertymästä  vuonna 1994 tuli 26  % 

"fjellskoghogst"-hakkuulla  käsitellyiltä  alueilta 

(Statskog  1995).  Osana  metsänkäsittelyn  kehit  

tämistä täsmennettiin suojametsien  käytännön  

ohjeita ja hallinnollisia menettelyjä  

(Landbruksdepartementet  1992,  Landbruksde  

partementet ja Det norske  Skogselskap  1993). 

Uusien ohjeiden  toteutumisen seuranta  osoitti,  

että esimerkiksi Paatsjokilaakson  metsien kä  

sittelyssä  tapahtui  selvä  muutos  vuoden 1986 

jälkeen  (Lund  ym. 1993). 

Metsänviljely  

Metsänviljely  on  osa  normaalia metsien uudis  
tamista  tai metsänparannustoiminnan  luonteis  

ta metsien tuoton kohottamiseen tähtäävää 

toimintaa ja hävinneiden metsien palautusta.  

Norjassa  perusparannuksen  luonteisesta met  

sänviljellystä  käytetään  termiä "skogreising",  

jolla tarkoitetaan hävitettyjen havumetsien 

palauttamista  viljelyllä tai lehtipuumetsien  
muuttamista parempituottoisiksi  havupuumet  
siksi. Koko Pohjois-Noijassa  metsänviljelyoh  

jelman  tavoitteena on lisätä havumetsien mää  

rää 150 000 ha ja tuotosta noin 700 000  m  3  
vuodessa (Bergan  1985).  Toiminnan painopis  
te on Nordlandin läänissä mutta myös Trom  
sissa  tavoitteet ovat  merkittäviä. Finnmarkissa 

toiminta on suppeaa. Perusajatuksena  on hyö  

dyntää verrattain edullisissa ilmasto-oloissa 

olevien hyvän boniteetin kasvupaikkojen  
tuottokyky  käyttämällä  myös  vieraita puulaje  

ja. Bergan  (1985)  totesi,  että  rannikolla käyte  
tään  yleensä  lajia Picea sitchensis ja sisä  
maassa  Picea  abiesta. Myös  Sitkan kuusen  ja 
valkokuusen luontainen risteytymä  Picea lutzii 
Little  on kasvanut  hyvin  (Kaasen  ja  Skaret  

1993). Hyviä tuloksia on saatu  korkeudelle 
250  metriä alle koivun  ilmastollisen metsänra  

jan. Vyöhykkeellä  250-150 metriä alle koivun 

metsänrajan  on hyvin  tarkkaan harkittava ha  

vupuiden viljelyn  ja koivun kasvatuksen  

vaihtoehtojen  välillä. Kuusen ilmastollinen  
metsänraja  on keskimäärin  100 metriä koivun 

metsänrajan  alapuolella,  joten koivuvyöhyk  
keen  ylimpään osaan  ei tule kohdentaa viljelyä 

(Bergan  1985). Monikäytön  kehittämisen nä  

kökulmasta on pohdittu  "skogreising"-  
toiminnan ympäristövaikutuksia  ja  täsmennet  

ty tavoitteita (NOU 1989).  Metsänviljelyä  ja  
siihen liittyvää valistustoimintaa ovat edistä  

neet  "skogselskap"-yhdistykset,  jotka perus  

tettiin sekä  Finnmarkin että Tromsin lääneihin 

jo vuonna 1900 (Sveli  1987). 

Luonnonsuojelu  

Luonnonoloista johtuen  on metsänrajan  ylä  

puolisten  alueiden osuus hallitseva Norjan  

luonnonsuojelualueilla  ja metsien osuus  on 
vastaavasti pieni. Maan neljän suurimman 

kansallispuiston  yhteisestä pinta-alasta yli 

90 % on metsätöntä aluetta (Direktoratet  for 

Naturforvaltning  1992). Metsien suojelun  tar  

peesta alettiin keskustella  joi9oo-luvun  alussa 

ja ensimmäinen 4 hehtaarin suojelualue  perus  

tettiin Nordlandissa vuonna  1905. Altassa rau  

hoitettiin pieni metsäalue vuonna 1909 ja 

Paatsjokilaakson  Vaggatemissä  500 hehtaarin 

aarniometsäalue vuonna 1911. Pieniä metsien 

suojelualueita  syntyi  vähitellen lisää mutta 

kokonaisuutena metsien suojelu  eteni hitaasti 

(Berntsen  1991). Vuonna 1970 tarkistettu 

luonnonsuojelulaki  mahdollisti kansallispuis  

tojen  perustamisen.  Niitä perustettiin  pääosin  
tunturialueille. Vuoteen 1990 mennessä  oli 

suojeltu  havumetsiä yhteensä  12 500  ha, mikä 

on 0,2 % maan metsäalasta. Valtaosa suojelu  
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alueista  on pieniä  ja  ovre  Pasvikin  kansallis  

puisto  on maan kolmanneksi  suurin suojeltu  
havumetsäalue ja ovre Anaijokka  on neljän  

neksi suurin. Suojellut metsät painottuvat  

pohjoiseen  ja karuille boniteeteille (Hägvar  

1991). Koivumetsiä on suojeltu  79 700 ha 

(Directorate  for nature management 1994), 

josta ovre Anaijokkan  osuus  on 65 800 ha 

(Direktoratet  for Naturforvaltning  1992). 

Noijassa  tehtiin 1980-luvun lopulla  syste  

maattisia maan kattavia luonnonsuojelualue  
verkoston kehittämisohjelmia.  Kansallispuis  

tojen kehittämisohjelma  valmistui vuonna 

1986 mutta se on edennyt hitaasti 

(Miljervemdepartementet  1992). Havumetsien 

suojeluohjelman  periaatteet  esitettiin vuonna 
1988. Eteneminen tapahtuu maan osa  

alueittain tehdyin  suunnitelmin. Kokonaispin  
ta-alalle määriteltiin vaihtoehtoisia tasoja,  

joista laajin  käsitti  70 000 ha kasvullista met  

sämaata (Direktoratet for naturforvaltning  

1988).  Noijan  hallitus vahvisti  vuonna  1992 

ohjelman  laajuudeksi  28  000 ha. Näin  vuoden 

1993 alussa Noijassa  on suojeltu  tai vahvis  

tettujen suojeluohjelmien  piirissä  noin 50 000 

ha metsämaata eli 0.9 % maan metsäalasta 

(Nordiska  Ministerrädet 1994).  

Myös  läänitasolla on tehty  luonnonsuojelu  
alueiden kehittämisohjelmia,  jotka sisältävät 

kaikki  kohteet.  Esimerkiksi  Finnmarkin suun  

nitelmassa on olemassaolevia ja  suunniteltuja  
kohteita 144 kappaletta.  Mukana on monia 
uusia pienehköjä  metsäkohteita (Fylkes  
mannen  i  Finnmark 1993). 

ovre  Pasvikin  kansallispuiston  kehitys  on  

hyvä  esimerkki  Pohjois-Noijassa  olevan  met  
siä sisältävän suojeluhankkeen  problematii  
kasta.  Keskustelu  koko  Paatsjokilaakson  etelä  

osan  suojelusta  käynnistyi  1940-luvun lopulla  

ja  vastakkain olivat  paikallistalouteen  liittyvät  
metsätalouden ja työllisyyden  tavoitteet ja toi  

saalta koko maan kannalta ainutlaatuiseksi 

arvioidun Noijan  ainoan varsinaisen taigamet  

säalueen suojelu.  Asiaa käsiteltiin suurkäräjil  
läkin ja vuonna 1951 metsähallitus pani  toi  

menpidekieltoon  noin 7  000  hehtarin alueen. 

Kansallispuisto  perustettiin  vuonna  1970 6  600  
hehtaarin suuruisena,  josta  kasvullista  metsä  
maata  on 3  300 hehtaaria (Hoffmann  1986). 
Mielenkiintoista on, että  luonnonsuojeluval  

voja  Reino Kalliola ja  silloinen Suomen Luon  

nonsuojeluyhdistyksen  puheenjohtaja  Viljo  
Kujala  tukivat vuonna 1950 lausunnoillaan 

puiston  perustamista  pitäen  tärkeänä perustee  
na  laulujoutsenen  suojelua.  Kujala  arvioi,  että 

myös  Suomen puolella tullaan tekemään suo  

jeluesityksiä  (Sorensen  1991). 

Sekä kansallispuisto-ohjelmaan  että  havu  
metsien suojeluohjelmaan  sisältyviä laajen  
nuspäätöksiä,  yhteensä  noin 5 000 ha metsä  

maata, ei ole vielä toteutettu vaikka {lakkaa  

mattomien metsien luonnonsuojelulliset  arvot  
ovat merkittäviä (Korsmo  1988). Ongelmana  

on  hakkuusuunnitteen pieneneminen  noin 
3 000  m 3 ja 4 henkilötyövuoden  väheneminen 

sekä  vaikutus paikallisten  sahojen  raaka-aineen 
saantiin  (Hoffmann  1988).  Liikelaitos Statskog  

teki vuonna 1995 oman päätöksensä  laajen  
nusalueen pohjoisen  osan rauhoittamisesta 

(Statskog  1995). 

Noijassa  on tunnettu suurta kiinnostusta  

Suomen kehitykseen.  Noijan  ympäristöminis  
teriö toivoi  kiijallisesti  jo vuonna 1987,  että 
Suomen ympäristöministeriö  ryhtyisi  Suomen 

puolella  ovre Pasvikin  kohdalla vastaaviin 

suojelutoimiin  (Miljeverndepartementet  1987).  
Vätsärin erämaan perustamisella  vuonna 1991 

suojeltiin  Suomessa Noijan  rajan  vastaisella  
alueella 43 000 ha metsämaata.  Tällä suunnalla 

on käynnistynyt  Noijan,  Venäjän  ja Suomen 
välinen luonnonsuojeluyhteistyö.  

ovre Pasvikin  kansallispuiston  ensisijaisena  
tavoitteena on puiston  runkosuunnitelman mu  

kaan säilyttää  yhtenäinen  metsäalue,  joka si  

jaitsee  Pohjois-Euroopan  itäisen  ja läntisen 
kasviston ja eläimistön vaihettumisvyöhyk  

keessä.  Virkistyskäyttö  on  selvästi  toissijainen  
tavoite. (Fylkesmannen  i Finnmark 1990). 

Noijan  kansallispuistoista  osa  on tavoitteiltaan 
lähellä suomalaisia luonnonpuistoja  ja ovre 

Pasvik  kuuluu tähän ryhmään.  Ilmeisesti suo  

malaisen erämaiden suunnitteluprosessin  vai  
kutuksesta  Sor-Varangerin  kunnan yleiskaavaa  

täydennettiin  vuonna  1991 siten,  että suuri osa 
Suomen rajan vastaisesta alueesta  määriteltiin 

erämaa-alueeksi,  missä on rakennuskielto 

(Sor-Varanger  kommun 1991).  Kansallispuis  
ton  pohjoispuolella  jätetään Suomen rajaa  

vasten  hakkaamatta 1-2 kilometrin vyöhyke  

(Lundym.  1993). 
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4.5.3 Ruotsi 

Tunturimetsien metsävarat 

Ruotsissa on tunturien läheisten metsien 

maankäytön  suunnittelussa selvitetty myös 

yksityiskohtaisesti  näiden metsien metsävaroja  

ja metsätaloudellista merkitystä. Ruotsin hal  

litus  antoi vuonna 1989 Skogsstyrelsenille  
toimeksiannon selvittää tunturien läheisten 

metsien metsätalouden tärkeimmät perustiedot  

päätöksenteon  pohjaksi.  Tässä esitettävät  luvut 
ovat  Skogsstyrelsenin  (1989)  raportista.  

Tunturien läheinen metsä, "fjällnärä  skog",  

sijaitsee metsänviljelyrajan, "skogsodlings  

gräns",  yläpuolella  ja se muodostaa yhtenäisen 

vyöhykkeen  Kölivuoriston itärinteellä Taa  

lainmaasta Norbotteniin. Alueella on yhteensä  

1.5 milj. ha kasvullista  metsämaata ja  0.6  milj.  
ha kitumaahan kuuluvaa tunturihavumetsää. 

Luvuissa  eivät  ole mukana ennen vuotta  1987 

suojellut  alueet, joilla on metsämaata 0.6  milj. 
ha. Metsämaa jakaantuu  lääneittäin seuraavas  
ti: Norrbotten 0,7  milj. ha. Västerbotten 0.3 

milj. ha,  Jämtland 0.4  milj. ha  ja  Kopparberg  

0.05 milj. ha.  Valtio omistaa yli  puolet  alu  

eesta  mutta eteläosassa on yksityisten  ja yhti  

öiden osuus  suuri. 

Tunturimetsien puuston  tilavuus oli 1980- 

luvun lopulla 123 milj. m  3,  josta  kuusen  osuus  
oli noin 70 %. Norrbottenissa männyn  osuus 

on noin kolmannes mutta muualla kuusen  

osuus  osuus on hallitseva. Vuotuisen nettokas  

vun suuruudeksi on arvioitu noin 2  milj. m 3. 

Metsien käytön  kehitys  

Sahateollisuuden laajetessa  eteni puunhankin  

nan alue Pohjois-Ruotsissa  jokivarsien  suun  

nassa kohti tunturialueita. Maassa käytiin  

1800-luvulla osana metsälainsäädännön kehit  

tämistä ja  asutuspolitiikkaa  laajaa  keskustelua 

metsien tilasta ja  metsien käytön  ohjauksesta.  

Domänstyrelsen  oli arvioinut tilannetta vuonna 

1885 ja päätynyt  näkemykseen,  että Lapissa  ei 

tapahtunut  ylihakkuita  kuten rannikolla. Ko  
konaisuutena puun puute ei ollut todellinen 

vaan ainostaan sahateollisuuden haluamista 

järeistä  tukeista  oli  puutetta.  (Carlgren  1925).  

Metsänrajakysymyksiä  tutkineet Holmerz ja 

Örtenblad  (1886)  tekivät  johtopäätöksen,  että 
tunturialueen uudistilojen  metsänkäytöllä  oli 
vaikutusta metsänrajaan,  mutta koska tiloja  oli 
vähän metsänrajan  läheisyydessä,  ei vaikutus 

kokonaisuutena ollut suuri. Östlund  (1993)  
arvioi, että  ennen teollisuuden puunhankinnan  

aikaa kotitarvekäytön  vaikutus Pohjois-  
Ruotsin metsiin voidaaan selittää suoraan de  

mografisten  tekijöiden pohjalta.  Vaikutukset 

riippuvat  väestön  tiheydestä  ja  asutuksen  iästä. 
Metsäpalot  vaikuttivat merkittävästi pohjoi  

siin metsiin. Vuoden 1868 metsäkomitea arvi  

oi: "all mark i Norrland, som icke  haft skydd  

av sin naturliga  beskaffenhet,  värit häijad  av 
eld"  (Carlgren  1925). Myöhemmin  on kuiten  

kin  todettu,  että  ilmastosyistä  johtuen  tunturien 
läheisten metsien  palokierto  oli  pitkä  jopa  yli  
300 vuotta tuoreiden kankaiden kuusimetsissä 

(Nordiska  Ministerrädet 1994). 

Sahapuiden  määrämittaharsintaa täydensi  

vät 1900-luvun toistuvat  poimintahakkuut,  kun 

kuusikuitupuulle  alkoi syntyä  kysyntää  sellu  
loosateollisuudessa. Määrämittaharsinta jatkui  
1950-luvulla asti. Domänverketin vuonna 1952 

määrittämä "skogsodlingsgräns"  pysäytti hak  

kuiden etenemisen tunturien suuntaan.  Vasta 

1970-luvulla alkoi  syntyä  laajempaa  kiinnos  

tusta tunturimetsien hyödyntämiseen.  Syynä  
olivat (Skogsstyrelsen  1989): raaka-aineen 

tarve,  metsien puuston lisääntyminen,  parem  
mat  uudistamismenetelmät,  puun hinnan nousu 

ja  aluepoliittiset  tuet. Tähän kehitykseen  liitty  

en Domänverket poisti  "skogsodlingsgräns"-  

rajan  suoritettuaan sitä ennen selvityksiä  met  

sätalouden edellytyksistä  (Ekholm 1985). Jak  

solla 1973-1987 oli tunturien läheisten metsien 

hakkuumäärä keskimäärin miljoona kuutio  

metriä vuodessa. Päätehakkuiden ala oli kes  

kimäärin  10 000 ha vuodessa mutta  kuitenkaan 

80 %:lla metsäalasta ei oltu tehty  mitään vii  
meisten 25 vuoden aikana (Skogsstyrelsen  

1989). Puustopääoman  käyttöaste oli 0.8 % 

vuodessa  ja hakkuumäärä 0.7 m 3 metsämaan  
hehtaaria kohti vuodessa. 
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Metsänkäsittelyn  kehitys  

Ruotsissa aloitettiin järjestetty  metsänhoito 
1800-luvun alussa. Ajatuksena  oli perustaa 

kruununpuistoja,  joita hoidettaisiin kaavamai  
sen vuosilohkojäijestelmän  mukaan (Carlgren  

1925).  Käytännnössä  laajenevan  sahateolli  

suuden puunhankinta  perustui  määrämittahak  
kuisiin,  joiden  teoreettinen,  tunnettu  ohje  oli 
Wallmon (1897) harsintahakkuita koskeva  

julkaisu. Toistuva jäljestetty  hirrenharsinta 

johti kuitenkin pilattuihin  metsiin,  jotka  eivät  

uudistuneet. Jo 1900-luvun alussa esitettiin  

ajatuksia  ja tehtiin kokeita  pienten  aukkojen  

käyttämisestä  ja kulotuksesta (Holmgren  

1959). 
Ensimmäisiä metsänrajametsien  erityisoh  

jeita olivat  Holmerzin ja Örtenbladin  (1886)  
ajatukset,  että metsänrajan  läheisyydessä  hak  

kuut tulee rajoittaa sinne,  missä on jo merkkejä  

uudistumisesta. He  olivat todenneet tunturi  

metsien siemensadon heikkouden. Wahlgren  

(1922) mainitsi metsänhoidon oppikirjassaan  

käsityksen,  että metsänraja  on ilmaston kyl  
menemisen takia alenemassa. Metsänhoidosssa 

hän  painotti  varovaisuuden lisäksi  myös  aktii  

visia uudistumista edistäviä toimenpiteitä.  

Metsätalouden heikko kannattavuus oli yhtenä  

syynä  harsintatalouden jatkumiseen  Norrlan  

nissa 1930-luvulla. Metsänhoidon tavoitteena 

1930-luvulla oli  ryhmittäin  tai rungoittain  eri  

ikäinen  metsä joka  uudistui luontaisesti  ja  josta  
harsintahakkuulla koljattiin  järeät  rungot. Mitä 

korkeammalla meren  pinnasta  ja  mitä pohjoi  

sempana oltiin  sitä huonompia  olivat  harsin  
nan  tulokset. Vähitellen metsäntutkimuksen 

tulokset  ja  käytännön  kokemukset  johtivat  

harsintaperiaatteen  väistymiseen  (Ebeling  

1959).  Suuri merkitys  metsikkötalouteen siir  

tymisessä  oli  aluemetsänhoitaja  Joel Wretlin  

din Malan hoitoalueessa tekemällä onnistu  

neella,  selväpiirteisellä  metsien uudistamisella,  
missä maankäsittelynä  käytettiin kulotusta 

(Brynte  1993). 
Harsintakauden jälkien  kuntoonpano  käyn  

nistyi  laajana  1950-luvulla. Norrlannin valtion 
metsien uudet tavoitteet asetettiin pääjohtaja  

Erik  Höjerin  kiertokirjeellä  1/1950, jossa  pai  
notettiin metsien  tuotoksen kohottaminen tule  

vaisuudessa ja siihen tarvittavaa selkeää met  

sikkötalouden periaatteella  tapahtuvaa  metsän  

käsittelyä  (Brynte  1993).  Ebeling  (1956)  esit  
teli 1950-luvun alun tilannetta todeten,  että 
Norrbottenin valtion metsistä yli puolet  oli 
metsänhoidollisesti epätyydyttävässä  tilassa. 
Suurimpina  ryhminä  olivat harvat  jätemetsät,  

"gröna  lögner"  ja  toisaalta  yli-ikäiset  metsät. 

Metsänviljelyn  ja muiden metsänhoitotöi  
den pinta-alat moninkertaistuivat. Varsinkin 

kulotuksen ja kemiallisen vesakontorjunan  

merkitystä  korostettiin.  Näslund (1956)  esitteli  

Norbottenin hakkuusuunnitelaskelmia,  jotka 

tehtiin erikseen Lapille  ja rannikolle. 

"Skogsodlingsgräns"  otettiin huomioon mutta 

siitä huolimatta laskelmat osoittivat  vuotuisen 

metsänviljelyalan  3-4-kertaistumista.  Näslund 

totesi  yhteenvetona,  että Norrbottenin metsien 

kuntoonpano  on käynnissä  mutta  vauhtia tulee 

lisätä. Fredrik  Ebelingin  (1972)  useana  pai  
noksena ilmestynyt "Norrländska skogs  

värdsfrägor"  oli  tärkeä  oppikirja,  joka  yhdisti  
metsäntutkimuksen tulokset  ja käytännön  ko  

kemukset.  Metsätyyppi,  paikallisilmasto  ja 
metsikköhistoria olivat periaatteita,  joihin  toi  

menpiteet perustuivat. Tavallaan jatkona  
Norrlannin metsien kunnostuskaudelle toteu  

tettiin 1970-luvulla tutkimuksen ja  käytännön  

yhteinen,  laaja projekti  "Mera skog  norr" kor  
keiden  alueiden metsien  käsittelyohjeiden  laa  
timiseksi  (Ebeling 1979). Tuloksena oli selkeä 

puuntuotantoon  ja  metsänviljelyyn  painottuva 

ohje, jossa  uutena perusteena  oli  lämpösum  

matekijä  mukana. Myöhemmin  kiistanalainen 

Pinus contortan  viljely oli  myös  ohjeissa  mu  
kana. 

Norrbotteniin tehdyillä  metsänhoitoretkei  

lyillä 1980-luvun alussa  syntyi käsitys,  että 
Ruotsissa  pyrittiin selvästi  intensiivisempään  

puuntuotantantoon tunturimetsissä kuin Suo  

messa.  Esimerkiksi  Domänverket (1984)  pai  
notti vielä skogsvärdsfÖrbundetin  tunturimet  

säretkeilyllä  vuonna 1984 kemiallisen vesa  

kontorjunnan  välttämättömyyttä. Erityisenä  

hakkuutapana  oli käytössä  hyvän  boniteetin 

kuusikoissa harsintatyyppinen  
"fjällskogshuggning"  tai "fjällskogsblädning",  

jossa  syntyvät  pienet  aukot suositeltiin viljel  
täviksi  (Skogsstyrelsen  1975). Skogsstyrelsen  

(1989) totesi  myöhemmin,  että tämä lähinnä 

Etelä-Lapissa  käytetty  menetelmä on antanut  
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usein huonoja  tuloksia. Korkeiden alueiden 
männiköille oli  Domänverketin (1982) ohjeis  
sa  käytössä  "foryngringshuggning",  jos  sie  
menpuuhakkuuta  tai metsänviljelyä  ei pidetty  

mahdollisena. Kyseessä  oli eri-rakenteiseen 

metsään sovellettava harsintatyyppinen  hak  

kuu. 

Arvioitaessa Ruotsin pohjoisten  metsien kä  

sittelyä  ja  puuntuotannon intensiivisyyyttä  on  
muistettava vuoden 1979 metsänhoitolain tiu  

kasti  puuntuotantoon velvoittavat normit. 

"Fjällnärä  skogar"  -prosessi 

Keskustelu tunturimetsien kohtalosta käyn  

nistyi  Jokkmokkin seudulla vuonna  1976,  jol  

loin saamelaiset arvostelivat metsänviljelyra  

jan yläpuolelle suunniteltua toimintaa 

(Hagberg  1985). Domänverketin metsien siir  

ryttyä metsänhoitolain alaisuuteen vuonna 
1980 ja  kun "skogsodlingsgräns"  oli poistettu  

vuonna 1982 (Ekholm 1985), käynnistyi  pitkä 

ja monivaiheinen prosessi.  Kysymys  oli sa  
manaikaisesti sekä metsänkäsittelyn  menetel  

mistä että maankäytön  ratkaisuista. Vastakkain 
olivat metsätalous ja sen talous- ja työllisyys  

vaikutukset sekä sisämaan sahojen  puuhuolto  

ja  toisaalta luonnonsuojelun  ja porotalouden  

tavoitteet sekä  saamelaisten oikeudet. 

Domänverket siirsi keväällä 1984 pääosan 

metsänviljelyrajan yläpuolisista  metsistä,  noin 

0.5 milj. ha  metsämaata,  pois  metsätalouden 

piiristä  "domänreservat"- luonnonsuojelualu  

eeksi.  Päätös ei ratkaissut  ongelmaa,  koska  
suojelualueen  ulkopuolelle  jäi esim. Norrbot  

tenissa 50 000 ha tunturimetsiä ja arvostelijat 

väittivät  Domänverketin suojelleen  ne metsät, 

joihin  ei  aiota mennä lainkaan (Hagberg  1984).  
Domänverket kutsui  keväällä  1984 joukon  

tutkijoita  tutustumaan  suunniteltuihin hakkuu  
kohteisiin ja selvittämään metsänuudistamisen 

edellytyksiä.  Per-Ove Bäckströmin johtama  7 

professorin ryhmä laati asiasta raportin  

(Bäckström  1984), jossa  tarkasteltiin  laajasti  
tunturimetsien uudistamisen perusteita.  Ryh  

män johtopäätös  oli,  että pääosalla  kohteista 

uudistaminen oli mahdollista mutta samalla 

esitettiin monia kehittämisajatuksia.  Ryhmän  

jäsenistä  Hagner  (1984)  esitti oman raporttin  

sa,  koska  hänen näkemyksensä  poikkesivat  
enemmistön käsityksistä.  Hagner  painotti  uu  

distamisongelmien  lisäksi  vaihtoehtoisia  tuntu  
rimetsien käyttömuotoja  lähinnä virkistys  

käyttöä-Tunnettu  metsänrajatutkija  Kullman ei 

osallistunut selvitystyöhön  vaan hän korosti  

tunturimetsien hakkuiden riskejä (Kullman  

1983, Kullman ja Hofgaard  1987). Tiedo  
tussodan kiihtyessä  tuli  kysymys  valtiopäivien  
maatalousvaliokunnan käsittelyyn,  joka  pai  
notti pidättyväisyyttä  tunturimetsien käsitte  

lyssä.  Seurauksena oli  suositus enintään 40 

hehtaarin suuruisista hakkuualoista ja yhteis  
toiminnan kehittämisestä porotalouden  kanssa  

(Hagberg 1985). Hagner  (1985)  esitti, että 
luontainen uudistaminen tukkipuuasentoa  
vastaavalla ns. "beständföryngring"-  
menetelmällä voisi olla vaihtoehto mäntyval  
taisten tunturimetsien käsittelyyn.  Hagner  

(1988)  perusteli,  että  tällä  hakkuutavalla voi  
daan sovittaa  yhteen  eri  käyttömuotojen  tar  

peita. Hän viittasi perusteena myös norjalai  

seen ja venäläiseen vastaavanlaiseen hakkuu  

tapaan.  

Yhtenä ratkaisukeinona ongelmaan  on ke  

hitetty  perinteistä  kaavoitusta  pitemmälle  me  
neviä maankäytön  suunnitelmia. Jämtlannin 

läänissä kokeiltiin ns. "fjällskogplan"-  
suunnitelmaa,  jossa  tarkasteltiin luonnonhoi  

don,  kulttuurikohteiden,  matkailun,  ulkoilun ja 

porotalouden  tavoitteita. Yleissuunnitelmassa 
määriteltiin mm.  alueet,  joille tulee tehdä tar  

kemmat luonnonhoitoon painottuvat  metsän  

käsittelysuunnitelmat (Länstyrelsen i 
Jämtlands län 1985). Vastaavia vielä tarkem  

pia  maankäytön  suunnitelmia on  tehty joihin  
kin  Norrbottenin ja Västerbottenin läänin kun  

tiin (Länstyrelsen  i Västerbottens län ja 

Skogsvärdstyrelsen  i Västerbottens län 1990).  

Luonnonsuojelujäijestöt  käynnistivät  tutkijoi  
den avulla  "Steget  före"-projektin,  jonka  ta  
voitteena on kartoittaa metsien suojeluarvoja  
ennen hakkuita. Projektin  toiminta palvelee  

myös virallista suunnnittelua (Karström 1992).  

Kysymystä  on tutkittu myös kansantaloustie  
teellisen panos-tuotos  analyysin  avulla (Bosted  

ja  Öström  1990).  Tuloksena oli,  että  tunturien 

läheisten metsien hakkuiden jatkaminen  2 900  
hehtaarin määrällä vuodessa antaisi kansanta  

loudellisesti parhaan  tuloksen. 
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Skogsstyrelsenin  (1989)  raportin  pohjalta  

tunturimetsäkysymys  oli  toisen kerran  valtio  

päivien  käsittelyssä  vuonna 1990. Seurauksena 
hakkuualan koko pienennettiin  20 hehtaariin 

sekä auraus  että  vieraiden puulajien  viljely 
kiellettiin. Myös  metsänhoitolakia täsmennet  

tiin (Svensk  författningssamling  1990). 

Ruotsin luonnonsuojeluyhdistys  oli vuonna 

1988 esittänyt  tunturimetsien erottamista  py  

syvällä  "naturvärdsgräns"-rajalla,  jonka  ylä  

puolella  ei  saisi  tehdä avohakkuita  eikä  raken  
taa  metsäteitä (Olsson  1992). Ympäristöjär  

jestöjen  boikottiuhkauksien takia päättivät  

metsäyhtiöt  ja Domänverket lopettaa  avohak  

kuut tunturimetsissä vuoden 1992 aikana.  

Päätös johti henkilöstön irtisanomisiin  

(Asserstähl  1992).  Domänverket yhtiöitettiin  

Domän Abrksi vuonna 1992 ja  samalla val  

tiolle jätettiin  muiden erityisalueiden  ohella 

"odlingsgräns"-rajan  yläpuoliset  alueet, myös 
talousmetsät. Yhtiö hoitaa niitä neljän  vuoden 

siirtymäkauden  ajan  (Liljas 1992). Siirtymä  

ajan  jälkeen  talousmetsien hoito jäljestetään  

uudelleen. Valtiolle  jääviä  maita varten  perus  
tettiin  uusi  organisaatio,  kiinteistövirasto. Do  

män Ab ja valtion  metsäyhtiö  Assi fuusioitiin 

vuonna 1993 uudeksi yhtiöksi  Assidomän 

Ab:ksi, josta valtio omistaa 51 % (Nenola  

1995).  

Tunturimetsien käytön  kehitys on ollut 

mielenkiintoinen prosessi,  jossa  maankäytön  

päätösten  ohella  on myös  metsänkäsittelyn  
menetelmistä tehty  päätöksiä  poliittisella  ta  
solla. Metsätalouden suunnittelu,  metsänkä  

sittelyn  kehittäminen,  luonnonsuojelualueiden  
suunnittelu ja  kaavoitus  ovat  kytkeytyneet  hy  
vin pitkälle  samaksi  prosessiksi,  johon on  liit  

tynyt  myös  eri  tieteenalojen  tutkimushankkei  
ta. 

Näyttää  siltä,  että  tunturimetsien metsätalo  

us tulee painottumaan  yksityis-  ja yhteismet  
siin. Valtion metsien käytön  painopiste  tulee 
olemaan luonnonsuojelussa,  virkistyskäytössä  

ja  porotaloudessa.  Vuoteen 1994 mennessä on 
Ruotsin tunturimetsistä  suojeltu  noin miljoona  
hehtaaaria,  josta  noin 0.6 milj. ha on metsä  

maata. Näin tunturimetsien metsämaasta on 

suojeltu  noin 40 %. Todennäköistä on, että 
noin 0.5 milj. hehtaarin talousmetsiin kuulu  

valla osalla  tulee metsätalous olemaan varsin 

suppeaa (Nordiska ministerrädet 1994). 

"Odlingsgräns"-rajan  yläpuolisten  alueiden 

käyttö  eroaa yhä selvemmin talousmetsistä. 

Tavoitteena on myös perustaa tunturimetsien 

"domänreservat"-alueet lakisääteisiksi luon  

nonsuojelualueiksi.  Näin vanhasta viljelyra  

jasta  on tulossa yhä  selvemmin luonnonvaro  

jen hyödyntämisen ja hallinnon 

"naturvärdsgräns"  (Länsstyrelsen  i Norrbottens 

län 1995,  Furmark  1996).  Kuvassa  44 esitetään 

Ruotsin tunturimetsien rajaukset.  

4.6 Tiivistelmä  havainnoista 

Asutushistoria ja metsien hyödyntäminen  

Fennoskandian pohjoisosan  asutushistoriassa  

on selviä  maakohtaisia eroja,  jotka  ovat  vai  

kuttaneet metsänrajametsien  käyttöön.  Selvin  

perusero on Jäämeren rannikon ja sisämaan 

välillä. Kotitarvepuun  saannin  turvaaminen on 
ollut Fennoskandian pohjoisosassa  yksi  asu  
tuksen  järjestelyn  perusasioista  (Helland  1905,  
Komiteanmietintö 1910,  Renvall  1918, Tanner 

1927, Nissen  ja  Kvamen 1962,  Östlund  1993).  

Noijassa  asutus eteni ja  laajeni  Jäämeren 

rannikon suunnassa pohjoiseen  jo varhain 
mutta sisämaan jokilaaksojen  asutus oli vä  
häistä. Vasta 1800-luvulla sisämaan asutus 

lisääntyi  esim. Reisan,  Aitan ja  Paatsjoen  laak  
soissa (Barth 1858, Helland 1905, Aarseth 

1975). Uudisasukkaista  merkittävä osa  oli 

suomalaisperäisiä  kveenejä  ja heidän puun  

käytön  perinteensä  vaikutti myös metsien 

käyttöön  (Nielsen  1989). Noijan  rannikko on 
ollut kauan selvää  kotitarvepuun  niukkuusalu  
etta ja myös puutavaran viennillä oli merki  

tystä  jo  varhain (Olafsen  1911,  1912).  Metsien 

suojelun  keinoina käytettiin  vientikieltoja  ja 

määrämittäsäädöksiä (Sveli 1987). Aitan 

mäntymetsäalueen  käyttöä  on pyritty ohjaa  

maan jo 1750-luvulta lähtien. Tämä on varhai  
sin esimerkki Fennoskandian metsänrajametsi  

en metsähallinnosta (Nielsen  1989). 

Venäjällä  Kuolan alueen varhaisempi asu  

tus  ja elinkeinotoiminnat painottuivat  Jääme  

ren ja Vienameren rannikoille. Niemimaan 

sisäosa oli pitkään  1800-luvulle lähes  yksin  

omaan saamelaisten käytössä  (Usakov  1972, 
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Kuva  44.  Ruotsin  tunturimetsien  rajat  (Gustavsson 1989). 

Lappmarksgräns = Entinen  Lapin  maakunnan  raja.  Lapinkylien  jäsenillä on  alueella  metsästys-  ja kalastusoikeuksia.  

Odlingsgräns = Alunperin uudisasutuksen  raja.  Poronhoitolain  mukaan  rajan  yläpuolisia  alueita tulee  käyttää  ensisi  

jaisesti poronhoitoon. 
Gräns  for  svärforyngrad  skog = Metsänhoitolakiin  perustuva raja,  jonka yläpuolella uudistuminen  on  vaikeaa.  Hak  
kuu  vaatii  erityisen  luvan.  

Skogodlingsgräns = Alunperin Domänverketin  investointiraja,  joka 1969  laajennettiin koskemaan  kaikkia  omistaja  

ryhmiä.  

Fjällnära  skog  = Svärforyngrad  skog,  joka on vuoden  1969  skogodlingsgräns-rajan yläpuolella. 

Cvetkov  ym. 1983).  Myös  Murmannin ranni  

kolla oli suomalaisia uudisasukkaita (Homen  

1918). Varhaisemmassa metsänkäytössä  oli 

merkitystä  yleensäkin  laajaa taloustoimintaa 

harjoittavilla luostareilla (Cvetkov  ym. 1983). 

Kuolasta Noijaan  suuntautuneessa  ns.  pomori  

kaupassa  oli puutavara merkittävä vientiartik  
keli  (Niemi 1990). Myös  Petsamon-Näätämön 

fellesdistrikt oli vuoteen  1826 asti Varangin  

niemimaan puuhuollon  alue (Wikan  1995). 
Sahateollisuus käynnistyi  Kuolassa  jo 1800- 
luvun  lopussa,  mutta puunhankinta  ei ulottunut 

metsänrajametsiin (Razin  1991). Vuoden 1888 

metsälain suojametsämääräyksillä  ei ollut 

merkitystä  Kuolassa  (Komiteanmietintö  1910). 

Vallankumouksen jälkeen  Neuvostoliiton ai  

kana asutuksen ja elinkeinojen  kehitys  erosi 

täysin naapurimaiden kehityksestä.  Raskas  
teollistaminen ja kaupungistuminen  hävittivät 

metsänrajametsiä  mutta  jättivät toisaalta laajat  

alueet toiminnan ulkopuolelle (Cvetkov  ym  

1983).  Tundranläheiset suojametsät  on suojeltu  

vuodesta 1959 lähtien laajana  vyöhykkeenä  ja 

niissä ei varsinainen metsätalous ole sallittua  

(Krjuckov  ym. 1988).  Vuoden 1993 metsälais  

sa on metsien suojelu  voimakkaasti esillä  

(Osnovy  lesnogo...  1993). 
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Ruotsin ja Suomen yhteinen asutushistoria 

vuoteen 1809 asti  antoi samanlaisen perustan  
asutuksen kehitykselle  (Arell  1977,  Korpijaak  
ko  1989). Myös maantieteellinen perusrakenne  
oli sama: asutuksen eteneminen etelästä päin  

rannikolta kohti  tunturialueita. Kölivuoristosta  

johtuen  Ruotsin  tunturialueiden uudisasutuk  
sessa  oli alpiinisempia  piirteitä  kuin Suomessa. 

Suomen erona Ruotsiin oli Pohjois-Inarin  ja 

Utsjoen  suuntautuminen Jäämereen laskevien 

jokien  laaksojen  suunnassa  Noijaan  (Sandberg  

1898, Renvall 1919). Jäämereen laskevilla  

joilla oli  ratkaiseva merkitys  metsänrajametsi  

en käyttöön  (Renvall  1919,  Sveli 1987),  joka 
Suomessa oli intensiivisempää  kuin  Ruotsissa. 

Molemmissa maissa  suojametsäkysymys  kyt  

keytyi  tiiviisti asutusta  koskeviin säädöksiin ja 

ennen kaikkea  tilallisten metsäalojen  määräy  

tymisen perusteisiin  ja metsänkäyttöoikeuksiin  

(Komiteanmietintö  1910, Holmgren 1959, 

Arell 1977).  Sahateollisuuden puunhankinnan  

käynnistymiseen  liittyi sekä Ruotsissa (Arell  

1979) että  Suomessa (Metsähallitus  1914,  

Haataja  1949) selvää metsäkeinottelua poh  

joisten  metsien  uudistiloilla. Ruotsin vuoden 
1903 suojametsälaki  edellytti viranomaisten 

suorittamaa myyntihakkuualueiden  tarkastusta 

(Nordqvist  1959).  Myöhemmim  Ruotsin tuntu  
rimetsien käytön  ohjaus muuttui monipuoli  
seksi  ja  yksityiskohtaiseksi  tunturimetsien mo  

nikäytön  suunnitteluksi (Skogsstyrelsen  1994). 

Saamelainen maankäyttö  ja uudisasutus 

Saamelaisväestön ja uudisasukkaiden välisiä 

suhteita pyrittiin jossakin  määrin  säätelemään 
uudisasutusta ohjaavilla  normeilla. Säätely  
onnistui huonosti ja saamelaiset joutuivat  

väistymään  tai siirtymään  myös itse tilallisiksi 

(Tegengren  1952,  Onnela 1985,  Arell 1977,  

Korpijaakko  1989,  Aikio 1991,  Massa 1994).  

Valtioiden välisten rajojen  määrittely  1700- ja 

1800-luvulla sekä myöhemmin  tapahtunut  

rajojen  sulkeminen estivät perinteisen  porota  
louden vuodenaikaisen kierron. Seurauksena 

oli  poronhoidon  ja  muutenkin saamelaisten 

elinkeinojen  muutoksia  sekä muuttoja  maasta  

toiseen. Näillä tapahtumilla  oli  vaikutusta met  

sänrajaseutujen  luonnonvarojen  käyttöön  

(Tegengren  1952,  Tikkanen 1964,  Aarseth 

1996). Noijan  ja  Venäjän  välisen rajankäynnin  
tuloksena vastoin vuoden 1826 rajasopimuk  
sen  periaatetta tapahtunut  Näätämön siidan 

alueen jakaminen  kahteen valtioon oli lähtö  

kohta myöhemmille  Koillis-Inarin metsien 

käytön  ongelmille  ja samalla esimerkki  siitä 
kuinka  pitkäaikainen  merkitys  voi olla perin  
teisillä nautinta-alueiden rajoilla  (Andresen  

1989,  Wikan 1995). Myös  saamelainen väestö 
sai  jo  varhain lisätuloja  puun ja  puutuotteiden  

myynnistä  (Barth  1858,  Andresen 1989).  

Suomen metsänrajametsien  käytön  ohjaus  

ennen suojametsäsäädöksiä  

Utsjoen  ja Inarin metsänrajametsien  käytön  

ohjaus  vuosina 1868-1916 keisarillisen  senaa  
tin yksityiskohtaisilla  päätöksillä on mielen  

kiintoinen esimerkki ajan  hallintokäytännöstä,  
missä syijäisimmän  periferian toimintaa yri  

tettiin ohjata  keskushallinnosta yksityiskohtiin  
asti (JEKS 1868, 1869,1870, 1975, 1876, 

1883, KEKS 1891, 1894, KSSK 1913,  

1914,1916).  Ohjaustoimenpiteet  käynnistyivät  
heti sen  jälkeen  kun  Inarin hoitoalue oli pe  
rustettu vuonna 1866 (Kejserliga senaten  

1866). Samalla ratkottiin periaatteellisesti  tär  
keää kysymystä  tilallisten ja  valtion oikeudesta 

käyttää jakamattomia metsiä 

(Komiteanmietintö  1910,  Ervasti  1983). 

Noijan  rannikko  Tenojoella,  Näätämöjoella  
ja Munkelvilla oli samaa talouskokonaisuutta 

Utsjoen  ja  Inarin metsänrajaseutujen  kanssa  ja  

yhteisen  mielenkiinnon kohteena oli  elämiselle 
välttämätön hyödyke,  poltto-  ja  rakennuspuu.  

Metsänrajametsien käyttö oli Utsjoen  suun  

nalla sekä kotitarvekäyttöä  että  jossakin  mää  
rin myyntiä  Noijaan  (Renvall  1918).  Koillis- 
Inarissa  taas oli  ratkaisevaa  puutavaran vienti  

Noijaan  (Renvall  1918,  Wikan  1995).  Suoma  
laisille  lähes yhtä  tärkeää kuin  puun  saanti oli 
tuohon aikaan Jäämeren kalastusmahdollisuus 

(Tikkanen  1964). Puu, poronlaidun  ja kalave  
det olivat  tämän  Jäämereltä Inarin mäntymet  
siin ulottuvan kokonaisuuden keskeisiä  luon  

nonvaroja,  joiden  käytön  ohjauksessa  korostui  
vähitellen 1800-luvulla valtioiden lainsäädän  
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töön perustuva ohjaus  suhteessa perinteiseen  

käytäntöön.  

Metsien käytön  ohjaus  oli ponnisteluista  
huolimatta vaikeaa,  koska  määräykset  olivat  

vaihtelevia,  kulkuyhteydet  puutteellisia  ja  va  

paan metsän  käytön  perinne  oli  väestön  kes  
kuudessa perusteellisesti omaksuttu. Vähitel  
len syntyi  kuitenkin metsänrajametsien mer  

kitystä  arvostava  ja tarkka suhtautumistapa  
puunkäyttöön.  Vieläkin voimassa olevat Uts  

joen  kuntalaisten  oikeudet puunsaantiin  Inarin 
kunnan puolelta  syntyivät  tänä  aikana (MMM 

1977). 

Suojametsälaki  

Suomen suojametsälain  (Suomen  asetuskoko  

elma 1922/196)  lähtökohtina voidaan pitää  

seuraavia  tekijöitä:  

-  Yleinen suojametsäsäädösten  kehitys  naa  

purimaissa.  
-  Tiedot ja havainnot metsänrajametsien  huo  

nosta kunnosta ja heikosta uudistumisesta,  
mihin vaikutti  kylmä  ilmastovaihe.  

-  Väestö  lisääntyi  ja  asutus  laajeni.  
-  Tiedostettiin  puuhuollon  turvaamisen rat  

kaiseva  merkitys  metsänrajaseutujen  asu  
tukselle. 

-  Puutavara oli  saatava  lähiseudulta, koska  

kuljetusmahdollisuuksia  etelästä  ei  ollut. 
-  Metsänrajametsien  hävittävän  käytön  arvi  

oitiin jatkuvan  ellei suojametsälakia  sääde  

tä. 

-  Tarve saada perusta uudisasutuksen toteu  

tukselle,  isojaolle  ja  tilojen  metsien  käytöl  
le. 

-  Valtion toimesta tapahtuva  metsien käyttö  
oletettiin  j  ärkiperäiseksi.  

Suojametsäkomisioni (Komiteanmietintö  

1910)  onnistui suojametsäalueen  rajojen  mää  

rittelyssä  hyvin,  kun  otetaan huomioon vuosi  
sadan alussa vallinnut perustietojen  puute.  

Lopullinen  rajankäynti  1970-luvulla tehtiin 

pääosin  komisionin  esitysten  mukaan. Suoja  
metsäalueen eteläraja asettui jo alunperin  

suunnilleen 700 d.d.:n lämpösumman  tasolle ja 

Metsä-Lapin  ja Perä-Pohjolan  metsäkasvilli  

suusvyöhykkeiden  rajalle (Metsäntutkimus  
laitos 1971). Komisionin tekemä onnistunut 

rajaus  perustui  runsaisiin maastotarkistuksiin 

ja metsähallinnon tietojen hyödyntämiseen.  
Perusteita antoivat esim. tukkipuiden  linja  
arviointien tulokset.  Komisionin työn  aikana 
olivat maastossa  selvästi nähtävissä myös 

kylmän  ilmastovaiheen vaikutukset metsiin 

(vrt.  Renvall 1919). 

Suojametsäkomisioni  tulkitsi tehtävänsä 

laajasti  ja mietintö oli samalla laaja asutus-,  
yhteiskunta-  ja  elinkeinopoliittinen  kannanotto 

metsänrajaseutujen  elinolojen jäijestelyyn.  
Voidaan arvioida, että komisioni tiedosti sil  

loin Suomessa metsien  vähenemisen ja rap  
peutumisen  periaatteessa  samat  monimutkaiset 

syyt,  joita nykyisin  pohditaan  kehitysmaissa.  

Kysymyksessä  on lukuisten taloudellisten,  

sosiaalisten,  poliittisten,  historiallisten ja  luon  
non oloihin liittyvien  tekijöiden  yhteisvaikutus 

(vrt.  Mery  1993).  Todennäköisesti eräät  joh  
tavat  pohjoisten  metsien asiantuntijat kuten 
Montell (1911) ja Renvall (1919)  korostivat  
liikaa asutuksen ja kotitarvekäytön  haitallisia 

vaikutuksia  metsänrajametsiin.  Taustalla oli  

pyrkimys  vaikuttaa asutuspolitiikkaan  ja säi  

lyttää  metsänrajametsät  valtiolla. Metsähallitus 

(1914)  kannatti  pääosin  lausunnossaan suoja  

metsäkomisionin esityksiä  eikä vastustanut 
asutuksen jatkamista,  jos uusien paikkojen  
arvioitiin  olevan elinkelpoisia.  Sopivana  asu  
tuksen muotona pidettiin  kruununmetsätorp  

pia.  

Lainsäädännöllisesti suojametsälaki  

(Suomen  asetuskokoelma  1922/196)  ja laki 

pohjoisten  kuntien isojaosta  (Suomen  asetus  
koelma 1925a/157)  liittyivät  tiiviisti toisiinsa 

ja  yleinen  näkemys  oli,  että  suojametsälaki  on 
säädettävä ennen  pohjoisten  kuntien isojako  

säädöksiä  kuten sitten tapahtuikin.  

Suojametsälain  päätarkoitus  on estää met  

sänrajan  aleneminen. Käytännössä  tavoitteena 
oli tilallisten metsien käytön ohjaus  

(Metsähallitus  1939  a).  Suojametsälaki  ei ole 

luonnonsuojelulaki  eikä  puhdas  metsälaki  vaan 

tavoitteena oli  laajemminkin  metsänrajaseutu  

jen  luonnonvarojen  kestävän  käytön  turvaami  
nen. Vaikka suojametsälain  lähtökohdat kes  

kittyivät  paikallisen  väestön puun kotitarve  
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käyttöön  jouduttiin  lakia tulkitsemaan ja so  
veltamaan myöhemmin  laajasti  todella mer  
kittävissä  kysymyksissä,  jotka  koskivat  yleen  
sä  suojametsien  kaupallisia  hakkuita ja  varsin  
kin valtion metsiä (Valtioneuvoston  oikeus  
kansleri  1973).  Kun aikaisemmin  metsäviran  
omaiset  olivat  suojametsälain  nojalla  valvo  
neet  kansalaisten puunkäyttöä,  alkoivat  kan  
salaiset 1970-luvulla esittää epäilyjä  metsähal  
lituksen  toiminnan laillisuudesta suojametsä  
alueella. Oikeuskanslerin tulkinnoilla oli sel  

vää ohjausvaikutusta  monikäytöllisempään  ja 

luonnonmukaisempaan  suuntaan  valtion met  
sissä. 

Vaikka  yleiset  metsien käytön  ohjausjär  

jestelmät ovat kehittyneet  on entisen lain  mu  
kainen suojametsäalue  periaatteellisessa  mie  

lessä tarpeen säilyttää myös uudessa metsä  

lainsäädännössä (Hallituksen  esitys 1996,  
Suomen säädöskokoelma 1093/1996)).  Lisäksi  

on tarpeen  korostaa Inarin talousmetsien ja 
korkeiden alueiden asemaa metsänrajan  lähei  

sinä metsinä,  joiden  käytössä  korostuvat  muut 

hyödyt  kuin puuntuotanto.  

Puunhankinta metsäteollisuudelle 

Metsänrajametsien  metsätalouden kehitys  voi  

daan ajallisesti  jakaa  kahteen selvästi  toisistaan 

poikkeavaan  jaksoon,  jotka  toinen maailman  

sota  jakaa. Puutavaran kuljetus  ja markkinat  
suuntautuivat toiseen maailmansotaan asti  ko  

konaan Jäämeren rannikolle. Sodan jälkeen  

jouduttiin pääasiassa  etelään suuntautuvaan  

puun markkinointiin. Metsävarojen  käyttöas  
teen  kannalta toista maailmansotaa edeltävä 

aika oli runsaan  raaka-aineperustan  osittaisen 

käytön  aikaa. Maailmansodan jälkeen  laajene  
van  teollisuuden aiheuttaman kasvavan  kysyn  

nän  ja  kehittyvän  puunhankinnan  tekniikan 
ansiosta metsänrajametsät  tulivat kokonaan 
käyttöön.  

Vaikka varhaisimmat inventoinnit ja selvi  

tykset olivat  jossakin  määrin  puutteellisia  an  
toivat ne jo  1920-luvulle mennessä oikean  
suuntaisen kuvan  metsänrajaseutujen  metsäva  
roista.  Metsävarat osoittautuivat moninkertai  

siksi verrattuna 1800-luvulla tehtyihin  ensim  

mäisiin arvioihin. Järeän tukkipuun  tuottami  

seen tähtäävä sahapuutalous  (Lihtonen  1947) 
oli olosuhteiden pakosta  vielä pitkään  Inarin 
metsätalouden johtava  periaate,  vaikka  muu  
alla maassa  metsätalouden tavoitteet olivat  jo 
osin muuttuneet. Muulle puutavaralla  kuin 
järeälle  sahapuulle  ei ollut Inarissa menekkiä 
vuoteen  1945 mennessä. Tiedossa oleva met  

sävarojen  laajuus taijosi raaka-aineen riittä  
vyyden  puolesta  realistisen perustan sahateol  
lisuuden  kehittämiselle  jo  1910-luvulta  lähtien,  

jos  puutavaran  kuljetus  Jäämeren rannikolle 
pystyttäisiin  jäljestämään.  

Metsätalouden laajeneminen  perustui  kan  
sainvälisellä  pääomalla  toteutettuun  sahateolli  
suuden perustamiseen.  Jäämeren suunnan tim  
ber frontierin etenemisessä Inarin metsillä oli 

tärkeä asema. Paatsjoen  uittoon perustuva 
puunhankinta  oli laajinta  metsätaloutta Fen  
noskandian Jäämereen laskevilla  vesistöalu  

eilla ja  toiminta saavutti samanlaisia vakiintu  

neisuuden piirteitä kuin Vienanmereen ja 
Pohjanlahteen  laskevien  suurten  jokien  vaiku  

tuspiirissä  toteutettu  metsä- ja puutalous.  Po  
liittinen tilanne vaikutti luonnollisesti myös  
metsä-ja puutalouden  edellytyksiin.  Ennen 

ensimmäistä maailmansotaa metsänrajaseutu  

jen metsistä olivat kiinnostuneita suomalais  

ten, venäläisten,  ruotsalaisten ja noijalaisten  
lisäksi  myös  englantilaiset  yrittäjät  ja sahate  
ollisuus oli kansainvälistä  yritystoimintaa  

(Usakov 1972, Sejersted  1980, Björklund  

1984). Paatsjokeen  liittyi valtioiden välisiä  

strategisia  luonnnonvarojen  käytön  periaateky  

symyksiä,  mitä osoittavat esim. Suomen ja 

Noijan väliset neuvottelut uitosta 

(Ulkoasiainministeriö  1922  a  ja b).  Määräys  

valta Paatsjoen  uittoon oli avainkysymys  Ina  
rin metsävarojen  hyödyntämisen  kannalta. 

Ensimmäinen maailmansota katkaisi  Suomen 

ja Noijan  yhteydet  Venäjälle.  Luton ja  muiden 

itään  laskevien jokien uiton loppuminen  loi 

painetta  maakuljetus  vaihtoehtojen  kehittämi  
selle (Seppänen  1939). Petsamon tulo Suo  

melle antoi uudet mahdollisuudet Inarin metsi  

en hyväksikäytölle  mutta itse Petsamon alueen 
metsien hyödyntämistä  ei ehditty  laajemmin  

aloittaa  ennen toista  maailmansotaa,  joka  sulki  
uudelleen Suomen Jäämeren yhteydestä  ja 

palautti  Inarin metsät jälleen  talouselämältä 

eristetyksi  alueeksi. 
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Metsävaratietoihin perustuvissa  mahdolli  

sen käytön  arvioissa  oli  usein mukana suoja  
metsänäkökulmaan kuuluva varovaisuuden 

periaate  vaikka vähäisen puunkäytön  tilantees  
sa  ei vielä  jouduttu  mittaamaan suojametsäpe  
riaatteen painoarvoa  päätöksenteossa.  Toimin  

nan laajuudesta huolimatta metsävarat eivät 

vielä olleet  täydessä  käytössä  vaikka  järeiden  

sahapuiden  hyödyntämisen  aste  oli  korkea,  

jota kuvasti  esimerkiksi ATIF:n kaupan  to  

teuttamiseksi läpikäytyjen  metsäalueiden laa  

juus.  Vuosisadan alussa  vallitsi käsitys,  että 

Paatsjoen  vesistöalueella järeiden  runkojen  
vuotuinen kestävä  hakkuumäärä on noin 100 

000 rungon tasolla (Torckell  1905, Metsähal  

litus 1911). Metsävarat  eivät olisi todennäköi  

sesti  mahdollistaneet pitemmällä  aikajaksolla  
minimimitaltaan 6 metrin korkeudelta 20 sent  

timetriä täyttävien  runkojen  vuotuisen hak  
kuumäärän pitämistä  noin 100 000 kappaleen  

tasolla. 

Inarin metsien eksploatoivan  käytön mah  
dollisuus oli olemassa jo toiminnan alkuvai  

heessa  ensimmäistä konsessiokauppaa  tehtäes  

sä  1910-luvulla (Ericsson  ja  Magnuson  1911 a  

ja b,  Metsähallitus 1911). Verrattain kestävään 

toimintavaihtoehtoon päädyttiin siksi, että 
metsähallitus oli tiedostanut suojametsien  

merkityksen  ja piti tietoisesti sahapuiden  vuo  

tuisen hankintamäärän 100 000 rungon tasolla. 
Inarin oloissa hyvin korkea  sahapuurungon  

minimikoko piti  määrämittaharsinnan lievänä. 

Myös  ensimmäinen maailmansota hidasti toi  

mintaa. Todennäköisesti talvikauteen painot  

tuvaa puunhankintaa  ei olisi voitu merkittä  

västi  laajentaa  toteutuneesta tasosta. 

Suurimpien  tukkipuiden  poiminta  sekä  tal  
vitoiminta  pitivät  metsätalouden ympäristö-  ja 
maisemalliset vaikutukset pieninä.  Järeiden 

tukkipuiden  harsinta ei  myöskään  heikentänyt  

mäntymetsien metsänhoidollista tilaa vaan  

muutti metsien rakennetta metsien luontaisen 

kehityksen  suuntaisesti (vrt.  Huse 1965)  siten,  

että laikuttainen  uudistuminen oli mahdollista. 

Tätä positiivista  vaikutusta ei myöhemmin  
kaavamaisen metsänkäsittelyn  takia pystytty  
hyväksikäyttämään  kuin osittain. Pohtilan 

(1979,  1984) kuvaamia konsessiohakkuiden 
aiheuttamia metsänhoidollisia epäkohtia  ei 
Inarissa ollut havaittavissa. Määrämittaharsinta 

oli  vain lievä häiriö,  jonka  jälkeen  palautumi  
nen on tapahtunut  nopeasti.  Tätä osoittaa se  

kin,  että  1920-luvun hakkuiden painopistealu  
eisiin  kuulunut  Kessin  alue  oli arvostettu erä  

maametsä 60 vuotta myöhemmin. Toisaalta 

Korsmo  (1988) ja  Tynys  (1998)  ovat korosta  

neet,  että  poimintahakkuiden  aiheuttama met  

sien rakenteen  muutos  oli suuri,  jos vertailu  
kohtana ovat näiden seutujen  täysin  luonnon  

tilaiset metsät ja alkuperäisen  aarniometsän 
tilan saavuttamiseen kuluu satoja  vuosia. 

Lihtosen (1950)  selvitys  Inarin hoitoalueen 

hakkuumääristä kuvaa tarkasti metsävarojen  

käytön  intensiivisyyden  muutoksia vuoteen 

1948 mennessä (taulukko  13). Sodanaikainen 

polttopuun  osuuden voimakas lisääntyminen 

oli selvin muutos  poistuman rakenteessa. Lu  

vuista selviää  myös,  että  sodanaikainen tien  

varsimetsiin  painottunut  voimakas hakkuutoi  
minta oli kuitenkin kokonaisuutena varsin vä  

häistä verrattuna  1920-luvun hakkuisiin. 

Taulukko  13. Inarin  hoitoalueesta  hakattu  puumäärä kuorettomina  kiintokuutiometreinä  vuosina  1924-1948  sekä  

sahapuun  ja polttopuun osuus prosentteina (Lihtonen 1950). 

Jakso m
3/ha/v  Sahapuun osuus,  % Polttopuun osuus,  % 

1924-1928  0.31 98 2 

1929-1933  0.20  97 3 

1934-1938  0.14  93 7 

1939-1943  0.15  69 31 

1944-1948  0.07  ei tietoa ei tietoa 
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Toisen maailmansodan jälkeisessä  Inarin 

metsätalouden suunnittelussa 1950-luvun lo  

pulla  Kirkkoniemen tehdashanke oli ratkaiseva 

kysymys.  Mikäli hanke olisi toteutettu olisi 

sitouduttu kansainvälisellä  sopimuksella  Inarin 
metsien eksploatoivaan  käyttöön.  Näin olisi  

suljettu  pois  mahdollisuudet tehdä tulevaisuu  

dessa vaihtoehtoisia päätöksiä  metsien käytös  

tä. Myös  tie Noijaan Kessin  alueen kautta olisi  

rakennettuja  Inarin itäpuolen  metsät olisi var  
sin nopeasti  hakattu.  Hankkeen kaatumiselle  
ratkaisevaa oli raaka-aineperustan  selvittely.  

Tärkein informaatio  oli Inarin hoitoalueen uu  

teen metsätaloussuunnitelmaan sisältyvä  

vaihtoehtoinen Kuuselan hakkuulaskelma 

(Metsähallitus  1960  c),  josta  selvisi  eksploatoi  

van suunnitetason merkitys. Yllättävää oli eri 

asiantuntij  öiden hakkuusuunnitelaskelmien 

tulosten suuri hajonta.  Linnamiehen (1959)  

esittämä hakkuusuunnitteen taso  olisi  merkin  

nyt  sitä, että  pääosa  Inarin talousmetsien uudis  

tuskypsistä  metsistä olisi hakattu noin 30 vuo  

dessa. Osittain suojametsänäkökulma  sivuu  
tettiin kokonaan  mutta todellisen merkityksen  

lisäksi suojametsäperiaatteen  ja kestävyyden  

korostamisella pyrittiin turvaamaan  myös 

Kemin ja Kemijärven  teollisuuden raaka  
aineen saantia (esim.  Kairamo 1960). 

Myös  metsähallituksen  kanta  muuttui  täysin  

hankkeen selvittelyn aikana. Keväällä 1959 

tehtiin jo alustavia  suunnitelmia puunhankin  

nan aloittamiseksi Kirkkoniemeen mutta jo 
elokuussa 1960 piirikuntakonttori  esitti lähet  

täessään uuden metsätaloussuunnitelman met  

sähallitukseen (Metsähallitus  1960  c) varsin 

epäileviä  arviota Kirkkoniemen hankkeesta. 
Metsähallituksen lopulliseen  kielteiseen kan  

taan vaikutti Kuuselan suunnitelaskelmien 

lisäksi  tarve turvata Kemin ja Kemijärven  
teollisuuden puun saanti. Ensimmäistä kertaa 
esitettiin myös  luonnonsuojelun  ja  monikäytön  

näkökohtia Inarin metsävarojen  käyttöön  vai  
kuttavina tärkeinä perusteina  (Kalliola  1961, 

Mikola 1961). 
Kirkkoniemen tehdashankkeen rauettua 

kehitettiin nopeasti  puutavaran markkinointia 

etelään (Metsähallitus 1961  c) ja Inarin puun  

hankinta kytkettiin autokuljetuksen  avulla 

Kemijoen  vesistöalueen toimintaan. Puunhan  
kintavaltaisella jaksolla  1960-1980 oli pääta  

voitteena kannattava puunhankinta,  missä 

myös onnistuttiin. Myönteisen  kehityksen  
taustalla oli kuitenkin myös ongelmia,  joista 
vakavin oli Inarin alueen sisäinen toiminnan 

epätasainen  jakaantuminen,  mikä jyräävään  

toimintatapaan  yhdistyneenä  heikensi  kestävän  
metsätalouden edellytyksiä  tulevaisuudessa  ja 
kärjisti  metsätalouden ja muiden metsänkäyt  

tömuotojen  välisiä suhteita. Keskitetty  toimin  
ta  säilytti  toisaalta epävakaan  maankäytön  
suunnittelun tilanteessa mahdollisuudet tehdä 

vaihtoehtoisia päätöksiä  metsätalouden piirissä  
olevien mutta tosiasiallisesti  toiminnan ulko  

puolella  olleiden alueiden osalta. Inarin metsi  

en  hyödyntäminen  metsäteollisuuden puun  
hankinta-alueena oli saavuttanut  1980-luvun 

alkuun mennessä maksimitasonsa. Paikallisen 

metsä- ja puutalouden  muodostaman kokonai  

suuden merkitys  korostui  ja  pääosa  tukeista  

jalostettiin Inarin alueen sahoilla. Metsä-ja  
puutalous  työllisti  yli  10 % alueen työvoimasta  

ja työllisyysvaikutukset  arvostettiin tärkeiksi.  

Metsähallitus pidättäytyi  tietoisesti puunkor  
juun koneellistamisesta.  Metsätalouden käyt  

töön varatun  metsämaan  suhteen oli vähitellen 

noussut  muita vaihtoehtoisia käyttöjä  vaikka  
maankäytön  suunnittelun päätöksillä  oli jo  

siirretty  merkittäviä alueita pois  metsätalous  

käytöstä.  Tälle jaksolle  oli  kokonaisuutena 
leimallista puuntuotannon  ja puunkoijuun  
vallitseva  asema  suhteessa  muihin käyttömuo  
toihin.  Metsänkäsittelyn  kehittämiseen oli  tar  

vetta  sekä  metsänhoidollisilla että  luonnonhoi  

dollisilla  perusteilla  

Monikäytön  nousu 

Suomen Luonto-lehden metsänumero vuonna 

1970 (Suominen  1970) oli tavallaan laajem  
man valtakunnallisen metsätalouden arvoste  

lun  avaus.  Siinä olivat vahvasti  esillä myös  

suojametsäalueen  asiat.  On yllättävää,  että sen 

jälkeen  metsänrajametsiin kohdistuva arvoste  
lu rauhoittui ja keskustelun painopiste  oli 
muualla Suomessa. 

Todennäköistä on, että kehitykseen  vaikutti  

oikeuskanslerin  vuoden 1973 kannanotto suo  

jametsäalueen  toimintaan (Valtioneuvoston  

oikeuskansleri 1973),  jonka vaikutuksesta 



140 

metsähallitus  vapaaehtoisesti  pidättäytyi  vilje  

lymetsätalouden  laajentamisesta  suojametsä  
alueelle. Myös  1960-luvun korkeiden  alueiden 

metsänviljelyn  ongelmat vaikuttivat asiaan 

(Leikola  1995).  Mäntyvaltaisissa  metsissä  jat  
kettiin kuitenkin laajoja siemenpuuhakkuita  
korostaen luontaisen uudistamisen myönteistä  
eroa avohakkuisiin ja metsänviljelyyn verrat  

tuna.  Todellisuudessa laajat  siemenpuuhakkuut  

saattavat  olla  harvoin toistuvien siemenvuosi  

en alueella riskialttiimpia  kuin viljelymetsäta  

lous,  sillä taimettumatonta ja myrskyille  alt  

tiina olevaa uudistusalaa voi olla merkittävä 

osa metsäalasta. 

Metsänrajametsien  metsätalouden arvostelu 

kärjistyi  vasta  1980-luvun loppupuolella  osana 

erämaakysymystä.  Arvostelun perustelut  voi  
daan jakaa seuraaviin ryhmiin:  metsäekologi  

set perusteet, luonnonsuojelu,  erämaa-arvot, 

luonnon virkistyskäyttö,  paikallisen  väestön  

luonnon käyttö,  porotalous,  saamelaiskulttuuri 

ja kansainvälinen näkökulma. Kritiikin perus  

teet esiintyvät  yleensä vaihtelevina yhdistel  

minä. Arvostelu painottui  aikaisemmin metsä  

ekologisiin  näkökohtiin,  jotka tulivat esille 

jopa  epäilyinä,  että  metsämaa jää  aukeaksi  ja 
tundra leviää eteläänpäin.  Nykyisin  arvostelun 

painopiste  on erämaisuuden näkökohdissa,  

vanhojen  metsien säilyttämisessä sekä  saame  
laiskulttuurin ja  luontaiselinkeinojen  turvaami  

sessa.  

Päämenetelmiä metsänrajametsien  moni  

käytön  kehittämisessä ovat olleet maankäytön  
suunnittelu ja metsätalouden toimintatavan 

kehittäminen. Metsähallituksen päätöksillä  

perustetut erikoismetsät ovat olleet monessa 

tapauksessa  perusta  myöhemmille  maankäytön  

päätöksille.  Varsinkin toimenpiderajan  määrit  

telyllä  vuodesta 1956 lähtien erotetut korkeat  

alueet ovat tässä suhteessa olleet tärkeitä.  

Maankäytön  suunnittelussa on korostunut py  

syvien  jäijestelmien  rinnalla erillisten projek  

tien esiintyminen,  joista erämaalain säätämi  

nen oli  vaikutuksiltaan  laajin. Nämä prosessit  
kuvastavat kansalaismielipiteen  ja julkisen  
keskustelun  merkityksen  nousua luonnonvaro  

ja  koskevassa  päätöksenteossa.  Erämaakeskus  
telun sekavuudesta huolimatta lopputulos oli 

johdonmukainen:  Suomeen saatiin kansainvä  

lisestikin arvioituna edustava erämaa-alueiden 

verkosto. Metsäkiistan ratkaisua varten  asetet  

tu komitea (Komiteanmietintö  1988) pystyi 
valmistelemaan laajasti hyväksytyn  lakiesityk  

sen,  jossa  myös tunturialueet olivat mukana.  
Erämaametsien metsätalouden mitoitus ja 
toimintatapa ovat  olleet suhteettoman laajasti  
esillä  keskustelussa  ja  sivummalle ovat  jääneet  
muut  käyttömuotojen  väliset ristiriidat ja on  
gelmat. Erämaiden hoito- ja käyttösuunnitel  

mien laadinnassa on kehitetty  osallistavan 
suunnittelun toteutusta. 

Metsänrajametsien  käsittelystä  on annettu  

ohjeita jo 1800-luvulta lähtien. Ohjeet  olivat  

pitkään  yleisluontoisia,  varovaisuutta ja har  

vennusperiaatetta  korostavia. Käytännössä  

harsintatyyppinen  käsittely  jatkui metsänraja  
metsissä 1960-luvulle asti,  jolloin vasta  kaikel  
le puutavaralle  syntyi  menekkiä. Oikein suori  

tettuina poimintatyyppiset  hakkuut eivät  
merkittävästi  heikentäneet metsien tilaa män  

tyvaltaisissa  metsänrajametsissä.  

Vuonna 1960 julkistettu  Lapin  suojametsien  

käsittelyohje  (Oinonen  ym. 1960)  oli ensim  
mäinen nykyaikainen ohje,  jossa käsiteltiin 

perusteellisesti  suojametsäalueen  erityispiirtei  
tä. Tämä ohje  on  säilyttänyt  näihin päiviin  asti  
eräänlaisen virallisen normin aseman. 

Metsähallitus on antanut  Lapin  metsiä var  

ten  käsittelyohjeita  1960-luvulta lähtien muu  

taman  vuoden välein. Painotus viljelymetsäta  
louteen oli selvintä 1970-luvun lopulla,  mutta 

suojametsäalueella  metsät uudistettiin edelleen 
luontaisesti. Monikäytön  kehittämiseksi rajoi  
tettiin  1980-luvulla uudisalojen  kokoaja  myös 

siemenpuuhakkuussa  hakkaamattomien väli  
alueiden jättäminen tuli pakollliseksi. Erä  
maametsien luonnonmukaisen metsänkäsitte  

lyn ohjeen  (Metsähallitus  1992  b) laadintaan 

vaikuttivat  erämaakomiteassa voimakkaaasti  

myös  muiden metsänkäyttömuotojen  edustajat.  

Näin syntyi  Suomessa  ensimmäinen virallinen 

metsänkäsittely  ohje,  jonka laadinnassa muut 

kuin metsätalouden edustajat  olivat tiiviisti 

mukana. Vasta  tämän ohjeen  pohjalta  toteutui 
toimiva metsänrajametsien  erityispiirteet  ja 

monikäytön  tavoitteet huomioonottava luon  
nonmukaisen metsätalouden toimintatapa,  joka  
hyväksyttiin  verrattain laajasti.  

Metsänrajaseutujen  luonnonvarojen  käytön  

ja arvostusten muutoksen myötä kehitettiin 
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myös valtion alueiden hallintojäijestelmää  
vastaamaan muuttunutta luonnonvarojen  

monihyödyketuotannon  yhdistelmää.  Metsän  

rajaseuduista  muodostettiin Ylä-Lapin  luon  
nonhoitoalue-niminen yksikkö,  jota voidaan 

pitää ensimmäisenä askeleena myöhemmin  

toteutettua metsähallituksen jakoa  tulostoimin  
toihin ja luonnonvara-ajattelun  käyttöönottoa.  

Vaikka tapahtunut  kehitys  on yleensä  nähty  

positiivisena  näyttää  kuitenkin siltä,  että  lähes  
kään kaikki  eivät ole tulkinneet metsähallituk  

sen metsänrajaseutujen  toiminta-ajatuksen  ja 
tavoitteiden uudistumista yhtä myönteisesti  

kuin  metsähallitus  itse.  Lapin  metsätaloutta  ja 
metsähallituksen toimintaa sen osana on arvos  

teltu vielä viime vuosinakin ryöstötaloudeksi,  

jota harjoitettaessa  voitiin syijäyttää  esim. 
luontaiselinkeinot (Massa  1994). Massa väitti, 

että  Lapin  ryöstöhakkuita  voidaan pitää  yhtenä  

suurimmista tuhoista Suomen ympäristöhisto  
riassa.  Hän on sitä mieltä, että voimaperäinen 

metsätalous tuotiin pohjoiseen  kaavamaisesti 

sopeuttamatta sitä  paikallisiin  oloihin. Jäl  
kimmäinen väite pitää  paikkansa  osittain met  
sänrajaseuduillakin  puunhankintavaltaisena  
aikana 1960-1980-luvuilla. 

Lehtinen (1991)  on arvioinut kriittisesti 

metsänrajametsien  käytön  suunnittelun pro  

sessia ja varsinkin erämaakomitean työtä. 

Lehtinen oli sitä mieltä,  että näissä prosesseis  

sa demokratia toteutui puutteellisesti  ja hän 

näki varsinkin metsähallituksen toiminnassa ja 
tavoitteissa olevan arvostelun aihetta. 

Aikio ja Hyvärinen  (1995)  pitivät tarpeelli  

sena Metsähallituksesta annetun  asetuksen 

mainintaa saamelaiskulttuurin turvaamisesta 

mutta arvostelivat sitä liian holhoavaksi ja 

saamelaisten kulttuuriautonomian tavoitteiden 

vastaiseksi. 

Kokonaisuutena voidaan arvioida,  että val  

tion omistamien metsänrajaseutujen  luonnon  

varojen  käytön  suunnittelussa on päädytty  ai  

kaisempaa  avoimempaan  ja  moniarvoisempaan  

järjestelmään,  missä kaikilla asianosaisilla on 

mahdollisuus osallistua. Metsätalous ei ole 

enää vallitseva käyttömuoto,  jonka ehtoihin 

muiden tulee sopeutua,  vaan paremminkin  

kysymys  siitä, millaiset toimintaedellytykset  

muut käyttömuodot  sallivat tulevaisuudessa 

metsätaloudelle. Saamelaiskulttuurin turvaa  

misen tavoitteet heijastuvat  vaihtelevilla ta  
voilla metsänrajaseutujen  luonnonvarojen  
käyttöön  ja ne  ovat tulevaisuudessa merkittä  

vin  myös  metsätalouteen vaikuttava tekijä.  

Naapurimaiden  kehitys  ja vaikutukset  
Suomeen 

Fennoskandian pohjoisosan  neljän valtion 

metsänrajametsien  käytössä  on ollut  pitkään  

yhteyksiä  yli  rajojen.  Varsinkin  Suomesta on 
ollut toiminnallisia kytkentöjä  kaikkiin  naapu  
rimaihin. Perinteisessä saamelaisten siidojen  
vuotuisessa elinkierrossa  valtioiden rajoilla  ei 
ollut  suurta  merkitystä  ja metsänrajametsien  
luonnonvaroja;  laidunta,  puuta  ja  kalavesiä  

käytettiin  perinteisten  siidojen  rajojen  eikä  
valtioiden rajojen  mukaisesti. Kaikissa  maissa  
metsien pienimuotoinen  hyödyntäminen  sekä  

puutavaran ja  muiden metsäntuotteiden myynti  
on ollut osa  perinteistä  saamelaista luonnon  

varojen  käyttöä  (Barth  1858, Luginin  1900, 

Renvall 1919, Hultblad 1968, Andresen 1989, 
Wikan  1995). 

Suomen pohjoisimmat metsät olivat perin  
teisesti noij  alaisten poronhoitajien  talvilaidu  
nalueita. Suomalainen uudisasutus vaikutti 

merkittävästi Pohjois-Noijassa.  Kveenit toivat 

mukanaan myös intensiivisemmän metsien 

käytön  perinteen,  joka  aiheutti ongelmia  niuk  

kojen  metsävarojen  alueella (Nielsen  1989). 

Osittain suomalaisperäisen uudisasutuksen 
metsien käyttö  kohdistui Suomen puolelle  

esim.  Näätämöjoen  ja Munkelvin laaksoissa 
(Renvall  1919,  Wikan 1995). 

Sahateollisuuden puunhankinnan  yhteydet  

yli valtioiden rajojen  olivat tiiviitä jo 1800- 

luvun lopulta  lähtien. Vienanmeren rannikon 

sahat hankkivat puuta Suomesta lähinnä Kuu  

samon suunnalta mutta myös Nuortijoen ja 

Luttojoen  suunnalla oli toimintaa. Suunnitel  
mia toiminnan laajentamiseksi  oli tehty,  mutta  

ensimmäinen maailmansota katkaisi  yhteydet  
itään (esim. Björklund  1984).  Puun vienti 

Suomesta Noijaan  oli pitkään  perinteistä  pai  
kallisen väestön vaihtokauppaa  (Sandberg  

1898, Renvall 1919). Ajatuksia  Inarin metsä  

varoihin perustuvan suuremman sahan raken  
tamiseksi Paatsjoen  suulle oli  esitetty  jo 1800- 
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luvun puolivälistä  lähtien,  mutta hanke toteutui 

vasta 1920-luvulla (Reuter  1909, Lunde 1979, 

Sveli 1987).  Paatsjoen  uitto oli kansainvälinen 

strateginen  kysymys,  koska  uitto oli pitkään  
ainoa keino Paatsjokilaakson  ja koko Inarin 
alueen metsävarojen  teolliseen hyödyntämi  

seen. Pasvik  Timber Coin kausi 1918-1938 oli 

esimerkki onnistuneesta kansainvälisestä yh  

teistoiminnasta. Ruotsalainen sahateollisuus 

oli suoraan mukana Kemijoen  vesistöalueen 

puunhankinnassa  ja ruotsalaisten kokonaan  tai 
osittain omistamat yritykset  hankkivat puuta  

myös  Vienanmeren suuntaan (Virtanen  1993). 

Toisen maailmansodan jälkeen Suomen ta  

voitteena oli  aloittaa  uudelleen yhteistyö  Nor  

jan kanssa  Inarin metsävarojen  hyödyntämi  

sessä. Kirkkoniemen selluloosatehdashank  

keen kariuduttua Inarin alueen puun toimituk  

set suuntautuivat etelään. Raakapuun  vientiä 

Norjaan  tapahtui,  mutta  määrät  vaihtelivat ja 
osuus  Inarin koko hakkuumäärästä oli  pieni. 

Uutena toimintana käynnistyi  1970-luvun 

alussa  raakapuun  tuonti Murmanskin alueelta 
Kemin teollisuudella. Eteläisessä  Lapissa  vil  
kas  Ruotsin ja Suomen välinen puukauppa  
ulottui vain pieneltä  osin  metsänrajametsiin.  

Metsänrajametsien  metsävarat ja  niiden 

merkitys vaihtelevat eri maissa. Murmanskin 

alueella varsinaiset suojametsät  ovat  kaupallis  

ten  hakkuiden ulkopuolella.  Aikaisemmin ny  

kyisin  suojametsiin  kuuluvia metsiä on käytet  

ty tehokkaasti Kantalahden,  Murmanskin ja 

Nikkelin välisellä teollistuneella alueella. 

Suomen rajan lähellä olevista alueista Paats  

jokilaakson ja Luton suunnan männiköt ovat 

olleet tehokkaassa käytössä.  Kokonaisuutena 
Murmanskin alueella on tällä hetkellä metsien 

käytössä  rakenteellinen ongelma. Parhaiten 

saavutettavissa olevissa mäntyvaltaisissa  met  

sissä  on  tehty pitkään  ylihakkuita  ja  syijempä  
nä  olevissa  kuusi-koivumetsissä olisi  hakkuu  

mahdollisuuuksia (Peku
1 1995). Murmanskin 

alueen vuotuinen hakkuusuunnite on noin 

800 000 m 3.  Alueen oma puunkäyttö  on suu  

rempi kuin hakkuusuunnite ja  vienti ulkopuo  
lelle  jatkuu (Vojtenko  1993,  Forest and envi  

ronmental group Ltd. 1996). 

Noijan pohjoisten  läänien, Tromsin ja 

Finnmarkin,  metsävarat ovat pienet  verrattuna 

naapurimaihin. Havumetsät ovat Paatsjoki  

laaksoa lukuunottamatta erillisiä saarekkeita 

jokilaaksoissa  ja  vuonojen  perukoissa.  Trom  
sin läänin männiköt eroavat  muista metsänra  

jametsistä siinä,  että  kuuluvat  osittain jo kes  
kiboreaaliseen vyöhykkeeseen.  Pohjois-Norjan  
mäntymetsät ovat  jo pitkään  olleet täydessä  

käytössä  lukuunottamatta syijäisimpiä,  vai  

keasti  saavutettavia  esiintymiä.  Omat metsäva  
rat  tyydyttävät  vain pienen  osan alueen puun 
tarpeesta  (Sveli 1987). Monet rannikon metsät 

on hävitetty  jo vuosisatoja  sitten. Suhteessa 

metsävarojen  laajuuteen on Noijan  metsänra  

jametsien käyttö  ollut kaikkein  tehokkainta. 

Noijan  metsänrajamänniköiden  rakenne  poik  
keaa naapurimaista, sillä  varhaisemmasta 

käytöstä  johtuen  kasvatusmetsien osuus  on 

suurempi  kuin muualla. Uuden sukupolven  
männiköt ovat myös rohkaiseva esimerkki 

metsänrajamänniköiden  uudistumiskyvystä.  
Tromsin  ja Finnmarkin läänien valtion metsien 

vuotuinen laskennallinen hakkuusuunnite on 

noin 25 000  m 3 mutta todellinen hakkuumäärä 

on tätä alhaisempi (Schaanning-Kollstram  

1988  a, Statskog 1995). 

Ruotsin tunturimetsien asema on erilainen 

verrattuna naapurimaihin.  Ne muodostavat 

Kölivuoriston rinteillä ylimmän havumetsä  

vyöhykkeen,  joka liittyy laajoihin alempana  

oleviin yhtenäisiin  metsäalueisiin. Tilannetta 

voidaan verrata  esim.  Kemijoen  vesistöalueen 

metsiin,  mutta  laakean vedenjakaseudun  tilalla 

on huomattava tunturialue. Norrbottenissa on 

mäntyvaltaisten  osuus  suuri  ja muutenkin olo  
suhteet  ovat samantyyppiset  kuin Suomessa.  

Eteläisemmät kuusivaltaiset  tunturimetsät lä  

hestyvät  jo ominaisuuksiltaan vuoristometsiä. 

Tunturimetsien kasvullisen metsämaan ala on 

noin 1.5 milj. ha,  mikä on noin 7  % koko  maan 

metsämaasta. Tunturimetsät ovat olleet tähän 

asti pääosin metsätalouden ulkopuolella  

(Skogsstyrelsen  1989).  Vasta 1970-luvulla 

syntyi  laajempaa  kiinostusta näiden metsien 

hyödyntämiseen  ja samalla käynnistyi  vilkas 
keskustelu käytön vaihtoehdoista (esim.  

Bosted ja  Öström  1990, Olsson  1992).  Tuntu  

rimetsien puuntuotannon  merkitys  on  ratkaise  
van tärkeä  joillekin  sisämaan  kunnille ja saha  

laitoksille (Skogsstyrelsen  1989). 

Metsänrajametsien  käsittelyä  on kaikissa  
maissa pohdittu  jo varhain ja  varovaisuutta 
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korostavia  ohjeita  on  annettu. Harsintatyyppis  
ten  hakkuiden kautta edettiin vähitellen selviin 

metsikkötalouden  mukaisiin luontaisen uudis  

tamisen menetelmiin. Myös metsänviljelyä  
tehtiin  onnistuneesti metsänrajametsissä.  1980- 
luvun lopulta  lähtien on monikäytön  ja  biodi  
versiteetin edistämisen perusteilla  kehitetty  
uusia harsintatyyppisiä  valintahakkuiden me  
netelmiä. 

Venäjällä  vallitsee ristiriitainen tilanne,  sillä 

periaatteessa  on  olemassa vaihtelevia hakkuu  

tapoja mutta käytännössä  myös pohjoisissa  
metsissä on käytetty  laajasti  keskitettyjä  avo  

hakkuita. Yksityiskohtaisia  metsänkäsittelyn  ja 
metsänhoidon ohjeita  on runsaasti mutta oh  

jeiden  antamia monipuolisia  mahdollisuuksia 
ei  käytetä. Varsinaisissa suojametsissä  salli  

taan  vain kasvatushakkuut  (Osnogo  lesnogo... 

1993). Käytössä  oleva puunkoijuun  tekniikka 

sopii  huonosti valintahakkuisiin. Pohjoisten  
metsien tulevaisuuden kannalta ratkaisevaa on, 

pystytytäänkö  kehittämään menetelmät ja  or  

ganisoimaan  laajamittainen  taimikoiden har  
vennus  ja kasvatushakkuut.  Näyttää  siltä, että 

kehittämisen painopiste  on liiaksi metsänvilje  

lyssä.  

Noijassa  käsitykset  tunturimetsien hakkuu  
tavoista ovat vaihdelleet. Tämän vuosisadan 

alussa  painotettiin  hyvin  varovaista käsittelyä.  
Vähitellen 1950-päädyttiin  voimakkaampaan  

käsittelyyn:  siemenpuuhakkuisiin  ja jopa avo  

hakkuisiin. Varovaisempaan  toimintaa palat  

tiin 1960-luvulla alkaen ja nykyisin  painote  

taan  monipuolisia  vaihtelevia hakkuutapoja.  
Uutena hakkkutapana  on käytössä  harsinnan ja 

ryhmähakkuun yhdistelmä nimeltään 

"fjellskoghogst"  (Borset  1994).  Noijassa  val  
litsee metsänhoidollisesti aktiivisin linja  tun  
turimetsiin  ja  varovainen käsittely  on  mahdol  
lista lähelle metsänrajaa.  

Ruotsissa  metsänrajametsät  ovat  olleet har  
sintakauden jälkeen  pääosin  käytön  ulkopuo  
lella. Perinteisesti on kuusikoissa  käytetty  

"fjällskogsblädning"-nimistä  hakkuutapaa.  
Metsien käytön  tehostuessa käytettiin  1980- 
luvulla myös  tunturimetsissä  avohakkuuta ja 

metsänviljelyä.  Nykyisin  on kehitetty  pieni  
piirteisempää luontoarvot huomioonottavaa 

toimintatapaa (Skogsstyrelsen  1989, Svensk 

författningssamling  1994).  
Kaikissa  tarkastelun kohteena olevissa  

maissa korostetaan tarvetta kehittää metsänra  

jametsiin,  sopiva  monikäytöllinen  toimintata  

pa. Ruotsin,  Noijan  ja Suomen ns. uudet met  

sänkäsittelymenetelmät  ovat varsin lähellä 
toisiaan ja  ne ovat  jo  käytössä  laajasti.  Venä  

jällä  on kehittämisen tarve tiedostettu,  mutta 

uusia  toimintatapoja  ei  ole  vielä käytössä.  To  
sin Venäjällä  jää avohakkuualueille länsimais  

ten uusien ohjeiden  tapaan lehtipuita  ja  muuta  
vähäarvoista puustoa. 

Metsänrajametsien  muu kuin puuntuotan  
nollinen merkitys on ratkaisevasti noussut 

1970-luvulta lähtien. Ne nähdään yhä  enem  

män luonnonvarana,  joka  on  perusta  monipuo  
liselle palvelutuotannolle.  Kaikissa maissa 

metsänrajametsien  hakkuumäärä on alentunut 
selvästi viimeisen vuosikymmenen  aikana.  

Suhteellisesti suurinta hakkuumäärien alene  

minen on Noijan  valtion metsissä  (Statskog  
1995).  Merkittävänä  syynä  supistumiseen  ovat  

myös  ympäristönäkökohdat.  Yhä selvemmin 

taigan  pohjoisosaa  pidetään  kansainvälisenä,  

sirkumpolaarisena  kokonaisuutena,  jonka  

luonnonsuojelullinen  merkitys  korostuu  osana 

Arktisen ympäristönsuojelun  kehittämistä. 
Kaikissa  Fennoskandian maissa on metsänra  

jaseuduille  perustettu  laajoja  luonnonsuojelu  
alueita ja uusia suunnitelmia on vireillä 

(taulukko  14). 

Taulukko  14. Arktisen alueen  luonnonsuojelun tilanne  1995.  lUCN:n  kategoriat  I-V  (Directorate  for  nature manage  

ment 1994,1996). Arktisen  alueen etelärajana on  pääosin napapiiri  mutta Kölivuoristossa  raja  ulottuu  Jämtlantiin  ja 

Venäjällä Uralin  itäpuolella raja  menee napapiirin eteläpuolelle. Noijan luvuissa  ovat  mukana  Huippuvuoret. 

Maa Suojeltu ala, km2
 Osuus arktisesta 

alueesta,  % 

Suojelun puutteet 

25 905 32.6 Eteläosan  vanhat  metsät 

41 637  25.5 Rannikot, vuonot,  havumetsät  

19 632 

237 665  

20.7 

3.7 

Etelä-  ja koillisosan  suot ja metsät 
Yleensä  suojeluasteen nostaminen  
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5  Tarkastelu  

5.1  Tutkimusaineiston  arviointi  ja 

lähestymistapa  

Bibliografioihin  vertaamalla voidaan todeta,  

että valtaosa olemassaolevista suomalaista 

metsänrajametsien  käyttöä  ja suojelua  koske  

vista metsätieteellisistä  tutkimuksista on mu  

kana aineistossa. Tämän työn ulkopuolelle  

jäävä  laaja  metsänrajametsien  luontoa käsitte  
levä tutkimuskiijallisuus  sisältää myös  jossa  
kin  määrin metsien  käyttöä  ja suojelua  käsit  
televää aineistoa. Muiden tieteenalojen  moni  
lukuisia metsänrajaseutuja  käsitteleviä tutki  
muksia  ei  ole pyrittykään  hankkimaan katta  
vasti. Mukana on muiden alojen  tutkimuksia 

vain siinä määrin, että metsänrajakysymys  

voidaan  sijoittaa  niiden avulla oikeaan ja  laa  

jempaan  historialliseen,  taloustieteelliseen ja 

kulttuuriantropologiseen  viitekehykseen.  Myös 

käytetty  muu kirjallisuus  tähtää samaan ta  

voitteeseen. 

Komianmietintöjen  ja muiden virallisjulkai  

sujen avulla on selvitetty  monia tutkimusai  

heen päälinjoja,  joita on sitten täsmennetty 

arkistoaineiston avulla. Aikakauslehti- ja sa  
nomalehtiartikkelit antavat  täydentäviä  tietoja  
useimmiten  jonkin aiheen yksityiskohdista  
sekä  kuvaavat  ja  havainnollistavat kehityspro  
sessien  ongelmallisimpia  vaiheita. 

Metsänrajametsien  käytön  ohjaus ennen 
suojametsälakia  on  selvitetty  kattavasti arkis  

toaineiston avulla. Periaaatteena on ollut,  että 

1800-luvun aineisto on käsitelty  mahdollisim  

man täydellisesti  kun taas  myöhemmästä,  jat  

kuvasti laajenevasta  aineistosta on valittu 
edustavia osia. Metsähallituksen ja  senaatin 

välistä kirjeenvaihtoa  on  selvitetty  lähinnä ajan  
mukaiseen järjestykseen  arkistoidun aineiston 
avulla. Myöhemmässä aineistossa on taas 

useita asiasisällön mukaan  muodostettuja  met  

sänrajaseutujen  erikoiskysymyksiä  käsitteleviä 

akteja, esimerkiksi  ATIF:n konsessio,  Petsa  

mon maankäyttö  ja metsätalous,  puukaupat  
Saksan armeijan  kanssa  ja Inarin komitean 

perusaineisto  (Kansalliarkisto  1969, 1982). 
Vuodesta 1970 lähtien on asiakirjojen  merki  

tystä voitu  arvioida  myös  omien kokemusten 
pohjalta.  

Naapurimaiden  kehitystä  on kuvattu siinä 

laajuudessa,  että voidaan tehdä vertailuja  
Suomeen. Tämän takia naapurimaiden  aineisto 

on yleisluontoisempaa  ja alkuperäislähteitä  on 

käytetty  vähemmän kuin Suomen kohdalla. 

Perusteeellisimmin on myös lähteiden suhteen 

paneuduttu  Petsamon  alueeseeen ja sellaisiin  

Norjan  kysymyksiin,  joilla on ollut  välitöntä 
vaikutusta Suomeen. 

Kokonaisuutena voidaan käytettyä  aineistoa 

pitää  määrä-, empiria-,  mittaus-,  asiantuntija-,  

ja  alkuperäkriteerin  suhteen varsin tyydyttävä  
nä. Alkuperäisten  lähteiden osuus  koko ai  
neistosta on suuri, sillä kaikki  metsähallituksen 

toimintaa metsänrajaseuduilla  käsittelevä ar  
kistoaineisto on ollut käytettävissä.  

Laadullisen tutkimuksen lähestymistapa  
osoittautui monipuolisuutensa  ansiosta sopi  
vaksi tämän tutkiongelman  käsittelyyn.  Moni  
puolisen mutta merkitykseltään  hyvin  hetero  

geenisen  aineiston analysointia  helpotti  mer  
kittävästi käytetty  osallistuvan  havainnoinnin 

menetelmä. 

5.2  Johtopäätökset  

5.2.1 Hypoteesien  toteutuminen 

Tutkimuksen yleisenä  tavoitteena on antaa  

kokonaiskuva Suomen metsänrajametsien  
käytön  ja  suojelun  kehityksestä  sekä arvioida 

ja vertailla Suomen kehitystä  naapurimaihin. 
Perushypoteesi  on,  että  ihmisen vaikutus on on 

ollut  kaikkialla ratkaiseva  ja samanlainen. Toi  

sena  hypoteesina  on  ajatus,  että  naapurimaiden  

kehityksellä  ja  yhteyksillä  yli  rajojen on  ollut 
merkittävä vaikutus Suomen metsänrajametsi  

en käyttöön  ja suojeluun.  

Tulokset osoittavat,  että perushypoteesi  ei 

toteudu vaan ihmisen vaikutus on ollut eri  

osissa  metsänrajaseutuja  hyvin  erilainen. Sen 

sijaan  naapurimaiden  yhteyksien  vaikutus 
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Suomen kehitykseen  osoittautui arvioitua  suu  

remmaksi.  

Fennoskandian pohjoisosan  metsänrajamet  
sien hyödyntämisen  kehitys voidaan jakaa 

Jäämeren ja Vienanmeren rannikoiden metsän  

rajametsien  varhaiseen hyödyntämiseen  ja toi  

saalta sisämaan metsänrajametsien  käyttöön. 

Nämä metsien käytön  päämallit  eroavat  sekä 

käyttömuotojen  laadun että historian suhteen 
selvästi  toisistaan. Myös  maiden väliset erot 

ovat selviä. 

5.2.2 Jäämeren ja Vienanmeren rannikoi  

den metsien varhainen hyödyntäminen  

Fennoskandian pohjoisosan  rannikoiden niuk  

kojen  metsävarojen  osittain hävittävästä käy  
töstä  on runsaasti  historiallisia  tietoja  jo 1700- 

luvulta lähtien. Polttopuun  ja rakennuspuun  

lisäksi  puuta käytettiin  merkittäviä määriä  pie  
nimuotoiseen teolliseen toimintaan kuten traa  

nin  keittoon  ja suolan valmistukseen. Metsäi  

siltä rannikoilta huollettiin myös täysin puut  

tomia alueita,  esim. Petsamo ja  Näätämö toi  
mivat Varangin  niemimaan puuhuollon  aluee  
na.  Merien luonnonvarat ja  kulkumahdollisuu  
det mahdollistivat  lukuisien pienten  taajamien  

syntymisen  rannikolle. Asutus  sijoittui  seu  

duille, missä oli metsiä  ja  puunkäytön  ja lai  
duntamisen paine  oli suuri.  Kokonaisuutena 

puuntarve  oli  suuri suhteessa niukkoihin met  

sävaroihin.  Varsinkin Pohjois-Noijassa  ja 
osittain  Venäjällä  kehitys  johti puuttomien  
nummien syntyyn,  joita nykyisin  pidetään  

luonnollisena ympäristönä.  

Suomessa Utsjoen  ja Koillis-Inarin metsän  

rajamänniköiden  käyttö 1800-luvulta lähtien 
oli osa  Jäämeren rannikon  ja  pohjoisimman 

Lapin  muodostaman yhteisen  talousmaantie  
teellisen kokonaisuuden toimintaa. Myös  Jää  

merelle suuntautuneen liikenteen aiheuttamat 

metsäpalot  ja  hakkuut ovat  osa  tätä kokonai  

suutta. Jäämeren suunnan pohjoisimpien 

mäntyesiintymien  verrattain pienialainen  hyö  

dyntäminen  aiheutti  myös metsänhävitystä  ja 
vaikutti Suomessa merkittävästi suojametsä  

säädösten tarpeellisuuden  tiedostamiseen. 
Suomen pohjoisimpien  metsänrajametsien  

käytön  historia voidaan ymmärtää  oikein vain 

osana Jäämeren rannikon ja pohjoisimman  

Lapin  muodostama talousmaantieteellisen ko  

konaisuuden kehitystä.  Suomen pohjoisimmat  
metsänrajametsät  olivat Jäämeren rannikon 

näkökulmasta runsas,  monia mahdollisuuksia 

taijoava  luonnonvara. 

5.2.3  Sisämaan metsänrajametsien  käyttö  

Sisämaan metsänrajametsien  alueella väestön 

tiheys  oli pitkään  hyvin  alhainen. Metsät  olivat 

myös yleensä  vaikeasti saavutettavissa. Näistä 

syistä  käytön  historia eroaa selvästi meren 

rannikoiden lähellä olevista metsistä. Sisämaan 

laajojen  mäntymetsien  pohjoisimmissa  osissa 
kotitarvekäyttö  ja  kullankaivu  vaikuttivat pai  
kallisesti  metsiin. Pysyvää  hävitystä ei  kuiten  
kaan tapahtunut  vaan  metsät uudistuivat luon  
taisesti. Teollisuuden puunhankinta  ei ole ai  

heuttanut metsänrajametsien  häviämistä Suo  

messa. Sisämaan metsänrajametsien  käytön  

kehitys  on havainnollinen esimerkki metsien 

suojelun  paradigmojen  muutoksesta.  Antropo  
sentristen lähestymistapojen  rinnalla painottu  
vat  yhä  enemmän ekosentriset  luonnon itseis  

arvoa  korostavat  paradigmat  (vrt.  Elliott  1996). 

Ajallisesti  ja maittain  voidaan erottaa seuraa  

vat  vaiheet, jotka  esiintyvät  osittain  samanai  
kaisestikin suurilla alueilla: 

I. Saamelaisten siidojen  metsän käyttö  

Saamelaiseen perinteeseen  on kuulunut luon  

nollisena osana  pienimuotoinen  metsien  hyö  
dyntäminen.  Tärkeimpiä  metsän hyötyjä  olivat 

poltto-  ja tarvepuu, porojen  laidun,  riista ja 
suojavaikutukset.  Puutavaraa ja muita met  

säntuotteita myös myytiin. Metsäsaamelaisten 

puunkäyttö  erosi nomadisten poronhoitajien  

puunkäytöstä.  Siidojen  vuotuisessa elinkier  

rossa  metsänrajametsien  käyttö  painottui  talvi  
kauteen. Käytön  vaikutukset metsänrajamet  

siin  olivat vähäiset  vaikka puun ja  jäkälän  

puute pakotti  siirtämään tietyin aikavälein tal  

vikylän  paikkaa. 
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11. Uudisasutuksen vaikutus metsän käyttöön  

Valtiovallan  säädöksillä järjestelemää  uudis  
asutusta  tapahtui  metsänrajaseuduilla  merkit  

tävästi  1700-luvulta lähtien. Ruotsissa  ja  Suo  
messa  painopiste  oli  sisämaassa mutta  Norjas  
sa  ja  Venäjällä  rannikolla. Venäjän  vallan ai  
kana Suomessa kehitys  jatkui Ruotsin vallan 

aikana omaksuttujen  pääperiaatteiden  mukaan. 

Myös  muutoilla maasta  toiseen oli  merkitystä.  
Varsinkin suomalaisten kveenien muutto 

Pohjois-Norjaan  vaikutti metsien käyttöön.  
Uudisasutuksen aiheuttaman väestön lisään  

tymisen  lisäksi  myös  runsasmetsäisillä  alueilla 

omaksutulla  puunkäytön  perinteellä  oli vaiku  

tusta  siirryttäessä  niukkojen  metsävarojen  ym  

päristöön.  Ruotsin  ja Suomen asutussäädöksis  

sä oli jo varhain periaatteena  tilojen omien 

metsien tai  yhteismetsien  erottaminen. Norjas  
sa  ja Venäjällä  ei metsiä yleensä  jaettu  tiloille. 

Metsien arvon noustessa tilojen metsäalojen  

määräytymisestä  ja metsien käyttöoikeudesta  
tuli tärkeä kysymys,  joka  vaikutti Suomessa ja 

Ruotsissa suojametsäsäädöksiin.  Tärkeimpiä 

metsän hyötyjä  olivat poltto-ja  rakennuspuu,  

nautakarjan  laidunrehu,  riista sekä  myöhem  
min myytävä  puutavara. Joillakin alueilla uu  

disasukkaiden metsien kotitarvekäyttö  vaikutti 
merkittävästi metsiin. 

Uudisasutuksen aiheuttamat tärkeimmät 

muutokset saamelaisten siidojen  metsänkäyt  

töön  verrattuna olivat väkiluvun lisääntymises  

tä  johtuva  puunkäytön  suureneminen,  erilaises  

ta  perinteestä johtuva käytön  laadullinen 

muutos  sekä yksityisen metsänomistuksen 

käsitteen  esilletulo. Suojametsälaki,  asutussää  

dökset ja isojakosäädökset  muodostivat yhdes  

sä  metsänrajaseutujen  luonnonvarojen  käyttöä  

säätelevän kokonaisuuden. 

111. Sahapuutalouden  aika 1880-luvulta 1940- 
luvulle 

Merien rannikoiden jokisuihin syntyi 1800- 

luvun loppupuolella  sahateollisuutta,  jonka  

puunhankinnan  "timber frontier" eteni joki  

laaksojen  suunnassa sisämaata kohden. Ete  
nemistä nopeutti se, että raaka-aineeksi kelpa  

sivat  vain erittäin järeät rungot. Järeiden pui-  

Den poimintahakkuiden  vaikutukset metsä  

luonnon kokonaisuuteen olivat pinta-alaltaan  

laajoja  mutta intensiivisyydeltään  vähäisiä. 
Metsien muut  käyttömuodot  saattoivat jatkua  
perinteiseen  tapaan.  Monilla syrjäisillä alueilla 

sahapuutalous oli ensimmäinen merkittävä 

vaihe siirtymisessä  omavaraistaloudesta raha  

talouteen. Tukkien hankinta ja  uitto  tarjosivat  
usein  ensimmäisen kerran  laajemmin  palkka  

työn mahdollisuuksia. Näillä ilmiöillä oli 

merkittäviä  vaikutuksia  syrjäisten  metsänraja  

seutujen  yhteiskunnalliseen  kehitykseen.  Fen  
noskandian metsänrajametsien  näkökulmasta 
voidaan erottaa  seuraavat  puunhankinnan  ete  
nemisrintamat: 

Pohjanlahden  suunta:  Laajaa  sahateollisuuden 

puunhankintaa  tehtiin Suomessa Kemijoen  ja 

Torniojoen vesistöalueilla sekä Ruotsissa 

Norrbottenin ja  Västerbottenin suurten  jokien 
vesistöalueilla. Sahapuutalouden  aikana toi  

minta metsänrajametsissä  oli verrattain suppe  

aa. 

Vienanmeren suunta : Vienanmeren Koudan 

alueen sahojen  puunhankinta  ulottui Kuusa  

mon suunnalle jo 1800-luvun puolella,  mutta 

välitön vaikutus metsänrajametsiin  oli vähäi  

nen. Vienanmeren suunnan toiminta oli  lähtö  

kohta monille Jäämeren rannikon hankkeille. 

Jäämeren suunta : Sahateollisuus laajeni Vie  

nanmeren suunnalta 1900-luvun alussa Tulo  

majoen  ja Paatsjoen  vesistöalueille. Venäjän  

vallankumous katkaisi  Tulomajoen  vesistöalu  

een suomenpuoleisen  osan yhteydet  Jäämerel  

le. Paatsjoen  uittoon perustuva puunhankinta  

norjalais-suomalaisena  yhteistoimintana  Inarin 

metsistä jaksolla 1918-1938 oli laajinta  Jääme  

ren  suuntaan  toteutettua puunhankintaa.  Suo  

messa  päädyttiin  tulkintaan,  että  suojametsis  

säkin voidaan tehdä teollisuuden puunhankin  

taa.  Venäjällä  Murmanin radan valmistuminen 

laajensi  sisämaan metsien käyttöä  myös uitto  

väylien  vaikutuspiirin  ulkopuolella.  
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W. Metsätalouden tehostamisen aika 1950- ja 

1960-luvulla 

Toisen maailmansodan jälkeen  metsäteolli  
suutta laajennettiin  myös  pohjoisessa  ja  kaikel  
la puutavaralla  alkoi olla  kysyntää.  Metsätalo  
uden menetelmiä kehitettiin ja mm. avohak  
kuut ja metsänviljely  otettiin käyttöön  harsin  
tahakkuiden jälkien kuntoonpanossa.  Selvillä 

uudistushakkuilla oli myös haitallisia ympäris  
tövaikutuksia  ja toiminnan painopistealueilla  

muut käyttömuodot  joutuivat väistymään.  

Metsien saanti kannattavasti teollisuuden 

käyttöön  oli johtava  ajatus  ja muut  hyödyt  

jäivät taustalle. Varsinkin Suomessa syrjäisten  

metsien käyttöönottoa  pidettiin  koko  kansanta  
louden kannalta tärkeänä kysymyksenä.  Ete  
nemistä  metsänrajametsiin  rajoitettiin  Ruotsis  

sa "skogsodlingsgräns"-rajan  käyttöönotolla  
vuonna  1952 ja Suomessa toimenpiderajan  

määrittelyllä  vuonna  1956. 

Suomessa eteneminen suojametsäalueelle  

jatkui  Pohjanlahden  suunnasta ja  vedenjakajan  
takaiset Inarin metsät kytkettiin 1960-luvun 

alussa samaan autokuljetukseen  ja Kemijoen  

uittoon perustuvaan  järjestelmään  kuin Kemi  

joen vesistöalueen puunhankinta.  Ruotsissa  
tunturimetsät olivat vielä pääosin  toiminnan 

ulkopuolella.  Norjassa  metsätalouden etene  
minen jatkui  Paatsjokilaaksossa.  Muut metsä  
alueet oli  jo otettu käyttöön.  Entisessä  Neuvos  
toliitossa  koneellistettu,  teollinen puunhankin  
ta laajeni,  mutta teollisuuskeskuksista  ja  rata  
verkosta kauempana  olevat  metsänrajametsät  

jäivät  käytön  ulkopuolelle.  

V. Puunhankintavaltainen aika ja ympäristö  

tietoisuuden herääminen 1970- ja 1980-luvulla 

Ruotsissa ja Suomessa maakuljetuksen  kehi  

tyksen  myötä  puunhankinta  eteni metsänraja  
metsissä,  joiden  uudistuskypsien  puustojen  

merkitys  lähivuosikymmenien  hakkuumahdol  
lisuuksien turvaamisessa nousi lähempänä 

teollisuuslaitoksia olevien metsien hakkuu  

mahdollisuuksien vähentyessä.  Metsätalouden 

ympäristövaikutuksia  kritisoitiin ja keskustelu  

metsänraj  am  etsien vaihtoehtoisista käyttö  
muodoista vauhdittui. Suomessa oikeuskans  

lerin vuoden 1973 kannaotto hidasti  merkittä  

västi hakkuutoiminnan laajentamista  suoja  
metsäalueella. Metsänkäsittelymenetelmiä  
kehitettiin ja luonnonsuojelualueverkostoa  

laajennettiin.  Ruotsin "fjällnärä skogar"-  
keskustelu  ja Suomen erämaakysymys  olivat 

prosesseja,  joissa pyrittiin ratkaisemaan met  

sänrajametsien  tuleva käyttö  ottaen  huomioon 
kaikki  metsien arvot. Luonnonsuojelujärjestö  

jen ja  saamelaisten toiminnalla oli  vaikutusta 

metsävaroja koskevassa päätöksenteossa.  

Noijan Paatsjokilaksossa  oli esillä sama  on  

gelma  pienoiskoossa.  Neuvostoliitossa  metsien 
intensiivinen käyttö  jatkui,  mutta  metsänraja  

metsät olivat edelleen pääosin  toiminnan ulko  

puolella.  Metsätalouden ongelmat  jäivät  siellä 
muiden ympäristöongelmien  varjoon mutta  
keskustelu  metsänrajametsistä  on  käynnistynyt  
1990-luvulla. 

VI. Sirkumpolaarinen  biodiversiteetin säilyt  

tämisen ja alkuperäiskansojen  kulttuurien sekä 

luontaiselinkeinojen  turvaamisen aika 1990- 
luvulta lähtien 

Kansainvälisten sopimusten  sekä  kansallisen ja 
kansainvälisen kritiikin vaikutuksesta suhtau  

tuminen metsänrajametsiin muuttui. Muut 

hyödyt kuin puuraaka-aine  nousivat etualalle. 
Fennoskandian metsänrajametsät  ymmärretään 

nykyisin  osaksi  arktisten alueiden kokonai  
suutta. Päätavoitteeksi  on hyväksytty  metsän  

rajametsien  säilyttäminen mahdollisimman 
laajasti  luonnontilaisina,  jotta voidaan turvata  

luonnon monimuotoisuutta sekä alkuperäis  

kansojen  luontaiselinkeinoja  ja  niihin perus  
tuvia kulttuureja.  Alkuperäiskansojen  ja kansa  

laisjärjestöjen  vaikutusvaltaa pohjoisten  aluei  
den maankäytön suunnittelussa pyritään  ylei  

sesti  lisäämään. Uusien tavoitteiden määrittely 
ei  ole perustunut metsäntutkimuksen tuloksiin  

ja päätöksenteko  on varsinkin valtion metsien 

osalta osa  yleistä  yhteiskunnallista  päätöksen  
tekoa. Virallisiin tavoitteisiin perustuvia  yhtei  

sesti  hyväksyttyjä  metsien  käytön  ja suojelun  
suunnitelmia eivät kaikki  tahot ole  pitäneet  
riittävinä. Uutena, myös metsänrajametsiin  
vaikuttavana mekanismina toimii eräiden ym  

päristöjärjestöjen vaikuttaminen metsäteolli  
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suuden asiakkaiden kautta puumarkkinoihin  ja 

niiden kautta  metsien käyttöön.  Kehityksessä  

on nähtävissä myös irrationaalisia piirteitä,  
sillä  metsänrajametsien  monet symboliset  

merkitykset  nousevat päätöksenteossa  kan  
sainvälisen viestinnän avulla todennetun tie  

don edelle. 

Ruotsissa vanhasta "odlingsgräns"-rajasta  

on uudelleen tulossa merkittävä raja,  jonka 

alapuolelle  jää varsinainen metsätalous. Val  
tion omistamissa  tunturimetsissä suojelualuei  

den osuus  edelleen suurenee ja metsätalous  
supistuu.  Tunturimetsät ovat  eriytyneet  myös  
hallinnollisesti metsätalousalueista. 

Norjassa  valtion tunturimetsien hakkuutoi  
minta on selvästi  supistunut  koko maassa.  
Varsinkin Finnmarkissa metsätalouden mer  

kitys  on  vähentynyt  ja  toiminnan painopiste  on 
muissa tehtävissä. 

Suomessa metsänrajametsien  metsätalous 

on supistunut.  Metsätalouden tulevaa laajuutta  
on ratkottu viimeksi Saariselän eteläpuolisten 

metsänrajametsien  osalta vanhojen  metsien 

suojelupäätöksellä.  Keskustelu  korkeiden alu  
eiden  metsien käytöstä  kuitenkin jatkuu edel  

leen. Inarin valtion metsien metsätalouden 

tuleva mitoitus päätetään  uusien metsävara  

tietojen  pohjalta  vuoden 1998 aikana. Suomes  
sa saamelaisten kotiseutualueella tulee kan  

sainvälisen ihmisoikeussopimuksen  ja  muiden 
vastaavien kansainvälisten  sopimusten  tulkinta 
olemaan merkittävin metsänrajametsien  tule  

vaan käyttöön  vaikuttava tekijä. Saamelaiskä  

räjien  kannanotoilla tulee olemaan vaikutusta 

myös  monien saamelaisten elinkeinona tärkeän 

metsä-ja  puutalouden  tulevaisuuteen. 

Venäjällä  hakkuutoiminta on supistunut  

ratkaisevasti markkinatalouteen siirtymisen  

aiheuttamien ongelmien takia.  Tulevaisuuden 

kehityksessä  on monia epävarmuustekijöitä.  
Murmanskin alueella on hyvät  mahdollisuudet 
tehdä metsänrajametsien  säilyttämistä  turvaa  
via pitkäntähtäimen  ratkaisuja.  Maankäytön  
suunnittelun ja metsätalouden menetelmien 
kehittämisen tarve  on suuri. Venäjän  tulevan  

kehityksen  ohjauksessa  ehdittäisiin käyttämään  

hyväksi  naapurimaiden  aikaisemmin tapahtu  

neesta muutoksesta saatuja  kokemuksia,  mikäli  

informaation välitys  ja hyväksikäyttö  onnistu  

taan  j äij  estämään. 
Vaikka hakkuumäärät ovat pienentyneet  

tulee Suomen metsänrajametsillä  olemaan 

myös  puuntuotannollista  merkitystä tulevai  
suudessa. Tähän mennessä käsitellyt  ja hoide  

tut alueet tarjoavat  myöhemmin 2000-luvulla 
hakkuumahdollisuuksia. Varsinkin luontaisesti  

syntyneillä  mäntymetsillä  tulee olemaan mer  

kitystä  hyvälaatuisen  sahapuun  tuotannossa.  
Kansainvälisten  sopimusten  kautta  tapahtu  

nut metsänrajametsien  toiminnan yleisten  ta  
voitteiden määrittely  edellyttää  valtioiden väli  

sen yhteistyön  kehittämistä myös käytännön  

tasolla. Tavoitteena tulee  olla palvelutuotan  
toon ja suojeluarvoihin  painottuvan  luonnon  

varojen  hyödyntämisen  toimintatavan kehittä  
minen varsinaisten puuntuotantometsien  poh  

joispuolella  oleville  alueilla. Metsänrajametsät  
tulee nähdä osana subarktisen luonnon koko  

naisuutta, missä  metsien  hyödyntämisen  eko  

logiset  ja yhteiskunnalliset  perusteet eroavat  

selvästi varsinaisista boreaalisista metsistä. 

Suomen pitkäaikainen tutkimusperinne  ja 

käytännön  kokemukset antavat  hyvät lähtö  
kohdat myös laajenevaan  kansainväliseen yh  

teistyöhön.  
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Liite  1. Hakkuut  metsähallituksen  suojametsäalueella vuosina  1972-1994, ha  (Sandström 1995 b).  

Yhdistelmä  hakkuista  metsähallituksen  suojametsäalueella vuosina  1946-1994, ha.  

Vuosi Kasvh.  Väljh. Erirakh. Avoh. Smph. Yph. Muut  Yhteensä  

1972 220  2 249 494 2 693  

1973 611 212 823 

1974 177  503 654  1 334 

1975 379 698  1 077  

1976 40  680 1 145 1 865 

1977 18  794 355 1 167 

1978 215 644 526 1 385 

1979 170 567 889 1 626  

1980 799 1  011 1 810 

1981 13 55  30 2 152 2 250 

1982 81 34 40  434 589 

1983  265 3 391 2 106 2 765  

1984 53  487 1  198  1 738  

1985 547 199 681 1  153  2 580 

1986 840 19  12 113 1  159 2 143 

1987 490  20 16 155 1  489 2 179 

1988 273 44 70 829 2 654  3 870 

1989 648  25 574 3 683  250 5 135 

1990 193 114  53  56 370 1  549 2 335 

1991 126  69 223 418 

1992 236  189  30 60 567 2 473 3 555 

1993 62 205 454 1  397 66 2 339 

1994 13 125  238 402 1 221 5 2 004  

Jakso Avohakkuu  Muut hakkuut  Yhteensä Ha/vuosi  

1946-1971/26  v 20 000  85 000  105 000  4 038  

1972-1994  / 24 v 754  47 106 47 680  1 987 

1946-1994/50  v 20 754  132 106 152 680  3 054  
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