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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluevaihdosta valtion ja 
Kuusamon yhteismetsän välillä 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on mahdollistaa val
tion ja Kuusamon yhteismetsän osakaskunnan 
välinen aluevaihto, jossa valtio saa omistukseensa 
noin 5 899 hehtaarin suuruisen Kitkanniemen 
alueen Kuusamossa. Valtio puolestaan luovuttaa 
yhteismetsälle noin 10 452 hehtaarin suuruiset, 

metsähallituksen hallinnassa olevat metsäalueet 
Kuusamon ja Suomussalmen kunnissa. Valtiolle 
tuleva alue on tarkoitus liittää Oulangan kansal
lispuistoon. Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa 
voimaan välittömästi Eduskunnan hyväksyttyä 
sen. 

PERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

Kuusamon kunnassa Oulangan kansallispuis
ton eteläpuolella sijaitsee luontosuhteiltaan var
sin ainutlaatuinen Kitkanniemi. Alue käsittää 
Oulankajoen alajuoksun ja Kitkajokilaakson 
muodostaman mahtavan joki- ja metsäerämaa
alueen. Kitkajoen kanjoni on eräs Suomen hie
noimmista rotkolaaksoista, jossa joki virtaa kilo
metrien matkan yhtenäisenä koskena jyrkkien 
kallioseinämien välissä. Joen tunnetuin nähtävyys 
on yhdeksän metriä korkea Jyrävänköngäs. Kit
kanniemi rajoittuu vajaan kolmenkymmenen ki
lometrin matkalla luonnontilaisiin Oulanka- ja 
Kitkajokiin. Alueen erikoisuuksia ovat myös jyl
hät rotkot eli vuomat lukuisine kasviharvinai
suuksineen. Kitkanniemen metsät ovat enim
mäkseen mäntyvaltaisia ja vanhoja lukuisine ke
loineen ja aihkipetäjineen. Myös vanhoja kuusi
koita ja pienialaisia !ehtoja esiintyy alueella. 
Soista luonnonsuojelullisesti arvokkaimpia ovat 
lukuisat letot eri puolilla aluetta. 

Kitkanniemi on erityisesti tunnettu kasvillisuu
destaan. Sen harvinaisia ja vaateliaita lajeja käsit
tävä rikas kasvilajista juontuu alueen kasvupaik
kojen monipuolisuudesta ja seudun kasvistahisto
riallisesta erityisasemasta. Tästä syystä Kitkannie
mi on maamme kaikkein tärkeimpiä uhanalais-
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ten kasvilajien esiintymiskeskittymiä. Alueella ta
vataan muun muassa 139 uhanalaista kasvilajia 
sienet mukaanlukien. Läheinen Oulangan kan
sallispuisto on jokseenkin Kitkanniemen veroi
nen, mutta pelkästään Oulangan kansallispuiston 
nykyisen alueen varassa ei Kuusamon kasviharvi
naisuuksien suojelu kaikilta osin ole mahdollista, 
sillä hyvin monien lajien ainoa esiintymisalue on 
Kitkanniemi. 

Kitkanniemen alue sisältyi Eduskunnan vuon
na 1928 hyväksymään, maamme ensimmäisten 
kansallispuistojen perustamista koskevaan lakiin, 
jonka Tasavallan Presidentti maanomistukseen 
liittyvien epäselvyyksien vuoksi jätti kuitenkin 
vahvistamatta. Myöhemmin alue liitettiin isojaos
sa Kuusamon yhteismetsään. Kitkanniemen alue 
on edelleen täysin luonnontilainen ja kuuluu 
maamme tärkeimpiin luonnonsuojelukohteisiin. 
Alue kuuluu kokonaisuudessaan Kuusamon yh
teismetsään ja soveltuu hyvin myös metsätalou
den harjoittamiseen. Kitkanniemelle on 1980-
luvun alusta ollut suunnitteilla metsäautotiever
koston rakentaminen, joka merkitsisi alueen siir
tymistä tehokkaiden metsätaloudellisten toimen
piteiden, kuten hakkuiden piiriin. Kun alueella 
on luonnonsuojelumerkityksen lisäksi myös erit
täin huomattava merkitys matkailun ja retkeilyn 
kannalta, merkitsisi edellä mainittujen hankkei-
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den toteuttaminen alueen luonnonsuojelullisten 
arvojen menetystä. 

2. Asian valmistelu 

Kansallispuistokomitea (KM 1976:88) ehdotti 
Kitkanniemen alueen liittämistä Oulangan kan
sallispuistoon ja piti sitä yhtenä koko kansallis
puisto-ohjelman arvokkaimmista kohteista. Val
tioneuvoston selonteossa Eduskunnalle ympäris
tönsuojelusta 28.9.1984 todetaan erikseen selvi
tettävän Oulangan kansallispuiston laajentamis
tarve ja -tapa, millä on tarkoitettu puiston laa
jentamista nimenomaisesti Kitkanniemen alueel
le. 

Valtion ja Kuusamon yhteismetsän hoitokun
nan välisissä neuvotteluissa sovittiin Kitkannie
men suojelua selvittävän toimikunnan asettami
sesta. Ympäristöministeriön asettaman Kitkan
niemitoimikunnan mietintö (KM 1985:53) val
mistui 3.12.1985. Toimikunta ehdotti Kitkan
niemen suojelun toteuttamista siten, että alue 
hankittaisiin valtiolle aluevaihdoin luovuttamalla 
osakaskunnalle yhteismetsään liitettäväksi metsä
hallituksen hallinnassa olevia metsätalousmaita 
Kuusamon ja Suomussalmen kunnissa. Kitkan
niemen suojeltavasta alueesta mietintöön sisältyi 
yksityiskohtainen rajausehdotus, jonka pinta-ala 
oli noin 5 800 hehtaaria. Vaihdossa luovutetta
vaksi soveltuvien alueiden pinta-alaksi arvioitiin 
puolestaan noin 10 000 hehtaaria. Mietintöön 
sisältyivät myös ehdotukset vaihdettavien aluei
den eräistä arviointi- ja hinnoitteluperiaatteista 
sekä eräiden Kuusamon yhteismetsän osakas
kunnalle Kitkanniemen suojelun toteuttamisesta 
aiheutuvien ylimääräisten kustannusten korvaa
misesta. 

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausunnot 
Kitkanniemitoimikunnan mietinnöstä valtiova
rainministeriöltä, maa- ja metsätalousministeriöl
tä, metsähallitukselta, Oulun lääninhallitukselta, 
Kuusamon yhteismetsän osakaskunnalta, Kuusa
mon kunnanhallitukselta, Suomussalmen kun
nanhallitukselta, Pohjois-Pohjanmaan seutukaa
valiitolta sekä Kainuun seutukaavaliitolta. Lau
sunnonantajista Kitkanniemen omistaja eli Kuu
samon yhteismetsän osakaskunta kannatti alueen 
suojelun toteuttamista toimikunnan esittämällä 
tavalla, mikäli alueen vuokraamismenettelyä ei 
katsota mahdolliseksi. Valtiovarainministeriö, 
maa- ja metsätalousministeriö, Oulun lääninhal
litus, Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto sekä 
Kuusamon kunnanhallitus hyväksyvät eräin va-

rauksin ja edellytyksin Kitkanniemen suojelun 
aluevaihtomenettelyllä. Metsähallitus katsoi lau
sunnossaan, että suojeltavaa aluetta olisi olennai
sesti supistettava ja tutkittava uudelleen pakkolu
nastusvaihtoehtoa. Suomussalmen kunnanhalli
tus ja Kainuun seutukaavaliitto vastustavat Kit
kanniemen vaihtomaiden ottamista Suomussal
men kunnan alueelta. 

Lausuntojen pyytämisen jälkeen maa- ja met
sätalousministeriö on jatkanut asian valmistelua 
yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. Selvitys 
vaihdettavien alueiden puustosta on saatu Koil
lis-Suomen piirimetsälautakunnalta ja alueiden 
muista kuin metsätaloudellisista arvoista maan
mittaushallinnolta. Kaikkien vaihdettavien 
alueiden arvioinnit on suoritettu yhdenmukaisin 
menetelmin ja arviointiperustein. 

3. Vaihdettavat alueet p niiden 
arvot 

Esitys perustuu edellä mainitun Kitkanniemi
toimikunnan ehdotuksiin. Kitkanniemen suojelu 
toteutettaisiin siten, että lakiesityksen liitteenä 3 
olevaan karttaan rajattu noin 5 899 hehtaarin 
suuruinen alue Kuusamon yhteismetsän Oulan
gan palstasta hankittaisiin aluevaihdoin valtiolle 
luonnonsuojelutarkoituksiin. Valtio luovuttaisi 
vaihdossa Kuusamon yhteismetsän osakaskunnal
le ensinnäkin ne Kuusamon kunnassa sijaitsevat 
metsähallituksen hallinnassa olevat talousmetsä
alueet, jotka soveltuvat mainittuun tarkoitukseen 
yhteismetsän toimintaedellytysten kannalta. 

Alueet ovat metsähallinnon Taivalkosken hoi
toalueen talouskartan karttalehden n:o 13 osastot 
179 ja 180 sekä karttalehden n:o 14 osastot 193 
ja 194. Alueiden pinta-ala on noin 2 186 hehtaa
ria ja ne käyvät lähemmin ilmi lakiehdotuksen 
liitteenä 1 olevasta kartasta. Vastaavasti luovutet
tatsun Suomussalmen kunnasta vaihtomaiksi 
metsähallinnon Suomussalmen hoitoalueen ta
louskartan karttalehden n:o 10 osaston 77 osa 
sekä osastot 81 ja 83, karttalehden n:o 11 osasto 
86 sekä karttalehden n:o 12 osastot 91, 93 ja 94 
sekä osaston 92 osa. Näihin sisältyvien alueiden 
pinta-ala on noin 8 266 hehtaaria ja ne käyvät 
lähemmin ilmi liitteenä 2 olevasta kartasta. 

Kitkanniemellä olevan puuvaraston suuruus on 
arvion mukaan 666 700 m3 ja vaihdettavilla val
tion alueilla 746 500m3

, josta Kuusamossa sijait
sevilla valtion alueilla on 140 400 m3

. Vaihdetta
vien alueiden puusto on hinnoiteltu puutavarala
jeittain käyttäen puukaupan järjestöjen ajalle 
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1.5.1985-31.3.1986 tekemää hintasuositussopi
musta kuitenkin siten, että Kitkanniemen alueen 
mäntytukkien ja kelojen hinnoittelussa on otettu 
huomioon hyvälaatuisuudesta johtuvan käyttö
tarkoituksen vaikutus hintatasoon. Suomussal
men valtion maiden puuston hinnoittelussa on 
lisäksi otettu huomioon yhteismetsälle aiheutuvat 
hallinnolliset lisäkustannukset (2, 50 mk/ m 3

). 

Hinnoittelun mukaan on Kitkanniemen alueen 
metsätaloudelliseksi kokonaisarvoksi saatu 69,43 
milj. mk ja vaihdossa luovutettavien valtion alu
eiden vastaavaksi arvoksi 67,65 milj. mk. Kitkan
niemen metsätaloudellista arvoa nostaa se, että 
alue on täysin hakkaamaton sisältäen muun 
muassa runsaasti rakennuskeloa. Valtion maat 
ovat puolestaan olleet metsätalouskäytössä ja nii
hin kuuluu melko runsaasti taimikoita sekä 
jouto- ja kitumaata. 

Kitkanniemen erityisarvoiksi on saatu yhteensä 
9,11 milj. mk, joka muodostuu lähes kokonai
suudessaan rantojen erityisarvosta. Luovutetta
vien valtion maiden erityisarvoksi on puolestaan 
saatu 1,72 milj. mk. 

Kitkanniemen kokonaisarvoksi saadaan edellä 
esitetyn mukaisesti 78,54 milj. mk ja vaihdossa 
luovutettavien valtion alueiden vastaavaksi arvok
si 69,37 milj. mk. Valtio maksaa lähinnä erityis
arvoista johtuvana alueiden arvojen erona välira
haa 9 170 000 markkaa. Väliraha on tarkoitus 
maksaa tulo- ja menoarvion momentin 35.20.88 
(Maan hankkiminen luonnonsuojelutarkoituk
siin) määrärahasta. 

Kitkanniemen alueella olevat kaikki vesialueet 
ovat Kuusamon tilojen yhteisvesiä. Yhteismetsän 
osakaskunta ei siten voi tehdä päätöstä näiden 
luovuttamisesta. Valtionmaiden sisäpuolelle jää
vät, valtion omistuksessa olevat vesialueet luovu
tenaisiin vaihdon yhteydessä yhteismetsän osa
kaskunnalle. Vesialueiden osuuksia ei sitä vastoin 
luovutettaisi. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

4.1. Vaikutukset valtiontalouteen 

Esityksen johdosta valtion metsätalousmaa vä
henee vastikemaiden luovuttamisen takia Taival
kosken ja Suomussalmen hoitoalueissa. Näiden 
alueiden keskimääräinen vuosituotos käyttöpuu
na on arviolta 14 400 m3

, mikä pienentää metsä
hallituksen taloustulosta 500 000-600 000 mk 
vuodessa. 

4.2. Vaikutukset työllisyyteen ja kuntien 
talouteen 

Kitkanniemen siirtyminen valtion omistukseen 
ja luonnonsuojelukäyttöön merkitsisi Kuusamos
sa 6-10 metsätyöpaikan vähentymistä. Lisäksi 
Kitkanniemen metsien hakkaamatta jättäminen 
vaikeuttaa kelo- ja muuta erikoispuuta jalosta
vien lähiseudun yrittäjien toimintamahdollisuuk
sia. Matkailuelinkeinoa kehittämällä muun 
muassa Kitkanniemeä lähellä olevalla Juuman 
alueella on mahdollista korvata työpaikkojen me
netyksiä metsätaloudessa ja siihen liittyvissä elin
keinoissa. 

Valtion maata on Suomussalmen kunnassa 
metsähallituksen hallinnassa tällä hetkellä noin 
307 000 hehtaaria. Aluevaihdolla tulisi Kuusa
mon yhteismetsä omistajaksi runsaan 8 000 heh
taarin osalta. Tämä ei vaikuta merkittävästi met
sähallinnon harjoittaman metsätalouden edelly
tyksiin eikä omistajanvaihdos sinänsä vähennä 
metsätyöpaikkoja Suomussalmella. Kuusamon 
yhteismetsä tulisi käyttämään omistukseensa tu
levia metsiä Jaarlittavan metsätaloussuunnitelman 
mukaisesti. Omistajanvaihdos aiheuttaa kuiten
kin tilapäisiä järjestelyjä 10-13 metsätyöntekijän 
työllistämisessä, koska Suomussalmen hoitoalue 
joutuu aluevaihdon johdosta vähentämään met
sätyöntekijöitä edellä mainitun määrän. 

Kuntien saamiin metsäverotuloihin aluevaihto 
ei mainittavasti vaikuta, sillä valtion sijasta met
säveroa maksavat Kuusamon yhteismetsän osak
kaat. Kitkanniemen tultua luonnonsuojelualu
eeksi valtio korvaa Kuusamon kunnalle Kitkan
niemen metsän tuottoa vastaavan metsäverotulon 
vähentymisen, arviolta 100 000 mk vuodessa. 
Kuusamon metsänhoitoyhdistyksen saarnat met
sänhoitomaksutulot vähenevät noin 15 000 mar
kalla ja Suomussalmen metsänhoitoyhdistyksen 
saarnat tulot kasvavat noin 25 000 markalla. 
Kuusamon yhteismetsä käyttäisi Suomussalmen 
metsänhoitoyhdistyksen palveluja Suomussalmel
la sijaitsevien metsien hoidossa, mikä lisäisi met
sänhoitoyhdistyksen saamia toimitusmaksuja. 

5. Lain voimaantulo 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan välittömästi 
sen tultua hyväksytyksi ja sen jälkeen toteuttaa 
aluevaihto. Kuusamon yhteismetsän osakas
kunnan kokous on oma! ta osa! taan 2 5. 11. 1986 
hyväksynyt aluevaihdon. 
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Alueiden vaihdon tultua suoritetuksi Hallituk
sen tarkoituksena on antaa Eduskunnalle esitys 
laiksi Oulangan kansallispuiston laajentamisesta, 
jolla valtion omistukseen siirtynyt Kitkanniemen 
alue liitetään mainittuun Oulangan kansallis
puistoon. Tämän lain tultua hyväksytyksi anne
taan Kitkanniemen suojelua koskevat rauhoitus-

määräykset erillisellä asetuksella. Rauhoitusmää
räyksissä tullaan muun ohella erityisesti turvaa
maan paikallisten asukkaiden kalastus- ja metsäs
tysmahdollisuudet. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
aluevaihdosta valtion ja Kuusamon yhteismetsän välillä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Maa- ja metsätalousministeriö oikeutetaan 

määräämillään ehdoilla luovuttamaan Kuusamon 
yhteismetsän osakaskunnalle metsähallinnon Tai
valkosken hoitoalueeseen kuuluvat, liitteessä 1 
punaisella katkoviivalla rajatut noin 2 186 heh
taarin suuruiset alueet Kuusamon kunnassa sekä 
metsähallinnon Suomussalmen hoitoalueeseen 
kuuluvat, liitteessä 2 punaisella katkoviivalla ra
jatut noin 8 266 hehtaarin suuruiset alueet Suo
mussalmen kunnassa. Luovuttamisen edellytykse
nä on, että Kuusamon yhteismetsän osakaskunta 
luovuttaa valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin 

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1986 

yhteismetsän Oulangan palstasta noin 5 899 heh
taarin suuruisen Kitkanniemen maa-alueen Kuu
samon kunnassa. Alue on rajattu punaisella kat
koviivalla liitteenä 3 olevaan karttaan. Valtio 
maksaa vaihdettavien alueiden arvojen erona vä
lirahaa 9 170 000 markkaa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta luovutukses
ta tehtävä luovutuskirja on leimaverosta vapaa. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 198 . 
päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Maa- Ja metsätalousministeri Toivo Yläjärvi 
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LIITE 1 VAIHDOSSA LUOVUTETTAVAT VALTION ALUEET 
Kuusamo 
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LIITE 2 VAIHDOSSA LUOVUTETTAVAT VALTION ALUEET 
Suomussalmi 
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LIITE 3 VAIHDOSSA VALTIOLLE TULEVA ALUE 
Kuusamo 



j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 

J 

j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 

j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 

j 
j 
j 
j 

j 
j 

j 
j 
j 


