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Hallituksen esitys Eduskunnalle erämaalaiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kahdentoista erämaa
alueen perustamista Lapin lääniin, jotta nämä 
alueet voitaisiin säilyttää tiettöminä ja mahdol
lisimman luonnontilaisina. Alueiden yhteis
pinta-ala on noin 1 488 000 hehtaaria, ja ne 
ovat valtaosin kolmessa pohjoisimmassa kun
nassa, Inarissa, Utsjoella ja Enontekiössä. Erä
maa-alueiden pinta-ala on noin 15 prosenttia 
Lapin läänin ja noin viisi prosenttia koko 
maan pinta-alasta. Erämaa-alueiden perus
tamiseksi säädettäisiin erämaalaki. 

Erämaa-alueiden säilyttämisellä pyritään eri
tyisesti luonnon monipuolisen käytön ja luon
taiselinkeinojen turvaamiseen ja edistämiseen, 
saamelaiskulttuurin luontaisen perustan säilyt
tämiseen, Lapin luonnon tarjoamien retkeily
ja virkistyskäyttömahdollisuuksien turvaami
seen, metsien säilyttämiseen luonnontilaisina 
sekä luonnonmukaisen metsänhoidon edistämi
seen metsänkasvun äärialueilla. 

300157H 

Pysyviä teitä ei pääsäännön mukaan saiSI 
rakentaa erämaa-alueille. Luontoa ja ympäris
töä huomattavasti muuttaviin hankkeisiin olisi 
saatava valtioneuvoston lupa. Metsätaloutta 
voitaisiin harjoittaa eräiden erämaa-alueiden 
tarkoin määrätyissä osissa luonnonmukaisin 
menetelmin. Erämaa-alueita varten olisi laadit
tava erityiset hoito- ja käyttösuunnitelma!. 

Alueiden säilyttämisen vaikutukset metsäta
louteen ovat verrattain vähäisiä. Porotalouden 
ja muiden luontaiselinkeinojen sekä retkeilyn 
mahdollisuudet sitä vastoin paranisivat tai säi
lyisivät ainakin nykyisellään. 

Erämaa-alueisiin kuuluisi vain valtion omis
tamia alueita, ja ne olisivat metsähallituksen 
hallinnassa ja hoidossa. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah
dollisimman pian sen tultua hyväksytyksi ja 
vahvistetuksi. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

Luonnonvarojen käytön tehostuessa ovat 
luonnontilaiset alueet jatkuvasti vähentyneet 
Suomesta. Vielä 1920-luvulla suurin osa Lapin 
ja Oulun läänistä oli tietöntä erämaata. Laajo
ja tiettömiä alueita oli monin paikoin muualla
kin. Metsätalouden koneeliistuminen ja tehos
tuminen 1950-luvun jälkeen on supistanut Suo
men tiettömiä erämaita eniten. Kahdessa vuosi
kymmenessä esimerkiksi yli kahdeksan kilo
metrin etäisyydellä lähimmästä tiestä olevien 
alueiden pinta-ala on vähentynyt 2,5 miljoo
nasta hehtaarista 1 ,6 miljoonaan hehtaariin. 

Vaikka luonnonsuojelualueiden määrää on 
lisätty, alkoi 1980-luvulle tultaessa etenkin La
pissa esiintyä toistuvasti erilaisia mielipiteitä 
viimeisten niin sanottujen luonnonmetsien tul
lessa uudistushakkuiden kohteeksi. Metsien 
monipuolista käyttöä on pyritty kehittämään, 
mutta siitä huolimatta ei ole täysin onnistuttu 
täyttämään metsiin yhä moninaisempina koh
distuvia vaatimuksia ja tarpeita. Vaikka eräi
den suurimpien luonnonsuojelualueiden perus
tamisen eräs tarkoitus oli erämaiden suojelu, 
on myös varsinaisten lakisääteisten erämaa
alueiden perustaminen osoittautunut välttä
mättömäksi. 

Erämaa-alueiden tärkeimpiä tunnusmerkke
jä ovat tiettömyys, laaja-alaisuus, asumatto
muus ja syrjäisyys. Näillä perusteilla suurim
mat erämaat ovat Lapissa alueella, jolla myös 
luontaiselinkeinojen sekä alueiden muun moni
puolisen käytön merkitys on suhteellisesti suu
rimmillaan. Saamelaiskulttuurin perusta ja 
pohjoinen porotalous tukeutuvat luonnonva
raisinaja tiettöminä säilyviin erämaihin. Luon
nonsuojelualueet eivät käytännössä tyydytä 
kaikkia erämaiden luontaistalouteen ja moni
puoliseen käyttöön liittyviä tarpeita. Lisäksi on 
tarpeellista perustaa sellaisia alueita, jotka ei
vät ole normaalissa talouskäytössä, mutta jot
ka eivät liioin olisi niin tiukasti suojeltuja kuin 
luonnonsuojelulain (71/23) mukaiset suojelu
alueet. Erämaa-alueet olisivat näin ollen uusia, 

lailla perustettuja, mahdollisimman luonnonti
laisina säilytettäviä alueita. 

Myös metsien ja erämaiden vertauskuvalliset 
ja muut aineettomat arvot ovat tulleet yhä 
tärkeämmiksi, sillä erämaa-alueelta virkistystä, 
rauhaa ja muita aineettornia arvoja etsiviä on 
yhä enemmän. Monille nykyajan ihmisille jo 
pelkkä tietoisuus erämaiden olemassaolosta on 
tärkeää. Siksi myös erämaiden taloudellista 
kokonaisarvoa on ryhdytty arvioimaan uusista 
lähtökohdista. Erityistä arvoa Lapin erämaille 
antaa se, että ne sijaitsevat alueella, jossa 
kasvavat maapallon pohjoisimmat metsänraja
metsät. Näiden äärialueiden luonto on myös 
hyvin tärkeä tutkimukselle. Alueiden monipuo
linen käyttö ja luontaiselinkeinot ovat tärkeitä 
erämaihin liittyviä tutkimusaiheita. 

Esitys pyrkii osaltaan siihen, että Lapin al
kuperäisin ja tyypillisin jäljellä oleva erämaa
luonto säilyisi mahdollisimman muuttumatto
mana nykyajan ja tulevaisuuden tarpeisiin. 
Luonnon monipuolisen käytön turvaaminen 
luontaiselinkeinojen harjoittamista ja luonnon
tuotteiden keräilyä varten sekä saamelaiskult
tuurin luontaisen perustan säilyttäminen ovat 
erittäin tärkeitä seikkoja erämaa-alueita perus
tettaessa. Lapin luonnon tarjoamien retkeily
ja virkistysmahdollisuuksien turvaamiseksi ja 
kehittämiseksi sekä niiden matkailuvetovoiman 
säilyttämiseksi tarvitaan erämaita. Metsäisten 
erämaa-alueiden perustaminen on tärkeää 
myös viimeisten lähellä metsänrajaa olevien 
luonnonmetsien säilyttämiseksi mahdollisim
man laajalti luonnontilaisina sekä mahdolli
simman varovaisen luonnonmukaisen metsän
käsittelyn edistämiseksi. Erämaita voidaan 
käyttää ilmaston aiheuttamien luonnonmuu
tosten sekä ihmisen toiminnan vaikutusten seu
raamiseen ja tutkimiseen Lapin erityisoloissa. 

Koska suojeltuja, luonnontilaisia metsiä on 
eniten Pohjois-Suomessa ja koska myös monet 
suojelualueet ovat edustavia erämaita, ei kaik
kia lakiesityksessä ehdotettuja erämaa-alueita 
ole tarkoitettu säilytettäviksi täysin luonnonti
laisina ja koskemattomina. Ehdottamalla met
sän mahdollisimman luonnonmukaista käsitte-
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lyä on esityksessä voitu ehdottaa perustetta
vaksi laajempia erämaa-alueita kuin muuten 
olisi ollut mahdollista. Erämaa-alueiden eräissä 
osissa sallittavalla luonnonmukaisella metsän
hoidolla pyritään osaltaan monipuolistamaan 
metsäkuvaa turvaamalla kuitenkin samalla erä
maaluonteen säilyminen ja luontaiselinkeino
jen harjoittaminen. 

Luonnonmukaisiin metsänkäsittelymenetel
miin siirryttäessä joudutaan metsäisissä erä
maissa supistamaan hakkuiden alaa ja hakatta
via puumääriä aiemmin suunnitellusta. Metsä
taloudessa vähenevä työ voidaan kuitenkin 
korvata alueiden muussa hoidossa ja käytössä 
sekä siirtymällä luonnonmukaiseen, nykyistä 
työvaltaisempaan hoitoon ja käsittelyyn. Met
sätalouden muuttuvat, uudet työpaikat olisivat 
luonnonsuojelun sekä luonnon virkistyskäytön 
tehtävissä. 

Erämaina merkitykselliset luonnonsuojelu
alueet ja säilytettäviksi tarkoitetut erämaa
alueet ovat kokonaisalaltaan noin 2,4 miljoo
naa hehtaaria, joka on neljännes Lapin läänin 
pinta-alasta ja noin kahdeksan prosenttia koko 
maan pinta-alasta. 

Lakisääteisiä erämaa-alueita on aiemmin pe
rustettu muun muassa Yhdysvaltoihin, Kana
daan, Ruotsiin ja Australiaan. Lakiesityksen 
hyväksyminen merkitsisi, että Suomen erämai
den laajuus ja määrä saataisiin kansainvälisesti 
vertailun kestäväksi. 

2. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

2.1. Lainsäädäntö ja valmisteluelimet 

Suomeen ei ole aiemmin perustettu erämaa
alueita. Eräät jo aiemmin luonnonsuojelulain 
nojalla perustetut luonnonsuojelualueet täyttä
vät varsin hyvin erämaan tunnusmerkistön ja 
täydentävät siten merkittävällä tavalla perus
tettavaksi ehdotettua erämaa-alueiden verk
koa. 

Kansallispuistoista erämaiden säilyttämisen 
kannalta tärkeimmät ovat Lemmenjoen 
(286 000 ha}, Urho Kekkosen (254 000 ha), 
Pallas-Ounastunturin (50 000 ha) ja Oulangan 
(26 000 ha) kansallispuistot, luonnonpuistoista 
Kevon (71 000 ha}, Sampian (18 000 ha) ja 
Maltion (15 000 ha) luonnonpuistot sekä soi
densuojelualueista Sammuttijängän-Vaijoen
jängän (52 000 ha), Lätäsenon-Hietajoen 

(44 000 ha}, Pomokairan-Tenniöaavan (43 000 
ha) ja Lapiosuon-Ison-Äijönsuon (23 000 ha) 
soidensuojelualueet. 

Valtioneuvoston periaatepäätösten mukaisis
ta, vielä perustamattomista luonnonsuojelu
alueista on erämaana arvokkain noin 45 000 
hehtaarin laajuinen Koitelaiskaira Sodankyläs
sä. 

Erämaina arvokkaita alueita on suojeltu 
luonnonsuojelulain nojalla Lapissa yhteensä 
917 000 hehtaaria ja muulla tavoin (aarnialuei
na, luonnonhoitometsinä} 170 000 hehtaaria eli 
11 prosenttia Lapin läänin pinta-alasta. Muual
la Suomessa erämaan luonteisia luonnonsuoje
lualueita on yhteensä 49 200 hehtaaria. Jo 
periaatteessa perustettaviksi päätetyt luonnon
suojelualueet lisäävät aikanaan lukuja Lapissa 
noin 45 000 hehtaarilla ja muualla 25 000 heh
taarilla. 

Virkistysaluekomitea ehdotti mietinnössään 
(komiteanmietintö 1973:143) erityisen erämaa
lain säätämistä. Ehdotuksen mukaan tunturi
ja saloalue, jolla luonnonolojen ylläpitämistä 
ja alueella harjoitettujen elinkeinojen jatku
vuuden turvaamista sekä retkeily- tai muiden 
virkistyskäyttömahdollisuuksien säilyttämistä 
on pidettävä tärkeänä, voitaisiin muodostaa 
erämaa-alueeksi. Komitea ei nimennyt säilytet
täviä erämaita, vaan katsoi, että päätöksen 
alueista tekisi valtioneuvosto lääninhallituksen 
ehdotuksesta. Komitean ehdotukset eivät joh
taneet lainsäädännöllisiin tuloksiin. 

Sisäasiainministeriön tiedotuksessa (4/82) 
"Alueiden käyttö Suomessa" on tarkasteltu 
myös erämaita. Tiedotuksessa ehdotettiin Lap
piin kuutta suojeltavaa erämaa-aluetta. Lisäksi 
Suomen luonnonsuojeluliitto on tehnyt aloit
teita maa- ja metsätalousministeriölle sekä val
tioneuvostolle erämaakysymyksen selvittämi
sestä ja näiden alueiden suojelemisesta. Maa
ja metsätalousministeriö teetti vuonna 1983 
alustavan erämaaselvityksen. Ympäristöminis
teriö kehotti 31 päivänä heinäkuuta 1987 päi
vätyssä kirjeessään Lapin seutukaavaliittoa 
kiinnittämään seutusuunnittelussa erityistä 
huomiota korkeiden alueiden metsien ja suoja
metsien sekä jäljellä olevien yhtenäisten erä
maa-alueiden säilyttämiseen. 

Inarin Kessin hakkuista syntyneen keskuste
lun johdosta valtioneuvosto asetti 30 päivänä 
joulukuuta 1987 komitean, jonka tehtävänä oli 
selvittää Lapin erämaa-alueiden laajuus, sijain
ti ja merkitys eri käyttömuotojen kannalta 
sekä tehdä ehdotukset tarvittaviksi lainsäädän-
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tötoimenpiteiksi ottaen huomioon muun muas
sa tehdyt ehdotukset suojelualueista ja 
luonnonhoitoalueiden perustamisesta. Erämaa
komitean ehdotukset valmistuivat 30 päivänä 
joulukuuta 1988 (komiteanmietintö 1988:39). 
Komitea ehdotti 12:n yhteiseltä pinta-alaltaan 
noin 1,49 miljoonan hehtaarin suuruisen erä
maa-alueen perustamista lähinnä kolmeen poh
joisimpaan kuntaan, Inariin, Enontekiöön ja 
Utsjoelle. Komitean mietintöön sisältyi myös 
yksityiskohtaisia ehdotuksia erämaa-alueiden 
käytöstä sekä metsähallituksen toiminnan jär
jestämisestä Ylä-Lapissa varsinkin henkilövoi
mavarojen osalta. Lakiesitys perustuu erämaa
komitean ehdotuksiin. 

2.2. Lausunnonantajat 

Erämaakomitean mietinnöstä ympäristömi
nisteriö pyysi lausunnot asianomaisilta ministe
riöiltä, keskusvirastoilta, tutkimuslaitoksilta, 
yliopistoilta, aluehallinnon viranomaisilta ja 
suunnitteluelimiltä, niiltä kunnilta ja paliskun
nilta, joiden alueella ehdotettuja erämaa-aluei
ta on, useilta etujärjestöiltä ja seurailta sekä 
ympäristönsuojeluneuvostolta ja luonnonva
rainneuvostolta. Kaikkiaan 90 viranomaiselta, 
järjestöitä ja yhteisöitä pyydettiin lausunto. 
Lausuntoja saatiin 78 kappaletta. 

Enemmistö lausunnonantajista pitää komi
tean ehdottaman erämaalain säätämistä tar
peellisena ja hyväksyy perustettavaksi ehdote
tut erämaa-alueet ja niiden käytön tavoitteet. 
Mielipiteet eroavat enemmän puhuttaessa säily
tettävien erämaiden määrästä ja rajauksista. 
Komitean ehdotukset luonnonmukaisesta met
sänhoidosta ja erämaa-alueiden hakkuista ovat 
herättäneet myös kriittisiä arvioita. Toiset lau
sunnonantajat pitävät komitean ehdotuksia 
liian pitkälle menevinä, toiset puolestaan riittä
mättöminä. Vahva enemmistö lausunnonanta
jista hyväksyy kuitenkin erämaiden säilyttämi
sen ja niiden käytön yleislinjat. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö katsoo lau
sunnossaan, ettei erämaa-alueilla saisi tehdä 
kaivoksen perustamista luvanvaraiseksi enem
pää kuin kaivoslaissa (503/65) on säädetty. 
Valtiovarainministeriö esittää, ettei lakiesityk
seen otettaisi lainkaan virkojen lisäyksiä tar
koittavia suunnitelmia. Maa- ja metsätalousmi
nisteriö puolestaan katsoo, että maa- ja metsä
talousministeriön olisi vahvistettava erämaa
alueen hoito- ja käyttösuunnitelma, jos vahvis-

tava viranomainen olisi ministeriö eikä Lapin 
lääninhallitus kuten erämaakomitea esitti. 
Enontekiön kunnanhallitus ja Maataloustuot
tajain Keskusliitto katsovat, että maa- ja met
sätalousministeriön tulisi vahvistaa erämaa
alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma. Ympä
ristönsuojeluneuvosto, opetusministeriö, työ
ministeriö, liikenneministeriö, vesi- ja ympäris
töhallitus, Helsingin yliopisto, Suomen luon
nonsuojeluliitto ja kuusi muuta lausunnonan
tajaa katsovat, että ympäristöministeriön tulisi 
olla hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistava 
viranomainen. Metsähallitus ei pidä Kemihaa
ran erämaan perustamista tarpeellisena ja esit
tää muutoinkin huomautuksia alueiden rajaok
siin ja ehdotetun luonnonmukaisen metsänhoi
don menetelmiin. 

Lapin lääninhallituksella ei ole huomautetta
vaa erämaa-alueen rajauksiin. Lääninhallitus 
ja Lapin maakuntaliitto lausuvat kuitenkin, 
että erämaiden säilyttäminen voitaisiin hoitaa 
nykyisen lainsäädännön avulla, lähinnä kaa
voituksen kautta. Myös Lapin seutukaavaliitto 
pitää tätä yhtenä vaihtoehtona, joskin hyväk
syy komitean ehdotukset. Inarin kunta hyväk
syy ehdotetun lain komitean esittämässä muo
dossa, mutta esittää komitean ehdotusten li
säksi lisähenkilökunnan paikkaamista erämaa
alueiden hoitoa ja käyttöä varten. Utsjoen 
kunnan mielestä erämaista ei ole tarpeen sää
tää lailla. Enontekiön kunta asettaa erämaa
alueiden perustamiselle 17 eri ehtoa, muun 
muassa laskettelurinteiden rakentamisen Pyhä
kerolle sekä Ounasjoen erityissuojelusta anne
tun lain (703/83) muuttamisen siten, että Ou
nasjoen sivuvesistöön voitaisiin rakentaa pien
vesivoimala. Muilla erämaa-alueiden sijainti
kunnilla, Sodankylällä, Savukoskella, SaHalla 
ja Kittilällä, ei ole mainittavaa huomauttamista 
erämaa-alueista. 

Saamelaisvaltuuskunta katsoo, että ennen 
kuin epäselvät maanomistussuhteet valtion ja 
saamelaisten välillä on selvitetty, on ennenai
kaista perustaa erämaa-alueita. Samansisältöi
nen on myös saamelaisasiain neuvottelukunnan 
lausunto. Asianomaiset paliskunnat kannatta
vat yleensä erämaa-alueiden perustamista, mo
net niistä komitean esittämää laajempina ja 
siten, ettei alueilla tulisi lainkaan sallia hakkui
ta. Suomen luonnonsuojeluliitto ja Erämaalii
ke ovat myös alueiden laajentamisen ja kuta
kuinkin täydellisen hakkuukiellon kannalla. 
Erityisesti Vätsärin ja Hammastunturin erä-
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maa-alueiden rajaoksia esitetään lausunnossa 
laajennettaviksi. 

Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto ja 
Lapin kullankaivajain liitto eivät pidä ehdote
tun lain säätämistä tarpeellisena. 

Lausuntojen perusteella esitykseen on tehty 
eräitä lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia. 
Muutos komitean ehdotuksiin on, että erämaa
alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa ei vahvis
taisi Lapin lääninhallitus vaan ympäristöminis
teriö. 

Hallituksen mielestä erämaakomitean lähes 
yksimielinen ehdotus sisältää sellaisen ratkai
sun erämaakysymykseen, jossa laajojen eri etu
ryhmien hyvinkin erilaiset näkemykset on on
nistuttu sovittamaan yhteen siten, että erämai
den säilyminen voidaan riittävässä määrin tur
vata. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
henkilöstövaikutukset 

Esityksessä tarkoitetut erämaa-alueet olisivat 
metsähallituksen hallinnassa ja hoidossa. Kos
ka ne ovat kaikki jo nykyisin metsähallituksen 
hallinnassa, ei niiden muodostamisella ehdote
tun lain mukaisiksi erämaa-alueiksi ole välittö
miä organisatorisia vaikutuksia. Perustettavat 
erämaa-alueet ovat suurimmalta osin Inarin, 
Enontekiön ja Utsjoen kuntien alueella eli 
hallinnollisesti metsähallituksen Ylä-Lapin hoi
toalueessa. 

Metsähallituksen toiminta-ajatuksena Ylä
Lapin hoitoalueelia on kehittää metsätalouden 
ohella toisena päätehtävänä muuta luonnonva
rojen hoitoa, hallintoa ja käyttöä, jossa keskei
nen tavoite on luonnon virkistyskäytön ja 
luontaiselinkeinojen välisten suhteiden asian
mukainen järjestely. 

Erämaa-alueilla ei ole tarkoitus rajoittaa ny
kyisiä nautintaoikeuksia. Alueille voidaan tar
vittaessa rakentaa myös reittejä tai rakennel
mia yleistä virkistyskäyttöä varten. Erämaa
alueiden hoidon ja käytön kokonaisvaltainen 
järjestäminen on jo alueiden pinta-alankin ta
kia niin mittava tehtävä, että se edellyttää 
suhteellisen laajoja henkilöstön ja tehtävien 
järjestelyjä metsähallituksen organisaatiossa. 

Erämaa-alueiden käyttö on tarkoitus järjes
tää kullekin alueelle laadittavan hoito- ja käyt
tösuunnitelman mukaan. Erämaa-alueiden 
luonnonmukaisissa osissa harjoitettaisiin met
sätaloutta metsähallituksen vahvistaman oh-

jeen mukaisesti sekä noudattaen erityisiä luon
nonmukaisen metsänhoidon menetelmiä. Näin 
ollen tehtävät lisääntyisivät sekä alueen käytön 
suunnittelussa että työn toteutuksen eri vaiheis
sa. Ylä-Lapin hoitoalueen kehittämistehtävissä 
tarvitaan nykyistä enemmän henkilöstöä, ja 
työllisyysvaroin nykyisin hoidetut monet tehtä
vät tulisi voida vakinaistaa. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

4.1. Vaikutukset valtiontalouteen 

Ehdotetussa laissa tarkoitetut alueet ovat 
suurimmaksi osin kitu- ja joutomaita, joilta 
metsätalouden harjoittamisen edellytykset 
puuttuvat. 

Metsämaata alueilla on yhteensä noin 
170 000 hehtaaria. Tästä suurin osa on joko 
niin sanottujen korkeiden alueiden metsämai
ta, jotka on metsähallituksen omalla päätök
sellä siirretty määräajaksi metsätalouskäytön 
ulkopuolelle, tai sellaisia metsiä, jotka vahvis
tetun seutukaavan perusteella ovat muussa 
kuin metsätalouskäytössä. Näiden metsien yh
teispinta-ala on noin 105 000 hehtaaria. Ehdo
tetun lain mukaan siirtyy tavanomaisessa met
sätalouskäytössä olevaa metsämaata noin 
7 000 hehtaaria metsätaloustoiminnan ulko
puolelle laadittavien hoito- ja käyttösuunnitel
mien mukaisesti. Lisäksi noin 57 500 hehtaarin 
suuruisilla metsäalueilla hakkuita tehtäisiin 
mahdollisimman varovaisin, luonnonmukaisin 
menetelmin. 

Metsäisistä erämaa-alueista suurin osa on 
Inarin kunnassa. Alueiden perustaminen vai
kuttaakin näiltä osin metsähallituksen Ylä
Lapin hoitoalueen toimintaan ja tätä kautta 
metsätalouden työllisyyteen, koska hakkuu
suunnite, hakkuut ja siten myös metsätyöpai
kat hoitoaineessa vähenevät. Erämaa-alueiden 
perustamisen arvioidaan pienentävän Ylä
Lapin hoitoalueen vuotuista hakkuusuunnitet
ta noin 15 000 m3

• Hoitoalueen vuotuinen 
käyttöpuun hakkuusuunnite on nykyisin noin 
208 000 m3

• Vähennys on 7,3 prosenttia. Luon
nonmukaisesti käsiteltävien metsien hoito ja 
sen suunnittelu vaativat toisaalta aikaisempaa 
enemmän työtä. Näistä syistä metsähallituksen 
taloustuloksen arvioidaan vähenevän noin mil
joona markkaa vuodessa. 
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Etelämpänä sijaitsevien pienehköjen erämaa
alueiden perustamisella ei ole sanottavia vaiku
tuksia asianomaisten hoitoalueiden hakkuu
suunnitteeseen eikä siten välitöntä vaikutusta 
metsätalouden työpaikkoihinkaan. 

Esityksen vaikutukset valtion metsätalouteen 
koko maan ja Lapin maakunnankin kannalta 
ovat näin ollen verraten vähäiset. 

4.2. Vaikutukset kuntien talouteen 

Ylä-Lapin hoitoalueen nykyinen kälttöpuun 
vuotuinen hakkuusuunnite 208 000 m vuodes
sa merkitsee laskennallisesti 87 metsurityöpaik
kaa ja yhteensä 158 metsätalouden työpaikkaa. 
Hakkuusuunnitteen 2 400 m3:n katsotaan vas
taavan yhtä metsurityöpaikkaa ja 1 300 m3:n 
yhtä metsätalouden työpaikkaa. Erämaa-aluei
den perustamisesta johtuva hakkuusuunnitteen 
pieneneminen 15 000 m3:llä vähentää näin ol
len Ylä-Lapin hoitoalueessa noin 12 metsäta
louden työpaikkaa. Urho Kekkosen kansallis
puiston perustamisesta johtuvia työpaikkame
netyksiä laskettaessa esitettiin vuonna 1982, 
että 800-900 m3:n käyttöpuusuunnite vastaa 
yhtä metsätalouden työpaikkaa. Ero suunnit
teissa työpaikkaa kohden johtuu työn tuotta
vuuden noususta ja Inarin metsien mäntyval
taisuudesta. 

Arvioitaessa erämaa-alueiden perustamisen 
työllisyysvaikutuksia Inarissa on otettu huo
mioon myös vaikutukset paikalliseen puunja
lostukseen. Tärkeimpiä puuta jalostavia yrityk
siä ovat Vapo Oy:n Peuravuonon saha ja 
Inarin Puutuote sekä eräät näitä pienemmät 
yritykset. Peuravuonon sahan vuotuinen saha-

puun tarve on noin 50 000 m3 ja muiden 
arviolta 10 000 m3

, joten paikallinen jalostus 
tarvitsee Inarissa sahapuuta yhteensä noin 
60 000 m3 vuodessa. Nykyisellä hakkuusuun
nitteella valtion metsistä kertyy sahapuuta noin 
55 000 m3

• Yksityismetsistä arvoidaan kertyvän 
noin 15 000 m3

, joten tarjonta on yhteensä 
noin 70 000 m3 vuodessa. Yksityismetsien vuo
tuinen tarjonta vaihtelee kuitenkin paljon 
markkinatilanteen mukaan. Kolmasosa tukeis
ta myydään alueen ulkopuolelle. 

Erämaa-alueiden säilyttäminen pienentää 
valtion metsien sahapuun tarjontaa noin 4 000 
m3

• Tämä ei vielä vaaranna paikallisen puunja
lostuksen raaka-aineen saantia, mutta kiristää 
kilpailua ja vähentää tulevaisuuden laajenta
mismahdollisuuksia. Näillä perusteilla näyttää 
joka tapauksessa siltä, että ehdotetun lain mu
kaisten erämaa-alueiden säilyttäminen ei vä
hennä työpaikkoja Inarin alueen puunjalostuk
sessa. 

Luontaiselinkeinojen ja luonnon virkistys
käytön edellytysten paranemisen ansiosta säily
viä sekä sen tuottamia uusia työpaikkoja ei ole 
mahdollista etukäteen laskea. Erämaa-alueiden 
luonnontilaisina säilytettävät ja luonnonmu
kaisina käsiteltävät metsät turvaavat porota
louden edellytykset paremmin kuin tavanomai
set talousmetsät. Porotaloutta voidaan siten 
harjoittaa ainakin yhtä laajasti kuin nykyisin. 
Hakkuut tärkeillä porojen talvilaitumilla lisää
vät kuitenkin poronhoitotyötä sekä aiheuttavat 
lisäkustannuksia ruokinnan vuoksi, koska po
roja on tällöin paimennettava tavallista enem
män. 

Kuntien metsäverotuloihin ehdotetuna lailla 
ei ole olennaista vaikutusta. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 §. Lain tarkoitus. Pykälässä on säännös 
lain tavoitteista. Ehdotetun lain tavoitteena on 
Lapin alkuperäisimmän ja tyypillisimmän jäl
jellä olevan erämaaluonnon säilyttäminen 
mahdollisimman muuttumattomana. Tavoit
teena on myös turvata luontaiselinkeinojen ja 
saamelaiskulttuurin harjoittamisen luontaiset 
edellytykset. Erämaa-alueiden perustamisella 
pyritään myös kehittämään luonnon monipuo
lista käyttöä ja sen edellytyksiä kuten esimer
kiksi alueiden retkeily- ja virkistyskäyttömah
dollisuuksia ja metsien monipuolista käyttöä. 

Erämaa-alueet perustettaisiin lailla. Lain 
3 §:ssä lueteltaisiin erämaa-alueet. 

2 §. Soveltamisala. Pykälässä on säännös 
lain soveltamisalasta ja sen suhteesta muuhun 
lainsäädäntöön. Erämaa-alueiden luonnontilai
suuden säilyttämisen turvaamiseksi ehdotetaan 
lakiin otettaviksi erämaa-alueeseen kuuluvan 
maa-alueen luovuttamiskielto, teiden rakenta
miskielto sekä kaivospiirin määräämiskielto. 
Muuten alueita käytettäisiin pääasiassa kutakin 
toimintaa sääotelevän lainsäädännön mukai
sesti. Niinpä esimerkiksi poronhoitoa, metsäs
tystä, kalastusta ja maastoliikennettä säännel
täisiin niistä annetuin yleisin säännöksin. 
Pohto- ja kotitarvepuun ottoa ei ole liion 
tarkoitus miltään osin muuttaa nykyisestään. 
Myös luontaiselinkeinolakia (610/84) ja koltta
lakia (611/84) sovellettaisiin edelleen erämaa
alueilla muuten kuin, että rakentaminen näiden 
lakien perusteella voitaisiin ohjata hoito- ja 
käyttösuunnitelmassa määrättyihin paikkoihin. 
Osa erämaa-alueiden metsistä säilytettäisiin 
luonnontilaisina, ja osassa niitä voitaisiin har
joittaa luonnonmukaista metsänhoitoa siten 
kuin hoito- ja käyttösuunnitelmassa tarkem
min osoitetaan. 

3 §. Erämaa-alueet. Pykälässä luetellaan pe
rustettaviksi ehdotetut 12 erämaa-aluetta sekä 
ilmoitetaan niiden pinta-ala ja sijaintikunta. 
Luonnonmaantieteellisin ja maisemallisin pe
rustein alueita voidaan kuvailla seuraavasti. 

Käsivarren erämaa-alue on suurten tunturei
den maata. Alueella on Suomen korkein tuntu
ri, Haiti (1 328 metriä), ja useita muita yli 
tuhannen metrin yltäviä lakia. Erämaan luo
teisosan jyhkeimmät alueet, niin sanotut Ylä
tunturit kuuluvat Köliin, joka jatkuu Ruotsin 
ja Norjan raja-alueella kauas etelään. Nuori 
kallioperä ilmenee jyrkkinä pahtoina ja syvinä 
laaksoina. Rapautuvista kallioista ja kivikoista 
liukeneva kalkki rehevöittää monilajisen tuntu
rikasvillisuuden vallitsemia niittyjä. Käsivarren 
avaria maisemia hallitsevat harmaat kivikot ja 
tunturikyömyt. Etelämpänä tunturit ovat van
hemman kuluneen kallioperän vuoksi loivem
pia ja tyypillisen karun tunturikasvillisuuden 
aluetta. Tunturikoivikoita kasvaa alavimmissa 
laaksoissa. Lukemattomat kirkasvetiset purot 
ja joet sekä erikokoiset järvet, jotka laskevat 
Lätäsenon isoon vesiväylään, ovat erämaan 
olennainen osa. 

Käsivarren erämaa-alueeseen kuuluisi noin 
221 000 hehtaaria valtion omistamia alueita 
Enontekiön kunnassa. Alue on lähes kokonai
suudessaan kitu- ja joutomaata, joten edelly
tykset metsätalouden harjoittamiselle puuttu
vat. Valtion vesialueita alueella on noin 8 700 
hehtaaria. Suomen ainoana niin sanottujen 
suurtunturien alueena Käsivarren erämaa-alu
eella on huomattava merkitys matkailun ja 
retkeilyn kannalta. Se on myös tärkeä osa 
Käsivarren paliskunnan poronhoitoalueesta. 

Tarvantovaaran erämaa-alue on maisemal
iaan niukkailmeistä tunturi- ja metsä-Lapin 
vaihettumisvyöhykettä. Suot ja pikkuvesistöjen 
verkosto hallitsevat erämaan ydinosaa, jonka 
keskellä kohoaa Tarvantovaara. Pohjoisessa 
kaartuu matala, noin 600 metriin nouseva tun
turiylänkö. Alueen eteläisimmässä osassa män
nyt eläväittävät maisemaa, mutta muutoin 
aluetta luonnehtivat matalat tunturikoivikot. 
Tarvantojoki ja Harrijoki virtailevat rauhalli
sesti kohti Muonionjokea. 

Tarvantovaaran erämaa-alueeseen kuuluisi 
noin 67 000 hehtaaria valtion omistamia aluei
ta Enontekiön kunnassa. Alueesta on noin 
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3 200 hehtaaria nykyisen metsätaloustoimin
nan ulkopuolella olevia korkeiden alueiden 
metsämaita ja loppuosa kitu- ja joutomaata, 
jolta puuttuvat edellytykset metsätalouden har
joittamiselle. Valtion vesialueita alueella on 
noin 3 400 hehtaaria. Yksityismaita on alueen 
rajauksen sisäpuolella noin 370 hehtaaria. 

Pöyrisjärven erämaa-alue on tyypillisintä 
Enontekiön tunturi- ja metsikkömaata. Täällä
kään loivakaartoiset tunturit eivät kohoa pal
jon yli 600 metrin, mutta ne hallitsevat maise
mia kuitenkin kaikkialla. Erämaan eri puolilla 
näkyy vesistöjen ja jänkien takana tunturiryh
miä, joista Näkkälän kylän itäpuoliset Jiersti
vaarat ovat korkeimmat. Vaaranrinteitä ja soi
den reunoja verhoavat matalat tunturikoivikot. 
Pienet mäntymetsiköt menestyvät alueen etelä
reunalla. Erämaata halkovien hietikko- ja har
jualueiden vaalea hiekka paistaa paikoin avoi
mina, tuulen tuivertamina laikkuina. Kolme 
Ounasjoen latvahaaraa, Näkkäläjoki, Pöyris
joki ja Käkkälöjoki, jakavat erämaata osiin 
virratessaan alueen kautta suurin piirtein poh
joisesta etelään. Suuri, hiekkarantainen Pöyris
järvi on tärkeä erämaan kalavesi. 

Pöyrisjärven erämaa-alueeseen kuuluisi noin 
128 000 hehtaaria valtion omistamia alueita 
Enontekiön kunnassa. Alueesta on noin 5 600 
hehtaaria nykyisen metsätaloustoiminnan ulko
puolella olevia korkeiden alueiden metsämaita 
ja loppuosa kitu- ja joutomaata, jolta puuttu
vat edellytykset metsätalouden harjoittamisel
le. Valtion vesialueita alueella on noin 7 900 
hehtaaria. Yksityismaita on alueen rajauksen 
sisäpuolella noin 70 hehtaaria. 

Muotkatunturin erämaa-alue on luonnoltaan 
monimuotoinen. Erämaan keski- ja pohjois
osaa jakavat Kaamasjoen latvahaarojen syvät 
laaksot loivanpyöreiksi tunturiselänteiksi, jot
ka ovat pääosiltaan puutonta nummimaista 
paljakkaa. Sen sijaan laaksoissa kasvaa veh
maita tunturikoivikoita ja yksittäisiä mäntyjä 
tai mäntyryhmiä. Vuolaat joet, kaunis Pelto
järvi ja kumpuilevat tunturit antavat maisemil
le vaihtelevuutta. Erämaan eteläosa on alavam
paa pikkuvesistöjen, soiden ja vaarojen luon
nehtimaa metsäkairaa. Parhailla metsämailla 
menestyvät männiköt. 

Muotkatunturin erämaa-alueeseen kuuluisi 
noin 157 000 hehtaaria valtion omistamia 
alueita Utsjoen ja Inarin kunnissa. Alueesta on 
noin 3 800 hehtaaria nykyisin metsätaloustoi
minnan ulkopuolella olevia korkeiden alueiden 
metsämaita ja loppuosa kitu- ja joutomaata, 
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jolta puuttuvat edellytykset metsätalouden har
joittamiselle. Valtion vesialueita alueella on 
noin 4 100 hehtaaria. Yksityismaita on alueen 
rajauksen sisäpuolella noin 150 hehtaaria. 

Poistunturin erämaa-alueen jakaa Kevon 
luonnonpuisto kahteen osaan. Pohjoisessa 
maisemaa hallitsevat loivakaartoiset harmaat 
tunturiylängöt sekä tummat palsasuot. Pais
tunturin ryhmä nousee yli 600 metrin. Suur
piirteistä ylänköä rikkovat siellä täällä syvään 
uurtuneet jokilaaksot, joissa tunturiskaidin au
tius vaihtuu vehmaiksi koivikoiksi. Koskina 
virtaavat joet laskevat Tenon laaksoon ahtaita 
laaksoja pitkin. Koivikoiden saartama ja kor
kean harjujakson kahteen osaan jakama Luo
musjärvi on niukkajärvisellä alueella erityisen 
merkityksellinen kalavesi. Erämaa-alueen ete
läosa on suurelta osin alavaa suo- ja järviseu
tua. Varsinkin Kaamasjoen lähistöllä levittäy
tyvät laajat metsä-Lapin jängät, ja niiden reu
nakoivikoissa erottuvat yksittäiset tummat 
männyt. 

Paistunturin erämaa-alueeseen kuuluisi noin· 
157 000 hehtaaria valtion omistamia alueita 
Utsjoen ja Inarin kunnissa. Alueesta on noin 
200 hehtaaria nykyisin metsätaloustoiminnan 
ulkopuolella olevia korkeiden alueiden metsä
maita ja loppuosa kitu- ja joutomaata, jolta 
puuttuvat edellytykset metsätalouden harjoitta
miselle. Valtion vesialueita alueella on noin 
4 300 hehtaaria. Yksityismaita on alueen ra
jauksen sisäpuolella noin 820 hehtaaria. 

Kaldoaivin erämaa-alue on tunturi-Lapio 
suurin erämaa, jota luonnehtivat peninkulmai
set tundramaiset tunturiylängöt. Paljakka val
taa alueen koillisosat jo alle 300 metrin kor
keudella. Muuallakin tunturimittarin tuhoamat 
koivikot korostavat maiseman tietynlaista yksi
toikkoisuutta. Melko alavasta erämaasta koho
aa vain Kaldoaivin pitkä ylänkö yli 400 metrin 
korkeuteen. Mainittavia tuntureita on myös 
pohjoisessa lähellä Tenoa. Erämaan luonto on 
vaihtelevaa. Tenon kaksi isoa sivujokea, Vetsi
joki ja Pulmankijoki, virtaavat erämaan läpi 
etelästä pohjoiseen. 

Vetsijoen latvoilla on laaja purojen, järvien 
ja soiden sekä koivikkoisten moreenikumpujen 
ja harjujen luonnehtima ylätasanko. Pulman
kijoki taas virtailee suoraviivaisesti avarassa 
laaksossaan, jossa kasvaa kivikon seassa 
maamme pohjoisin luonnonvarainen männik
kö. Erämaa-alueen eteläosa, joka kuuluu Nää
tämöjoen valuma-alueeseen, on Inarin alangol
le tyypillistä pienpiirteistä maisemaa. Lännessä 
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levittäytyvät peninkulmaiset tunturi-Lapin pal
sasuot ja avarat järvet. 

Kaldoaivin erämaa-alueeseen kuuluisi noin 
294 000 hehtaaria valtion omistamia alueita 
Utsjoen ja Inarin kunnissa. Alueesta on noin 
2 700 hehtaaria nykyisin metsätaloustoiminnan 
ulkopuolella olevia korkeiden alueiden metsä
maita ja loppuosa kitu- ja joutomaata, jolta 
puuttuvat edellytykset metsätalouden harjoitta
miselle. Valtion vesialueita alueella on noin 
26 200 hehtaaria. Yksityismaita on alueen ra
jauksen sisäpuolella noin 1 100 hehtaaria. 

Vätsärin erämaa-alue on suurelta osin alavaa 
Inarin järvimaata, jota verhoavat lähes kaut
taaltaan karut männiköt. Alueen koilliskulmal
la on kuitenkin myös laajalti lähes puutonta, 
kivistä tunturiylänköä. Tunturimittarin tuhoil
ta säästyneitä, eläviä koivuja on niukasti, joten 
monin paikoin mänty muodostaa metsänrajan 
tuntureiden rinteillä. Inarijärven itäpuolella 
männiköt tihenevät, ja siellä täällä koivu-haa
pametsiköt monipuolistavat mäntykankaita. 
Paatsjoen vesistön keskusjärvi, laaja Inari, on 
erämaan tärkeä osa louhikkoisine rantoineen, 
lukemattomine saarineen ja kilometrisine ula
paineen. Järvien rantoja ja isoja saaria peittä
vät männiköt, mutta pikkusaarten luonto on 
muovautunut ulapoiden ankarissa oloissa tun
turimaiseksi. Maaston poikkeuksellinen rikko
naisuus on Vätsärin erämaan erikoisuus. Lou
naiskoillissuuntaisiin kivisiin painanteisiin on 
syntynyt tuhansittain erikokoisia järviä ja pu
roja. 

Vätsärin erämaa-alueeseen kuuluisi noin 
155 000 hehtaaria valtion omistamia alueita 
Inarin kunnassa. Alueesta on metsämaata noin 
43 000 hehtaaria ja kitu- ja joutomaata noin 
61 600 hehtaaria. Metsämaasta on hoito- ja 
käyttösuunnitelmassa tarkoitus säilyttää noin 
31 800 hehtaarin alue luonnontilaisena metsä
nä, jossa hakkuita ei tehdä, ja noin 11 500 
hehtaarin suuruinen alue luonnonmukaisesti 
hoidettuna metsänä, jossa hakkuut mahdolli
simman varovaisin menetelmin olisivat sallittu
ja. Valtion vesialueita, joista merkittävin on 
osa Inarijärveä, on alueella noin 49 700 heh
taaria. Aluetta koskee myös Lapin seutukaa
van suojelualuevaraus, jonka pinta-ala on noin 
73 000 hehtaaria. Yksityismaita on alueen rajo
jen sisäpuolella noin 3 400 hehtaaria. 

Tsarmitunturin erämaa-alue on kauniin tun
turiryhmän luonnehtima metsäkaira laajojen 
talousmetsien keskellä. Tsarmitunturin 470 
metriin nouseva laki ja alueen muutkin kerot 

ovat keskeisiä maiseman kiintopisteitä. Erikoi
sinta ja omalla tavallaan arvokkainta luontoa 
edustavat Tsarmitunturin alueen laajat kuusi
kot, jollaisia ei ole muualla Inarin itäosissa. 
Tunturien rinteiden koristeellisten kynttiläkuu
sikoiden kuuset muistuttavat kuusen itäistä, 
siperialaista muotoa. Alueella on myös näyttei
tä järeistä männiköistä. Erämaa on vedenjaka
jana, ja osa pikkujärvien vesistä virtaa pohjoi
seen Inariin, osa etelään Luttoon ja sitä kautta 
Vienanmereen. 

Tsarmitunturin erämaa-alueeseen kuuluisi 
noin 15 000 hehtaaria valtion omistamia aluei
ta Inarin kunnassa. Alueesta on metsämaata 
noin 7 900 hehtaaria ja kitu- ja joutomaata 
noin 6 800 hehtaaria. Aluetta koskee Lapin 
seutukaavan suojeluvaraus, jonka perusteella 
alue myös hoito- ja käyttösuunnitelmassa jää 
kokonaan pois metsätalouskäytöstä. Valtion 
vesialueita on alueella noin 540 hehtaaria. 

Hammastunturin erämaa-alue koostuu useis
ta arvokkaista osista, mutta on silti kokonai
suus. Erämaa-alueen kautta virtaava Ivalojoki 
jakaa jo sinänsä alueen eri osiin. Kaunis, 
kartiomainen Hammastunturi ja muut puutto
mat tunturit ovat kasvimaantieteellisellä vai
hettumisvyöhykkeellä Ivalojoen molemmin 
puolin. Hammastunturin-Appistunturin laajan 
ylängön koillis- ja pohjoispuolella erämaa on 
tyypillistä Inarin luontoa mäntyvaltaisine vaa
roineen, kirkasvetisine järvineen ja jokineen. 
Tiheimmät ja kasvuisimmat männiköt ovat 
Ivalojoen ja sen sivujokien varsilla. Tunturei
den etelä- ja lounaispuolella maasto tasoittuu 
ja piikkilatvainen kuusi nousee metsänrajalle 
sekä hallitsee muutenkin metsäkuvaa. Alajuok
sunaan koskina kuohuva Ivalojokikin rauhoit
tuu kaartelemaan yläjuoksunaan suurten jän
kien ja yhä matalammiksi käyvien metsäselkien 
välissä. Erämaa-alueen eteläisimmästä osasta 
tummailmeisen kuusikko- ja jänkäkairan vedet 
valuvat Porttipahdan altaan kautta Kemijo
keen. 

Hammastunturin erämaa-alueeseen kuuluisi 
noin 182 000 hehtaaria valtion omistamia 
alueita Inarin, Sodankylän ja Kittilän kunnis
sa. Alueesta on metsämaata noin 66 200 heh
taaria ja kitu- ja joutomaata noin 112 200 
hehtaaria. Metsämaasta on hoito- ja käyttö
suunnitelmassa tarkoitus säilyttää luonnonti
lassa noin 35 300 hehtaaria ja luonnonmukai
sesti hoidettuna metsänä, jossa hakkuut mah
dollisimman varovaisin menetelmin olisivat sal
littuja, noin 30 900 hehtaarin suuruinen alue. 
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Alueeseen kuuluva Ivalojoen laakso on jo van
hastaan ollut pinta-alaltaan 6 600 hehtaarin 
kokoisena suojelualueena Lapin seutukaavas
sa. Valtion vesialueita alueella on noin 3 500 
hehtaaria. Erämaa-alue muodostaa keskeisen 
osan Hammastunturin paliskunnan poronhoi
toalueesta. Yksityismaita alueen rajojen sisä
puolella on noin 890 hehtaaria. 

Puljun erämaa-alue on vaihettumisvyöhyket
tä Kittilän pohjoisten metsäkairojen ja Enonte
kiön harvojen metsänrajametsien välissä. Erä
maan eteläosaa luonnehtivat suuret suot ja 
kuusivaltaiset matalat vaarat. Pohjoisempana 
kuusi väistyy ja mänty valtaa tunturikoivun 
ohella vaarojen ja tuntureiden rinteet. Alavim
milla mailla pensaikkoiset jängät saartavat jär
viä. Alueen eteläosassa yksinäinen Puljutunturi 
nousee 471 metriin. Erämaan pohjoisreunalla 
siintelee harvenevien metsien takana laakea 
Avisuora- ja Peltotuntureiden ylänkö. 

Puljun erämaa-alueeseen kuuluisi noin 
61 000 hehtaaria valtion omistamia alueita 
Enontekiön ja Kittilän kunnissa. Alueesta on 
nykyisin metsätaloustoiminnan ulkopuolella 
olevia korkeiden alueiden metsämaita noin 
12 300 hehtaaria ja kitu- ja joutomaata noin 
47 600 hehtaaria. Metsämaasta noin 4 500 heh
taaria kuuluisi luonnonmukaisesti hoidettuun 
osaan, jossa metsien varovainen käsittely on 
sallittu. Valtion vesialueita alueella on noin 
1 540 hehtaaria. Yksityismaita alueen rajojen 
sisäpuolella on noin 180 hehtaaria. 

Kemihaaran erämaa-alue on vaihtelevaa Itä
Lapin luontoa, jonka tärkein piirre ovat kivik
koiset tunturiryhmät. Kemijokeen laskevan 
Sorvortanjoen laaksoon putoaa muurimainen 
Sorvortantunturin ja Uttipiekantunturin rak
karinne ja pohjoisessakin kohoaa isoja tunturi
lakia. Sen sijaan selänteen takana Kemihaaran 
varrella on tyypillistä Koilliskairan luontoa, 
jossa aukeat suot erottavat mäntyvaltaisia, Ioi
via metsäselkiä toisistaan. Myös tunturialueen 
kuivia alarinteitä ja jokilaaksojen harjuja ver
hoavat järeät männiköt, mutta korkeita tai 
kosteita maita hallitsevat kuusikot. Jokia reu
nustavat paikoin pitkät, saraiset nevat ja kor
vet. 

Kemihaaran erämaa-alueeseen kuuluisi noin 
31 000 hehtaaria valtion omistamia alueita Sa
vukosken kunnassa. Alueesta on metsämaata 
noin 17 300 hehtaaria ja kitu- ja joutomaata 
noin 13 300 hehtaaria. Alue on nykyisin metsä
hallituksen omalla päätöksellään rauhoittama 
luonnonhoitometsä, joka metsätalouskäytön 

osalta on jaettu aarniosiin, puisto-osiin ja ta
lousosiin. Tämä jako on tarkoitus säilyttää 
hoito- ja käyttösuunnitelmassa myös alueen 
tultua erämaa-alueeksi. Alue on suojelualuetta 
myös Lapin seutukaavassa. Valtion vesialueita 
alueella on noin 90 hehtaaria. 

Tuntsan erämaa-alue koostuu Värriötuntu
reiden korkeasta eteläosasta, joka kohoaa aina 
552 metrin korkeuteen. Tunturiselänteen mo
lemmin puolin metsät ovat lähes puhtaita kuu
sikoita, jotka ylhäällä tuntureiden kivikkoisilla 
rinteillä ovat harvoja, tykyn runtelemia rää
seikköjä. Kosteiden kurujen reunoilla ja tuo
reilla kankailla kuusikko on paikoin vartevaa 
ja korkeaa. Männiköitä on niukasti kaikkialla 
muualla paitsi Korvusselässä, mutta yksittäiset 
järeät aihkit tuovat vaihtelua kuusikoihin. 
Alueen vesiluontoa luonnehtivat soisissa pai
nanteissa ja tunturipäiden väleissä kiemurtele
vat tummat purot ja joet. Sallan puolella vesiä 
keräilevät Kemijoen ison latvahaaran, Värriö
joen monet sivupurot ja kaakkoon Neuvosto
liiton puolelle virtaavan Tuntsanjoen latvat. 
Alueen koillisosassa, Savukosken puolella vir
tailevat Nuorttijoen ylimmät latvanorot. Vär
riöjoen latvoilla ovat seudun suurimmat suot. 
Ne ovat jokivarsia reunustavia tai kivennäis
maiden kapeiksi lahdelmiksi puristamia karuja 
nevoja ja rämeitä. 

Tuntsan erämaa-alueeseen kuuluisi noin 
21 000 hehtaaria valtion omistamia alueita Sal
lan ja Savukosken kunnissa. Alueesta on met
sämaata noin 7 000 hehtaaria ja kitu- ja jouto
maata noin 14 100 hehtaaria. Metsämaasta on 
noin 5 400 hehtaaria nykyisin metsätaloustoi
minnan ulkopuolella olevia korkeiden alueiden 
metsämaita ja noin 1 600 hehtaaria luonnon
mukaisesti hoidettavaa aluetta, jossa tehtäisiin 
hakkuita mahdollisimman varovaisin menetel
min. Valtion vesialueita alueella on noin 60 
hehtaaria. 

4 §. Alueen luovuttaminen. Pykälän 1 mo
mentissa on säännös erämaa-alueen rajojen 
sisäpuolella olevan alueen luovuttamiskiellosta. 
Säännöksellä turvataan lain tärkeintä tarkoi
tusta, erämaiden säilyttämistä mahdollisimman 
luonnontilaisina. Metsähallitus ei ehdotuksen 
mukaan saisi luovuttaa eikä vuokrata hallin
nassaan olevia, erämaa-alueisiin kuuluvia alu
eita. Säännöksellä estettäisiin siten muun mu
assa yksityinen rakennustoiminta, kuten loma
keskusten ja laskettelualueiden rakentaminen 
erämaa-alueilla. Luovuttamiskielto ei kuiten
kaan koskisi erämaa-alueeseen kuuluvia vesi-
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alueita, joten esimerkiksi kalastukseen liittyvät 
vesialueiden käyttöoikeuksien luovutukset jäi
sivät nykyisen käytännön varaan. Käyttöoikeus 
määrättyyn tarkoitukseen olisi kuitenkin mah
dollista luovuttaa valtioneuvoston luvalla. Lu
pa alueen luovuttamiseen voitaisiin antaa, jos 
erämaa-alueelle suunnitellulla hankkeella on 
yleisen edun kannalta huomattava merkitys. 
Tällainen hanke voisi olla esimerkiksi koko 
maan kannalta merkityksellisen voimalinjan 
rakentaminen erämaa-alueen kautta. Pykälän 3 
momentin mukaan alueen luovuttamiseen ja 
vuokraamiseen olisi lisäksi aina sovellettava 
oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja 
tuloatuottavia oikeuksia annettua lakia (687 1 
78). Tämän lain säännöksistä johtuen saattaa 
alueen luovuttaminen eräissä tapauksissa vaa
tia erillisen lain säätämistä. 

Pykälän 2 momentissa on poikkeussäännös 1 
momentin luovutuskiellosta. Valtioneuvoston 
lupaa alueen tai sen käyttöoikeuden luovutta
miseen ei tarvittaisi, jos alue tai sen käyttöoi
keus luovutetaan porotalouden, kalastuksen, 
metsästyksen tai keräilyn tarpeisiin. Säännök
sellä edistettäisiin lain tarkoitusperiä, joiden 
mukaan erämaa-alueet olisi säilytettävä luon
non monipuolisen käytön ja sen edellytysten 
turvaamiseksi luontaiselinkeinojen harjoitta
mista ja luonnontuotteiden keräilyä varten. 
Alueen luovutus tulisi kuitenkin kysymykseen 
vain hoito- ja käyttösuunnitelmassa määrätys
sä erämaa-alueen osassa. Luontaiselinkeinolain 
säännösten mukaan metsähallitus voi muutoin
kin osoittaa paikan, johon luovutuksensaaja 
voi rakentaa rakennuksensa. Valtioneuvoston 
lupaa ei myöskään tarvittaisi, kun kysymys on 
alueen tai sen käyttöoikeuden luovuttamisesta 
puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toi
mintaan liittyviin välttämättömiin tarpeisiin. 
Tällaisia ovat esimerkiksi valtakunnan rajojen 
vartioimiseksi ja puolustusvalmiuden ylläpitä
miseksi tarvittavat toimet. 

5 §. Teiden rakentaminen. Erämaa-alueilla 
olisi teiden rakentaminen pykälän 1 momentin 
mukaan kiellettyä. Erämaa-alueiden keskeisim
piä tunnusmerkkejä on se, että alue on tietön. 
Säännöksellä turvattaisiin lain päätarkoitusta, 
alueiden erämaaluonteen säilyttämistä. Kielto 
koskisi pysyvän eli kaikkina vuodenaikoina 
ajokelpoisen tien rakentamista. Se ei siten es
täisi niin sanottujen talviteiden rakentamista. 
Talviteitä onkin tarkoitus käyttää muun muas
sa puiden kuljettamiseen niiltä erämaa-alueilta, 
joilla harjoitetaan luonnonmukaista metsäta-

lautta. Tällaisia metsiä on lähinnä Hammas
tunturin ja Vätsärin erämaa-alueilla. 

Hammastunturin ja Puljun erämaa-alueiden 
kautta kulkee jo aiemmin rakennettu yleinen 
tie. Ehdotetun lain säännökset eivät olisi estee
nä näiden erämaassa kulkevien teiden käytölle 
ja kunnossapidolle olemassa olevien linjausten 
puitteissa. Säännökset eivät myöskään estä 
eräillä muillakin alueilla jo olevien, lähinnä 
poronhoitoa varten tehtyjen teiden käyttöä. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettavak
si poikkeussäännös. Valtioneuvoston luvalla 
voitaisiin erämaa-alueelle rakentaa pysyvästi 
tie muun muassa luontaiselinkeinojen tarpei
siin. Valtioneuvoston luvalla olisi myös mah
dollista rakentaa erämaa-alueen halki sellainen 
tie, jolla on yleisen edun kannalta huomattava 
merkitys. Kysymykseen voisi esimerkiksi tulla 
koko maan kannalta merkityksellisen tien ra
kentaminen erämaa-alueiden kautta. Näissä ti
lanteissa joudutaan harkitsemaan tien merkitys 
erämaa-alueen merkitykseen verrattuna. 

Pykälän 1 momenttiin sisältyvä teiden raken
tamiskielto ei koskisi pykälän 3 momentin 
mukaan tien rakentamista silloin, kun erämaa
alueen rajojen sisäpuolella olevalla yksityisellä 
tilalla on lakiin perustuva kulkuoikeus valtion 
omistaman maan halki, käytännössä useimmi
ten joko jakolain (604/51) mukainen tierasite 
tai yksityisistä teistä annetun lain (358/62) 
mukainen tieoikeus. Jos kysymyksessä olisi 
sellainen saavutettu oikeus, joka on syntynyt 
ennen ehdotetun lain voimaantuloa, ei olisi 
asianmukaista, että tähän oikeuteen perustuva 
tien rakentaminen kiellettäisiin. Jos alueen erä
maaluonne kärsisi siitä, että tällaiseen oikeu
teen perustuva tie rakennettaisiin, valtioneu
vosto voisi ehdotetun lain 8 §:n nojalla määrä
tyin edellytyksin antaa luvan tietä varten perus
tetun rasite- tai käyttöoikeuden lunastamiseen. 

Lakiesitystä valmisteltaessa on ollut tiedos
sa, että Hammastunturin erämaa-alueen läpi 
on suunniteltu tietä, joka kulkisi Kutturan 
saamelaiskylästä länteen Inarin ja Pokan väli
selle tielle. Koska tämän tien rakentaminen on 
erittäin tarpeellinen sekä poronhoitoa että saa
menkielisen väestön kouluolojen parantamista 
varten, ehdotetaan lain 12 §:n 3 momenttiin 
otettavaksi säännös, jonka mukaan valtioneu
voston lupaa ei tarvittaisi mainitun tien raken
tamiseen. 

6 §. Kaivostoiminta. Ehdotetun lain 4 §:ään 
sisältyvän alueen luovuttamiskiellon tarkoituk
sena on estää erämaa-alueiden säilyttämistä 
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uhkaavat toimet. Tämä säännös ei kuitenkaan 
koske kaivoksen perustamista. Kaivos perus
tetaan kaivoslaissa säädetyssä järjestyksessä, 
eikä kaivoksen perustaminen edellytä ehdote
tun lain 4 §:ssä tarkoitettua käyttöoikeuden 
luovutusta. Kaivostoiminnan aloittaminen 
muuttaa aina alueen erämaaluonteen. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että erämaa-alueilla ei kai
vostoimintaa saisi aloittaa ilman valtioneuvos
ton lupaa. Pykälän mukaan kauppa- ja teolli
suusministeriö ei saisi määrätä kaivoslain 4 
luvussa tarkoitettua kaivospiiriä erämaa-alueel
le, ellei siihen ole saatu valtioneuvoston lupaa. 
Kaivoslain mukaisia valtauksia voitaisiin sitä 
vastoin tehdä erämaa-alueilla. Kaivoslain 
12 §:n säännösten mukainen kullankaivuu olisi 
erämaa-alueilla mahdollista entiseen tapaan. 
Kullankaivuun erämaille mahdollisesti aiheut
tamiin haittoihin .voitaisiin vaikuttaa lähinnä 
vakuusmaksuin ja vesilainsäädännön mukaisin 
keinoin. 

7 §. Hoito- ja käyttösuunnitelma. Erämaa
alueiden yksityiskohtainen hoito ja käyttö on 
tarkoitus järjestää kullekin alueelle laadiHavan 
hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. 
Suunnitelmassa on tarkoitus selostaa toimet 
erämaa-alueen käytön edistämiseksi ja ohjaa
miseksi sekä myös alueella sallittavat rakennus
työt. Alue voitaisiin suunnitelmassa myös ja
kaa käytön kannalta eri osiin. Suunnitelmassa 
ei olisi alueen käyttäjiä koskevia määräyksiä, 
vaan se koskisi pelkästään suunniteltuja viran
omaisten toimia. 

Hoito- ja käyttösuunnitelman laatisi alueen 
hallinnasta vastaava metsähallitus ja se olisi 
toimitettava, kuten myös luonnonsuojelualuei
den vastaavat suunnitelmat, toisen viranomai
sen vahvistettavaksi. Vahvistava viranomainen 
voi vahvistaa hoito- ja käyttösuunnitelman sel
laisenaan tai jättää sen joko kokonaan tai 
joitain osin vahvistamatta, jolloin suunnitelma 
palautetaan uudestaan valmisteltavaksi. Vah
vistava viranomainen ei voi muuttaa suunnitel
maa. Oikaisuluonteiset korjaukset ovat mah
dollisia. 

Koska erämaa-alueiden säilyttämisellä ja nii
den hoitoon ja käyttöön liittyvillä tehtävillä on 
merkitystä koko maalle, osittain jopa kansain
välisesti, ministeriön olisi vahvistettava suunni
telmat. Erämaa-alueen käytön suunnittelu on 
ensi sijassa ympäristönsuojelun ja muiden eri 
maankäyttömuotojen yhteensovittamista. Siksi 
hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistaminen 
soveltuisi parhaiten ympäristöministeriön teh-

täväksi. Ympäristöministeriö pyytää ennen 
hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamista sii
tä asianomaisten ministeriöiden ja muiden vi
ranomaisten lausunnot. Koska erämaa-alueet 
ovat sekä saamelaisten kotiseutualueella että 
porotalouden kannalta tärkeillä alueilla, vara
taan myös saamelaisvaltuuskunnalle ja Palis
kuntain yhdistykselle aina tilaisuus lausunnon 
antamiseen. 

Erämaa-alueiden säilyttämiseksi siirretään 
osa metsämaasta pois metsätalouskäytöstä. 
Erämaa-alueiden metsät joko säilyisivät luon
nontilaisina tai niissä voitaisiin harjoittaa luon
nonmukaista metsänhoitoa. Hoito- ja käyttö
suunnitelmassa määrättäisiin erämaa-alueiden 
eri osat. Nimenomaan metsistä osoitettaisiin 
ne, jotka on säilytettävä luonnontilaisina ja 
joissa voidaan harjoittaa luonnonmukaista 
metsänhoitoa. Erämaa-alueet tulevat olemaan 
uusi ryhmä metsähallituksen erikoismetsiä, joi
hin kuuluvat muun muassa lakisääteiset luon
nonsuojelualueet, valtion retkeilyalueet ja met
sähallituksen omalla päätöksellään rauhoitta
mat suojelualueet. Metsähallitus tulee anta
maan ohjeet erämaa-alueiden metsien käsitte
lystä erämaakomitean laatiman ehdotuksen pe
rusteella. Nämä ohjeet on pykälän 2 momentin 
mukaan otettava huomioon erämaa-alueen 
hoito- ja käyttösuunnitelmaa laadittaessa. 

Erämaa-alueiden luonnonmukaisesti hoidet
tavia metsiä on tarkoitus käsitellä pehmein, 
työvaltaisin ja monipuolisin menetelmin. Met
säautoteiden rakentaminen, avohakkuu, au
raus ja kemiallinen vesakontorjunta ovat kiel
lettyjä erämaa-alueilla. Kuusi- ja koivuvaltais
ten metsien uudistamisen menetelmäkokeissa 
voidaan kuitenkin tehdä myös pienialaisia avo
hakkuita. Metsänkäsittelymenetelmissä anne
taan etusija metsän puulajisuhteiden vaihtelun 
ja monipuolisuuden säilyttämiselle kaikin mah
dollisin tavoin. Uutena hakkuutapana käyte
tään niin sanottua erirakenteisen metsän hak
kuuta, jossa alueelle jätetään kaikenikäisiä pui
ta sopivin keskinäisin suhtein. Käsittelymene
telmät ovat monelta osin luonnonmukaisempia 
kuin talousmetsien nykyiset käsittelymenetel
mät. Tarkoitus on kehittää käsittelymenetelmiä 
yhä luonnonmukaisemmiksi. 

Yksittäisen erämaa-alueen hoito- ja käyttö
suunnitelman laatimiseen ja vahvistamiseen 
saattaa kulua useita vuosia. Ehdotetun lain 
tultua voimaan on tarkoitus, että erämaa-alu
eilla toimittaisiin metsähallituksen hyväksy-
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mien erämaametsien käsittelyohjeiden mukai
sesti. 

8 §. Rasiteoikeuden lunastaminen. Erämaa
alueen säilyttämisen tärkeimpiä tavoitteita on 
alueen pitäminen tiettömänä. Pysyvän tien ra
kentaminen erämaa-alueen rajojen sisäpuolella 
olevalle yksityispalstalle saattaa siten vaarantaa 
alueen säilyttämisen tavoitteita. Ehdotetun lain 
5 §:n mukainen tien rakentamiskielto ei kuiten
kaan estä erämaa-alueella sellaisen tien raken
tamista, joka perustuu jo aiemmin saavutet
tuun oikeuteen. Kulkuoikeus valtion omista
man maan sisäpuolella olevalle yksityispalstalle 
perustuu yleensä jakolain mukaiseen tierasit
teeseen, yksityisistä teistä annetun lain mukai
seen tieoikeuteen tai näihin rinnastettavaan, 
aikaisemman lainsäädännön nojalla perus
tettuun rasite- tai käyttöoikeuteen. Kaikki täl
laiset eri lakien mukaan perustetut rasite- ja 
käyttöoikeudet on annettu yksityisistä teistä 
annetun lain 1 §:ssä tarkoitetun tien tekemistä 
varten. Kulkuyhteys saattaa erämaa-alueella 
olla järjestetty myös vesitien kautta tai perus
tua rasitteena pelkän kulku-uran käyttöön. 
Näiden kulkukeinojen käyttö soveltuu hyvin 
alueiden erämaaluonteeseen. 

Jos kulkuyhteys halutaan järjestää rakenta
malla pysyvä tie, on tilanne sitä vastoin toinen. 
Tällaisen kulkuyhteyden rakentaminen saattaa 
vaarantaa alueen erämaaluonteen. Tämän 
vuoksi pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otet
tavaksi säännös, jonka mukaan valtioneuvosto 
voisi antaa luvan yksityispalstalle kuuluvan, 
yksityistä tietä varten perustetun rasite- tai 
käyttöoikeuden lunastamiseen siltä osin kuin 
kysymys on pysyvän tien rakentamisesta. Edel
lytyksenä on, ettei tien rakentaminen haittaisi 
alueen erämaaluonteen säilymistä. Omistus
oikeutta tilaan ei siis voitaisi tämän momentin 
perusteella lunastaa. Jos tyydyttävää kulkuyh
teyttä tilalle ei pysyvän tieoikeuden lunastami
sen vuoksi voida järjestää tuottamatta omista
jalle huomattavaa haittaa, hänellä olisi oikeus 
vaatia valtiota lunastamaan koko omistamansa 
alue. 

Lunastusluvan hakijana asiassa olisi metsä
hallitus. Muilta osin lunastusmenettelyyn so
vellettaisiin kiinteän omaisuuden ja erityisten 
oikeuksien lunastuksesta annettua lakia (603/ 
77). Siten esimerkiksi omistajan vaatiessa koko 
tilan lunastamista, noudatettaisiin mainitun 
lain 97 §:n säännöstä. Lunastus- ja haitankor
vaukset maksettaisiin luonnonsuojelualueiden 
hankintaan osoitetusta määrärahasta. 

9 §. Alueen liittäminen erämaa-alueeseen. 
Esityksessä ehdotettujen erämaa-alueiden rajo
jen sisäpuolelle jää noin 7 000 hehtaaria yksi
tyisten omistamia alueita. Ne eivät ehdotetun 
lain 3 §:n perusteella kuitenkaan kuulu 
erämaaalueeseen, eikä niiden käyttöä muuten
kaan ole tarkoitus säännellä. Alueita voitaisiin 
sen sijaan ostamalla tai vaihtamalla liittää 
erämaa-alueisiin, jos omistajat niitä metsähalli
tukselle tarjoavat. Valtion tulo- ja menoarvion 
luonnonsuojelualueiden hankintamäärärahan 
perusteluja on tarkoitus muuttaa siten, että 
määrärahaa voitaisiin käyttää myös erämaa
alueiden rajojen sisäpuolella olevien yksityisten 
omistamien maiden hankintaan. Valtion omis
tukseen siirryttyään ne pykälän mukaan kuu
luisivat asianomaiseen erämaa-alueeseen. 

10 §. Erämaa-alueiden hallinta. Lainkohdan 
mukaan erämaa-alueet olisivat, kuten nykyisin
kin metsähallituksen hallinnassa ja hoidossa. 

11 §. Erämaa-alueiden merkintä. Erämaa
alueista ei ole tarkoitus muodostaa omia rekis
teriyksiköitä. Riittää, että erämaa-alueet mer
kitään metsähallituksen maakirjaan ja metsäta
louskarttoihin. Erämaa-alueiden rajaukset tu
levat tätä kautta merkityiksi myös maanmit
taushallinnon julkaisemiin karttoihin. 

Erämaa-alueen perustamisesta ei, toisin kuin 
luonnonsuojelualueen perustamisesta, myös
kään aiheudu yksityiseen kansalaiseen välittö
mästi kohdistuvia rajoituksia. Tämän vuoksi 
erämaa-aluetta ei tarvitse merkitä maastoon 
samalla tavalla kuin luonnonsuojelualueita. 
Erämaa-alueesta kertovia opastustauluja olisi 
kuitenkin syytä sijoittaa alueen rajoille paik
koihin, joissa tiet, kulku-urat ja polut tulevat 
erämaa-alueelle. 

12 §. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset. 
Pykälän 2 momentin siirtymäsäännöksen mu
kaan erämaa-alueita koskevat, voimassa olevat 
rasite- ja muut sopimusperusteiset oikeudet 
sekä vuokrasopimukset jäisivät edelleen voi
maan, vuokrasopimukset sovitun vuokrakau
den ajaksi. Lain voimaantulosta huolimatta 
myöskään niiden mahdolliseen jatkamiseen ei 
tarvittaisi valtioneuvoston lupaa, jos asiasta on 
otettu maininta alueen hoito- ja käyttösuunni
telmaan. Näitä sopimuksia on voimassa muu
tamia kymmeniä, muun muassa historiallisesti 
merkityksellisen Ivalojoen Kultalan vuokraso
pimus. 

Lakiehdotusta valmisteltaessa on jo ollut 
tiedossa suunnitelma tien rakentamisesta Kut
turan saamelaiskylään Inarin ja Pokan välisel-
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tä maantieltä. Tieyhteys on erittäin tarpeellinen 
sekä poronhoidon että saamenkielisen väestön 
kouluolojen parantamiseksi. Tämän vuoksi eh
dotetaan, että pykälän 3 momenttiin otettaisiin 
säännös, jonka mukaan mainittu tie Hammas
tunturin erämaa-alueelle saataisiin rakentaa il
man valtioneuvoston lupaa. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksyt
ty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Erämaalaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 

Lain tarkoitus 

Erämaa-alueita perustetaan alueiden erä
maaluonteen säilyttämiseksi, saamelaiskulttuu
rin ja luontaiselinkeinojen turvaamiseksi sekä 
luonnon monipuolisen käytön ja sen edellytys
ten kehittämiseksi. 

Erämaa-alueita ovat 3 §:ssä luetellut alueet. 

2 § 

Soveltamisala 

Erämaa-alueiden säilyttämisessä ja käytössä 
on noudatettava, mitä tässä laissa säädetään. 
Tämän lisäksi on alueiden säilyttämisessä ja 
käytössä noudatettava, mitä muualla laissa 
säädetään. 

3 § 

Erämaa-alueet 

Erämaa-alueiksi perustetaan: 
1) Käsivarren alue, johon kuuluu noin 

221 000 hehtaaria valtion omistamia alueita 
Enontekiön kunnassa (liite 1 ); 

2) Tarvantovaaran alue, johon kuuluu noin 
67 000 hehtaaria valtion omistamia alueita 
Enontekiön kunnassa (liite 2); 

3) Pöyrisjärven alue, johon kuuluu noin 
128 000 hehtaaria valtion omistamia alueita 
Enontekiön kunnassa (liite 3); 

4) Muotkatunturin alue, johon kuuluu noin 
157 000 hehtaaria valtion omistamia alueita 
Utsjoen ja Inarin kunnissa (liite 4); 

5) Paistunturin alue, johon kuuluu noin· 
157 000 hehtaaria valtion omistamia alueita 
Utsjoen ja Inarin kunnissa (liite 5); 

6) Kaldoaivin alue, johon kuuluu noin 
294 000 hehtaaria valtion omistamia alueita 
Utsjoen ja Inarin kunnissa (liite 6); 

7) Vätsärin alue, johon kuuluu noin 155 000 
hehtaaria valtion omistamia alueita Inarin kun
nassa (liite 7); 

8) Tsarmitunturin alue, johon kuuluu noin 
15 000 hehtaaria valtion omistamia alueita Ina
rin kunnassa (liite 8); 

3 300!57H 

9) Hammastunturin alue, johon kuuluu 
noin 182 000 hehtaaria valtion omistamia 
alueita Inarin, Sodankylän ja Kittilän kunnissa 
(liite 9); 

10) Puljun alue, johon kuuluu noin 61 000 
hehtaaria valtion omistamia alueita Enonte
kiön ja Kittilän kunnissa (liite 10); 

11) Kemihaaran alue, johon kuuluu noin 
31 000 hehtaaria valtion omistamia alueita Sa
vukosken kunnassa (liite 11); 

12) Tuntsan alue, johon kuuluu noin 21 000 
hehtaaria valtion omistamia alueita Sallan ja 
Savukosken kunnissa (liite 12). 

Erämaa-alueiden rajat on merkitty liitteinä 
oleviin karttoihin punaisella katkoviivalla. 

4§ 

Alueen /uovuttaminen 

Erämaa-alueeseen kuuluvaa valtion omista
maa maa-aluetta tai siihen kohdistuvaa käyttö
oikeutta ei saa luovuttaa eikä antaa vuokralle 
ilman valtioneuvoston lupaa. 

Lupaa ei kuitenkaan tarvita käyttöoikeuden 
luovuttamiseen porotalouden, kalastuksen, 
metsästyksen tai keräilyn tarpeisiin 7 §:ssä 
mainitun hoito- ja käyttösuunnitelman mukai
sesti eikä alueen luovuttamiseen sellaista han
ketta varten, joka on tarpeen puolustusvalmiu
den tai rajavartiolaitoksen toiminnan kannalta. 

Maa-alueen tai siihen kohdistuvan käyttöoi
keuden luovuttamiseen ja vuokraamiseen so
velletaan muutoin, mitä oikeudesta luovuttaa 
valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oi
keuksia annetussa laissa (687 /78) säädetään. 

5 § 

Teiden rakentaminen 

Erämaa-alueille ei saa rakentaa pysyviä teitä. 
Valtioneuvosto voi kuitenkin antaa luvan 

sellaisen pysyvän tien rakentamiseen, jolla on 
yleisen edun tai luontaiselinkeinojen harjoitta
misen kannalta huomattava merkitys. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kielto ei 
koske tietä, joka rakennetaan ennen tämän 
lain voimaantuloa saadun oikeuden perusteel
la. 
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6 § 

Kaivostoiminta 

Kaivoslain (503/65) mukaista kaivospiiriä ei 
saa määrätä erämaa-alueelle, ellei valtioneu
vosto ole antanut siihen lupaa. 

7 § 

Hoito- ja käyttösuunnitelma 

Erämaa-alueen hoidossa ja käytössä on nou
datettava hoito- ja käyttösuunnitelmaa, jonka 
laatii metsähallitus ja vahvistaa ympäristömi
nisteriö. 

Erämaa-alueiden metsät säilytetään luon
nontilaisina tai niissä harjoitetaan luonnonmu
kaista metsänhoitoa. Metsähallitus laatii erä
maa-alueiden luonnonmukaisesti hoidettavien 
metsien käsittelyohjeet, jotka otetaan huo
mioon alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa 
laadittaessa. 

8 § 

Rasiteoikeuden lunastaminen 

Valtioneuvosto voi antaa luvan yksityistä 
tietä varten perustetun rasiteoikeuden tai käyt
töoikeuden lunastamiseen, jos erämaa-alueella 
on oikeuden käyttämiseksi vireillä sellaisen py
syvän tien rakentamista koskeva hanke, josta 
on haittaa alueen erämaaluonteen säilyttämi
selle. Jos erämaa-alueen sisällä olevalle yksityi
selle alueelle ei rasiteoikeuden tai käyttöoikeu
den lunastamisen vuoksi voida järjestää tyy
dyttävää kulkuyhteyttä ja tästä aiheutuu omis
tajalle huomattavaa haittaa, valtio on velvolli
nen omistajan vaatimuksesta Junastamaan alu
een. 

Lunastamisessa on muutoin noudatettava, 
mitä kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuk-

Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 1990 

sien lunastuksesta annetussa laissa (603177) 
säädetään. 

9§ 

Alueen liittäminen erämaa-alueeseen 

Jos alue, joka ei ole valtion omistuksessa, 
mutta joka sijaitsee erämaa-alueen rajojen si
sällä, siirtyy valtion omistukseen, se luetaan 
erämaa-alueeseen kuuluvaksi. 

10 § 

Erämaa-alueiden hallinta 

Erämaa-alueet ovat metsähallituksen hallin
nassa ja hoidossa. 

11 § 

Erämaa-alueiden merkintä 

Erämaa-alueet merkitään metsähallituksen 
maakirjaan ja metsätalouskarttoihin tai niitä 
vastaaviin karttoihin. 

12 § 

Voimaantulo-ja siirtymäsäännökset 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 

Erämaa-alueisiin tämän lain voimaan tulles
sa kohdistuvat rasiteoikeudet ja niihin rinnas
tettavat käyttöoikeudet sekä vuokrasopimukset 
jäävät edelleen voimaan. Metsähallitus voi jat
kaa sopimukseen perustuvien oikeuksien voi
massaoloaikaa vahvistetun hoito- ja käyttö
suunnitelman mukaisesti. 

Sen estämättä, mitä 5 §:ssä säädetään, saa 
Hammastunturin erämaa-alueelle rakentaa tien 
Inarin ja Pokan väliseltä maantieltä Kutturan 
kylään. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ympäristöministeri Kaj Bärlund 
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KÄSIVARREN ERÄMAA 
Enontekiö 
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TARVANTOVAARAN ERÄMAA 
Enontekiö 
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PÖYRISJÄRVEN ERÄMAA 
Enontekiö 
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MUOTKATUNTURIN ERÄMAA 
Inari, Utsjoki 
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PAISTUNTURIN ERÄMAA 
Utsjoki, Inari 
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LIITE 6 
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KALDOAIVIN ERÄMAA 
Utsjoki, Inari 
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V Ä TSÄRIN ERÄMAA 
Inari 
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TSARMITUNTURIN ERÄMAA 
Inari 
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HAMMASTUNTURIN ERÄMAA 
Inari, Sodankylä, Kittilä 

27 



28 

LIITE l.O 
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PULJUN ERÄMAA 
Kittilä, Enontekiö 
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KEMIHAARAN ERÄMAA 
Savukoski 
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LIITE 12 
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TUNTSAN ERÄMAA 
Salla, Savukoski 


