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Lausuntopyyntö saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelmaksi 2022 - 2027
Diaarinumero: MH 4492/2020

Suomen Latu on valtakunnallinen, 93 000 jäsenen ulkoilujärjestö. Edistämme luonnon virkistyskäyttöä
ja ulkoilua kaikkina vuodenaikoina. Visiomme on, että jokainen löytää itselleen mielekkään tavan
ulkoilla ja nauttia luonnosta.
Suomen Latu on perehtynyt lausunnolla olevaan Saamelaisten kotiseutualueen
luonnonvarasuunnitelmaan 2022-2027. Kiitämme laajaa ja keskustelevaa valmistelua ja eri osapuolten
arvostavaa kuuntelua. Alueelle kohdistuu paljon hyvin erilaista luonnon virkistyskäyttöä ja luonnos
antaa hyvän pohjan yhteensovittaa ja kehittää sitä alueen muiden toimintojen ja toimijoiden kanssa.
Huomioita liittyen toimintaohjelman numeroituihin kohtiin.
2. Yhteistyöryhmät, joiden tehtävään kuuluu maankäytön suunnittelu mukaan lukien virkistyskäytön
reittien suunnittelu yhdessä, on hyvä asia.
9. LAC-menetelmä on kiinnostava tapa tarkastella kestävyyttä. Voidaanko sillä havaita myös
esimerkiksi suuren kävijämäärän aiheuttama virkistyskohteen ruuhkautuminen ja sitä kautta
virkistyskäytön laadun mahdollinen lasku?
10. Autiotupaverkosto ja sen ylläpito on erittäin tärkeää paitsi turvallisuuden, myös perinteisen
suomalaisen ulkoilukulttuurin jatkuvuuden näkökulmasta.
12. Saamelaisten kotiseutualueen retkietiketti. Olemme parhaillaan uudistamassa yhteistyössä
Metsähallituksen kanssa maastopyöräilyn etikettiä. Olemme laatineet myös mm. hiihto-, pulkkamäki-,
pysäköinti- ja pandemian aikainen ulkoilu -etiketit yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Olisiko Suomen
Ladulla mahdollisuutta olla mukana tässä työn alle tulevassa etiketissä erityisesti viestinnällisestä
näkökulmasta?
33. Ilmaston lämpenemisen huomioiminen reittisuunnittelussa on tärkeää paitsi turvallisuuden, myös
turhien investointien välttämisen näkökulmasta.
61. ja 63. Kattava ja hyvä kirjaus luonnon virkistyskäytön edistämisestä. Pitää sisällään kysyntään
vastaamisen ja kehittämisen.
62. Opastuspiste Saariselälle on varmasti tarpeen.

65. Päiväretkikohteiden huomioiminen omana kohtanaan on hyvä asia. Niiden kysyntä on kovaa.
78. Ehdotamme, että kirjaus alkaisi esimerkiksi siten, että: Pääsääntöisesti avotulentekoon ja
polttopuiden ottoon tarvitaan aina maanomistajan lupa. Ne eivät ole jokamiehenoikeuksia.
Metsähallituksen tekemän päätöksen perusteella tulenteko käyttäen kuivia oksia, risuja ja pieniä
juurakoita on kuitenkin Pohjois-Suomen valtion mailla sallittua.
Joillakin luonnonsuojelualueilla tulenteko on kielletty tai sitä on rajoitettu alueen
perustamissäädöksissä. Jos luonnonsuojelu-, erämaa- tai muulle alueelle on laadittu hoito- ja
käyttösuunnitelma ja/tai on annettu järjestyssääntö, tulenteossa noudatetaan niiden kirjauksia. Edellä
tarkoitettujen luonnonsuojelu- ja erämaaalueiden ulkopuolella tulenteossa tulee ensisijaisesti käyttää
huollettua tulentekopaikkaa, jos sellainen on alle puolen kilometrin etäisyydellä tarjolla. Tulenteossa
on joitakin aluekohtaisia hoito- ja käyttösuunnitelmissa esitettyjä poikkeuksia, jotka koskevat muun
muassa kullankaivajien puunottoa.
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