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METSÄHALLITUKSEN SELVITYS KÄSIVARREN KANSALLISPUISTON
PERUSTAMISEDELLYTYKSISTÄ
Suomen Latu ry ja Tunturilatu ry ovat tutustuneet Metsähallituksen
selvitykseen Käsivarren kansallispuiston perustamisedellytyksistä.
Tuemme kansallispuiston perustamista vaihtoehdon Ve2 mukaisella
aluerajauksella. Mikäli Ve2 mukainen aluerajaus ei onnistu, myös
Ve1:stä voidaan saada rajaukseltaan toimiva kansallispuisto. Näemme,
että kansallispuistostatus lisäisi alueen retkeilypalveluja, niiden laatua ja
alueen tunnettavuutta myös maamme ulkopuolella.
Ve1 (osa-alue A) on pinta-alaltaan suppein, n. 7 500 ha. Se on kokonaan
erämaa-alueen ulko-puolella ja käsittää Saana-tunturin alueen
ympäristöineen, myös perustetut suojelualueet. Ve2 (osa-alueet A ja B,) on
pinta-alaltaan noin 66 500 ha ja käsittää Saanan ympäristön lisäksi
Käsivarren erämaa-alueen luonto- ja maisema-arvoiltaan tärkeimmät osat,
varsinaisen suurtunturialueen järvineen, virtavesineen ja huippuineen.
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KÄSIVARREN MERKITYS RETKEILYLLE
Lausuttavana olevassa selvityksessä kerrotaan, että Vaihtoehto Ve2 on
virkistys- ja nähtävyysarvoiltaan Suomen mittakaavassa korkeaa
kansallispuistotasoa. Puiston perustaminen turvaisi nykytilaa paremmin
sen, että myös alueen palveluvarustus ja opastus saataisiin alueen arvoa
vastaavalle tasolle. Suomen Ladun ja Tunturiladun näkökulmasta tämä on
merkittävin kansallispuiston perustamista puoltava seikka.
Käsivarren alue on luonnonoloiltaan ainutlaatuinen Suomessa ja siksi
erittäin tärkeä ja merkityksellinen retkeily- ja vaelluspaikka. Vastaavia
olosuhteita yli 1000 metrin tuntureineen ei ole Suomen puolella missään
muualla.
Erämaa-alueilla liikutaan ja retkeillään jokamiehenoikeudella. Tällä hetkellä
erämaa-alueella on vain vähän opastettuja reittejä, hiihtolatuja ja retkeilyä
palvelevia rakenteita. Näemme, että kansallispuistostatus lisäisi alueen
retkeilypalveluita ja niiden laatua.
Perustettavan kansallispuiston ei tule estää jokamiehenoikeudella
liikkumista tai esimerkiksi telttailua perusteetta. Sen sijaan kulkemista
voidaan ohjata opasteilla ja hyvillä reitistöillä. Erityisen tärkeää
kulunohjaus on luonnontieteellisesti arvokkailla alueilla, joissa kuluminen
uhkaa luontoarvoja jo nyt. Polkujen kestävöinnillä ja laadukkailla, mutta
olosuhteisiin sopivilla rakenteilla retkeilijät saadaan pysymään halutuilla
poluilla.
On todennäköistä, että kansallispuistostatus lisäisi alueen kävijämääriä.
Erityisesti tulisi panostaa mielekkäisiin ja vetovoimaisiin
päiväretkeilyreitteihin ja niiden tarjontaan. Ne vaeltajat, jotka ovat
liikkuneet suurtunturien erämaa-alueella ennenkin, tuntevat luonnonolot
ja osaavat toimia niissä. Mahdollisen kansallispuiston palveluiden
vyöhykkeistäminen on siten perusteltua ja palvelee eri tavoitteilla
retkeileviä ja vaeltavia. Erämaa-alueella ja syrjävyöhykkeellä
Metsähallituksen jo nyt ylläpitämät kämpät ovat riittävä ja hyvä palvelu.
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KANSALLISPUISTON VIRKISTYSPALVELUISTA
Perustettavassa kansallispuistossa tulisi voida ajaa moottorikelkalla
tietyillä, osoitetuilla urilla. Moottorikelkkauria käytetään talvisin paljon
hiihtämiseen ja vaikeissa olosuhteissa ne ovat myös talviretkeilijöiden
turvaverkosto.
Suomen Latu ja Tunturilatu esittävät myös, että puistossa olisi
mahdollista toteuttaa esimerkiksi huollettuja hiihtovaelluksia.
Kansallispuisto mahdollistaisi Metsähallituksen hallinnoiman
Kilpisjärven Luontotalon toiminnan ja aukioloajan laajentumisen.
Pidämme näitä muutoksia hyvinä.

MUUTA
Pidämme tärkeänä saamelaiselinkeinojen turvaamisen
suunnittelualueella. Paikallisten asukkaiden liikkuminen alueella
sovitulla tavalla motorisoidusti, elinkeinojaan (mm. kalastus ja
metsästys) harjoittaen on oltava mahdollista.
Kansallispuisto ja parantunut päiväreittitarjonta tarjoaisi yrittäjille
lisääntyvät mahdollisuudet työllistämiseen ja majoituspalveluihin.
Selvityksen mukaan ehdotetuilla alueilla Ve1 ja Ve2 on huomattava
määrä kulttuuriperintökohteita aina kivikaudelta sota-aikaan asti.
Kulttuuriperintökohteet tuovat merkittävää lisäarvoa ja sisältöä retkille.
Hyvällä kulunohjauksella ja opastuksella kulttuuriperintökohteita on
mahdollista tuoda kulkijoiden saapuville ja nähtäville. Näemme ne
arvokkaana ja liikuttavana tekijänä mahdollisessa kansallispuistossa.
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Toivomme, että käsivarren alueella voitaisiin Metsähallituksen luvalla
toteuttaa esimerkiksi Erävaelluksen SM-kilpailut tai muu vastaava
tapahtuma.

Eki Karlsson, toiminnanjohtaja, Suomen Latu ry, puh: 044 328 3286
Timo Tulosmaa, puheenjohtaja, Tunturilatu ry, puh: 040 744 0565
Anne Rautiainen, asiantuntija, Suomen Latu ry, puh: 050 545 6539
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