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METSÄHALLITUKSEN SELVITYS OLVASSUON KANSALLISPUISTON
PERUSTAMISEDELLYTYKSISTÄ
Suomen Latu on tutustunut Metsähallituksen selvitykseen Olvassuon
kansallispuiston perustamisedellytyksistä. Kannatamme Olvassuon
kansallispuiston perustamista. Näemme, että kansallispuiston
perustaminen lisäisi arvokkaan suoalueen retkeilypalveluja ja
virkistyskäyttöä. Kansallispuisto parantaisi myös alueen
saavutettavuutta.

OLVASSUON VIRKISTYSKÄYTTÖ TÄLLÄ HETKELLÄ
Olvassuo on vetovoimainen ja hieno esimerkki Suomen suoluonnosta.
Kuten Metsähallituksen selvityksessäkin todetaan, ilman
kansallispuistostatusta alueella ei ole luontomatkailuun tai
virkistyskäyttöön liittyviä kehittämistavoitteita. Tällä hetkellä alueella
on noin 4000 käyntiä vuodessa ja ulkoilureittejä ja ulkoilun
palvelurakenteita on vain vähän.
Alueen virkistyskäyttöön kohdistuvat odotukset kasvavat merkittävästi,
mikäli kansallispuisto toteutuu.
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UUSIEN ULKOILUREITTIEN TARVE
Mikäli kansallispuisto toteutuu, alueen virkistyskäyttöä palveleviin
rakenteisiin tulisi panostaa. Suomen Latu pitää hyvinä selvityksessä
listattuja uusia reittejä, joille todennäköisesti olisi tarvetta ja kysyntää.
Tällaisia ovat mm. nykyistä pidempi, noin 5 km ympyräreitti alueen
päiväkävijöille.
Koska Olvassuon alueelle ovat ominaisia mm. suoluonto, erämaisuus ja
hiljaisuus, tulisi reiteillä mahdollistaa myös päiväkäyntiä pidempi
luontomatka alueelle. Siksi kannatamme myös ajatusta merkitä
erämaisia, hyvin niukasti varusteltuja reittejä, jotka hyödyntäisivät jo
olemassa olevia kulkureittejä.
Tiaisen torpan kytkeminen Olvassuohon keskipitkällä vaellusreitillä on
hyvä ajatus.
Reittisuunnittelussa tulisi huomioida suoluonnon erityisyys siten, että
reitit hyödyntäisivät suon vetovoimaa ja esittelisivät mahdollisuuksien
mukaan suon erityispiirteitä.
Kansallispuistostatuksen myötä alueelle tarvittaisiin kaksi ympäröiviltä
pääteiltä asti hyvin opastettua sisääntuloväylää. Hyvät opasteet
parkkipaikoille ja polkujen alkuun ovat erittäin tärkeitä ja parantavat
alueen saavutettavuutta nykyisestä.
Suomen Latu ehdottaa lisäksi, että kolmas sektori otettaisiin mukaan
kansallispuiston perustamiseen ja ylläpitoon. Tämä sitouttaisi
kansalaisjärjestöt kansallispuiston toimintaan ja samalla järjestöjen
tarpeet huomioitaisiin jo suunnitteluvaiheessa.
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HUOLET
Olvassuon kansallispuistoa koskevassa selvityksessä todetaan, että
uuden kansallispuiston perustamisen kustannukset sekä statuksen
parhaimmillaan luoman kasvavan luontomatkailun edellytysten
luominen ja ylläpito ovat kuluja, joita ei Metsähallituksen nykyisillä
resursseilla pystytä hoitamaan.
Kansallispuistoilta odotetaan kuitenkin niin laadukkaita
virkistyspalveluja ja tiedotusta, että niihin tulisi olla rahat olemassa jo
ennen puiston perustamista. Ilman kansallispuiston ylläpitoon
tarvittavia korotuksia valtion budjetista virkistyskäyttörakenteiden laatu
heikkenee ja sitä kautta myös niiden matkailu- ja virkistyskäyttö.
Mikäli Olvassuosta tulee kansallispuisto, sen sisällä tulee olemaan
luonnonsuojelullisista syistä liikkumisrajoitusalueita. Pidämme
tärkeänä, että alueilla, joilla liikkumisen rajoittamiseen ei ole
luonnontieteellisiä perusteluja, voidaan liikkua ja leiriytyä
jokamiehenoikeuden mukaisesti.
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