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Viite: Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistaminen, 

VN/652/2019 

Suunnittelualue kattaa Enontekiön kunnassa sijaitsevan varsinaisen Käsivarren erämaa-

alueen lisäksi 1094 hehtaaria Natura 2000 -suojeluohjelmassa olevaa aluetta. Erämaa-

alueen sisällä on Valtijoen harjujensuojeluohjelmakohde ja Ánnjaloanjin luonnonsuojelu-

alue.  

Suunnittelualue sijoittuu kokonaan saamelaisten kotiseutualueelle ja Käsivarren palis-

kunnan alueelle. Suunnittelualue kattaa hieman alle puolet paliskunnan pinta-alasta ja sen 

merkitys Käsivarren paliskunnan toimintaedellytysten turvaamiseksi on suuri. Suunnitte-

lualue on kokonaisuudessaan poronhoidolle tärkeä toiminta-alue. Suunnittelualueella 

toimii useita siidoja. Alueelle sijoittuu Suomen ja Norjan valtakuntien välinen rajapo-

roesteaita, Käsivarren paliskunnan laidunkiertoaita, useita porokämppiä sekä poroerotus-

aitoja.  

Poronhoito perustuu porojen vapaaseen laiduntamiseen, erilaisiin vuodenaikaisiin lai-

dunalueisiin sekä poronhoidon muihin toiminnallisiin alueisiin. Yhtenäiset laidunalueet ja 

porojen laidunnusrauha ovat poronhoidon tärkeimpiä edellytyksiä. Erilaiset luonnonsuo-

jelualueet ovat poronhoidon kannalta monin tavoin hyvin tärkeitä, koska poronhoidon 

kannalta haitallinen tai häiriötä aiheuttava muu maankäyttö näillä alueilla on kiellettyä, 

vähäistä tai rajoitettua. Reitit ja muu häiriö tuleekin keskittää jo olemassa oleville matkai-

lualueille ja syrjävyöhyke pitää mahdollisimman luonnontilaisena.  

Maasuurpetojen, etenkin ahman porotaloudelle aiheuttamat vahingot ovat olleet erittäin 

korkealla tasolla viimeisen kymmenen vuoden ajan. Ainoa keino vähentää vahinkoja ja 

porotalouden kannattavuuden heikkenemistä sekä valtion petovahinkokorvausten maksu-

taakkaa, on vahinkoa aiheuttavien maasuurpetojen poisto. On hyvä, että hoitosuunnitelma 

mahdollistaa erityisen suurta vahinkoa aiheuttavien petojen poikkeuslupametsästyksen 

myös jatkossa suunnittelualueella.  

Käsivarren paliskunta vastustaa Kilpisjärveltä Haltille vievän risureitin muuttamiseksi 

moottorikelkkauraksi tai vastaavaksi. Myös Paliskuntain yhdistyksen näkemyksen mu-

kaan moottorikelkkaura aiheuttaa poronhoidolle tarpeetonta haittaa ja häiriötä sekä lisää 

myös laitonta maastoliikennettä. Paliskunnan kanta tulee huomioida suunnittelussa. Mi-

käli risureitistä tehdään moottorikelkkaura tai vastaava, on paliskunnan kanssa neuvotel-

tava riittävän aikaisessa vaiheessa poronhoitolain 53 §:n mukaisesti.  
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Koiravaljakkotoimintaa ei tule laajentaa eikä uusia koiraparkkeja perustaa Käsivarren 

alueelle koiravaljakkotoiminnan aiheuttamien häiriöiden vuoksi. Käsivarren paliskunnan 

alueella metsästyspaine on kasvanut viime vuosien aikana. Metsästäjien ja etenkin heidän 

käyttämiensä koirien määrä tulisi pitää kohtuullisena, koska vapaana kulkevat metsästys-

koirat aiheuttavat poronhoidolle paljon erilaista häiriöitä ja vahinkoja.  

Porojen (aiemmin tunturipeurojen) laidunnus kuuluu Käsivarren alueen alkuperäiseen 

luontoon oleellisena ja luonnollisena osana ympäristöä. Laidunnuksella on myös neutraa-

leja ja positiivisia vaikutuksia alueen luontoon ja sillä on tärkeä asema tunturin ravinto-

verkossa. Osa lajeista on laidunnuksesta riippuvaisia ja ilman sitä maisema pusikoituu. 

Kevyt kesälaidunnus estää metsänrajan nousemisen ja pajukkojen leviämisen lämpene-

västä ilmastosta huolimatta. Pusikoitumisen estämisellä on positiivisia vaikutuksia ilmas-

tonmuutokseen. Pusikoituminen kiihdyttäisi myös ilmaston lämpenemistä vapauttamalla 

tunturin maaperään sitoutuneet valtavat hiilivarastot ilmakehään ja romauttamalla alueen 

heijastuskertoimen kevättalvella. Ilmastonmuutoksella on suuret vaikutukset poronhoi-

toon ja myös Käsivarren alueen ympäristölle.  

Erämaalain (62/1991) 1 §:n mukaan erämaa-alueita perustetaan alueiden erämaaluonteen 

säilyttämiseksi, saamelaiskulttuurin ja luontaiselinkeinojen turvaamiseksi sekä luonnon 

monipuolisen käytön ja sen edellytysten kehittämiseksi. Kehittämismahdollisuudet 1 ja 2 

eivät sellaisenaan tue Käsivarren erämaa-alueen perustamistarkoitusta. Matkailun ja kävi-

jämäärien lisääminen vie tilaa poroelinkeinolta ja muilta luontaiselinkeinoilta ja aiheuttaa 

tarpeetonta haittaa ja häiriötä. Saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytykset heikkene-

vät muun maankäytön vuoksi. Rakenteiden ja reittien rakentaminen sekä kasvava ihmis-

määrä vähentää alueen erämaisuutta. Nämä asiat tulee ottaa huomioon määriteltäessä ke-

hittämismahdollisuuksia Käsivarren erämaa-alueelle. Muualla Lapissa on jo huonoja ko-

kemuksia hallitsemattomasta matkailun kasvusta. 

On hyvä, että hoitosuunnitelmassa päämäärinä ovat omina kohtinaan poronhoidon ja lai-

dunrauhan turvaaminen sekä se, että hoito- ja käyttösuunnitelma tukee saamelaiskulttuu-

rin elinvoimaisuutta. Akwé Kon-ryhmän perustaminen hoito- ja käyttösuunnitelman te-

kemistä varten koettiin myös hyväksi ja ryhmän perustaminen tulisikin ottaa jatkossa py-

syväksi käytännöksi erilaisissa hankkeissa.  

Mahdollisia uusia reittejä, maastoliikennettä, muuta maankäyttöä tai muita poronhoitoon 

vaikuttavia toimenpiteitä suunniteltaessa on jatkossakin neuvoteltava paliskunnan kanssa.  
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