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LÄNSI-LAPIN LUONNONSUOJELUALUEITA KOSKEVA ASETUSVALMISTELU 

 

Ympäristöministeriö valmistelee asetusluonnoksia, jotka koskevat luonnonsuojelualueiden perustamista 

Lapin maakuntaan, pääasiassa Länsi-Lapin ja eräille Itä-Lapin alueille. Kaikki perustettavat alueet ovat 

valtion omistuksessa. Alueet on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin, ja ne kuuluvat pääosin 

eri suojeluohjelmiin sekä Natura 2000 -verkostoon. 

  

Lapin maakuntaan on tarkoitus perustaa valtioneuvoston asetuksella 75 luonnonsuojelualuetta, joiden 

yhteispinta-ala on noin 72 000 hehtaaria. Lisäksi ympäristöministeriön asetuksella perustettaisiin 71 pie-

nempialaista luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 2 200 hehtaaria. 

 

Perustettavat alueet sijoittuvat 22 paliskunnan alueille poronhoitoalueella ja erityisesti poronhoitoa var-

ten tarkoitetulla alueella.   

 

 

Vaikutukset poronhoitoon 

 

Luonnonsuojelualueet ovat yleensä erittäin tärkeitä alueita poronhoidolle, sillä niillä rajoitetaan muuta 

maankäyttöä, kuten metsätaloutta, turvetuotantoa tai muuta teollista maankäyttöä, jotka vaikuttavat ne-

gatiivisesti porojen laidunrauhaan, porolaitumiin ja poronhoidon harjoittamiseen. Suojelualueiden pe-

rustamisessa uhkana nähdään porotaloudelle haittaa aiheuttavien maasuurpetojen vahinkoperusteisen 

poistamisen mahdollinen vaikeutuminen.  

 

Alueet tullaan perustamaan valtioneuvoston ja ympäristöministeriön asetuksilla muiksi luonnonsuojelu-

alueiksi. Luonnonsuojelulain (LSL 1096/1996) mukaan muuhun luonnonsuojelualueeseen sovelletaan, 

mitä 13–15 §:ssä ja 16 §:n 1 momentissa säädetään kansallis- ja luonnonpuistosta. Tämä tarkoittaa, että 

alueilla saa harjoittaa poronhoitoa poronhoitolain (848/90) mukaisesti (LSL 14 §), sekä luvanvaraisesti 

rakentaa poronhoitoon liittyviä rakennuksia ja rakennelmia (15 §). Luonnonsuojelualueilla ei myöskään 

rajoiteta liikkumista tehtävissä, jotka ovat tarpeen poronhoitoa varten (18 §). Alueilla on myös mahdol-

lista poistaa sellaisten pyyntiluvanvaraisten riistaeläinlajien yksilöitä, jotka suojelualueen ulkopuolella 

aiheuttavat ilmeisen uhan ihmisen turvallisuudelle tai omaisuudelle aiheutuvasta merkittävästä taloudel-

lisesta vahingosta. Perustettavat alueet sijaitsevat metsästyslain 8 §:ssä mainittujen kuntien alueella, jol-

loin luonnonsuojelualueilla metsästys on jatkossakin sallittua (17 §), sillä sitä ei ole erikseen luonnok-

sissa ehdotettu rajoitettavaksi. Tämä on poronhoidon kannalta tärkeää säilyttää myös säädösten jatko-

valmistelussa, jotta porotalouden kärsimiä petovahinkoja voidaan ehkäistä ja vähentää kannanhoidolli-

silla poikkeusluvilla tapahtuvalla metsästyksellä sekä vahinkoperusteisilla poikkeusluvilla.  
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Paliskuntain yhdistys katsoo, ettei jo aiemmin suojeluun varattujen alueiden perustamisesta luonnonsuo-

jelulain mukaisiksi muiksi luonnonsuojelualueiksi ole juurikaan haittaa poronhoidolle, eikä näe estettä 

alueiden perustamiselle ehdotetulla tavalla.  
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