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Lausunto Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan 

 
Enontekiön kunta täydentää edellistä lausuntoaan (esityksen sivut 134-135) lausuu seuraavaa 
Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta: 

 
Enontekiön kunta toteaa, että Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta ei käy 

ilmi, kuinka kauan sen on määrä olla voimassa tai milloin se on määrä uusia.  Tämä olisi tärkeä 

kirjata. 

 

Enontekiön kunta pitää hyvänä, että suunnitelmassa aiheellisesti painotetaan useassa kohtaa 

luvattomasta maastoliikenteestä johtuvia ongelmia. Enontekiön kunta toivoo, että viranomai-

syhteistyöllä (poliisi, raja, metsähallitus ym.) saadaan lisää valvontaa luvattoman maastoliiken-

teen valvomiseen alueella. 

 

Enontekiön kunnan näkemyksen mukaan poronhoidon digitalisaation tukeminen (esim. poro-

työt.fi palvelut) on kannatettava linjaus. Suunnitelmaan olisi hyvä kirjata tarve keskustella yh-

teistyöstä paliskunnan kanssa uusien digitalisaatiota tukevien toimenpiteiden aikaansaamiseksi 

(esimerkiksi tarkempi paikkatieto, liikkujien vapaaehtoinen paikkatiedon luovutus). 

 

Enontekiön kunta katsoo, että  alueen infrastruktuuria (kuten autiotupia ja opasteita) ei tulisi 

ainakaan vähentää, koska yhteisenä tavoitteena on alueen kestävä kehitys ja kansainvälisesti 

tunnustettu asema erämaakohteena.  

 

Enontekiön kunta näkee luontomatkailun kansainvälisen kehittämisen hyvänä linjauksena. Tu-

lee kuitenkin ottaa huomioon, että suurin osa Käsivarren alueen tulevasta matkailun kasvusta 

kohdistuu Kilpisjärveen, missä kasvu tulee nimenomaan kansainvälisestä (ei-pohjoismaisesta) 

matkailijasta. Tämä toteutuu etenkin talvimatkailussa. Nämä matkailijat menevät harvemmin 

erämaahan itsenäisesti kuin kotimaiset matkailijat, minkä vuoksi suora paine erämaa-alueelle ei 

kasva samaa tahtia matkailijamäärien kanssa. Kansainvälisen matkailijan jättämä vaikutus alue-

talouteen on keskimäärin suurempi kuin kotimaisen matkailijan. Tämä tarkoittaa myös sitä, et-

tä pienemmillä matkailijavolyymeilla voidaan saada aikaan taloudellisesti kestävää yritystoimin-

taa. Pienemmät volyymit puolestaan helpottavat sosiaalista ja ekologista kestävyyttä. Kansain-

välistymisen tulisi siten olla kaikkien alueen toimijoiden yhteinen tavoite. Matkailuyrityksillä on 

tarve ja mahdollisuus vastata tähän kysyntään. Tämän vuoksi suunnitelmassa tulisi tiedostaa ja 

huomioida matkailualan uhkana liian tiukka suhtautuminen uusiin tuotteisiin. 

 

 

 

 



 

 

 

Kilpisjärven ja Saanan alue muodostaa yhteisen ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen systee-

min. Esimerkiksi edellisessä kohdassa mainituista syistä Kilpisjärven ja Saanan alueelle suunni-

teltu toiminta voi vähentää painetta erämaa-alueelta. Matkailun yritystoiminnan uhkana ovat 

myös kaikki sellaiset luvituskäytännöt, joista ei saada varmuutta 12 kk ennen asiakkaan tuloa. 

Kansainvälisen matkailun myynti – etenkin matkanjärjestäjämarkkinoilla – tapahtuu 9-12 kk 

ennen matkustajan saapumista. Tämä tulisi lisätä matkailutoiminnan uhat -kohtaan. 

 

Enontekiön kunta toteaa, että arkkien luvituskäytännön muutoksessa tulee ottaa huomioon 

Enontekiön kunnan rakennusvalvonnasta riippumattomat käsittelyajat. Rakennusvalvonnan lin-

jaukset asiassa voivat olla valtakunnallisia ennakkotapauksia, mikä todennäköisesti johtaa oike-

usprosessiin. Enontekiön kunta ehdottaakin siirtymäaikaa (esimerkiksi vuoden 2020 loppuun 

asti) vanhalla luvituskäytännöllä, kunnes linjauksien mahdolliset oikeusprosessit ovat valmiit. 

 

Enontekiön kunta 
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