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Viite: Metsähallituksen avoin lausuntopyyntö 30.9.2013 (www.metsa.fi/kasivarsi) 

ASIA: WWF:n lausunto Metsähallituksen selvityksestä Käsivarren kansallispuiston 

perustamisedellytyksistä 

 

WWF on tutustunut avoimella lausuntokierroksella olevaan Metsähallituksen selvitykseen 

Käsivarren kansallispuiston perustamisedellytyksistä. Selvitys on kattava ja asiantuntevasti laadittu.  

 

Kuten selvityksessä todetaan, Käsivarren kansallispuisto täyttää kirkkaasti kansallispuiston 

perustamisedellytykset ja se täydentäisi nykyistä kansallispuistoverkostoa poikkeuksellisen 

merkittävällä tavalla. Samalla Käsivarren kansallispuisto täydentäisi myös Suomen, Ruotsin ja 

Norjan yhteistä suojelualueverkostoa.  WWF kannattaa lämpimästi Käsivarren kansallispuiston 

perustamista. 

 

Rajaus 

 

Metsähallituksen esittämästä kahdesta toteutusvaihtoehdoista WWF kannattaa ehdottomasti 

laajempaa, noin 665 neliökilometrin aluetta (Ve2 eli osa-alueet A+B), joka käsittää luonto- ja 

maisema-arvoiltaan Käsivarren kaikkein arvokkaimmat osat eli Saanan ympäristöineen ja koko 

suurtunturialueen.  

 

Käsivarsi on Suomen ainoa suurtunturialue ja siksi sekä luontoarvoiltaan että maisemiltaan täysin 

ainutlaatuinen maassamme. Käsivarren kansallispuisto toisi kansallispuistoverkostoomme 

keskipaljakan luontotyyppejä, jota ei ole muualla Suomessa. Lisäksi esitetyssä puistossa on 

eliölajistoltaan poikkeuksellisen arvokkaita kalkkiperäisiä tunturialueita. Ainutlaatuisuutensa takia 

alueelle kohdistuu suuria virkistyskäyttöpaineita, jotka on kansallispuistoa perustettaessa otettava 

huomioon, jotta luontoarvot eivät vaarannu.  

 

Lajiston suojelun ja erityisesti äärimmäisen uhanalaisten, laajalla alueella liikkuvien naalin ja ahman 

suojelun kannalta Metsähallituksen esittämää vaihtoehto Ve2:a (osa-alueet A+B) parempi ratkaisu 

olisi selvityksen laajin rajausvaihtoehto Ve4 (osa-alueet A, B, C ja D), jossa Saanan ympäristön (osa-

alue A) lisäksi Käsivarren erämaa-alue kokonaisuudessaan perustettaisi kansallispuistoksi.  

 

Toisaalta on hyvin tärkeää, että osa-alue A (Saana ympäristöineen) on kansallispuiston rajauksessa 

mukana, koska alueella on hyvin suuria luontoarvoja ja toisaalta tälle alueelle kohdistuu kaikkein 

suurin virkistyskäyttöpaine. 
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Jos kansallispuisto toteutetaan Metsähallituksen esittämän vaihtoehdon Ve2 (osa-alueet A+B) 

mukaisesti, on rajausta kuitenkin syytä laajentaa ainakin Poroenon itä-/pohjoispuolelle jäävällä 

alueella Norjan rajalla etelään Reisan kansallispuiston etelärajaan saakka. Käsivarren kansallispuisto 

ja Reisan kansallispuisto Norjassa muodostaisivat yhdessä rajan ylittävän hyvin edustavan 

kansallispuistoparin. 

 

Alueen hoito ja käyttö  

 

WWF uskoo, että kansallispuisto olisi alueen matkailulle merkittävä uusi vetovoimatekijä, ja että 

alueelle erittäin tärkeän matkailuelinkeinon tarpeet voidaan hyvin ottaa huomioon kansallispuiston 

perustamissäädöksissä. Kansallispuiston perustaminen selkeyttäisi alueen käytön ohjausta erityisen 

herkillä kohteilla kuten uhanalaisten lajien ja luontotyyppien esiintymien alueilla.  

 

Kuten selvityksessä todetaan, kansallispuistoissa tulee suosia omin voimin liikkumista. Merkittävä 

osa kansallispuiston alueesta on syytä rauhoittaa motorisoidulta matkailulta. Selvityksen linjaus, 

että enontekiöläisille yrityksille sallittaisi maanhaltijan luvalla moottorikelkkasafareiden 

järjestäminen Haltin reitillä, on WWF:n mielestä perusteltu ja hyväksyttävä.  

 

Myös linjaus, että paikallisten asukkaiden moottorikelkkaliikenne ohjattaisiin kansallispuistolakiin 

kirjattavalla lupakäytännöllä kalastuksen kannalta tärkeimmille järville, ja että kulkemisreitit niille 

ohjattaisiin pidempien siirtymisten osalta Haltin reitille, on WWF:n mielestä hyvä.  

 

Sen sijaan lentomatkailu ei WWF:n mielestä kuulu kansallispuistoon, eikä WWF tue selvityksen 

ehdotusta, että lentokuljetukset sallittaisiin hoito- ja käyttösuunnitelmassa määriteltäville kohteille 

kansallispuistossa. 

 
Suomessa sovellettavan kansainvälisen IUCN:n suojelualueiden luokittelun mukaan metsästys ei 

pääsääntöisesti kuulu kansallispuistoon. Pohjois-Suomen kansallispuistoissa on metsästys kuitenkin 

luonnonsuojelulain 16§:n mukaan on mahdollista sallia paikallisille asukkaille. Käsivarren 

kansallispuiston alueella tämä tarkoittaisi käytännössä lähinnä riekon ja hirven pyyntiä. 

Selvityksessä Metsähallitus ehdottaakin, että paikallisille asukkaille taattaisiin metsästysoikeuden 

jatkuminen kansallispuistossa. WWF:n mielestä tämä edellyttää että, puisto perustetaan riittävän 

laajana ja että puiston herkimmille alueille perustetaan metsästysrajoitusalueita. 
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