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TEKIJÄ(T ) Metsähallitus 
JULKAISUN NIMI Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 
TIIVISTELMÄ Erämaalain mukaisesti Metsähallitus on laatinut Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttö-

suunnitelman. Erämaalain tavoitteena on alueen erämaaluonteen säilyttäminen, luontaiselinkeino-
jen ja saamelaiskulttuurin turvaaminen sekä luonnon monipuolisen käytön ja sen edellytysten kehit-
täminen.  
 
Suunnitelma perustuu lakeihin ja asetuksiin, alueella tehtyihin selvityksiin, maastokäynteihin, pai-
kallisten asukkaiden ja sidosryhmien esittämiin näkemyksiin sekä neuvotteluihin saamelaiskäräjien 
kanssa. Suunnitelmaa varten perustettiin yhteistyöryhmä, johon kutsuttiin edustajat eri sidosryh-
mistä. 
 
Metsähallitus otti Hammastunturin hoito- ja käyttösuunnitelmatyössä käyttöön vapaaehtoiset Akwé: 
Kon -ohjeet. Ohjeiden tarkoitus on turvata luonnon monimuotoisuuden säilyminen sekä alkuperäis-
kansakulttuurien luontosuhteen ja perinteisen tiedon säilyminen. Saamelaiskäräjät nimesi erillisen 
Akwé: Kon -työryhmän valmistelemaan ohjeiden mukaisia toimenpiteitä hoito- ja käyttösuunnitel-
man laadinnassa. Työryhmän jäsenet osallistuivat halutessaan myös yhteistyöryhmän kokouksiin.  
 
Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 184 000 hehtaaria. Hammastunturin erämaa-alue on 
lakisääteistä erämaa-alueista kolmanneksi suurin. Suunnittelualue sijoittuu Inarin (90 %), Sodanky-
län (9 %) ja Kittilän kuntien alueille.  Suunnittelualue kuuluu lähes kokonaan saamelaisten kotiseu-
tualueeseen. Alue jakautuu Hammastunturin, Sallivaaran, Ivalon, Lapin ja Kuivasalmen paliskun-
tien laidunalueille. Hammastunturin paliskunnalle erämaa-alue on erityisen tärkeä, koska sen osuus 
suunnittelualueen pinta-alasta on huomattava. 
 
Pohjoisessa, idässä ja etelässä alue rajoittuu Metsähallituksen metsätalouden käytössä oleviin alu-
eisiin, koillisessa pieneltä osin Inarin yhteismetsään ja lounaassa Naatsukka-aavan soidensuojelu-
alueeseen. Lännessä Hammastunturin erämaa-alueella ja Lemmenjoen kansallispuistolla on yh-
teistä rajaa n. 50 km. 
 
Tehdyt kulttuuriperintöinventoinnit kertovat, että Hammastunturin erämaan historia on rikas ja mer-
kit ihmisen toiminnasta alueella ulottuvat esihistoriasta nykyaikaan saakka.  
 
Erämaa-alueella on kaksi merkittyä retkeilyreittiä: Pahaojan polku sekä Kulmakurun hiihtoreitti. Iva-
lojoki on suosittu melontareitti. Ivalo–Inari-välinen moottorikelkkaura sijoittuu osin myös erämaa-
alueelle. Hammastunturin erämaa-alueen vuosittaiseksi käyntimääräksi arvioidaan 42 000 käyntiä.  
 
Alue on osa laajempaa riistatalousaluetta. Alue on perinteisesti paikallisille tärkeää pyyntialuetta. 
Hammaskaira ja sen vaikutuspiiriin kuuluvat alueet ovat tunnettuja erityisesti karhun, hirven ja ka-
nalintujen pyyntialueena. Ivalojoki on Inarijärven vaeltavan taimenen tärkein lisääntymisjoki. 
 
Suunnitelman päämääränä on säilyttää alue mahdollisimman erämaisena ja rakentamattomana 
paikalliskulttuurin harjoittamista tukevana erämaana.  
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SEKRETESSGRAD Offentlig DIARIENUMMER MH 5449/623/2012 
  
TYP AV SKYDDSOMRÅDE/ 
SKYDDSPROGRAM 

ödemarksområde, Natura 2000-område 

OMRÅDETS NAMN Hammastunturi 
NATURA 2000-OMRÅDETS 

NAMN OCH KOD  
FI1300203 

REGIONENHET Laplands naturtjänster 
  
FÖRFATTARE Forststyrelsen 
PUBLIKATION Skötsel- och användningsplan för Hammastunturi ödemarksområde 
SAMMANDRAG  

Forststyrelsen har utarbetat enligt ödemarkslagen en skötsel- och användningsplan för 
Hammastunturi. Syftet med ödemarkslagen är att bevara områdets ödemarkskaraktär, 
trygga den samiska kulturen och naturnäringarna samt utveckla ett mångsidigt utnyttjande 
av naturen och förutsättningarna för detta.  

Planen baserar sig på lagar, förordningar, utredningar gjorda i området, fältbesök, lokala 
invånares och intressentgruppers åsikter samt förhandlingar med sametingen. För uppgö-
randet av planen tillsattes en samarbetsgrupp, till vilken kallades representanter för olika 
intressentgrupper. 

Vid utarbetandet av skötsel- och användningsplanen tog Forststyrelsen i bruk de frivil-
liga Akwé: Kon-riktlinjerna. Syftet med riktlinjerna är att trygga den biologiska mångfalden, 
bevara naturförhållandet hos urfolks- och lokala samhällen med traditionellt livssätt och be-
vara traditionella kunskaper och sedvänjor. Sametingen utsåg en separat Akwé: Kon- 
arbetsgrupp som deltar i utarbetandet av skötsel- och användningsplanen genom att ta 
fram åtgärder som följer riktlinjerna. Arbetsgruppens medlemmar kan om de vill delta även 
i samarbetsgruppens möten.  

Totalarealen för planeringsområdet är 184 000 hektar. Hammastunturi ödemarksom-
råde är det tredje största lagstadgade ödemarksområdet. Planeringsområdet ligger inom 
Enare (90 %), Sodankylä (9 %) och Kittilä kommuner.  Planeringsområdet ingår nästan i 
sin helhet i samernas hembygdsområde. Inom området finns beten som hör till Hammas-
tunturis, Sallivaaras, Ivalos, Lapplands och Kuivasalmis renbeteslag. Eftersom en stor del 
av ödemarksområdet hör till Hammastunturis renbeteslag, är området speciellt viktigt för 
just detta renbeteslag. 

I norr, ost och syd gränsar området till Forststyrelsens ekonomiskogar, i nordost i liten 
utsträckning till Enare samfällda skog och i sydväst till Naatsukka-aapa myrskyddsområde. 
I väst gränsar Hammastunturi ödemarksområde till Lemmenjoki nationalpark på en sträcka 
på ca 50 km. 

De kulturarvsinventeringar som gjorts i området visar att Hammastunturi ödemarks his-
toria är rik, och spåren efter mänsklig verksamhet i området sträcker sig från förhistoriska 
tider till denna dag.  

Det finns två markerade friluftsleder i ödemarksområdet: Pahaoja vandringsled och Kul-
makuru skidled. Ivalojoki är en populär kanotled. En del av snöskoterleden mellan Ivalo 
och Enare korsar också ödemarksområdet. Hammastunturi ödemarksområde har årligen 
ungefär 42 000 besökare.  

Ödemarksområdet ingår också i ett större vilthushållningsområde. Så området är tradit-
ionellt ett viktigt jaktområde för lokalbor. Hammaskaira och dess influensområden är kända 
som goda jaktområden för björn, älg och hönsfåglar. Ivalojoki är den viktigaste föröknings-
älven för Enare träsks vandrande öring. 

Målet för planen är att bevara ödemarksområdet som ett så ödemarksartat och obe-
byggt område som möjligt så att det främjar idkandet av lokal kultur. 
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GOVVIDANSIIDU 
 
ALMMUSTUHTTI Meahciráđđehus ALMMUSTUHTTINÁIGI 31.10.2016 
DOAIBMANADDI  DOHKKEHANBEAIVEMEARRI 11.7.2016 
LUHTOLAŠVUOHTA Almmolaš DIÁRANUMMIR MH 5449/623/2012 
  
SUODJANGUOVLOTIIPA/ 
SUODJALANPROGRÁMMA 

meahcceguovlu, Natura 2000 

GUOVLLU NAMMA Bátneduoddara 
NATURA 2000-GUOVLLU 

NAMMA JA KODA 
Bátneduoddara meahcceguovllu FI1300203 

GUOVLOOVTTADAT Lappi luonddubálvalusat 
  
DAHKKI(T) Meahciráđđehus 
ALMMUSTUHTTIMA NAMMA Bátneduoddara meahcceguovllu dikšun- ja geavahanplána 
ČOAHKKÁIGEASSU Meahcceguovlolága mielde Meahciráđđehus lea dahkan Bátneduoddara meahcceguovllu dikšun- ja 

geavahanplána. Meahcceguovlolága ulbmilin lea bisuhit guovllu meahccáivuođa, dorvvastit lu-
ondduealáhusaid ja sámekultuvrra sihke ovddidit luonddu máŋggabealat geavaheami ja geavahan-
vejolašvuođaid.  

Plána vuođđuduvvá lágaide ja ásahusaide, guovllus dahkkojuvvon čielggadusaide, báikkialdefit-
namiidda, báikkálaš ássiid ja čanasjoavkkuid oainnuide sihke Meahciráđđehusa ja Sámedikki gas-
kasaš ráđđádallamiidda. Plána várás ásahuvvui ovttasbargojoavku, masa bovdejuvvojedje 
ovddasteaddjit sierra čanasjoavkkuin. 

Meahciráđđehus válddii atnui Bátneduoddara dikšun- ja geavahanplánabarggus eaktodáhtolaš 
Akwé: Kon -rávvagiid. Rávvagiiguin geahččalit dorvvastit luonddu máŋggahápmásašvuođa seailuma 
sihke álgoálbmotkultuvrraid luondogaskavuođa ja árbevirolaš dieđuid seailuma. Sámediggi nammadii 
sierra Akwé: Kon -bargojoavkku válmmaštallat dáid rávvagiid mielde dahkkojuvvon doaibmabijuid 
dikšun- ja geavahanplána dahkamis. Bargojoavkku lahtut besse oassálastit maiddái ovttasbargojoav-
kku čoahkkimiidda. 

Plánenguovllu ollesviidodat lea sullii 184 000 hektára. Bátneduoddara meahcceguovlu lea 
lágasmearriduvvon meahcceguovlluin goalmmádin stuorámus. Plánenguovlu sajáiduvvá Anára 
(90 %), Soađegili (9 %) ja Gihttela gielddaid rájiid sisa. Plánenguovlu gullá measta ollásit sámiid 
ruovttuguvlui. Guovlu juohkása Bátneduoddara. Sállevári, Avvila, Sámi ja Goikečoalmmi bálgosiid 
guohtonguovlluide. Bátneduoddara bálgosii meahcceguovlu mearkkaša erenoamáš ollu, dasgo dan 
ossodat plánenguovllu viidodagas lea mearkkašahtti.  

Davvin, nuortan ja lullin meahcceguovlu rádjašuvvá guovlluide, mat leat Meahciráđđehusa anus, 
ja nuortandavvin uhccánaš Anára oktasašmeahccái ja oarjinlullin Naatsukka-aapa jekkiidsuodjalan-
guvlui. Oarjin Bátneduoddara meahcceguovllus ja Leammi álbmotmeahcis lea oktasaš rádji sullii 50 
km.  

Dahkkojuvvon kulturárbeinventeremiid mielde Bátneduoddara meahcceguovllus lea mávssolaš 
historjjálaš mannanáigi ja doppe vuhttojit mearkkat olbmo doaimmain ovdahistorjjálaš áigodaga rájes 
gitta otnážii.   

Meahcceguovllus leat guokte merkejuvvon vánddardanjohtolaga: Pahaoja bálggis ja Moalkegura 
čuoiganjohtolat. Avviljohka lea bivnnuhis meallunjohtolat. Avvila ja Anára gaskasaš moh-
torgielkávuojáhat manná muhtun muddui maiddái meahcceguovllu siste. Bátneduoddara meahc-
ceguovllus fitnet jahkásaččat árvvu mielde sullii 42 000 galledeaddji. 

Bátneduoddara meahcceguovlu lea oassi viidáset fuođđodikšunguovllus. Bátneduottar lea 
leamaš don doložis mávssolaš bivdoguovlu báikkálaš olbmuide.  Ng. Hammaskaira ja dan váik-
kuhanbirrasii gullevaš guovllut dovdojuvvojit erenoamážit guovža- ja ealgabivdoguovlun sihke eana-
lottiid bivdoguovlun. Avviljohka lea Anárjávrái vádjoleaddji dápmoha deháleamos lassánanjohka. 

Plána ulbmilin lea bisuhit Bátneduoddara meahcceguovllu nu meahccás ja huksekeahtes 
guovlun go vejolaš. Dát addá báikkálaš olbmuide vejolašvuođaid bargat iežaset eallinvugiin. 
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YHTEENVETO 

NYKYTILAN KUVAUS 

1. SUUNNITTELUALUE 
 
Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 184 000 hehtaaria. Suunnittelualue sijoittuu Inarin (90 %), Sodan-
kylän (9 %) ja Kittilän (1 %) kuntien alueille. Paliskunnittain alue jakaantuu Hammastunturin (53 %), Sallivaaran 
(26 %), Ivalon (11 %), Lapin (9 %) ja Kuivasalmen (1 %) paliskuntiin. Hammastunturin paliskunnalle alueella 
erityinen merkitys, koska sen osuus suunnittelualueen pinta-alasta on huomattava. Suunnittelualue kuuluu lä-
hes kokonaan saamelaisten kotiseutualueeseen. 
 
Pohjoisessa, idässä ja etelässä alue rajoittuu Metsähallituksen metsätalousalueeseen, koillisessa pieneltä osin 
Inarin yhteismetsään ja lounaassa Naatsukka-aavan soidensuojelualueeseen. Lännessä Hammastunturin erä-
maa-alueella ja Lemmenjoen kansallispuistolla on yhteistä rajaa noin 50 km. 
 
 
2. PERUSTAMISTARKOITUS 

 
Erämaa-alueet on perustettu alueiden erämaaluonteen säilyttämiseksi, saamelaiskulttuurin ja luontaiselinkei-
nojen turvaamiseksi sekä luonnon monipuolisen käytön ja sen edellytysten kehittämiseksi. 
 
 
3. VESISTÖT JA GEOLOGIA 
 
Paatsjoen vesistöalueeseen kuuluva Hammastunturin erämaa-alue on vähäjärvistä seutua. Alueen suurin järvi 
on Hammasjärvi ja suurin joki Ivalojoki. Ivalojoen lisäksi merkittävimpiä jokia ovat Kirakka-, Karva-, Taimen-, 
Appis-, Sota- ja Tolosjoet. Pinta- ja pohjavesien laatu on alueella erinomainen, joitakin poikkeuksia lukuun otta-
matta. Vedenlaadultaan erämaa-alueen suurimmat järvet ja virtavedet kuuluvat vesien ekologisessa luokitte-
lussa pääosin luokkaan ”Erinomainen”. Sotajoki ja Kirakkajoki on määritelty luokkaan ”Hyvä”. Ajoittain Sotajoen 
vedenlaatua on heikentänyt alueella tapahtuva kullankaivu. Erämaan järvet ja lammet ovat pääasiassa karuja 
ja kirkasvetisiä ja erämaan ydinalueella ne kuuluvat vesien käyttöluokituksen mukaan luokkaan I (erinomai-
nen). Erämaa-alueelta tunnetaan viitisentoista pohjavesialuetta, jotka kuuluvat luokkaan III (”Muu pohjavesi-
alue”). Erämaa-alueen läheisyydessä ei ole isoja kyliä, eikä pohjavesiin kohdistu käyttöpaineita tai uhkia. Poh-
javesien vedenlaatu on erinomainen. Hammastunturin erämaa-alue ei ole mukana vesipuitedirektiivin suojelu-
aluerekisterissä, eikä siellä ole lintuvesiensuojeluohjelman kohteita.  

 
Hammastunturin erämaa-alue kuuluu pääosin Lapin granuliittivyöhykkeeseen. Erämaa-alueen yleisimmät maa-
lajit ovat moreeni ja turve. Metsäerämaata halkoo Ivalojokilaakso. Hammastunturi (530 m mpy) on alueen kor-
kein tunturi. Mannerjäätikön jäljet näkyvät maisemassa mm. harjuina, kumpumoreeneina ja lieveuomina tuntu-
rien rinteillä. Kulmakuru on alueen näyttävimpiä kuruja.  
 

 
4A. NATURA 2000 -LUONTOTYYPIT 

 
Erämaa-alueen pinta-alasta on noin puolet luonnonmetsiä. Mänty on havumetsien vallitseva puulaji, mutta alu-
een etelä- ja länsiosista löytyy myös kuusikoita ja vanhoja mänty-kuusisekametsiä. Hammastunturin erämaan 
metsät ovat pääasiassa karunpuoleisia ja kuivahkoja, mutta Ivalojoen ja sen suurimpien sivujokien varsilla on 
myös tuoreita kankaita ja rehevimmillä mailla koivuvaltaisia lehtoja. Erämaa-alueen pinta-alasta noin viidennes 
on suota. Aapasoiden osuus erämaasta on noin 15 %. Lumenviipymiä ei alueelta ole tiedossa. Tunturiniittyjen 
esiintyminen on harvinaista. Erämaa-alueen järvet ja lammet sisältyvät pääasiassa karuihin kirkasvetisiin järviin 
ja humuspitoisiin järviin ja lampiin.  
 
Kullankaivun historiaa ja erämaa-asutusta edustavat Ivalojokivarressa Ivalojoen Kultala sekä Ritakosken ja An-
nan Kaapin kentät, joilla esiintyy perinnebiotooppeja, kuten runsaslajisia kuivia ja tuoreita niittyjä. Useimmat 
perinnebiotooppityypit, kuten kedot ja kuivat niityt, ovat koko maassa hyvin uhanalaisia luontotyyppejä, mm. 
umpeenkasvun takia. Edellä mainittuja asuinkenttiä hoidetaan aktiivisesti niittämällä ja pusikkoa raivaamalla. 
Aktiivisella hoidolla tuetaan myös maisemallisten ja kulttuuriarvojen säilymistä. Hammasjärven kaksi vanhaa 
kenttää, Viljaniemen ja Gabriel Aikion kentät, eivät ole hoidon piirissä. 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. LAJISTO 
 
Hammastunturin ensimmäisen hoito- ja käyttösuunnitelman valmistumisen aikaan vuosina 1995–1996 erämaa-
alueen putkilokasvilajisto oli jo hyvin tiedossa. Ennen vuotta 1995 erämaa-alueelta oli tiedossa 50 uhanalaisten 
putkilokasvien havaintopaikkaa, kun niitä vuonna 2010 oli tiedossa 246. Tieto uhanalaisten putkilokasvien 
esiintymisestä Ivalojoella täydentyi merkittävästi 2000-luvulla, kun etenkin sukassaran, laaksoarhon ja lapi-
nesikon esiintymiä kartoitettiin. 
 
Erityisesti suojeltavista lajeista alueella esiintyy sukassaraa ja arnikkia. Suomessa olevista sukassaran esiinty-
mistä on arvioitu olevan Hammastunturin erämaassa 51 %. Arnikin esiintymä on erillisesiintymä, yhtenäisem-
män Skandien vuoristossa olevan alueen ulkopuolella.  
 
Niittylajistoltaan monipuolisimmat kentät erämaa-alueella ovat Ritakosken kenttä, Annan Kaapin kenttä ja Iva-
lojoen Kultala. Monilla perinnebiotoopeilla, kuten kedoilla ja kuivilla niityillä, esiintyy lajeja, jotka ovat uhanalais-
tuneet käytön muututtua ja mm. umpeenkasvun alettua.  
 
Ennen vuotta 1995 erämaa-alueelta tunnettiin 4 kääväkäsesiintymää, ja nyt niitä on tiedossa 292. Kyläaavan 
keskellä olevan poltetun metsäsaarekkeen käävät inventoitiin vuonna 2008, mikä toi arvokasta lisätietoa kulo-
lajistosta. Erämaasta on löytynyt viisi uhanalaista sienilajia, mm. kalkkikääpää, erakkokääpää ja piilo-orakasta. 
Huonosti tutkittuja lajiryhmiä ovat sammalet ja jäkälät.  
 
Hammastunturin erämaa-alueen lintulajisto ja suurpedot tunnetaan kohtuullisen hyvin, mutta tiedot muista ni-
säkkäistä sekä matelijoista ovat heikot. Tiedot selkärangattomista ovat olemattomat. Alue on tärkeä suurpe-
doille ja suurille petolinnuille. Lintulajisto on tyypillistä pohjoisten vanhojen metsien lajistoa. Tiedot pienemmistä 
petolinnuista ja vesilinnuista ovat heikommat. 
 
 
6. KULTTUURIPERINTÖ 
 
Tehdyt kulttuuriperintöinventoinnit kertovat, että Hammastunturin erämaan muinaisuus on rikas ja merkit ihmi-
sen toiminnasta alueella ulottuvat esihistoriasta nykyaikaan saakka. Erämaa on menneisyydessäkin ollut nau-
tinta-aluetta, jonne on tultu pyytämään peuroja ja muuta riistaa sekä kalastamaan. Hammastunturin erämaa on 
tunnettu erityisesti Ivalojoen ja sen sivujokien kullankaivusta. Kultaryntäys alkoi jo 1860-luvun lopulla, ja yhä 
alueella kaivetaan aktiivisesti kultaa. 
 
Myöhemmät kullankaivuun aikaansaamat rakennukset ja kaivujäljet ovat merkittävä osa alueen menneisyyttä, 
mutta niillä on tärkeä merkitys myös nykyisille kävijöille. Kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset eivät 
säily ilman kunnossapitoa ja monet rakennuksista tarvitsevat jo kipeästi korjaamista. Ivalojokivarressa olevat 
kultahistoriallisesti arvokkaat Ivalojoen Kultala sekä Ritakosken ja Annan Kaapin kentät ovat tärkeitä perinne-
biotooppikohteita. Kenttiä hoidetaan niittämällä ja raivaamalla, mikä tukee myös maisemallisten ja kulttuuri-
arvojen säilymistä.  
 
Saamelaiskulttuuriin ei ole kuulunut laajojen rakenteiden rakentaminen, ja oleskelusta on usein jäänyt väin vä-
hän merkkejä maastoon. Tämän takia kohteita on toistaiseksi löydetty inventoiduilta alueilta vähän. Alueella 
sijaitsee kuitenkin muun muassa historiallisen ajan kenttiä, jotka ovat erittäin todennäköisesti saamelaisperäi-
siä. Vaikka alueelta tunnetaan toistaiseksi melko vähän saamelaisperäisiä kulttuuriperintökohteita, alue on kui-
tenkin ollut ja on yhä tärkeä saamelaisille. Siitä todistavat muun muassa monet saamelaiset paikannimet. 
 
Tämän hetkisten tutkimusten perusteella Hammastunturin erämaan muinaisjäännöksistä tyypillisin on pyynti-
kuoppa. Erämaa-alueelta tunnetaan niiden lisäksi myös löytöpaikkoja, esihistoriallisia asuinpaikkoja, historialli-
sen ajan kenttiä ja erilaisia savotta- ja kultahistoriallisia kohteita. 
 
 
7. LUONNON VIRKISTYSKÄYTTÖ: RETKEILY, LUONTOMATKAILU JA OPASTUSVIESTINTÄ 
 
Erämaa-alueella on kaksi merkittyä retkeilyreittiä. Pahaojan (12 km) polku on kesäreitti, joka lähtee Pahaojan 
Kultalasta ja jatkuu Ivalojoen Kultalaan. Kulmakurun hiihtoreitti (30 km) kuuluu Saariselän päiväretkeilyaluee-
seen, reitistä n. 6 km sijaitsee Hammastunturin erämaa-alueella. Ivalojoki on suosittu melontareitti, joka sopii 
etupäässä harjaantuneelle melojalle. Ivalo–Inari-välinen moottorikelkkaura sijoittuu erämaa alueelle Kuoppa-
ojan–Rautujärven välisellä osuudella. Alueella on retkeilijöiden käyttämiä merkitsemättömiä polkuja. 

Hammastunturin erämaa-alueen vuotuiseksi käyntimääräksi arvioidaan 42 000 käyntiä. Alueella ei ole ollut kä-
vijälaskureita ja käyntimääräarvio perustuu vuonna 2005 tehtyyn kävijätutkimukseen. Pääosa käynneistä syn-
tyy Kulmakurun ladulla ja muualta Saariselän suunnalta sekä Kultalan reitillä ja moottorikelkkauralla. Retkeilyä 
palvelevia rakenteita on lähinnä Ivalojoen varrella. Alueella on useita tupia, joista osa on autiotupia ja osa 



 

 

vuokratupia. Ivalojoen Kultalan väentupa toimii nykyisin vuokratupana, jota voivat käyttää vain ohjelmapalvelu-
yrittäjät ja yhteisöt. Alueen ainoat päivätuvat sijaitsevat Kyläjokisuussa Ivalojen varrella ja Rautujärvellä kelkka-
uran varrella. 

Hammastunturin erämaan suurin matkailullinen vetovoimatekijä on Ivalojoki vesiretkeilyreittinä sekä siihen ja 
sen sivujokiin liittyvä kultahistoria. Saariselän matkailualue sijaitsee Hammastunturin erämaa-alueen ja Ivalo-
joen tuntumassa.  
 
Hammastunturin erämaa-alueen lähimmät asiakaspalvelupisteet ovat palvelupiste Kiehinen Saariselällä, Koil-
liskairan luontokeskus Tankavaarassa sekä asiakaspalvelupiste Ivalossa. 
 
 
8. ERÄTALOUS 
 
Alue on osa laajempaa riistatalousaluetta, johon kuuluvat myös Lemmenjoen kansallispuisto sekä Kittilän Po-
kan kaira, Sodankylän Peurakaira sekä ns. Kutturan alue Ivalojoen eteläpuolella. Alue on perinteisesti paikalli-
sille tärkeää pyyntialuetta. Hammaskaira ja sen vaikutuspiiriin kuuluvat alueet alue ovat tunnettuja erityisesti 
karhun, hirven ja kanalintujen metsästysalueena. Paikalliset harjoittavat alueella aktiivisesti myös pienpetojen, 
erityisesti näädän, pyyntiä. Alueella vierailee myös ulkopaikkakuntalaisia karhun pyytäjiä. Alue kuuluu Lapin 
läänin itäiseen karhukiintiöalueeseen. 
 
Alueen välittömään vaikutuspiiriin sisältyy pienriistan lupametsästysalueista kokonaisuudessaan 1610 Ham-
mastunturi, jonka kokonaispinta-ala on 181 800 ha, sekä osa Ivalojoen eteläpuolelle sijoittuvasta lupametsäs-
tysalueesta 1611 Kuttura, jonka kokonaispinta-ala on 68 500 ha. Hammastunturin erämaa kuuluu Inarin hirven-
metsästysalueeseen nro 5.  
 
Ivalojoki on Inarijärven vaeltavan taimenen tärkein lisääntymisjoki. Inarijärven taimenkannasta noin 70 % on 
peräisin Ivalojoen vesistöstä. Vaeltavan taimenen lisääntymisalue ulottuu Ivalojoen pääuomassa Hammastun-
turin erämaa-alueen läpi Lemmenjoen kansallispuiston alueelle. Ivalojoen alaosa on tärkeää Inarijärvestä nou-
sevan pohjasiian kutualuetta. Muualla jokivesissä ja järvilaajentumissa esiintyy muita siikamuotoja. Harjus on 
yleinen kalalaji jokivesissä. Järvivesissä esiintyy yleisesti harjusta, siikaa, haukea, ahventa ja madetta. Puro-
taimenkantoja löytyy yleisesti varsinaisen vaeltavan taimenen esiintymisalueiden ulkopuolella samoin kuin pai-
kallisia järvissä eläviä taimenkantoja. Luontaisesti rautua esiintyy kahdessa järvessä. Rautua on istutettu yh-
teen järveen. Siikaa on istutettu muutamaan järveen, nykyisin istutuksia ei ole enää suoritettu. Hammasjär-
vessä ja muutamassa siikaistutusjärvessä harjoitetaan satunnaisesti elinkeinokalastusta samoin kotitarveka-
lastusta. Virkistyskalastuksen merkitys on tärkeä sekä paikallisväestölle että ulkopaikkakuntalaisille. Kalastus 
kohdistuu Ivalojokeen ja Hammasjärven alueen harjus-, hauki- ja ahvenvesiin. 
 
 
9. TUTKIMUS 

 
Aikaisempaa tutkimusta: 

 Metsäntutkimuslaitos (Metla) ja Geologian tutkimuskeskus (GTK), kuusen ja männyn metsänrajatutki-
mus  

 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL), laiduntutkimukset  
 Metla, Ylä-Lapin metsien kestävä käyttö, porolaidunten kuntotutkimukset 
 Lapin tutkimusasema Kevo, putkilokasvilajiston kartoitukset 
 Erämaassa on selvitetty vanhojen metsien kääväkäslajistoa 2000-luvun lopulla  
 Lapin lintutieteellinen yhdistys, lintuharrastajat, Suomen lintuatlasta varten on kerätty linnustotietoja vuo-

sikymmenien varrella. Hammastunturin erämaa kuuluu valtakunnalliseen linnustoseurantaverkostoon.  
 Kultamuseo on suorittanut vuodesta 1976 alkaen alueen kultahistoriallisten rakennusten, rakenteiden ja 

jäänteiden inventointia ja tutkimusta. 
Nykyistä tutkimusta: 

 Metsänrajatutkimus jatkuu Metlan ja GTK:n toimesta 
 Kultamuseo suorittaa jatkuvasti Ivalojoen ja sen sivujokien varsilla kultahistoriallisten kohteiden 

tutkimusta 
 RKTL:n velvoitetarkkailu Inarijärvellä ja sen sivuvesistöissä 

 
 

10A. MUU LUONNONVAROJEN KÄYTTÖ, RASITTEET, KÄYTTÖOIKEUDET JA SOPIMUKSET 
 
Huuhdontakultavaltauksia erämaa-alueella on 96 kpl. 
 
Vuokra- ja käyttöoikeussopimuksia alueella on 28 kpl. Näistä valtaosa on poronhoitoon liittyviä sopimuksia 
  
Lisäksi on porotilalain mukaisia paimentopaikkoja: Tupuliselän kämppä, Pikku-Vuomajärvi Huom! Siirretty Vitta-
kuruun, Jakojärvi (rakentamaton).  



 

 

Hammastunturin erämaan sisällä Kutturan kylän läheisyydessä on yksityiskiinteistöjä Tupajängässä ja Hirvi-
suvannossa. Näille kiinteistöille on annettu toimituksissa kulkuoikeuksia, joiden tarkkaa sijaintia ei kuitenkaan 
ole määritetty. Kulkuoikeuksien tarkan sijainnin määrittäminen vaatii yksityistietoimituksen. 
 
10B. PORONHOITO 
 
Saamelainen poronhoito 
 
Saamelainen poronhoito perustuu laidunkiertojärjestelmään, joka pohjautuu porojen biologiaan ja poronhoita-
jien kulttuurisiin tapoihin. Perinteisesti poroja laidunnetaan eri kesä- ja talvialueilla, lisäksi keväällä on oma lai-
dunalue vasomista varten ja syksyllä porojen rykimisalue. Poronhoito perustuu luonnonlaitumiin ja laidunten 
kantokyvyn turvaamiseen. Nykyajan saamelaisten talviajan poronhoito on suurelta osin poroelon paimenta-
mista. Siirtyminen eri laidunalueille noudattaa perinteisiä jutama- eli paimennusreittejä. Liikkumisessa käyte-
tään hyväksi luonnollisia ja helppokulkuisia kulkuväyliä, kuten vesistöjä, kankaita ja harjuja.  
 
Saamen kieli, saamenkielinen terminologia ja kielen sisältämä perinteinen tieto ovat oleellinen osa saamelais-
poronhoitoa ja poronhoitajien ammattitaitoa. Saamelaisporonhoito on selkeästi kulttuurinen elinkeino, jossa 
erityisen tärkeää on kulttuurin ja elämäntavan siirtäminen sukupolvelta toiselle, toisin sanoen kulttuuriin kasve-
taan. Poronhoito tuottaa raaka-aineita saamen käsityölle ja ylläpitää saamen kieltä, perinteistä tietoa ja perin-
teitä.  

 
Poronhoidon nykytilan kuvaus 
 
Erämaa-alue on hyvin tärkeä Hammastunturin paliskunnalle ympäri vuoden, koska erämaa-alueen ulkopuo-
lella paliskunnan laidunalue on pirstoutunut muiden maankäyttömuotojen johdosta. Erämaa-alueen merkitys 
korostuu lumisina talvina, jolloin ravintoa on vaikea löytää metsäalueilta. Erämaa on tärkeää sekä talvi- että 
kesälaidunaluetta. Kutturalaisten porot laiduntavat erämaa-alueella kesät ja Ivalojoen eteläpuolisilla alueilla 
talvet. Talvisin erämaa-alueella laiduntaa eri osissa paliskuntaa 7–8 tokkakuntaa (talvitokkaa). Paliskunnassa 
on kaksi vakituista kesämerkityspaikkaa, toinen Hammastunturin Risupäässä ja toinen Kutturassa Kekkosen 
ojan varressa. Paliskunnan erotusaidoista Juntinojan erotusaita sekä sen syöttöaita on erämaa-alueella. Ke-
väällä ja kesällä merkitään vasat ja porot laiduntavat vapaasti ylängöillä. Syksyllä rykimäajan loppuaikoina po-
rot nousevat tuntureihin, jossa ne kootaan käyttäen niiden luontaista kulkureittiä ensin Appiselle ja sieltä Jun-
tinojalle syyserotukselle. Jos outamaissa eli metsäalueilla on huono kaivos, Huuhkajan ja Menesjärven tokka-
kunnat voivat kevättalvella laiduntaa erämaa-alueen tuntureilla. Tunturialue on tärkeä myös kevätpaimennuk-
selle (huhtikuussa). Erämaa-alueen tunturialueet ovat todella tärkeitä laidunalueita eivätkä ole pois laidunkäy-
töstä koskaan. Huonoina talvina tuntureilla voi olla kolmekin tokkakuntaa. Huonoja vuosia ei voi tietää etukä-
teen ja tunturialueet on tärkeä rauhoittaa poronhoidolle.  
 
Hammastunturin erämaa-alueella oleva Sallivaaran paliskunnan alue on pääosin syyslaidunalue. Erämaa-
alueella sijaitsee paliskunnan pääerotusaita, Hirvassalmen erotusaita. Erotusaitaa käytetään vasanmerkityk-
seen ja syyserotukseen. 
 
Ivalon paliskuntaan Hammastunturin erämaa-alueesta kuuluu alue väliltä Sotajoki–Ivalojoki–Tolosjoki. Siliä-
selkä on vasonta-aluetta ja alueella on kesälaidunalueita. Alueella liikkuu ajoittain satoja paliskunnan poroja. 
Juurakkomaan aita on käytössä.  
 
Lapin paliskunnalle erämaa-alueen merkitys on vasonta-alueena. Sadat porot tulevat alueelle Peurakairan 
suunnalta vasomaan ja käyttävät aapasoita (kuten Rulla-aapa) kesälaitumina. 
 
Poronhoitajat eivät tarvitse poronhoitotöissä liikkuessaan poltto- ja laavupuunottolupaa. Maastoliikennelain mu-
kaan poronhoitotöissä on sallittua liikkua moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla. 
 

  



 

 

KESKEISET ARVOT JA UHKAT 

11. Keskeiset suojelu- ja käyttöarvot sekä uhkat 
Arvoluokka Arvon kuvaus Uhkakuvaus Mahd. vaikuttaa
LUONTOARVOT: Luontodi-
rektiivin luontotyypit 

Erämaan virtavedet edusta-
vat luontotyyppejä Fenno-
skandian luonnontilaiset joki-
reitit, pikkujoet ja purot ja 
tunturijoet ja purot.  
Erämaa-alueen laaja-alai-
simmat ja merkittävimmät 
luontotyypit ovat luonnon-
metsät ja aapasuot. 
Tunturialueella vallitsevia 
luontotyyppejä ovat tunturi-
kankaat ja tunturikoivikot.  

Kullankaivu 
 
 

Vähäinen mahdolli-
suus vaikuttaa 

Laiduntaminen 
 

Ei mahdollista vai-
kuttaa. 

Mahdolliset erämaa-
alueelle kaavaillut 
tulvasuojeluhank-
keet 

Vähäinen mahdolli-
suus vaikuttaa 

LUONTOARVOT: Uhanalai-
set eläin- ja kasvilajit 
Luontodirektiivin liitteen II  
lajit 

Erämaan eläin- ja kasvilajien 
joukossa on sekä uhanalai-
sia että direktiivilajeja. 

Kullankaivu  
 

On mahdollista vai-
kuttaa 

LUONTOARVOT: Erämai-
suus 

Erämaalain yksi keskeisim-
mistä tavoitteista on erämaa-
luonteen säilyttäminen. 

Mahdolliset erämaa-
alueelle kaavaillut 
tulvasuojelu- ja tie-
hankkeet. 

Vähäinen mahdolli-
suus vaikuttaa 

KULTTUURIARVOT: Arvok-
kaat rakennukset 
Arkeologinen kulttuuripe-
rintö 

Useita arvokkaita kulttuuripe-
rintökohteita 
 

Kulttuuriperinnön ra-
pistuminen 
Alueen kulttuuripe-
rinnön tutkimatto-
muus 

Jonkin verran on 
mahdollista vaikuttaa 

KULTTUURIARVOT:  
Saamelaiskulttuuri 

Saamelaiset ovat Suomen 
alkuperäiskansa. Erämaalain 
yhtenä tavoitteena on saa-
melaiskulttuurin turvaami-
nen. 

Saamelaiskulttuurin 
harjoittamisen edel-
lytysten heikkenemi-
nen muun maankäy-
tön vuoksi. 

Vähäinen mahdolli-
suus vaikuttaa 

Koneellisen kullan-
kaivuun mahdollinen 
lisääntyminen sekä 
maakuntakaavan 
mukainen uusi yh-
dystie Kuttura–Re-
pojoki 

Vähäinen mahdolli-
suus vaikuttaa 

KULTTUURIARVOT: Pai-
kalliskulttuuri ja eräkulttuuri 

Eränkäynti Ei uhkia 
 

VIRKISTYSKÄYTTÖ- 
ARVOT: Paikallinen virkis-
tyskäyttö 

Erämaa on paikallisille asuk-
kaille tärkeää metsästys-, 
kalastus- ja keräilyaluetta.  
 

Ei uhkia 

 

VIRKISTYSKÄYTTÖ- 
ARVOT: Kultaperinteeseen 
ja vesiretkeilyyn sekä virkis-
tyskalastukseen ja metsäs-
tykseen pohjautuva virkis-
tyskäyttö 

Laaja erämaa-alue antaa 
mahdollisuuksia harjoittaa 
virkistyskäyttöä ja eränkäyn-
tiä myös ulkopaikkakuntalai-
sille  

Rakenteiden rapistu-
minen 
 
Toiminnan keskittä-
minen painopiste-
alueille 

On mahdollista vai-
kuttaa 

ELINKEINOTOIMINTA: Po-
ronhoito 

Erämaalain yhtenä tavoit-
teena on luontaiselinkeinojen 
turvaaminen.  

Kullankaivu On mahdollisuus vai-
kuttaa 

Maastoliikenne ja 
koiravaljakkotoiminta 

Jonkin verran on 
mahdollista vaikuttaa 

ELINKEINOTOIMINTA: Ko-
titarvekalastus 

Kotitarvekalastus on osa pai-
kallista elämäntapaa, jolla on 
sekä taloudellista että kult-
tuurista merkitystä  

Ei uhkia 

 

ELINKEINOTOIMINTA: 
Luontomatkailu 

Alue tarjoaa mahdollisuuksia 
erikoistuneille luontomatkai-
luyrityksille. 

Ei uhkia 
 

 



 

 

TAVOITTEEN ASETTELU 

12. UHKATEKIJÖIDEN TORJUMINEN, VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SEURANTA
Päämäärä Tavoite Toimenpide 
Vesistöt säilyvät luonnonti-
laisina 
Luontodirektiivin luonto-
tyyppien tila säilyy tai para-
nee. 
Metsä-, suo- ja tunturialu-
eet säilyvät luonnontilaisina 

Vedenlaatu pysyy erinomaisena. Vesistöjen 
luontaiset kalakannat ja muu eliöstö säilyvät 
elinvoimaisina ja runsaina. 
Riittävä tieto luontotyypeistä. 
Koivu uudistuu ja jäkäliköt elpyvät. 

Edunvalvonta, MH:n valvonta, 
Kalakantojen tilan seuranta, ka-
lastuksen säätely. 
Sovitaan tarvittaessa yhdessä 
paliskuntien kanssa kohteet, 
joissa poroja ei tulisi ruokkia. 

Uhanalaiset ja luontodirek-
tiivin eläin- ja kasvilajit säi-
lyvät 
 
 

Uhanalaisten eläin- ja kasvilajien esiintymistä 
on riittävät tiedot. Lajien elinympäristöt säily-
vät luonnontilaisina. 

Inventointi ja tarvittaessa rajaus, 
Edunvalvonta, Opastus (maas-
tossa/ palvelupisteessä). 
Tiedon tuottaminen paliskunnille 
tarpeen mukaan uhanalaisuu-
den näkökulmasta. 

Erämaisuus säilyy Alue säilyy tiettömänä, rakentamattomana ja 
hiljaisena erämaana. 

Ei edistetä uusia rakennushank-
keita. 

Arvokkaiden rakennusten 
säilyttäminen 
Arkeologisen kulttuuriperin-
nön turvaaminen 

Ivalojoen ja Sotajoen kulttuurihistoriallisten 
rakennusten säilyttäminen tuleville sukupol-
ville. 
Arkeologisen kulttuuriperinnön säilyminen 

Rakennusperinnön korjaaminen 
ja kunnostus.  
Arkeologisten kohteiden tarkas-
tukset esimerkiksi valtaushake-
musalueilta 

Poronhoidon ja laidunrau-
han turvaaminen 

Estetään ihmisten ja porojen putoaminen kai-
vantoihin. Maastoon ei jää syviä ja vaarallisia 
kaivantoja kaivukauden päätyttyä. 

Edunvalvonta, Opastus ja val-
vonta  

Maastoliikenne on hallittua eikä haittaa po-
ronhoidon harjoittamisedellytyksiä. 

Opastus ja valvonta 

Koiravaljakkotoiminta ei häiritse poronhoidon 
harjoittamista. 

Käytön ohjaaminen 

Perinteisen laidunkiertojärjestelmän ja lai-
dunten turvaaminen saamelaisen poronhoi-
don harjoittamisedellytysten turvaamiseksi 

Käytön ohjaaminen 

Saamelaiskulttuurin turvaa-
minen 

Saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytys-
ten turvaaminen muun maankäytön haitoilta. 

Lupien myöntämisessä kiinnite-
tään huomiota saamelaiskulttuu-
rin harjoittamisen edellytyksien 
turvaamiseen. 

Saamenkielisten paikannimien selvittäminen 
ja käyttöön palauttaminen. 

Hankerahoituksen hakeminen 
nimistöselvityksen laatimiseen. 

Saamelaisen käsityöperinteen luonnonre-
sursseihin liittyvän perinteisen tiedon turvaa-
minen 

Metsähallitus on antanut ylei-
sen, korvauksettoman oikeuden 
ottaa valtion maalta käsitöiden 
raaka-aineita. 

Turvataan mahdollisuudet 
kultaperinteeseen ja vesi-
retkeilyyn sekä virkistyska-
lastukseen ja metsästyk-
seen pohjautuva virkistys-
käyttö 

Virkistyskäytön rakenteiden kunto ja turvalli-
suus säilyvät hyvinä 

Palveluvarustuksen ylläpito 

Kehittämismahdollisuus Tavoite Toimenpide 
Kultaperinteeseen ja Ivalo-
jokeen perustuvan luonto-
matkailun kehittäminen 

Luodaan edellytyksiä retkeilijöiden, erityisesti 
kultaperinteestä kiinnostuneiden, määrän 
maltilliselle lisääntymiselle Ivalojoella.  

Vesiretkeilyn mahdollisuuksien 
kehittäminen yhdessä yrittäjien 
kanssa 

Lisätään yhteistyötä alueella toimivien yritys-
ten kanssa. 

Luontomatkailun yhteistyösopi-
musten solmiminen 

Nykyistä palveluvarustusta ei ole tarkoitus 
alueellisesti laajentaa.  

Palveluvarustuksen ylläpito.  

Lisätään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa Yhteistyö 
Geo-matkailun kehittämi-
nen 

Osallistutaan kultaperinteeseen perustuvan 
geo-matkailun kehittämiseen ja mahdolliseen 
Geopark-hankkeeseen. 

Yhteistyö, rahoituksen hakemi-
nen 

Vanhojen kullankaivukuop-
pien maisemointi 

Vaarallisten kaivukuoppien tasoittaminen ja 
maisemointi. 

Rahoituksen hakeminen 

   
 



 

 

13. VYÖHYKEJAKO 
 
Retkeily- ja luontomatkailuvyöhykkeeseen kuuluu Ivalojoki, Saariselän lähialue ja kullanhuuhdonta-alue. Vyö-
hykkeen pinta-ala on 37 270 hehtaaria, 20 % suunnittelualueen pinta-alasta.  
 
Syrjävyöhykkeeseen kuuluu muu kuin Ivalojoki ja Saariselän lähialue. Vyöhykkeen pinta-ala on 146 922 heh-
taaria, 80 % suunnittelualueen pinta-alasta. 

TOTEUTUS 

14. Luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelun toimenpiteet
 

Luonnonsuojelu 
 Erityisesti suojeltavan lajin esiintymien kartoitus, 17 esiintymää, rajausesitysten laatiminen sukassa-

ran ja arnikin esiintymille. 
 Suojeltavan lajin esiintymien kartoitus, 148 esiintymää, lapinesikon ja laaksoarhon esiintymien tarkas-

tukset tarvittaessa. Kartoitetaan lettorikon esiintymiä puutteellisesti tutkituilta suoalueilta. 
 Tehdään suurpetoseurantaa 
 Tehdään petolintujen pesäseurantaa. Tehdään kotkanpesätarkastukset. 
 Perinnebiotooppien hoito: Ivalojoen Kultala, Ritakosken kenttä, Annan Kaapin kenttä. 
 Haetaan uusia polttokohteita ja laaditaan palojatkumosuunnitelma. 
 Tietoja täydennetään puutteellisesti tunnetuista luontotyypeistä resurssien sallimissa puitteissa. 

 
Kulttuuriperintö 
 Kunnostetaan rahoituksen sallimissa puitteissa Ivalojoen Kultalan, Pahaojan Kultalan, Moberginojan, 

Ritakosken ja Raahenpirtin rakennukset sekä Raahenpirtti erillisten toimenpidesuunnitelmien mukai-
sesti. 

 Teetetään paikannimistöselvitys rahoituksen sallimissa puitteissa. 
 Tarkastetaan ja inventoidaan arkeologisia kohteita resurssien sallimissa puitteissa 

 
 
15. Luonnon virkistyskäyttö: retkeilyn ja luontomatkailun toimenpiteet 

 Kulttuuriperintökohteista osa palvelee myös tauko- ja majoitustiloina, kunnostamistarve. 
 Reittikuvaukset laaditaan luontoon.fi- ja lundui.fi-tietoja täydentäen 
 Palvelurakenteita ylläpidetään ja kunnostetaan resurssien sallimissa puitteissa 
 Kulmakurun pyöräilyreitti merkitään ja opastusta täydennetään 
 Uusien rakenteiden rakentaminen on mahdollista olemassa olevien rakennusten yhteyteen 
 Kämppien käyttötarkoitusta voidaan tarvittaessa muuttaa 
 Pahaojan tie kunnostetaan ja tienvarsiopasteita parannetaan resurssien sallimissa puitteissa 
 Olemassa olevien maastoreittien opastusta ja merkintää parannetaan resurssien sallimissa puitteissa, 

uusia patikointiin ja maastopyöräilyyn soveltuvia reittejä voidaan perustaa olemassa oleville maasto-
urille. Uusia reittejä ei merkitä maastoon, vaan opastus voidaan järjestää mm. GPS-tekniikkaa hyö-
dyntäen. 

 Ivalojokea ja kulta-aluetta markkinoidaan yhdessä Saariselän alueen yritysten, Kultamuseon sekä 
Inarin kunnan kanssa. 

 
 
16. Erätalouden toimenpiteet 

 Alue säilytetään kokonaisuudessaan metsästyskäytössä 
 Alueen metsästyspainetta seurataan ja tietoa välitetään. Paikallisten harjoittama metsästys huomioi-

daan ja lupamäärä mitoitetaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestäväksi 
 Metsähallituksen tehtävänä on tarjota metsästysmahdollisuuksia valtion omistamilla alueilla tasapuoli-

sesti, asettaen etusijalle ne, joilla ei ole muuta metsästysmahdollisuutta. 
 Metsästyksen säätely perustuu Metsähallituslain mukaan annettuun kiintiöpäätökseen, jolla taataan 

metsästyksen ekologinen ja sosiaalinen kestävyys sekä turvataan paikallisten asukkaiden oikeudet 
 Pienpetopyyntiä pyritään tehostetusti kohdentamaan erityisesti ihmisen vaikutuksesta lisääntynee-

seen pienpetokantaan 
 Hirvenmetsästäjät voivat laittaa nuolukiviä 
 Riekonpyynnissä ansakaarteiden rakentamiseen tarvittavaa pensaikkoa (koivua ja pajua) voidaan 

hyödyntää. 
 Kalavesien ja kalaston hoidossa tavoitteena on säilyttää kalakantojen geneettiset osakannat ja turvata 

kalojen luontainen lisääntyminen ensisijaisesti kalastuksen säätelyllä. 
 Ei muutoksia kalastuskäyttöön. Tarvittaessa haetaan rajoituksia kalatalousviranomaiselta.  



 

 

 
17a. Muun luonnonvarojen ja alueiden käytön toimenpiteet 

 Marjastus ja sienestys on sallittu koko alueella 
 Inarin kuntalaisille myönnetään lumipeitteiselle ajalle maastoliikennelupia koko asuinkunnan alueelle 

(ei kansallispuistoihin) useammaksi vuodeksi kerrallaan. Metsähallitus voi myöntää voimassa olevien 
lupien myöntämisperiaatteiden ja -ohjeiden mukaisesti perusteltuun tarpeeseen lupia ulkokuntalaisille. 
Moottorikelkkasafaritoiminta ohjataan pääsääntöisesti olemassa oleville moottorikelkkaurille. 

 Maastoliikennelupaehdoissa todetaan, että maastossa liikuttaessa on mahdollisuuksien mukaan käy-
tettävä olemassa olevia uria 

 Alueelle ei perusteta uusia merkittyjä moottorikelkkailu-uria tai -reittejä. Olemassa olevat moottorikelk-
kailu-urat pidetään kunnossa ja merkittyinä. 

 Metsähallitus ei aktiivisesti lähde muuttamaan olemassa olevaa moottorikelkkauraa maastoliikenne-
lain mukaiseksi moottorikelkkailureitiksi. Mikäli erämaiden moottorikelkkauria muutetaan myöhemmin 
yleisesti moottorikelkkareiteiksi, voidaan Hammasjärven moottorikelkkaura myös muuttaa reitiksi. 
Muutos edellyttää ympäristöministeriön myönteistä kantaa sekä paikallista osallistamista. 

 Kesäaikainen maastoliikenne tulee pitää minimissään. Perusteltuun tarpeeseen voidaan myöntää yk-
sittäisiä kesäaikaisia maastoliikennelupia voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. 

 Moottorikelkkailu-urille ei ohjata muuta matkailun yritystoimintaa. 
 Helikoptereille voidaan tarvittaessa myöntää laskeutumislupia. 
 Maastopyöräily, ratsastus ja porovaljakkoajelu ovat sallittuja. 
 Koiravaljakkotoimintaa matkailutoiminnassa ei sallita. 
 Kiipeily ohjataan yhteistyösopimuksilla merkityille paikoille. 
 Joukkotapahtumia ja leiritoimintaa voidaan järjestää Metsähallituksen luvalla/suostumuksella. 
 Alueelta ei oteta maa-aineksia. 
 Polttopuuta voidaan myydä porotalouden ja kullankaivajien tarpeeseen vähäisiä määriä. Poronhoito-

töissä liikkuessaan poronhoitajat eivät tarvitse poltto- ja laavupuunottolupaa.  
 Erämaalain mukaan kaivospiirejä (kaivoslupaa) ei saa määrätä erämaa-alueelle ilman valtioneuvos-

ton lupaa. 
 Metsähallitus ei myönnä kaivoslain 9 §:n mukaisia maanomistajan suostumuksia saamelaisten koti-

seutualueella tapahtuvaan malminetsintään ennen kuin valtausoikeus/malminetsintälupa on ratkaistu 
kaivoslain mukaisessa lupamenettelyssä.  

 Kullanhuuhdonnassa toimitaan kaivoslain säännösten mukaisesti. 
 Erämaa-alueelle voidaan myöntää tutkimuslupia geologiseen tutkimukseen. 
 Hammastunturin erämaa-alueella ei harjoiteta kaupallista hakkuutoimintaa. 

 
 
17b. Poronhoidon toimenpiteet 

 Poronhoitolaki (848/1990) ohjaa poronhoitoa. 
 Metsähallitus jatkaa yhteistyötä paliskuntien kanssa, kuulee paliskuntia ja pyytää niiltä lausuntoja 

maankäyttöön liittyvissä asioissa. 
 Porojen ruokkiminen valtion hallinnassa olevien vesistöjen päällä ja vesistöjen välittömässä läheisyy-

dessä on kielletty. Kuivaa heinää voidaan kuitenkin käyttää apuna jääpeitteisillä vesialueilla ja niiden 
välittömässä läheisyydessä porojen kokoamiseksi erotuksiin ja porojen siirtämistä varten. Porojen ko-
koamiseen käytetyt heinät on siivottava välittömästi toiminnan jälkeen, jos heinää jää merkittävästi 
vesistöjen päälle. 

 Poronhoitajat eivät tarvitse poronhoitotöissä liikkuessaan poltto- ja laavupuunottolupaa. 
 Poronhoitolain mukainen sallittu kesäaikainen maastoliikenne suositellaan tapahtuvaksi olemassa ole-

villa urilla. 
 Tavoitteena on saamelaiskulttuurin ja poronhoidon elinvoimaisuuden säilyminen. Poronhoidon laidun-

kiertojärjestelmä turvaa laidunten kantokyvyn. Maastoliikenteen, koiravaljakkotoiminnan sekä muun 
maankäytön ohjaaminen, sääntely ja valvonta on tärkeää, jotta ei vaikeuteta laidunkiertojärjestelmää.  

 Suositellaan paliskuntakohtaisten porotaloussuunnitelmien laatimista. 
 Suositellaan rajoittamaan kevättalveen ajoittuvaa moottorikelkkailua urien ulkopuolella. 
 Koiravaljakkotoiminta ohjataan erämaa-alueen ulkopuolelle 
 Kullankaivuun vaikutuksia seurataan. 

 
 
18. Hallinto 
 

 Käyttöä ohjataan erämaalailla ja Natura-säännösten mukaan.  
 Erämaa-alueen laajentamista pohditaan siinä vaiheessa, kun erämaalakia mahdollisesti tarkistetaan. 
 Metsähallitus valvoo alueiden käyttöä viranomaisena ja alueiden haltijana. Metsähallituksen valvonta-

toiminnan koordinoinnista ja organisoinnista vastaavat erätarkastajat. 
 
 



 

 

 
Vuokra- ja käyttöoikeussopimusten laatiminen 
 
1) Metsähallitus jatkaa voimassa olevia käyttöoikeus- ja vuokrasopimuksia edellyttäen, että niiden käyttötarkoi-
tus ei muutu erämaalain vastaiseksi.  
2) Metsähallitus voi luovuttaa porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) mukaisia erityisen 
etuuden käyttöoikeuksia tukikohdan sijoittamista varten. Hakijan tulee täyttää rahoituslain kriteerit. Hakijan on 
oltava kuntalainen. 
3) Kalastuksen tai metsästyksen (muut kuin luontaiselinkeinojen harjoittajat) perusteella uusia tukikohtapaik-
koja ei myönnetä. 
4) Poronhoidon tarpeisiin voidaan tehdä käyttöoikeus- ja vuokrasopimuksia. Uusien poroaitojen riistaturvalli-
suutta parannetaan mahdollisuuksien mukaan. 
5) Vanhoille käyttöoikeussopimuksettomille rakennuksille voidaan tehdä omistajan hakemuksesta käyttöoi-
keussopimus, mikäli rakennus on rakennettu ennen erämaalain voimaantuloa 1991, rakennus on asumiskel-
poinen, rakennuksen omistaja on kuntalainen ja omistaja käyttää rakennusta metsästyksen, kalastuksen tai 
keräilyn tukikohtana. Rakennukselle on lisäksi hankittava kunnan myöntämä rakennus- tai toimenpidelupa. 

 
Lisäksi Hammastunturin erämaa-alueella on Metsähallituksen hallinnassa mutta ei retkeily-/virkistyskäytössä 
eikä huollon piirissä Riekko-Ojan kammi, Appislompolon kämppä sekä Vuorhavaaran ”Lapin palkisen” kämppä. 
Kämpät säilytetään ja niiden käyttöperiaate säilyy nykyisen kaltaisena. Metsähallitus ei huolla kohteita. Mikäli 
kohteita kunnostetaan, on siitä sovittava Metsähallituksen kanssa.  
 
 
19. Resurssit 
 
Suunnitelman toteutuksen arvioidut kertaluonteiset menot ovat yhteensä 348 000 euroa ja jatkuvaluonteiset kulut 
31 000 euroa vuodessa. Koko suunnitelmakaudella (15 vuotta) arvioidut kustannukset ovat yhteensä 813 000 
euroa. 
 
 
20. Osallistaminen 
 
Suunnitelman yhteistyöryhmässä on ollut nimettynä edustajat Inarin kunnasta, Sodankylän kunnasta, Saame-
laiskäräjiltä, Lapin ELY-keskuksesta, Ivalon paliskunnasta, Saamelaiskäräjiltä, Hammastunturin paliskunnasta, 
Lapin paliskunnasta, Sallivaaran paliskunnasta, Paliskuntain yhdistyksestä, Inarin luonnonystävistä, Inarinsaa-
melaiset ry:stä, Inarinmaan Lapinkyläyhdistys ry:stä, Kultamuseosäätiöstä, Lapin kullankaivajain liitto ry:stä, 
Inarin riistanhoitoyhdistyksestä, Sodankylän riistanhoitoyhdistyksestä, Suomen Latu ry:stä, Ylä-Lapin moottori-
kelkkailijat ry:stä ja Pohjois-Lapin matkailu Oy:stä. 
 
Saamelaiskäräjien nimeämä Akwé: Kon -ryhmä on valmistellut Akwé: Kon -ohjeiden mukaisia toimenpiteitä ja 
osallistunut suunnittelutyöhön ja suunnitelman kulttuuristen, sosiaalisten ja ympäristöllisten vaikutusten arvioin-
tiin koko projektin ajan. Työryhmään on nimetty saamelaisten perinteisen tiedon haltijoita eri ikäryhmistä tasa-
arvonäkökulmat huomioiden. Ryhmään on kuulunut kahdeksan Saamelaiskäräjien nimeämää edustajaa. 
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NYKYTILAN KUVAUS 

1 Suunnittelualueen kuvaus ja suunnittelutilanne 

Vastuuprosessi Alueiden hallinta   Kuva 1. Suunnittelualue 

Selite 
Lomakkeella luodaan yleiskuva suunnittelualueesta, maankäytön nykytilanteesta, kaavoituksesta ja muusta maankäytön suunnittelusta, saamelaisten 
kotiseutuasioista ja suunnittelutilanteesta. Lomake muodostaa perustan muiden jäljempänä seuraavien aiheiden käsittelylle. 

Suunnittelualueen nimi Hammastunturin erämaa 
Pinta-ala (ha) 184 192 
Josta vesialuetta (ha) 3 661 

Maakunta Lappi Kunta Inari (148), Sodankylä (758), Kittilä (261) 

 

Suunnittelualueeseen sisältyvät Natura 2000 -alueet 

Nimi Koodi 
Alueen ko-
konaispinta-
ala (ha) 

Tyyppi1 Toteutustapa Suunnitelman kattavuus 

Hammastunturin erämaa FI1300203 154 903 SCI Erämaalaki Suunnitelma kattaa koko Natura-alueen 
 

Suunnittelualueen maankäyttö 

Perustetut 
suojelualueet 

Valtionmaiden suojelualueet 
Päämaan-
käyttöluokka 

Suojelu-
aluetyyppi 

Perustamis-
ajankohta 

Pinta-ala (ha) Järjestyssääntö annettu (pvm) 

Erämaa-alue 302 Erämaa-alue 1991 182 231 - 

Yksityiset suojelualueet (YSA) Kpl Pinta-ala (ha) Yhteenveto YSA-kohteiden rauhoitusmääräyk-
sistä on esitetty hoito- ja käyttösuunnitelman 
liitteessä 3. 

Yksityiset suojelualueet yksityismailla - - 
Valtion yksityiset suojelualueet - - 
Muut perustetut alueet    

Suojeluun 
varatut val-
tion alueet 

Tyyppi 
Maankäyttö-
luokka 

Kpl Pinta-ala (ha) Lisätietoja 

SL-ohj. -1-28872- Hammastunturin erämaa (Nat) SL-ohj 55 1 961 
Lakisääteisen erämaa-alueen ulkopuolelle jää-
neet ns. Natura-helmat. 

                                                           
1 SPA = Special Protection Area = lintudirektiivin nojalla muodostettavat erityiset suojelualueet; SCI = Sites of Community Importance = luontodirektiivin nojalla nimettävät, yhteisön tärkeinä pitämät 
alueet, joista muodostetaan SAC = Special Area of Conservation = luontodirektiivin nojalla muodostettava erityisten suojelutoimien alue. 
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Muut suun-
nittelualuee-
seen kuulu-
vat kohteet  

Nimi, tyyppi 
Päämaan-
käyttöluokka 

Kpl Pinta-ala (ha) Lisätietoja 

Alueen sisällä olevat suunnittelualueeseen kuulu-
mattomat yksityismaat 

- 9 57 

Kutturan kylän ympäristössä sijaitsee enin osa 
suunnittelualueen yksityismaista. Alueen si-
sälle menee lisäksi yleinen tie.  
 
Vanhoja kulkurasitteita 9:ltä palstalta, joiden 
tarkka sijainti on epäselvä 

 
Kansainväliset sitoumukset ja suojeluohjelmat 
  Tyyppi Lisätietoja 
- - - 
Saamelaisten kotiseutualue 
Suunnittelualue sijaitsee saamelaisten kotiseutualueella 

Lisätietoja 
    Osittain      Kokonaan 

Suunnittelualueen pinta-alasta 99 % kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen. Kittilän kuntaan kuuluva alue ei kuulu saamelaisten kotiseutualueeseen.  
 
Saamelaisten perustuslaillista kulttuurista ja kielellistä itsehallintoa toteuttaa saamelaiskäräjät (974/1995). Saamelaiskäräjät hoitaa saamelaisten kieltä ja kulttuuria sekä saamelais-
ten asemaa alkuperäiskansana koskevia asioita. Saamelaiskäräjät edustaa saamelaisia kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö 
tuo velvoitteita, jotka tulee huomioida HKS:n laadinnassa ja sen vaikutusten arvioinnissa.  
 
Biodiversiteettisopimus (SopS 78/1992) velvoittaa valtioita turvaamaan saamelaisten luonnon monimuotoisuuteen liittyvän perinteisen tiedon, käytänteiden ja innovaatioiden säily-
misen sekä turvamaan perinteisen luonnonkäytön (artiklat 8j ja 10c). Sopimuksen artiklan 8(j) toimeenpanemiseksi biodiversiteettisopimuksen 5. osapuolikokous on hyväksynyt 
vapaaehtoiset Akwé: Kon -ohjeet (1/2). Akwé: Kon -ohjeiden tarkoitus on turvata luonnon monimuotoisuuden säilyminen sekä alkuperäiskansakulttuurien luontosuhteen ja perintei-
sen tiedon säilyminen. Suomessa Akwé: Kon -ohjeet on tarkoitettu sovellettavaksi saamelaisten kotiseutualueella toteuttavien sellaisten hankkeiden ja suunnitelmien kulttuuri-, 
ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinneissa, jotka voivat vaikuttaa saamelaiskulttuuriin, -elinkeinoihin ja kulttuuriperintöön. Ohjeet edellyttävät, että suunnitelmien ja hank-
keiden laatimisen tulisi perustua alkuperäiskansojen tarpeisiin ja näkemyksiin. Alkuperäiskansojen tulisi osallistua hankkeen kaikkiin vaiheisiin suunnittelusta täytäntöönpanoon ja 
seurantaan. 
 
Saamelaiskäräjien nimeämä ns. Akwé: Kon -ryhmä osallistuu suunnittelutyöhön koko projektin ajan. Akwé: Kon -ryhmä osallistuu suunnittelutyöhön mm. pitämällä myös omia 
kokouksia ja osallistumalla yhteistyöryhmän kokouksiin. Ryhmä arvioi koko suunnitteluprosessia sekä saamelaisten luonnon monimuotoisuuteen liittyvää perinteisen tiedon ja 
luonnonkäytön huomioonottamista HKS:n laadinnassa.  
 
Metsähallitus testaa Akwé: Kon -ohjeita Hammastunturin hks:n uusimisessa ensimmäisenä Suomessa ja koko maailmassa. Tavoitteena on arvioida menetelmän soveltuvuutta 
Metsähallituksen suunnittelujärjestelmiin ja luoda pysyvä malli ohjeen soveltamisesta maankäytön suunnittelussa. 
 
Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus (SopS 7-8/1976) velvoittaa turvaamaan saamelaisten oikeuden nauttia omasta kulttuuristaan (artikla 27)2. Euroopan Neu-
voston vähemmistöpuitesopimuksen ( SopS 2/1998) artikla 5:ssä sopimuspuolet sitoutuvat edistämään olosuhteita, jotka ovat tarpeellisia, jotta kansallisiin vähemmistöihin kuuluvat 
henkilöt voivat ylläpitää ja kehittää kulttuuriaan sekä säilyttää identiteettinsä oleelliset perustekijät nimittäin heidän uskontonsa, kielensä, perinnäistapansa ja kulttuuriperintönsä.  
 

                                                           
2 Kp sopimus 27 artikla: Niissä valtioissa, joissa on kansallisia vähemmistöjä, tällaisiin vähemmistöihin kuuluvilta henkilöiltä ei saa kieltää oikeutta yhdessä muiden ryhmänsä jäsenten kanssa nauttia 
omasta kulttuuristaan, tunnustaa ja harjoittaa omaa uskontoaan tai käyttää omaa kieltään. 
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Euroopan neuvoston maisemayleissopimuksen (SopS 14/2006) artikla 5 velvoittaa tunnistamaan maisemat olennaiseksi osaksi ihmisten ympäristöä, yhteisen kulttuuri- ja luonnon-
perinnön monimuotoisuuden ilmentymäksi ja identiteettinsä perustaksi sekä laatimaan ja toteuttamaan mainittujen erityistoimenpiteiden avulla maisemansuojeluun, -hoitoon ja  
-suunnitteluun tähtäävää maisemapolitiikkaa.  
 
YK:n alkuperäiskansajulistuksen 32 artikla velvoittaa, että alkuperäiskansoilla on oikeus määrätä ja kehittää ensisijaisia tavoitteita ja strategioita maidensa tai alueidensa ja muiden 
luonnonvarojensa kehittämistä tai käyttöä varten. Julistuksen 32 artiklan mukaan alkuperäiskansoilla on oikeus määrätä ja kehittää ensisijaisia tavoitteita ja strategioita maidensa 
tai alueidensa ja muiden luonnonvarojensa kehittämistä tai käyttöä varten. 

 
Kaavoitus ja muu maankäytön 
suunnittelu 

   

Kaava tai suunnitelma 
Hyväksymis-
vuosi 

Kattavuus Suunnittelualuetta koskevat kirjaukset suunnitelmassa 

Pohjois-Lapin maakuntakaava 2007 Koko suunnitelma-alue 

Hammastunturin erämaa-alue on merkitty Se 6515 -merkinnällä. Lisäksi alueelle on osoi-
tettu saamelaisten kotiseutualue (sa), erityisesti poronhoitoa varten tarkoitettu alue, palis-
kunnan raja, rakennussuojelualue (SR 3075), erityisalue (E 1824), kulttuuriympäristön tai 
maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue (ma 5963, ma 5937 ja ma 5938), seututie (st), 
yhdystie (yt), yhdystien ohjeellinen linjaus, moottorikelkkailureitti, moottorikelkkailureitin 
yhteystarve, ulkoilureitti, kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittävä tie tai reitti 
sekä todennäköinen mineraalivarantoalue (ek1). 

Tunturi-Lapin maakuntakaava 2010 
Kittilän kunnan puolella oleva 
osa erämaa-alueesta 

Suunnittelualue on osoitettu erämaa-alueeksi (Se 6515). Alueelle on osoitettu erityisesti 
poronhoitoa varten tarkoitettu alue ja paliskunnan raja. 

Ivalon alueen osayleiskaava Kesken Pieni alue  

Metsähallituksen suunnitelma 
Hyväksymis-
vuosi 

Kattavuus Suunnittelualuetta koskevat kirjaukset suunnitelmassa 

 
Ylä-Lapin luonnonvarasuunni-
telma 2006–2010 
 

2006 valtionmaat 
Alueen käytön ohjaus tehdään ensisijaisesti hoito- ja käyttösuunnitelmiin sekä suojelualuei-
den hoidon ja käytön periaatteisiin perustuen. 

    
Kytkeytyneisyystarkastelu 
Suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa, idässä ja etelässä Metsähallituksen metsätalousalueeseen. Koillisessa suunnittelualue rajoittuu pieneltä osin Inarin yhteismetsään ja lou-
naassa Naatsukka-aavan soidensuojelualueeseen. Lännessä Hammastunturin erämaa-alueella ja Lemmenjoen kansallispuistolla on yhteistä rajaa noin 50 km. Lemmenjoen kan-
sallispuisto ja Øvre-Anarjohkan kansallispuisto Norjan puolella muodostavat yhtenäisen alueen. Nämä kolme aluetta muodostavat laajan noin 0,6 miljoonan hehtaarin kokonaisuu-
den pohjoista metsärajaseutua. Erilaisilla sopimuksilla on siirretty pysyvästi tai määräaikaisesti metsätalouskäytön ulkopuolelle erämaa-alueeseen rajautuvia alueita. Hammastun-
turin erämaa-alueeseen ja Naatsukka-aavan soidensuojelualueeseen rajautuu metsätaloustoiminnan ulkopuolelle siirrettyjä Peurakairan–Katramoroston Metsä-Lappi-kohteita 
yhteensä 35 000 hehtaaria. Nämä kohteet sijaitsevat Lapin paliskunnan alueella. Saamelaisten kotiseutualueella Inarin kunnassa paliskuntien kanssa vuonna 2009–2010 saavute-
tulla neuvotteluratkaisulla siirrettiin paliskuntien tärkeät laidunalueet 10–20 vuodeksi metsätaloustoiminnan ulkopuolelle paliskuntasopimuksilla. Sopimukset koskevat erämaa-
alueen ulkopuolisia metsätalousalueita. Sopimusalueen pinta-ala on Hammastunturin paliskunnan laidunalueiden osalta n. 14 800 ha. 
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Edellisen hoito- ja käyttösuunnitelman toteutuminen  Lisätietoja 

    Osittain  
    Kokonaan   

 

Voimassa oleva hoito- ja käyttösuunnitelma on toteutunut pääosiltaan hyvin, jos tarkastellaan erämaalain tavoitteita: mm. 
erämaisuus on säilynyt erämaahakkuista luovuttaessa. Luonnon virkistyskäyttö on pysynyt tasapainossa eri käyttäjäryh-
mien näkökulmasta. Hoidon ja käytön tarpeiden pohjalta on tehty joitakin käyttötarkoituksen muutoksia olemassa oleviin 
kämppiin tai rakennettu uusia kämppiä hoito- ja käyttösuunnitelman linjauksista poiketen. 
 
Metsähallitus lähetti 3.12.2008 ympäristöministeriölle vahvistettavaksi Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttö-
suunnitelman täydennyssuunnitelman, joka koskee lupaa rakentaa moottorikelkkareitti Inari–Pokka-välille tien läheisyy-
teen. 12.1.1996 vahvistetussa Hammastunturin hoito- ja käyttösuunnitelmassa ei ole mainittu kyseisen reitin perustamista. 
Ympäristöministeriö vahvisti täydennyssuunnitelman 14.5.2009.     

Suunnittelualueen yleiskuvaus 
Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 184 000 hehtaaria. Se jakaantuu Inarin (90 %), Sodankylän (9 %) ja Kittilän (1 %) kuntien alueille. Alueella laiduntaa porojaan Ham-
mastunturin, Sallivaaran, Ivalon, Lapin ja Kuivasalmen paliskunnat.  
 
Hammastunturin erämaa kuuluu Metsä-Lapin kasvillisuusvyöhykkeeseen, jolle on tyypillistä tunturinhuippujen kohoaminen vain niukasti metsärajan yläpuolelle. Alueen korkein 
tunturi on Hammastunturi (531 m mpy). Kuusen pohjoinen metsäraja halkoo Hammastunturin erämaata lännestä itään Ivalojoen pohjoispuolella.  
 
Hammastunturin paliskunnalle erämaa-alueella on erityinen merkitys, koska sen osuus suunnittelualueen pinta-alasta on huomattava. Hammastunturin seutu oli entisen Kyrön 
paliskunnan ydinaluetta. Siitä kertoo mm. Hammastunturin pohjoispuolella, sen kainalossa oleva Vuorhavaaran vanha erotusaita, joka oli Kyrön paliskunnan jakoon asti (Sallivaa-
ran ja Hammastunturin paliskunnat) sen pääerotusaita. Nyt se on käytännössä pois käytöstä.  
 
Hammastunturin erämaa-alue on paikallisväestölle hyvin merkittävä perinteinen eränkäyntikohde. 
 
Hammastunturin erämaa-alue voidaan karkeasti jakaa kolmeen maisemakokonaisuuteen: 1. Ivalojoen laaksoon ja sen sankkoihin boreaalisiin luonnonmetsiin, 2. Hammastunturin, 
Appistunturin ja Litmurivaaran tunturiylänköön ja 3. Ivalojoen eteläpuolen laajoihin aapasoihin (esim. Rulla-aapa noin 1 500 ha), joissa on mänty-kuusi-koivu-sekametsäsaarek-
keita.  
 
Kirakkajoen laakso suunnittelualueen koillisosassa, alle 20 km:n etäisyydellä Ivalosta, ansaitsee erityishuomion. Kirakkajoki saa alkunsa Hammasjärvestä ja virtaa uomassaan 
aluksi hyvin koskisena ja kivisenä. Rannalla voi vielä nähdä lahonneen savottakämpänraunion muistona 1930-luvun hakkuista. Veden juoksu rauhoittuu vasta Kirakkajärvellä. Joen 
alaosa aina Rahajärvelle saakka muodostuu lompolomaisista järvilaajentumista ja niiden välisistä koskista. Lompoloita reunustavat monin paikoin hienot hiekkarannat.  
 
Kirakan alueelta hakattiin talvella 1935 tuhansia tukkirunkoja. Aikaa hakkuista on kulunut jo sen verran, että poimintahakkuun jäljet ovat miltei hävinneet. Alueelle tyypilliset kuivat 
mäntykankaat ovat käytännössä luonnontilaisia. Hammasjärven säännöstelystä luovuttiin, ja sen aiheuttamia jälkiä on korjattu mm. kalateitä rakentamalla. Kirakkajoen laakso ei ole 
kooltaan suuri, mutta sen merkitys alueen kalastus- ja eräkulttuurille on suuri ja alue on edelleen aktiivisessa käytössä. 
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Kuva 1. Suunnittelualuekartta. 
Hammastunturin erämaa-alue sijait-
see Inarin kunnan eteläosassa 
Lemmenjoen ja Urho Kekkosen 
kansallispuiston välissä. Suurin yk-
sityismaa suunnittelualueen sisällä 
on Kutturan saamelaiskylä. 
 
© Metsähallitus 2016, © Suomen 
ympäristökeskus 2016, © Kartta-
keskus Oy, Lupa L5293, © Maan-
mittauslaitos 1/MML/16. 
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2 Perustamistarkoitus 

Vastuuprosessi Alueiden hallinta 

Selite 

Lomakkeella esitetään suunnittelualueeseen kuuluvien suojelualueiden ja -ohjelmakohteiden perustamistarkoitus sekä tiettyjen suunnittelualuetta koske-
vien kansainvälisten sopimusten tavoitteet. Perustamissäädöksessä tai suojeluohjelmassa määritelty suojelualueen perustamistarkoitus on pohjana suun-
nittelualueen keskeisten arvojen määrittelylle. Perustamistarkoitus vaikuttaa osaltaan myös suunnittelualueen vision määrittelyyn sekä kehittämistavoittei-
den asettamiseen (ks. pääluku II). Suojeluohjelmakohteilla, joita ei vielä ole perustettu luonnonsuojelualueiksi, suojelun tarkoitus on määritelty ao. suoje-
luohjelmassa. Suojelualueisiin kohdistuvia tavoitteita sisältyy mm. kosteikkojen suojelua koskevaan Ramsarin sopimukseen.    

Suunnittelualueen tai sen 
osan nimi 

Perustamissäädös, suojelu- 
ohjelma tai -sopimus  

Alueen suojelutarkoitus 

Hammastunturin erämaa-alue Erämaalaki 62/1991 
Erämaa-alueita perustetaan alueiden erämaaluonteen säilyttämiseksi, saamelaiskulttuurin ja luonteiselin-
keinojen turvaamiseksi sekä luonnon monipuolisen käytön ja sen edellytysten kehittämiseksi. 

Yhteenveto 

Erämaalain yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että lain tavoitteena on Lapin alkuperäisimmän ja tyypillisimmän jäljellä olevan erämaaluonnon säilyttäminen mahdolli-
simman muuttumattomana. Tavoitteena on myös turvata luontaiselinkeinojen ja saamelaiskulttuurin harjoittamisen luontaiset edellytykset. Erämaa-alueiden perustamisella 
pyritään myös kehittämään luonnon monipuolista käyttöä ja sen edellytyksiä, kuten esimerkiksi alueiden retkeily- ja virkistyskäyttömahdollisuuksia ja metsien monipuolista 
käyttöä. 
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 3 Eloton luonto: vesistöt ja geologia 

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu  Kartta  Ei karttaa. 

Selite 
Lomakkeella kuvataan suunnittelualueen veden laatua ja lintuvesiluonnetta makean veden ja merialueiden osalta. Laatuluokka kuvaa pintavesien ekologista 
tilaa ja lintuvesipisteet (ESA-pisteytys) kohteen lintuvesiarvoa. Lomakkeeseen liittyy kartta, joka kuvaa alueen vesistöjä ja vesistöaluejakoa 

Vesistöt 

Kuvaus alueen vesistöistä (järvet, syvyys, joet, valuma-alueet) 

Hammastunturin erämaa-alueen vesistöt kuuluvat Paatsjoen vesistöalueeseen ja pieneltä osin Kemijoen vesistöalueeseen (Kitisen latvat). Alue kuuluu Tenon–Näätämöjoen–
Paatsjoen kansainväliseen vesienhoitoalueeseen. Alueelle on tehty vesienhoitosuunnitelma (viite 3/1). Alueen järvien ja lampien yhteispinta-ala on noin 2 800 ha (1,5 % erä-
maa-alueesta). Alueen suurin järvi on Hammasjärvi (noin 1 000 ha), jonka lisäksi pienempiä järviä ja lampia on sekä havumetsävyöhykkeessä että tunturialueilla. Ivalojoen 
lisäksi merkittävimpiä jokia ovat Kirakka-, Karva-, Taimen-, Appis-, Sota- ja Tolosjoet. Vedenlaadultaan erämaa-alueen suurimmat järvet ja virtavedet kuuluvat vesien ekologi-
sessa luokittelussa pääosin luokkaan ”Erinomainen”. Sotajoki ja Kirakkajoki on määritelty luokkaan ”Hyvä” (viite 3/2). Ajoittain Sotajoen vedenlaatua on heikentänyt alueella 
tapahtuva kullankaivu. Säännöstely vaikuttaa Kirakkajoen vedenlaatuun, mutta ei vedenlaatuun erämaa-alueella.  
Erämaa-alueella on tehty vedenlaadun tutkimuksia Lapin Ely-keskuksen (aiemmin vesi- ja ympäristöhallinnon) toimesta 1980-luvulta lähtien. 1990-luvulla otettiin useista järvistä 
ja lammista vesinäytteitä happamoitumistutkimuksia varten. Joillakin järvillä oli todettavissa ympäristöstä poikkeavia arvoja, esim. korkeampaa rautapitoisuutta tai heikompaa 
puskurikykyä. Erämaa-alueen kaksi siiankasvatuksessa olevaa luonnonravintolammikkoa, Kittiläntienvarressa sijaitsevat Harjuntausjärvi ja Nokijärvi eivät ole luonnontilaisia.  
Hammastunturin erämaa-alue on vähäjärvistä seutua. Ivalojoki on alueen suurin joki. Pinta- ja pohjavesien laatu on alueella erinomainen, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. 

Kuvaus alueen pohjavesistä 

Erämaa-alueelta tunnetaan viitisentoista pohjavesialuetta, jotka kuuluvat luokkaan III (”Muu pohjavesialue”). Laajimmat pohjaveden muodostumisalueet ovat Tolosjoen ja Iso-
Palsin välinen alue Ivalojokivarressa, Ainikkaharjut–Pahaojanpalot, Järnäjokivarsi ja Karhukurut–Kivijyppyrät erämaan eteläosassa. Alueelta on tiedossa 17 lähdettä (tiedot 
MHGIS 09/2012). Erämaa-alueen läheisyydessä ei ole isoja kyliä, eikä pohjavesiin kohdistu käyttöpaineita tai uhkia. Pohjavesien vedenlaatu on erinomainen.  
Hammastunturin erämaa-alue ei ole mukana vesipuitedirektiivin suojelualuerekisterissä, eikä siellä ole lintuvesiensuojeluohjelman kohteita. Tiedot pohjavesistä löytyvät Suomen 
ympäristökeskuksen ylläpitämästä pohjavesitietojärjestelmästä (POVET) (viite 3/4).  

Kuvaus alueen meristä (tyypit, syvyys jne.) 

- 

Vesialueiden ja pohjaveden nykyinen käyttö (väylät, kalankasvatus, pohjaveden otto jne.) 

Alueelta ei oteta pohjavettä. 

Pinta-alat ja osuus alueesta Pintavesien tila (% pinta-alasta) Muuta 

Nimi ha % 

 

Erin.om/hyvä 100 % 
  VPD:n mukainen suojelualuerekisterikohde 

 

Järvet p-ala 2 200 1,2 Tyydyttävä - 
  Koskiensuojelukohde 

 

Merialueet p-ala - - Vält./huono - 
  Osittain tai kokonaan säännöstelty vesistö: 

Kirakkajoki 
Pohjavesialueet p-ala 1 698 0,9 Ei määritelty -   Voimakkaasti muutettu vesistö 
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Geologia 

Kuvaus alueen geologiasta (kallioperä) 

Hammastunturin erämaa-alue kuuluu pääosin Lapin granuliittivyöhykkeeseen, ja alueella vallitsevat metamorfoosin läpikäyneet kivilajit, kuten karkearakeiset granaatti-kvartsi-
maasälpägneissit ja granaatti-kordieriittigneissit. Pieni osa erämaa-alueesta kuuluu Keski-Lapin liuskealueeseen, jolla esiintyy karkeiden gneissien ohella myös mm. kvartsi- ja 
granodioriitteja sekä amfiboliitteja. Erämaassa sijaitsevat tunnetut Ivalojoen, Sotajoen ja Palsinojan kullanhuuhdonta-alueet. Kullanhuuhdonnan sivutuotteena syntyvät granaatit 
ja korundit ovat peräisin granuliitista (viite 3/3). 

Kuvaus alueen geologiasta (maaperä ja geomorfologia) 

Hammastunturin erämaa-alue vapautui jääpeitteestä noin 10 500 vuotta sitten, jolloin jäätikön reunan perääntymisvauhti oli noin 130–170 metriä vuodessa. Lapin maaperään on 
sekoittuneena sekä ennen jäätiköitymistä syntyneitä rapautumistuotteita että viimeisimmän jääkauden aikaisten mannerjäätiköiden irrottamia ja murskaamia kiviaineksia. Erä-
maa-alueen yleisin maalaji on moreeni, joka peittää noin 50 % maa-alasta. Toiseksi yleisin maalaji on turve (alueesta 25 % on suota). Lajittuneita maalajeja, kuten soraa ja 
hiekkaa, esiintyy alueen harjuissa sekä Ivalojoen alajuoksun rantakerrostumissa (viite 3/3). 
 
Ivalojoen syvä jokilaakso sivukuruineen erottuu tunturi- ja suoalueiden pilkkomasta metsäerämaasta. Suhteelliset korkeuserot voivat alueella olla 200–300 metriä. Korkeimmat 
tunturit ovat Hammastunturi (530 m mpy), Pietarlauttanen (494 m mpy) ja Kehäpää (491 m mpy).  
 
Erämaa-alueen kaakkoisosaa halkoo koillis–lounassuuntainen harjujakso, joka kulkee Rulla-aavan itäpuolelta Kiviaavan ja Kyläaavan kautta Ivalojoelle. Tämä harjujakso kuuluu 
suurimpiin Pohjois-Lapissa. Erämaassa on myös pienempiä harjuja, kuten Järnä- ja Kynsileikkaamajokien varressa. Mannerjäätikön sulamisvaiheessa kerrostuneita kumpumo-
reeneja esiintyy mm. Harjujärven ja Tervaspään välisellä alueella sekä Kynsileikkaamapäiden kaakkoispuolella. Jäätikön sulamisvesien vaikutus näkyy myös tunturien laeilla ja 
rinteillä, joilla on avokallioita, lieveuomia ja kuruja (viite 3/3). Alueen merkittävin kuru on nähtävyytenäkin tunnettu Kulmakuru, joka sijaitsee erämaan kaakkoisnurkassa lähellä 
Saariselkää. Alueen komeimmat pahdat ovat Ivalojokivarressa. Laajoja rakkoja löytyy mm. Palsitunturilta ja Tolospään rinteiltä.  
 
Ivalojoen–Saariselän alueelta on GTK:n julkaisema kartta: Johansson, Peter; Huhta, Pekka; Nenonen, Jari; Hirvasniemi, Hannu 2000. Kultakaira: Geologinen retkeilykartta ja 
opaskirja Ivalojoki - Saariselkä 1 : 50 000 = Geological outdoor map and guidebook 1 : 50 000. 44. ISBN 951-690-763-6. 
 
Lisäksi julkaisuviitteet 3/5 ja 3/6. 

 

Muuta 

  Valtakunnallisesti arvokas moreenialue  

  Valtakunnallisesti arvokas kalkkikallioalue  
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4 Natura 2000 -luontotyypit  

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu Kartta 
 
 

Luontotyypit (kuva 2) 
Luontotyyppien edustavuus 

Sisältö Lomakkeella kuvataan koko suunnittelualueen Natura 2000 -luontotyypit, niiden pinta-alat ja edustavuudet. Edustavuus-käsitteellä tarkoitetaan tässä yhteen-
vetoa Natura-tietolomakkeiden edustavuus ja luonnontilaisuus -tiedoista. Edustavuus ilmentää, miten ”tyypillisenä” luontotyyppi alueella on, ja siihen vaikutta-
vat mm. luontotyypin rakenne, toiminta ja ennallistamismahdollisuudet. Lomakkeella tarkastellaan myös suunnittelualueen asemaa suojelualueverkostossa ja 
kytkeytyneisyyttä muihin verkoston kohteisiin. Natura-aluekohtaiset luontotyyppitiedot esitetään tarvittaessa liitteessä. 

Luontotyyppi Luontotyyppien edustavuus luokittain (ha), luontotyypit I ja II 

Koodi Luontotyyppi  
* EU:n tärkeinä pitämät eli priorisoidut 
luontotyypit 

Pinta-ala, 
luontotyyppi I 
(ha) 

Pinta-ala, 
luontotyyppi II 
(ha) 

Erinomainen Hyvä Merkittävä Ei merkittävä 

LT I  LT II  LT I  LT II  LT I  LT II  LT I  LT II  

3110 Karut kirkasvetiset järvet 2 826  2 818  8  0  0  
3160 Humuspitoiset lammet ja järvet 18  15  3  0  0  
3210 Fennoskandian luonnontilaiset vesireitit 464 2 502 464 2502 0  0  0  
3220 Tunturijoet ja purot 60  60  0  0  0  
3260 Pikkujoet ja purot 285  284  0,5  0  0  
4060 Tunturikankaat 14 165  14 096  1  0  68  
6150 Karut tunturiniityt 0,1  0,1  0  0  0  
6270 Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt* 0,4  0,0  0  0,4  0  
6450 Tulvaniityt 6,1  6,1  0  0  0  
7110 Keidassuot* 23  23  0  0  0  
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 4 833  4 742  91  0  0  
7160 Lähteet ja lähdesuot 1,1 0,2 1,1 0,2 0  0  0  
7220 Huurresammallähteet* 0,01 0,01 0,01 0,01 0  0  0  
7230 Letot 14 93 13 80 1 13 0  0  
7310 Aapasuot* 27 995  27 830  113  52  0  
8220 Silikaattikalliot 6 382  6 382  0  0  0  
9010 Luonnonmetsät* 93 452  91 248  1 520  684  0  
9040 Tunturikoivikot 26 870  26 789  81  0  0  
9050 Lehdot 52  42  10  0  0  
91D0 Puustoiset suot* 1 627 366 1 463 352 162 14 2  0  
91E0 Tulvametsät* 35  20  14  1  0  
Luontotyyppien pinta-ala yhteensä (ha) 179 109  176 294  2 007  739 - 68  
Luontotyyppien osuus suunnittelualueesta (%) 97 - 96 - 1 - 0 - 0 - 
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4 Natura 2000 -luontotyypit  

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu Kartta 
 
 

Luontotyypit (kuva 2) 
Luontotyyppien edustavuus 

 Pinta-ala (ha) Lisätietoja  

 

Muu kuin Natura-luontotyyppi 5 083 Tiedot MHGIS 12.9.2014. Inventointi tehty pääosin Ylä-Lapin luonnonhoitoalueen luontokartoituksessa 
(LUOTI) v. 1996–1997. Maastoinventointi 30 %, ilmakuvatulkinta 70 %. Inventointia täydennetty v. 2010–
2012.  Ei inventoitu 0 

Kaikki kuviot yhteensä  184 192 
Yhteenveto 

Luonnonmetsät (9010) ja aapasuot (7310) ovat laaja-alaisimmat luontodirektiivin liitteen I luontotyypit erämaa-alueella, ja ne ovat EU:n tärkeinä pitämiä eli priorisoituja luontotyyp-
pejä (*:llä taulukossa) (4/1). Lehtoja on noin 70 ha, ja ne ovat pääosin Ivalojokilaaksossa. Ravinteisuutta osoittavia lettoja tunnetaan alueelta vähän. Suot on kartoitettu pääosin 
ilmakuvatulkinnalla, jossa lettojen määrittäminen ei onnistu. Tunturikoivikot (9040) ja tunturikankaat (4060) ovat vallitsevimpia tunturialueella.  
 
Kuusen pohjoinen metsänraja halkoo erämaa-aluetta. Pohjoisimmassa kohdassaan Appisjärven seudulla se sijaitsee lähes yhtä pohjoisessa kuin Tsarmitunturin erämaa-alueella. 
Kuusi muodostaa joillakin tuntureilla, kuten Kehäpäällä, myös alpiinisen metsänrajan eli se sijaitsee männyn metsänrajan yläpuolella alueilla, joilla maaperä on keskimääräistä 
viljavampaa. 
 
Suomi raportoi EU:lle vuonna 2013 Suomessa esiintyvien luontodirektiivin luontotyyppien ns. suotuisan suojelun tasosta. Raportissa arvioitiin luontotyyppien suojelun tasoa kolmi-
portaisella asteikolla: ”Suotuisa”–”Epäsuotuisa, riittämätön” –”Epäsuotuisa, huono”. Raportissa todettiin monien metsä-, suo- ja vesiluontotyyppien suotuisan suojelun tason ole-
van ”Epäsuotuisa, riittämätön” Suomen boreaalisella alueella (viite 4/2).  
 
Luonnonmetsien suotuisan suojelun taso oli raportin mukaan ”Epäsuotuisa, riittämätön”. Yleisesti luonnonmetsien luonnontilaa Suomessa ovat heikentäneet mm. lahopuun vähe-
neminen ja kulolajistolle sopivien elinympäristöjen puute. Poronhoitoalueella porojen voimakas laidunnuspaine on paikoin heikentänyt jäkälikköjen kuntoa kuivilla ja karukkokan-
kailla. Hammastunturin erämaan metsät ovat laajalti säilyneet luonnontilassa tai lähes kirveenkoskemattomina. Ns. luonnonmukaisesti käsiteltyjen metsäalueiden osuus erä-
maasta on noin 11 %. Näistä suurin osa voidaan luokitella luontodirektiivin luontotyyppiin luonnonmetsät, joskin niiden edustavuus on jonkin verran heikentynyt. Luonnonmukai-
sella käsittelyllä metsiin on jätetty runsaasti lahopuuta sekä säästöpuita ja -puuryhmiä. Metsätaloustoiminnasta ja sen vaikutuksista luonnonmukaisesti käsitellyllä alueilla Ham-
mastunturin erämaassa on tehty erillinen selvitys (viite 4/3). Metsäpaloja erämaassa on ollut vähän, eikä kulolajiston esiintymistä ei ole alueella juurikaan tutkittu. Lahopuuta 
syntyy erämaassa luontaisesti koko ajan ja sen käyttö esim. nuotiopuuna on laajassa erämaassa monin paikoin vähäistä.  
 
Tulvametsien (91E0) ja metsäluhtien (9080) suotuisan suojelun taso oli raportin mukaan ”Epäsuotuisa, huono” (viite 4/2). Molempien tyyppien luonnontilaa ovat Suomessa hei-
kentäneet mm. maankuivatus ja vesien säännöstely. Hammastunturin erämaassa tulvametsiä ja mahdollisesti metsäluhtia tiedetään esiintyvän ainakin Ivalojoella. Nämä luonto-
tyypit tunnetaan puutteellisesti ja niiden esiintyminen Hammastunturin erämaa-alueella tulisikin kartoittaa. Kullankaivu ja maastossa liikkumisen aiheuttama kuluminen ovat saatta-
neet heikentää pienialaisesti luontotyyppien luonnontilaa Ivalojokilaaksossa ja joillakin retkeilyyn ja porotalouden rakenteisiin liittyvillä alueilla. Soiden osalta raportti toteaa keidas-
soiden (7110) ja lähteiden ja lähdesoiden (7160) suotuisan suojelun tason olevan ”Epäsuotuisa, huono”. Edellä mainitut suoluontotyypit ovat säilyneet erämaa-alueella luonnonti-
laisina. Monista suotyypeistä, kuten letoista ja lähteiköistä, tiedot erämaa-alueelta ovat puutteellisia ja tietojen täydennys on tarpeen.  
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Suomen tunturialueen luontotyypeille suojelun taso arvioitiin raportissa ”Suotuisaksi”, paitsi tunturikankailla ja tunturikoivikoilla. Niiden suojelutaso oli ”Epäsuotuisa, riittämätön– 
heikkenevä” (viite 4/2). Suojelun taso katsotaan ”suotuisaksi” silloin, kun kyseisen luontotyypin levinneisyysalue, ominaispiirteet ja sille tyypillinen lajisto säilyvät pitkällä aikavälillä. 
Raportin mukaan tunturikankaiden ja -koivikoiden luonnontila on Suomessa heikentynyt voimakkaan laidunnuksen ja koivikoilla monin paikoin tunturimittarituhon ja sen jälkeisen 
koivun hitaan uudistumisen takia. 1960-luvun tunturimittarituho aiheutti laajoja tuhoja tunturikoivikoissa Ylä-Lapissa. Tunturikoivikot ovat uudistuneet paikoitellen huonosti mittaritu-
hon jälkeen etenkin niillä kesälaidunalueilla, joihin kohdistuu voimakasta laidunnuspainetta. Hammastunturin erämaassa mittarituhon jälkiä on nähtävissä mm. Majavajärven 
suunnalla ja Tervaspään rinteillä. Metsähallituksen paikkatietojärjestelmän (MHGIS) kuviotiedoissa on merkitty tunturimittarituho 18 555 hehtaarille Hammastunturin erämaassa, 
mikä on 11 % Natura 2000 -alueen pinta-alasta. Tuhoalueista 1 656 ha on tunturikoivikoita ja 5 723 ha tunturikankaita.  
 
Laiduntamisen vaikutukset näkyvät sekä aluskasvillisuudessa että puu- ja pensaskerroksessa. Voimakas laiduntaminen näkyy selvimmin jäkälävaltaisissa kesälaidunalueiden 
tunturikoivikoissa ja -kankailla, mm. pintakasvillisuuden kulumisena ja koivun tyvivesojen ja pensaiden vähyytenä. Luke:n (aiemmin riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen uusim-
man jäkälälaidunten tilaa selvittävän tutkimuksen mukaan jäkälikköjen biomassa vuosien 2005–2008 mittauksissa oli monin paikoin pienempi kuin vuosina 1995–1996. Hammas-
tunturin alueen laidunten tila oli kuitenkin parempi verrattuna moniin muihin alueisiin Ylä-Lapissa (viite 4/4).  
 
Kohtuullinen laidunnus voi lisätä lajiston monimuotoisuutta ravinteisilla luontotyypeillä, kuten runsaslajisilla tunturiniityillä (viite 4/5–6). Laidunnuksen on todettu stimuloivan ravin-
teiden kiertoa ja lisäävän lajistossa mm. ruohojen ja heinien määrää (viitteet 4/7–9). Poro laidunnuksellaan hillitsee pajukoitumista ja estää myös varvikoitumista (viite 4/10–11). 
Laidunten kuntoon vaikuttavat osaltaan myös laidunalueiden supistuminen ja pirstoutuminen muun maankäytön takia sekä muut kilpailevat maankäyttömuodot erämaa-alueella ja 
sen läheisyydessä.  
 
Tunturiluontotyyppien tilaa tarkasteltiin vuonna 2008 valmistuneessa Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa (viite 4/5–6). Koko maassa uhanalaisiksi tunturiluontotyy-
peiksi arvioitiin variksenmarja-jäkälä-tunturikoivikot, tuulikankaat ja kanervakankaat, joita tiedetään esiintyvän myös Hammastunturin erämaassa. Tunturikoivikoiden osuus Ham-
mastunturin Natura 2000 -alueesta on noin 17 %. Tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen on arvioitu olevan merkittävä uhka tunturiluontotyypeille Suomessa. Myös maaston kulumi-
nen ja rakentaminen voivat uhata luontotyyppejä paikallisesti. Ilmaston lämpenemisen myötä havumetsänrajan ennustetaan siirtyvän pohjoisemmaksi ja ylemmäksi tuntureilla, 
mikä tulisi näkymään ensin eteläisimmillä tunturialueilla. Lisäksi mm. pajukoitumisen oletetaan yleistyvän ilmaston lämpenemisen myötä, mikä saattaa uhata joidenkin avointen ja 
pienialaisten luontotyyppien, kuten tunturiniittyjen, säilymistä (viite 4/5). Viimeaikaisissa tutkimuksissa on todettu porolaidunnuksen hillitsevän ilmaston muutoksen vaikutuksia 
(viitteet 12–14).  
 
Hammastunturin erämaa-alue on valtakunnallisesti tärkeä luonnonmetsien suojelukohde sekä arvokas tunturiluonnon ja aapasuoluonnon suojelualue. Luonnonmetsien osuus 
Metsä-Lapin kasvillisuusvyöhykkeen inventoiduista luontotyypeistä on yli 10 % (SutiGis 12/2010). Erämaa muodostaa Euroopan laajimman jäljellä olevan yhtenäisen luonnonmet-
sien alueen Lemmenjoen ja Urho Kekkosen kansallispuistojen sekä Norjan puolella olevan Ǿvre Anarjohkan kansallispuiston kanssa. 
 
Erämaa-alueen pinta-alasta on noin puolet luonnonmetsiä (9010). Mänty on havumetsien vallitseva puulaji, mutta alueen etelä- ja länsiosista löytyy myös kuusikoita ja vanhoja 
mänty-kuusisekametsiä. Hammastunturin erämaan metsät ovat pääasiassa karunpuoleisia ja kuivahkoja, mutta Ivalojoen ja sen suurimpien sivujokien varsilla on myös tuoreita 
kankaita ja rehevimmillä mailla koivuvaltaisia lehtoja.  
 
Hammastunturin erämaa-alueen metsät ovat laajalti säilyneet metsätaloustoiminnan ulkopuolella. Puunkäyttö Ivalojokivarressa alkoi lisääntyä kullankaivun myötä, etenkin suurten 
kaivosyhtiöiden tultua alueelle. 1900-luvulla kaupallisia hakkuita oli mm. Kirakka- ja Sotajokivarsissa. Myös Ivalojokivarteen suunniteltiin hakkuita, mutta talvisota keskeytti hank-
keen. Pienimuotoista puunottoa tapahtuu tulipuuksi ja mm. aitatolpiksi poronhoidon tarpeisiin (viite 3/3). Hammastunturin erämaa-alueella on noin 14 400 ha (noin 8 % erämaa-
alueen pinta-alasta) ns. luonnonmukaisesti hoidettavia metsäalueita, jotka määritettiin erämaa-alueiden perustamisen yhteydessä. Ne eivät kuulu Natura 2000 -alueeseen. Luon-
nonmukaisesti käsiteltävissä metsissä tehtiin vuosina 1997–2003 noin 1 400 ha kasvatus- ja uudistushakkuita (viite 4/3). Myöhemmin metsätalous Ylä-Lappi siirsi ko. alueet 
omalla päätöksellään toistaiseksi metsätaloustoiminnan ulkopuolelle (viite 4/15). Kutturantien pohjoispuolella Kyläaavalla on vuonna 1999 poltettu metsäsaareke. Erämaa kuuluu 
valtakunnalliseen palojatkumoalueverkostoon, jonka tavoitteena on tuottaa kulolajistolle sopivia elinympäristöjä ja näin turvata kulolajiston säilyminen suojelualueilla eri puolilla 
Suomea. Jatkossa on tarkoitus polttaa erämaassa muutamia kohteita lisää. 
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4 Natura 2000 -luontotyypit  

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu Kartta 
 
 

Luontotyypit (kuva 2) 
Luontotyyppien edustavuus 

Hammastunturin erämaasta on noin viidennes suota. Aapasoiden (7310) osuus erämaan pinta-alasta on noin 15 %. Suurin aapasuo on erämaan eteläosan Rulla-aavan–Loueaa-
van alue, jolla näkyy Metsä-Lapin aapasoille ominainen verkkomainen jännerakenne. Ravinteisia soita esiintyy mm. Kyläaavalla, jolla on erämaa-alueen ainoa tunnettu lettorikko-
paikka. Erämaa-alueella ei ole ojitettuja soita.  
 
Hammastunturin erämaan tunturikoivikot (9040) ovat lähinnä kuivahkoja ja niiden osuus erämaasta on noin 15 %. Tunturikoivu on yleensä monirunkoista rotua. Laajoja tunturi-
koivikoita on mm. Paskaluottumilla ja Siliäselällä erämaan itäosassa sekä Kollumien alueella. Paljakan alaraja on 410–430 metriä. Paljakalla vallitsevat karut tunturikankaat ja 
louhikot. Lumenviipymiä ei ole alueelta tiedossa, ja esim. karujen lumenviipymien tyyppilajia vaivaispajua ei tunneta alueelta. Tunturiniittyjen esiintyminen on harvinaista.  
 
Erämaa-alueen järvet ja lammet sisältyvät pääasiassa karuihin kirkasvetisiin järviin (3110) ja humuspitoisiin järviin ja lampiin (3160). Erämaan joet ja purot edustavat luonnontilai-
sia virtavesiä. Kallioisten luontotyyppien osuus erämaa-alueesta on noin 3 %. Pahtoja on lähinnä Ivalojokivarren rotkolaaksossa Repojoensuun ja Ritakosken välillä.  
 
Kullankaivu on vaikuttanut alueen luontoon monin paikoin, etenkin Ivalo- ja Sotajoen varsilla. Kasvillisuus on vähitellen palautunut/palautumassa niille vanhoille kaivualueille, joilla 
ei ole ollut toimintaa vuosikymmeniin. Kaivutoiminta on kuitenkin edelleen vilkasta ja muutoksia joki- ja puronvarsien maisemassa ja kasvillisuudessa tapahtuu koko ajan. Nykyään 
kaivualueet on valtausten päätyttyä maisemoitava, mikä edistää kasvillisuuden palautumista. Lemmenjoen kansallispuiston kulta-alueella tehdyn selvityksen mukaan kasvillisuu-
den palautuminen luonnontilaista vastaavaksi voi olla hidasta ja vaikeaa (4/16). Hammastunturin erämaassa ei ole tehty vastaavanlaista selvitystä siitä, missä määrin kasvillisuus 
on palautunut kohti luonnontilaa.  
 
Kullankaivun historiaa ja erämaa-asutusta edustavat Ivalojokivarressa Ivalojoen Kultala sekä Ritakosken ja Annan Kaapin kentät, joilla esiintyy perinnebiotooppeja, kuten runsas-
lajisia kuivia ja tuoreita niittyjä (6270). Useimmat perinnebiotooppityypit, kuten kedot ja kuivat niityt, ovat koko maassa hyvin uhanalaisia luontotyyppejä mm. umpeenkasvun takia 
(viite 4/4). Edellä mainittuja asuinkenttiä hoidetaan aktiivisesti niittämällä ja pusikkoa raivaamalla. Aktiivisella hoidolla tuetaan myös maisemallisten ja kulttuuriarvojen säilymistä. 
Hammasjärven kaksi vanhaa kenttää, Viljaniemen ja Gabriel Aikion kentät, eivät ole hoidon piirissä.   
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Kuva 2. Natura 2000 -luontotyypit. 
Luonnonmetsät ja aapasuot ovat 
laaja-alaisimmat Natura 2000 -luon-
totyypit Hammastunturin erämaa-
alueella. 
 
© Metsähallitus 2016, © Suomen 
ympäristökeskus 2016, © Kartta-
keskus Oy, Lupa L5293, © Maan-
mittauslaitos 1/MML/16. 
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5 Lajisto 

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu Kartta  
Kuva 4. Uhanalaiset kasvilajit ja huuh-
dontakultavaltaukset 

Selite 
Lomakkeen tarkoituksena on antaa kuva suunnittelualueen keskeisistä lajistoarvoista sekä tuoda esiin lajiston piirteitä, jotka on huomioitava alueen hoidon ja 
käytön suunnittelussa. Sama laji voi sisältyä useampaan luokitukseen: esimerkiksi useat uhanalaiset lajit ovat myös direktiivilajeja. Kaikissa lajiryhmissä 
yksikkönä on ryhmään kuuluvien, alueella esiintyvien lajien kpl-määrä. Natura-aluekohtaiset tarkemmat tiedot lajeista esitetään tarvittaessa liitteessä. 

Luokitus Linnut  Muut selkärankaiset Selkärangattomat Putkilokasvit Itiökasvit Sienet 

Erityisesti suojeltavat lajit 5   2   

Muut uhanalaiset lajit 11 2 1 4 1 5 

Silmälläpidettävät lajit 8 3 3 7 3 15 

Alueellisesti uhanalaiset lajit    4 3  

Lajit, joiden suojelemiseksi osoitetaan Natura- 
alueita (luontodirektiivin liite II, lintudirektiivin liite I) 

23 5 2 3   

Lajit, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua, ja joiden li-
sääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja hei-
kentäminen on kielletty (luontodirektiivin liite IV) 

 4  3   

Vierasperäiset tai haitallisesti runsastuneet lajit  1     

Lajistotietoa  

Uhanalaisuus Rassin ym. 2010 (viite 5/1) mukaan, paitsi nisäkkäiden osalta (viite 5/2) sekä lintujen osalta (viite 5/3) ja erityisesti suojeltavat/uhanalaiset voimassa olevan ls-
asetuksen mukaan. Tiedot selkärangattomista eläimistä, putkilokasveista, itiökasveista ja sienistä Hertta-järjestelmästä 09/2014.  
 
Hammastunturin ensimmäisen hoito- ja käyttösuunnitelman valmistumisen aikaan vuosina 1995–1996 erämaa-alueen putkilokasvilajisto oli jo hyvin tiedossa, paljolti Lapin tutki-
musasema Kevon tutkijoiden tekemän Inarin Lapin kasvistokartoituksen ansiosta. Ennen vuotta 1995 erämaa-alueelta oli tiedossa 50 uhanalaisten putkilokasvien havaintopaik-
kaa, kun niitä oli vuonna 2010 tiedossa 246 (tietolähde: Suomen ympäristökeskuksen Eliölajit-tietojärjestelmä 09/2010). Merkittävästi tieto uhanalaisten putkilokasvien esiintymi-
sestä Ivalojoella täydentyi 2000-luvulla, kun kartoitettiin etenkin sukassaran, laaksoarhon ja lapinesikon esiintymistä.  
 
Erämaa-alueelta tunnetaan kolme luontodirektiivin liitteen II ja IV putkilokasvilajia: laaksoarho, lapinleinikki ja lettorikko. Hammastunturin erämaa on valtakunnallisesti merkittävä 
alue laaksoarhon esiintymiselle. Laaksoarhon Suomen esiintymistä on Hammastunturin erämaassa 5,6 % ja alue on hyvin tärkeä lajin suojelulle. Lajia ei esiinny muualla Inarin 
kunnassa kuin Ivalojokivarressa. Laaksoarhon tilanne Ivalojoella olisi hyvä tarkistaa, koska sen esiintymiä on kullankaivualueilla. Suomen raportissa luontodirektiivin lajeista 
EU:lle vuonna 2013 arvioitiin laaksoarhon ja lettorikon ns. suotuisan suojelun tason olevan ”Epäsuotuisa, riittämätön” (4/2). Lettorikon ainoa esiintymä on luonnontilaisella Kylä-
aavalla, eikä sillä ole uhkia.  
 
Erityisesti suojeltavista lajeista alueella esiintyy sukassaraa ja arnikkia. Suomessa olevista sukassaran esiintymistä on arvioitu olevan Hammastunturin erämaassa 51 %. Arnikin 
esiintymä on erillisesiintymä, yhtenäisemmän Skandien vuoristossa olevan alueen ulkopuolella. Erityisesti suojeltavia lajeja ovat lajit, joiden häviämisuhka on ilmeinen.  
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Ivalojokilaakson kivikkorannat sekä rehevät niityt ja koivumetsät ovat monien harvinaisten lajien tärkeä esiintymisalue Metsä-Lapin kasvillisuusvyöhykkeellä. Ivalojoen kevättulvat 
ovat elinehto lajien säilymiseksi alueella ja tulva muokkaa jatkuvasti myös uusia kasvupaikkoja. Lapinesikon Suomen esiintymistä on arvioitu olevan Hammastunturin erämaassa 
56 %. Ivalojokivarsi on tärkeä alue virkistyskäytölle, mutta keskeinen myös kullankaivualueena. Minkään käyttömuodon ei tällä hetkellä tiedetä hävittäneen tiedossa olevien 
uhanalaisten kasvien esiintymiä alueelta. Uhanalaisten putkilokasvilajien, etenkin sukassaran ja lapinesikon, esiintymien tilanne Ivalojoella suhteessa muihin käyttömuotoihin 
olisikin hyvä tarkistaa ja varmistaa niiden kasvupaikkojen turvaaminen myös tulevaisuudessa.  
 
Kullankaivuhistoria on tuonut oman vivahteensa Ivalojokivarren kasvillisuuteen. Alueella on useita vanhoja asuinkenttiä ja kullankaivajien tukikohtia, joilla esiintyy perinnebiotoo-
peille tyypillistä niittylajistoa ja uhanalaisia kasvilajeja, kuten siperianvehnää ja pohjannoidanlukkoa. Niittylajistoltaan monipuolisimmat kentät erämaa-alueella ovat Ritakosken 
kenttä, Annan Kaapin kenttä ja Ivalojoen Kultala. Monilla perinnebiotoopeilla, kuten kedoilla ja kuivilla niityillä, esiintyy lajeja, jotka ovat uhanalaistuneet käytön muututtua ja mm. 
umpeenkasvun alettua.  
 
Erämaa-alueen kääväkkäistä ensimmäiset havainnot ovat 1980-luvulta. Laajemmin niitä on alettu kartoittaa vasta 2000-luvun puolivälin jälkeen. Laajassa erämaassa ei kuiten-
kaan ole ollut mahdollista tehdä kattavaa kääväkäskartoitusta. Ennen vuotta 1995 erämaa-alueelta tunnettiin 4 uhanalaisten kääväkäslajien esiintymää ja vuonna 2010 niitä oli 
tiedossa 292 (Suomen ympäristökeskuksen Eliölajit-tietojärjestelmä 09/2010). Kääväkäslajistoa on kartoitettu eri puolilta erämaan reunoja. 2000-luvun loppupuolella kartoituksia 
tehtiin Ivalojokilaakson pohjoispuolen vanhoissa mäntymetsissä (5/4). Kyläaavan keskellä olevan poltetun metsäsaarekkeen käävät inventoitiin vuonna 2008 (5/5), mikä toi 
arvokasta lisätietoa kulolajistosta. Erämaasta on löytynyt viisi uhanalaista lajia, erittäin uhanalaisiin (EN) luettavaa kalkkikääpää ja mm. erakkokääpää ja piilo-orakasta. Hammas-
tunturin erämaan luonnontilaiset havumetsät tarjoavat kääväkäslajistolle laajalti eri-ikäistä ja -kokoista lahopuuta, mikä turvaa elinvoimaisten kääpäkantojen esiintymisen alu-
eella. Huonosti tutkitut lajiryhmät sammalet ja jäkälät kaipaisivat lisäselvityksiä.  
 
Hammastunturin erämaa-alueen lintulajisto ja suurpedot tunnetaan kohtuullisen hyvin, mutta tiedot muista nisäkkäistä sekä matelijoista ovat heikot. Tiedot selkärangattomista 
ovat olemattomat. Luontodirektiivin liitteen IV lajia viitasammakkoa on löytynyt vuonna 2008 Repojoki–Kuttura-tiehankkeen selvitysalueelta (5/6) Hammastunturin erämaa-alueen 
länsireunalta. Laajuutensa ja erämaisuutensa takia alue on tärkeä suurpedoille ja suurille petolinnuille. Lintulajisto on tyypillistä pohjoisten vanhojen metsien lajistoa, josta on 
kerätty tietoa linjalaskennoilla. Tiedot pienemmistä petolinnuista ja vesilinnuista ovat heikommat ja lisäselvitykset linnustosta olisivat tarpeen.  
 
Hammastunturin erämaa muodostaa laajan, vain muutaman tien halkoman luonnonmetsien vyöhykkeen Lemmenjoen ja Urho Kekkosen kansallispuistojen sekä Norjan puolella 
olevan Ǿvre Anarjohkan kansallispuiston kanssa. Aluekokonaisuus on Euroopan laajin jäljellä oleva luonnonmetsien alue. Hammastunturin erämaan metsät, suot ja tunturit 
tarjoavat laajat elinympäristöt kasvi-, sieni- ja eläinlajeille muodostaa elinvoimaisia populaatioita. Joulukuussa 2010 julkistettu uusin lajien uhanalaisuusarviointi tuo kartoitustar-
peita lisää muuttuneiden uhanalaisluokitusten myötä. Laajasta erämaasta, kuten jokilaaksoista ja reheviltä soilta, löytyy vielä varmasti lisää uhanalaisten kasvilajien esiintymiä. 
Etenkin erämaa-alueen ydinosassa on puutteellisesti tutkittuja alueita.  
 
Useiden mm. Suomessa ja Norjassa tehtyjen tutkimusten mukaan porolaidunnus vaikuttaa pensoittumista ja varvikoitumista ehkäisevästi. Pensaskerroksen häviäminen laidun-
nuksen seurauksena heikentää voimakkaasti tutkimusalueella pesivän lintulajiston monimuotoisuutta sekä huonontaa myös selvästi avomaan pesijöiden, kuten riekon, pesimä-
menestystä (5/7). 
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6 Kulttuuriperintö  

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu Kartta  Ei karttaa 

Selite 
Kulttuuriperinnön nykytilakuvaus käsittää suunnittelualueen maisema-arvojen sekä rakennusperinnön ja arkeologisten kohteiden kuvauksen. Kuvauksen 
tavoitteena on tunnistaa suunnittelualueen keskeiset kulttuuriperintöarvot. 

Alueen kuvaus, maisema 

Hammastunturin erämaa-alue sijoittuu Peräpohjolan–Lapin maisemamaakuntaan ja siellä pohjoisosastaan Metsä-Lapin tunturiseutuun ja eteläosaltaan Aapa-Lapin seutuun. 
Alueella ei ole arvokkaaksi luokiteltuja maisema-alueita eikä kansallismaisemia. 
Alueen kuvaus, rakennusperintö ja arkeologia 

Hammastunturin erämaassa ei ole tehty koko alueen kattavaa kulttuuriperinnön inventointia, mutta keskeisimpiä kohtia on kuitenkin käyty läpi. Alueella on varmasti vielä paljon 
kartoittamattomia kulttuuriperintökohteita ja luontopalvelut ottaa mielellään niistä tietoa vastaan. Tehdyn kulttuuriperintöinventoinnin tuloksena (6/1) on saatu jonkinlainen kuva 
alueen menneisyydestä. Hammastunturin erämaan muinaisuus on rikas. Merkit ihmisen toiminnasta alueella ulottuvat esihistoriasta nykyaikaan saakka. Kiinteät muinaisjäännök-
set asuinpaikoista pyyntikuoppiin kertovat muinaisen ihmisen viihtyneen alueella jo kivikaudelta lähtien. Erämaa on menneisyydessäkin ollut nautinta-aluetta, jonne on tultu 
pyytämään peuroja ja muuta riistaa sekä kalastamaan. 
 
Suunnitelma-alue on tunnettu erityisesti Ivalojoen ja sen sivujokien kullankaivusta. Kultaryntäys alkoi jo 1860-luvun lopulla, ja alueella kaivetaan yhä aktiivisesti kultaa. Myöhem-
mät kullankaivuun aikaansaamat rakennukset ja kaivujäljet ovat merkittävä osa alueen menneisyyttä, mutta niillä on tärkeä merkitys myös nykyisille kävijöille. 
 
Kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset eivät säily ilman kunnossapitoa ja korjaamista. Monet rakennuksista tarvitsevat jo kipeästi korjaamista. Erityisesti rakennusten 
kattoja tulisi korjata. 
 
Rakennussuojelun vaateet rajoituksia asettavat kulttuuriperintökohteiden kunnostamiselle, niiden lähelle rakentamiselle ja käytölle. 

Kohteet 

Maisema 

 Luokka Kpl Nimi 

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 1 Ivalojoen kulta-alue 

Lisätietoja 

Ivalojoen kulta-alue on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Alue 
ulottuu Ivalojokea myötäillen muutama sata metriä rannoista ulospäin Appissuvannolta Koppelovaaralle asti 
sekä Sotajokea pitkin lähelle Sotajoen latvoja. Keskeisiä kohtia ovat Kultalan Kruunun Stationi, Ritakosken 
ja Moberginojan kämpät, Pahaojan tukikohta sekä Sotajoen suupankit. Suupankkien ohella muuallakin laa-
joilla alueilla Ivalojoen, Sotajoen, Palsinojan ja niihin laskevien sivupurojen varsilla on kaivuun tuloksena 
syntyneitä kivikenttiä, jätemaakasoja, juoksutusojia ja patojen jäänteitä. Lisäksi alueella on jäljellä koneita ja 
laitteita (Liljeqvistin ruoppaaja, Kivekkään ja Pahaojan höyrykoneet) sekä valtauksien rajapyykkejä 1870-
luvulta lähtien. Kutturan tieltä kohti Kultalaa kulkevan kultaväen posti-, kulku- ja huoltoväyläksi tehty Rova-
sen maantie näkyy vielä maastossa avoimena linjana, lahonneina pitkoksina ja silta-arkkuina. 
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Rakennusperintö 

Luokka kpl Nimi 

Valtakunnallisesti arvokas rakennus tai rakennusryhmä 5 Kultala, Pahaoja, Moberginoja, Ritakoski, Liljeqvist 
Maakunnallisesti merkittävä rakennus tai rakennusryhmä 1 Hammastunturin (Vuorhavaaran) vanha erotusaita 
Muu merkittävä rakennus tai rakennusryhmä  1 Raahenpirtti 

Lisätietoja 

Suunnitelma-alueella on useita valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kullankaivuuseen liittyviä rakennusryhmiä, joissa on kaikkiaan 
18 suojeltua tai varjeltua rakennusta. Kultalan Kruunun Stationi ja rantasauna on suojeltu asetuksella valtion omistamista rakennuk-
sista. Kultalan muut rakennukset sekä Pahaojan Kultala, Moberginoja, Ritakoski ja Liljeqvist on varjeltu Metsähallituksen ja Museovi-
raston välisellä sopimuksella. Suunnitelma-alueella ei ole rakennussuojelulailla suojeltuja rakennuksia. Valtakunnallisesti arvokkaiden 
kohteiden lisäksi Hammastunturin eli Vuorhavaaran poroerotuspaikka kämppineen on luokiteltu Pohjois-Lapin maakuntakaavassa seu-
dullisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Edellisten rakennusryhmien ohella suunnitelma-alueella on muutamia pieniä kämppiä, 
jotka eivät ole suojeltuja mutta kuitenkin historialtaan merkittäviä (esimerkiksi Ruikanmukan kämppä). Suurin osa niistä on lahonnut tai 
purettu, mutta Raahenpirtti Palsinojan varrella on vielä kohtuullisessa kunnossa ja käytössä varaustupana.  
Erämaa-alueella on aikoinaan ollut savotoita, ja niiden jäljiltä siellä on useita savottakämppien ja niiden pihapiirin rakennusten jäännök-
siä. Ne ovat pitkälle lahonneita. 
Rakennusten lisäksi arvokkaita ovat niiden lähistön maisemakokonaisuudet pihapiireineen ja kullankaivun jälkineen, 

Arkeologiset kohteet Muut arkeologiset kohteet Muu kulttuuriperintö 

Tyyppi (muinaismuistorekisterikohde) Kpl Tyyppi (muut kohteet) Kpl Luokka Kpl 

Asuinpaikat 17 Asuinpaikat 11 -  
Valmistuspaikat ja työpaikat 33 Valmistuspaikat ja työpaikat 5 -  
Kivi- ja maarakenteet 2 Taide ja muistomerkit 3 -  
Ei määritelty 5 (mj-ryhmä, löytöpaikkoja) Liikennekohteet 1   
Paikalliskulttuuri 
Saamelaiskulttuuriin ei ole kuulunut laajojen rakenteiden rakentaminen, ja oleskelusta on usein jäänyt väin vähän merkkejä maastoon. Tämän takia kohteita on toistaiseksi 
löydetty inventoiduilta alueilta vähän. Alueella sijaitsee kuitenkin muun muassa historiallisen ajan kenttiä, jotka ovat erittäin todennäköisesti saamelaisperäisiä. Esihistoriallisista 
muinaisjäännöksistä ei muutamaa harvaa poikkeusta lukuun ottamatta voida sanoa, minkä ihmisryhmän jälkiä ne ovat. Alue on kuitenkin ollut ja on yhä tärkeä saamelaisille. Siitä 
todistavat muun muassa monet saamelaiset paikannimet, vaikka myöhempi kullankaivunimistö onkin varmasti syrjäyttänyt erityisesti Ivalojoen lähistöllä vanhaa nimistöä. Alueen 
saamelainen kulttuurimaisema muodostuu perinteisestä luonnonkäytöstä, paikannimistä, maaston muodoista ja maisemaan liitettävistä tarinoista, pyhistä paikoista ja historiasta. 
Saamelainen kulttuurimaisema muodostuu ennen kaikkea maisemaan liitetyistä arvoista, tapaoikeudesta ja perinteisestä tiedosta.  
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Lisätietoja 
Hammastunturin erämaa-alueen tunnetuista muinaisjäännöksistä tyypillisin on pyyntikuoppa. Alueelta tunnetaan kaikkiaan 34 pyyntikuopparyhmää, joissa on yhteensä 482 
pyyntikuoppaa. Laajimmissa järjestelmissä on yli 60 hiekkaiseen maaperään kaivettua kuoppaa. Kivikautisia tai varhaismetallikautisia asuinpaikkoja tunnetaan muutamia, ja ne 
sijaitsevat useimmiten vesistöjen varsilla. Löydöt niistä ovat lähinnä kvartsityökalujen teossa syntyneitä kiven sirpaleita eli iskoksia sekä palanutta luuta ja joskus myös värjäyty-
nyttä maata.  
 
Suivakkojärveltä on löydetty muinaisjäännösryhmä, jossa on useita pyyntikuoppia sekä asuinpaikkajäänteitä. Erämaa-alueelta tunnetaan myös muutamia löytöpaikkoja, joista 
löydöt ovat lähinnä kvartsi-iskoksia. Ritakosken rannalta kerrotaan joskus löytyneen miekan. Esine ei ole säilynyt tallessa.  
 
Alueelta tunnetaan muutamia historiallisen ajan kenttiä, mm. Akuniemen, Kirakkajoen suun ja Kaapin kenttä. Lisäksi Hammasjärven rannalla sijaitsee Viljaniemen tila, joka on 
perustettu evakon jälkeen vanhaan kenttään. 
 
Ivalojoen, Sotajoen ja Palsinojan sekä niihin laskevien purojen varsilla on runsaasti kullankaivuun jälkiä. Joissain paikoin jäljet ovat pienialaisia, mutta esimerkiksi lähes koko 
Sotajoen itäranta on täynnä kaivuun jälkiä. Myös Ivalojoen pääuoman varressa on yhtenäisesti kaivujälkiä. Alueella tiedetään olevan useita kivisiä kultavaltauksen merkkejä. 
Erämaa-alueella on ainakin kolme muistomerkkiä: Kultalaa vastapäätä Ivalojoen eteläpuolella oleva muistomerkki, Ivalojoen kullan ensimmäisen löytöpaikan muistomerkki Nulk-
kamukassa sekä Albin Tirkkosen pihapiirissä oleva Ollikaisen muistomerkki. 
 
Hammastunturin erämaa-alueella ei ole kävijätutkimuksin tutkittu alueen kulttuuriperinnön merkitystä matkailijoille ja retkeilijöille. Erityisesti alueen kulttuurihistoriallisesti merkittä-
vät kultakohteet ovat kuitenkin merkittävä syy matkailijoiden tulemiselle alueelle. Ilman kultakohteita alueen matkailija- ja retkeilijämäärät olisivat todennäköisesti huomattavasti 
pienemmät. Ivalojoella järjestetään venekuljetuksia kultakohteille. Vieraskirjojen merkinnöistä selviää myös, miten paljon kullankaivajien rakentamat ja nykyään autio- ja varaus-
tupina olevat kämpät merkitsevät kävijöille. 
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7A Luonnon virkistyskäyttö: retkeily ja luontomatkailu  

Vastuuprosessi Luonnon virkistyskäyttö Kartta 
 
 

Kuva 3. Palveluvarustus 
Kävijävirrat 

Selite 

Nykyisestä luonnon virkistyskäytöstä kuvataan retkeilyn ja luontomatkailun toimintaympäristöä, suunnittelualueen vetovoimaa ja merkitystä vir-
kistyskäyttökohteena sekä nykyistä kysyntää, tarjontaa ja matkailun yhteistyötä. Kysyntätietoja ovat mm. tiedot käyntimääristä ja asiakastyyty-
väisyydestä. Tarjonnalla tarkoitetaan retkeilyreittien, rakenteiden ja rakennelmien määrää, kapasiteettia ja kuntoa. Tavoitteena on analysoida 
palvelujen ja palveluketjujen toimivuutta asiakaslähtöisesti. 

Toimintaympäristön kuvaus 

Hammastunturin erämaa on tärkeä poronhoitoalue sekä eränkäynnin aluetta. Matkailijoille se tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia virkistäytymiseen omatoimisesta erävaelluk-
sesta ja vesiretkeilystä ohjelmapalveluyrittäjien tarjoamiin palveluihin ja elämystuotteisiin. Hammastunturin erämaa-alueesta noin kolmannes kuuluu luontomatkailun paino-
pistealueeksi luokiteltuun alueeseen. Kullankaivu tuo alueelle kesäisin niin kullankaivajia kuin kullankaivusta kiinnostuneita matkailijoita.  
 
Erämaa-alueella on kaksi merkittyä retkeilyreittiä. Pahaojan (12 km) polku on kesäreitti, joka lähtee Pahaojalta ja menee Ivalojoen Kultalaan. Kulmakurun hiihtoreitti (30 km) 
kuuluu Saariselän päiväretkeilyalueeseen, reitistä n. 6 km sijaitsee Hammastunturin erämaa-alueella. Ivalojoki on suosittu melontareitti, joka sopii etupäässä harjaantuneelle 
melojalle. Ivalon ja Inarin välinen moottorikelkkaura sijoittuu erämaa alueelle Kuoppaojan–Rautujärven välisellä osuudella. Alueella on retkeilijöiden käyttämiä merkitsemät-
tömiä polkuja. 
 
Hammastunturin erämaa-alueen vuotuiseksi käyntimääräksi arvioidaan 42 000 käyntiä. Alueella ei ole ollut kävijälaskureita ja käyntimääräarvio perustuu vuonna 2005 teh-
tyyn kävijätutkimukseen. Pääosa käynneistä syntyy Kulmakurun ladulla ja muualta Saariselän suunnalta sekä Kultalan reitillä ja moottorikelkkauralla. Retkeilyä palvelevia 
rakenteita on lähinnä Ivalojoen varrella. Alueella on useita tupia, joista osa on autiotupia ja osa vuokratupia. Ivalojoen Kultalan väentupa toimii nykyisin vuokratupana, jota 
voivat käyttää vain ohjelmapalveluyrittäjät ja yhteisöt. Alueen ainoat päivätuvat sijaitsevat Kyläjokisuussa Ivalojen varrella ja Rautujärvellä kelkkauran varrella. 
 
Erämaa-alueelle voidaan saapua useasta suunnasta. Inari–Pokka-tieltä, Inarin suunnalta, Kutturasta, Rautujärven kautta Ivalosta Paltojärventietä pitkin. Metsäautoteistä 
Pahaojantien loppupää ulottuu erämaa-alueen sisälle. Muut tiet tulevat lähelle erämaa-aluetta etelässä, pohjoisessa ja lännessä. Saariselän matkailualue sijaitsee erämaa-
alueen itäpuolella valtatien E4/75 varrella. 

Vetovoima ja merkitys 

Hammastunturin erämaa-alueella on ollut saamelaista asutusta pitkään. Hammasjärven länsirannalla on vanha asuinkenttä. Uudempaa asutushistoriaa edustaa Kutturan 
saamelaiskylä, jonka merkittävin elinkeino on poronhoito. Erämaa on paikkakuntalaisille merkittävä kalastus- ja metsästysalue. 
 
Hammastunturin erämaan suurin matkailullinen vetovoimatekijä on Ivalojoki vesiretkeilyreittinä sekä siihen ja sen sivujokiin liittyvä kultahistoria. Saariseän matkailualue 
sijaitsee Hammastunturin erämaa-alueen ja Ivalojoen tuntumassa. Kullankaivuun historia ja nykyinen kullankaivu houkuttelevat alueelle kullankaivajien lisäksi myös matkaili-
joita. Erämaa soveltuu vaellusretkeilyyn. Alueen suuri koko ja erämaisuus miellyttävät erävaeltajia, jotka eivät tukeudu palveluihin.  
 
Pahaojalta johtaa merkitty kesäreitti Ivalojoen Kultalaan, joka on myös suosittu päiväretkeilykohde. Kulmakurun hiihtoreitin käyttö on ajoittunut lyhyelle kevätsesongille. 
Hammasjärven moottorikelkkaura on käytössä erityisesti kevättalvisin. Reittiä käyttävät niin yksittäiset kelkkailijat kuin ohjelmapalveluyrittäjien moottorikelkkasafarit.  
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Kävijälaskentakohteet Kävijätutkimus Viipymä 

Tunnus Nimi 
Kävijätut-
kimuksen 
nimi 

Hammas-
tunturin 
erämaa-
alueen kä-
vijätutki-
mus 

Vuosi 2005 Viipymä yöpyjät vrk 7,5 

- - Kävijätyytyväisyys indeksi 4,26 Kävijä vrk  

Kävijälaskennan katta-
vuus suun.alueesta % 

- 
Tyytyväisyys palveluihin 3,95  

Polttopuun käyttö ja jäte Tyytyväisyys ympäristöön 4,35 

Kävijälaskentatiedot Odotusten täyttyminen 4,44 Vuosi 2011 

Vuosi Käyntimäärä Häiriötekijöiden kokeminen 4,29 Sekajäte 1 200 litraa 

2009 42 000 (arvio) Paikalliset kävijät (%) 8 Käymäläjäte 2 000 litraa 

2005 41 800 (arvio) Kotimaiset matkailijat (%) 93 Vuosi 2011 
Paikallistaloudelliset 
vaikutukset 

ei tietoa  Ulkomaalaiset matkailijat (%) 7 Polttopuu 75 p-km³ 

Vuosi (uusin)    

 

Työllisyysvaikutus - Päiväkävijät (%) 48 

Tulovaikutus milj. € - Yöpyjät alueella (%) 52 

Lisätietoja - Viipymä päiväkävijät h  4 

Lisätietoja    

Vuoden 2005 käyntimääräarvio perustuu samana vuonna tehtyyn kävijätutkimukseen. Erämaa-alueella käyviä vaeltajia on suurusluokaltaan noin 2 500, jos käytetään Urho 
Kekkosen kansallispuiston suhdelukua 3,5 % hyväksi (vaeltajien määrän arvio suhteessa kokonaiskäyntikertoihin).  
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Retkeilypalvelujen tarjonta 

Rakennukset Lkm 
Kapasi-
teetti (hlö) 

Kunto Ylläpito Muulla 
kuin 
valtion 
alueella 

Lisätietoja 
Hyvä Kesk. Huono 

Met-
sähal-
litus 

Muu 

Autiotupa 4 18  x  x   Louhioja, Liljeqvist, Suivakkojärvi, Taimenjärvi 

Autiotupa 1 4  x  x   
Moberginojan autiotupa, ei ole Hammastunturin erämaa- 
alueella. Sijaitsee aivan vieressä. 

Päivätupa 2 12  x  x   Rautujärvi, Kyläjoki 

Huoltotupa 2 9 x   x   Appinen, Ritakoski (Mopen kämppä) 

Vuokratupa 2 17  x  x   Raahenpirtti, Ivalojoen Kultalan väentupa 

Vuokratupa 1 4 x   x   
Moberginojan vuokratupa sijaitsee Hammastunturin erämaa-
alueen välittömässä läheisyydessä 

Autio-vuokratupa 3 38  x  x   Pahaoja, Ivalojoen Kultala, Ritakoski 

Vuokrakämppä 3 13 x   x   Juntinoja, Kirakkajoki, Sotajoki (Villi Pohjola) 

Sauna 3  x   x   Kirakkajoki, Sotajoki, Juntinoja 

Rakennelmat Lkm 
Kapasi-
teetti  

Kunto Ylläpito Muulla 
kuin 
valtion 
alueella 

 
Hyvä Kesk. Huono 

Met-
sähal-
litus 

Muu 

Opastustaulu, opastus-
katos,  4  x   x   

Sotajoki suupankki, Pahaoja, Pahaojan parkkipaikka, Ivalojoen 
Kultala 

Pitkokset 1        Yhdessä kohteessa pituus yht. 30 metriä 

Ekopiste 1  x   x   Pahaoja 

Kuivakäymälä 14  x   x    

Polttopuusuoja 9  x   x    

Varasto 1   x  x    
Polttopuusuoja-jäte-
piste 4   x  x    
Polttopuusuoja-kuiva-
käymälä-jätepiste 2  x   x    
Polttopuusuoja-kuiva-
käymälä-varasto 1  x   x    

Tulipaikat 14  x   x    

Maastoportaat 2        Ivalojoen Kultalassa 205 metriä ja Pataojalla 18 metriä 
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Keittokatos 1        Ivalojoen Kultala 

Poroaitaa 5       x  5 eri kohdetta. Poroaitaa yhteensä 71 573 metriä  

Sillat 2  x   x   Sotajoen ja Ivalojoen riippusillat 

Kota 1        Kuoppajärvi 

Reitit Km Esteetön (km) Päällyste (km) 

Ylläpito (km) Muulla 
kuin 
valtion 
alueella 

 Met-
sähal-
litus 

Muu 

Ivalojoen melontareitti 
75km 0 -    

39 km Hammastunturin erämaa-alueella. Luontoo.fi-sivulta löy-
tyy nuotitus välille Kuttura–Ivalo 

Pohjois-Inarin mootto-
rikelkkaurat 

652 km 0 - x   
22,5 km Hammastunturin erämaan alueella Kuoppaoja–Rautu-
järvi 

Ivalojoen Kultalan ke-
säreitti 

12 km 0 - x   Reitti yhteen suuntaan 

Kulmakurun latureitti 33 km 0 - x   6 km ladusta Hammastunturin erämaa-alueella 

 

Matkailun yhteistyön kuvaus 

 
Metsähallituksen tavoitteena on tehdä yhteistyösopimukset aluetta käyttävien matkailuyrittäjien kanssa. Sopimuksissa sovitaan mm. palvelurakenteiden käytöstä. Yhteis-
työyrittäjät sitoutuvat noudattamaan Metsähallituksen kestävän luontomatkailun periaatteita. Vastaavasti yrittäjät saavat markkinointihyötyä mm. linkittymällä Metsähallituk-
sen luontoon.fi-sivuille. Sopimuksen tavoitteena on aidon yhteistyön tiivistäminen. 
 

Vuosi 2009 
Yhteistyöyritysten 
lukumäärä 

2 
Yhteistyöyritysten suunnittelualueella pal-
velemien asiakkaiden lukumäärä 

ei tie-
toja 

Yhteistyöyritysten tyytyväisyys palveluihin (asteikolla 
1 = erittäin tyytymätön … 5 = erittäin tyytyväinen) 

- 

Lisätietoja 

 
Yhteistyöyritys on järjestänyt lähinnä vesiretkeilyyn liittyviä ohjelmapalveluja. 
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Kuva 3. Kartta vir-
kistyskäytön palve-
luvarustuksesta.  
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7B Luonnon virkistyskäyttö: opastusviestintä  

Vastuuprosessi Luonnon virkistyskäyttö Ei karttaa 

Selite 
Lomakkeella kuvataan suunnittelualuetta koskevan opastusviestinnän keskeiset tunnusluvut sekä Metsähallituksen ja yhteistyökumppaneiden opastusvies-
tinnän keinot. Opastusviestintää tehdään asiakaspalvelupisteissä, Luontoon.fi-sivuilla ja maastossa. Keinoja ovat mm. henkilöopastus, sähköisen ja paine-
tun opastusmateriaalin tuottaminen ja maasto-opasteet.  

Metsähallituksen opastusviestintä suunnittelualueella 

Käynnit Asiakastyytyväisyys asiakaspalvelupisteissä 

Vuosi Asiakaspalvelupisteissä 

  
  

Asiakaspalvelupisteet Vuosi 
Asiakastyytyväisyys (asteikolla 1 = erittäin tyyty-
mätön – 5 = erittäin tyytyväinen) 

2010 47 152 Palvelupiste Kiehinen Saariselällä 2010 4,4 
2010 13 343 Koilliskairan luontokeskus Tankavaarassa 2010 4,5 

2010 11 088 Ivalon asiakaspalvelupiste Ivalossa 2010 Ivalossa ei tietoa 

Vuosi Luontoon.fi-sivuilla käynnit Asiakkaita opastetuissa ryhmissä asiakaspalvelupisteissä Asiakkaita opastetuissa ryhmissä maastossa 

 ei tietoja Vuosi 2010 Henkilöä  943 Vuosi 2010 Henkilöä 0 

Lisätietoja 

Asiakaspalvelupisteiden tekemät maasto-opastukset eivät ole kohdistuneet Hammastunturin erämaa-alueelle. 

Opastusviestinnän keinot suunnittelualueella Ajantasainen lkm 
Uusittava  
5– vuotta lkm 

Uusittava heti Yhteensä  

Asiakaspalvelupisteet 3 (1) - 3 Suunnitteilla siirtää Kiehinen uusiin tiloihin 
Opastuspisteet 0 - - 0  
Luontoon.fi-sivut 77 5 - 82 Uusittava = arvio uusista sivuista 
Maasto-opasteet 4 5 3 12 Uusittavat = uudet opasteet, mikäli reitit toteutuvat 
Luontopolut 0 - - -  
Esitteet ja muu painomateriaali 0 - - -  
Sähköiset opastustuotteet 3 0 0 3  
Luontomatkailusuunnitelma .ajantasainen  uusittava5v  uusittava Heti  
Opastusviestintäsuunnitelma ajantasainen  uusittava5v uusittavaHeti  

Lisätietoja 
Palvelupiste Kiehinen Saariselällä. Myös Koilliskairan luontokeskuksessa ja Ivalon palvelupisteessä kerrotaan ja annetaan tie-
toa alueesta. Luontoon.fi-sivuja on 16 kpl suomeksi, 14 kpl ruotsiksi, 16 kpl englanniksi, 16 kpl pohjoissaameksi ja 15 kpl ina-
rinsaameksi. 
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8 Erätalous: nykytila 

Vastuuprosessi Erä Kartta 
 
 

Metsästyskieltoalueet, ei karttaa 
Lupa- ja sopimusmetsästysalueet, ei karttaa 

Selite 
Lomakkeessa esitetään erätalouden nykykäytännöt ja sopimus- sekä lupatilanne. Metsästyksen osalta kenttään on kirjattu nykyinen tilanne ja 
sopimusten voimassaoloaika. Lomakkeen tarkoituksena on antaa riittävät tiedot siihen, että alueen käyttöarvoa näiden toimintojen osalta voidaan 
arvioida.  

Metsästys 

Kuvaus alueen metsäs-
tyskäytöstä 

Metsästys on osa paikallista elämäntapaa ja kulttuuria. Varsinaisia riekon ammattipyytäjiä alueella ei ole. Kuntalaiset pyytävät riekkoja satun-
naisesti hyvinä vuosina myös ansoilla, osalle pyytäjistä pyynnillä voi olla myös taloudellista merkitystä. Kuntalaisten harjoittama pienriistan 
metsästys on kiintiöimätöntä. Kuntalaisten pienriistasaaliista saadaan tietoa vuosittaisista saalistilastoista. Tarkempaa tietoa on vuosina 
2001, 2003 ja 2008 tehdyissä selvityksissä (8/1 ja 8/2). 
 
Inarin metsästäjämäärä on lisääntynyt 2000–2010 välisenä aikana 1 600:sta 1 800:aan.  
 
Inarin pienriistan metsästyspäivistä suunnittelualueelle suuntautuu noin 30 % (Metsähallituksen riistan suunnittelu- ja seurantajärjestelmä, 
Inarin riistanhoitoyhdistyksen arvio kuntalaisten pienriistan metsästyspäivien jakaantumisesta). 
 
Inarin riekkosaalis on noin 25 % Ylä-Lapin kokonaissaaliista. Hyvinä riekkovuosina ansapyynnin osuus saaliista on noin 50 %. Riistakolmioi-
den keskitiheyden perusteella lasketusta teoreettisesta riekkokannasta saaliin osuus vaihtelee alhaisen kannan 5 %:sta, huippuvuosien  
10 %:iin. 
 
Inarin kunnassa metson elinympäristöä voidaan arvioida olevan noin 8 000 km². Riistakolmioiden keskitiheyden perusteella lasketusta metso-
kannasta saaliin osuus vaihtelee alhaisen kannan 6 %:sta huippuvuosien 7 %:iin. Heikkoina vuosina metsosaalis kuitenkin vähenee noin  
70 % huippuvuosista. 
 
Inarin kunnan hirvisaaliista on vuosina 2001–2010 kaadettu Inarin hirvenmetsästysalueelta nro 5 (Hammastunturin erämaa-alue ja sen välit-
tömään vaikutuspiiriin kuuluva Kutturan alue) keskimäärin n. 20 %. Tieto perustuu metsästäjien antamiin kaatoilmoituksiin. Alueella vierailee 
myös ulkokuntalaisia karhun pyytäjiä. Alue kuuluu Lapin läänin itäiseen karhukiintiöalueeseen. 
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Kuvat alla: Metso- ja riekkokantojen vaihtelu Inarissa vuosina 1999–2010. Metson ja riekon saalismäärät Inarissa vuosina 1999–2010. 
 

 

Arvio alueen riistakan-
nasta 

Alueella on vakaa riistakanta luontaisin kannanvaihteluin. Tärkeimmät riistalajit ovat hirvi, metso, riekko, teeri, pyy, jänis ja pienpedot.  
RKTL:n kannanarvioiden (riistakolmiot) perusteella Inarin riekkotiheys on ollut 2000-luvulla parempi verrattuna 1990-luvun tiheyteen. Vuosien 
1990–2009 keskitiheys oli 3,4 riekkoa/km². ja vuosittainen vaihteluväli 0,3–9,4. Myös Inarin metsotiheys on ollut 2000-luvulla parempi verrat-
tuna 1990-luvun tiheyteen. Vuosien 1990–2009 keskitiheys oli 2,6 metsoa/km² ja vuosittainen vaihteluväli 0,8–5,5. Myös pyy ja teeri kuuluvat 
alueen riistalajistoon, mutta niiden tiheydet ovat alhaiset, eikä niihin kohdistu RKTL:n saalistilastojen perusteella merkittävää metsästyspai-
netta. 
 
Hirven pyyntilupia Inarin riistanhoitoyhdistyksen alueelle myönnettiin vuosien 1990–2000 välisenä aikana vähimmillään 85 hirvelle ja enimmil-
lään 280 hirvelle ja vuosien 2001–2010 välisenä aikana vähimmillään 116,5 hirvelle ja enimmillään 160 hirvelle. Hirvikannan tavoite Inarin 
rhy:n alueella on nouseva. 

Arvio metsästyspai-
neesta alueella 

  Suuri  Keskinkertainen  Pieni Tarkennus 

Kuntalaisille merkittävä perinteinen metsästysalue. Lupa-
metsästyspaine on alueella vähäinen. 
Metsästyspaine (kuntalaiset + lupametsästäjät) em. lupa-
metsästysalueilla on ollut enimmillään 1,4 metsästysvuoro-
kautta/km². Koko Inarin kunnan keskimääräinen metsästys-
paine on ollut enimmillään 0,95 metsästysvuorokautta/km² 
(8/2)  
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ML 8 §:n aluetta (kunnan asukkailla oikeus 
metsästykseen valtion mailla)  

 Kuvaus Kaikki alueen valtionmaat 

Yleistä vesialuetta (metsästysoikeus ML 7 
§:n mukaisesti)  

 Kuvaus  

Metsästys maanomistajan luvalla (MH:n hallinnoimat alueet) Lisätietoja 

MH:n pienriistan lupametsästysaluetta  Pienriistan metsästysalueet 1610 Hammastunturi ja 1611 Kuttura. 

MH:n hirvieläinten lupametsästysaluetta  Suunnittelualue kuuluu kokonaisuudessaan Inarin hirvenmetsästysalueeseen. 

MH:n pienriistan sopimusmetsästysaluetta   

Metsästyskäytön ulkopuolella tai rajoitetussa käytössä  Lisätietoja 

MH:n hallinnoima metsästyskäytön ulkopuolella 
oleva alue 

  

MH:n hallinnoiman alueen paikalliset/ajalliset 
rajoitukset 

  

YSA-alueiden metsästyskieltoalueet   

Metsästys maanomistajan luvalla yksityismailla ja YSA- 
alueille  
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Kalastus 

Vesistön tila kalaston 
kannalta 

Vaelluskalojen kannalta vesistön tilassa on parantamisen varaa, osittain myös muiden kalalajien osalta. 

Kalavesien toteutuneet 
hoitotoimet 

Ivalojoki kuuluu Inarijärven ja sen sivuvesistöjen velvoitetarkkailualueeseen. Hammasjärvestä lähtevän Kirakkajoen niskalla on rakennettu 
kalatie (korjattu v.2011). 

Kuvaus alueen kalastus-
käytöstä ja sen merkityk-
sestä 

Hammasjärvessä ja muutamassa siikajärvessä harjoitetaan satunnaisesti elinkeinokalastusta. Kotitarvekalastusta harjoitetaan laajasti ja sillä 
on tärkeä merkitys paikallisväestölle. Virkistyskalastuksen merkitys on tärkeä sekä paikallisväestölle että ulkopaikkakuntalaisille. Virkistyska-
lastus kohdistuu Ivalojokeen ja Hammasjärven alueen harjus-, hauki- ja ahvenvesiin. Kotitarvekalastuksella on suuri merkitys saamelaiskult-
tuurissa. 

Arvio kalastuspaineesta  
alueella 

  Suuri  Keskinkertainen  Pieni Tarkennus  

Alueella on ammattikalastusta   Kalastusopastustoimintaa   

Yleiset vesialueet (kalastuslaki)      Kuvaus  

Yleiskalastusoikeuteen perustuva pilkkiminen, 
onkiminen ja viehekalastus 

yleiskalastus kielletty   
Lisätieto Yleiskalastusoikeus on voimassa kaikkialla. 

Sallittu osittain   

 
Kalastus maanomistajan luvalla (MH:n hal-
linnoimat alueet) 

Lisätietoja 

MH:n lupakalastusaluetta  Inarin erämaa-alue (1564) ja Ivalojoki (1567) 

MH:n vuokra-aluetta   

Kalastuskäytön ulkopuolella tai rajoitetussa 
käytössä  

Lisätietoja 

MH:n hallinnoima kalastuskäytön ulkopuo-
lella oleva alue 

  

YSA-alueiden kalastuskieltoalueet   

Kalastusrajoitukset  
Kalastusta säädellään Inarin kalastusalueen päätöksillä. Päätökset ovat voimassa yleensä kolme vuotta kerral-
laan. Kutuaikarauhoituksia ja verkkokalastuskieltoja. 

Paikalliset erityisoikeudet  

Kuntalaisilla on oikeus saada kalastuslupa alueen vesiin korvauksetta. Vesiin kohdistuu myös erityisperusteisia 
kalastusoikeuksia. Oikeuksien kohdistuminen (järvet, joet ym.) on vahvistettu kiinteistömääritystoimituksissa, oi-
keuksien sisältöä (pyydysmäärät) ei nykyisten säädösten perusteella ole voitu ratkaista. 
 
Kutturan kyläläisillä on erityisperusteisia kalastusoikeuksia Appisjokisuusta Repojokisuuhun. Metsähallitus myy 
virkistyskalastuslupia myös näille alueille. Lupien myynnin mitoituksessa kiintiöpäätöksessä on otettu huomioon 
erityisperusteiset kalastusoikeudet.  

Kalasto 
Taimen, siika, harjus, 
hauki, ahven, made, rautu 

Istutukset 
Ivalojoen vesistöön suoritetaan säännöllisesti Inarijärven velvoiteistutuksiin kuuluvia taimenen ja siian 
istutuksia. Kirakkajoen vesistöön suoritetaan taimenen tuki-istutuksia. Siikaa on istutettu muutamaan 
isompaan järveen. 
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Yhteenveto erätalous 

Hammastunturin erämaa-alue on paikallisväestölle hyvin merkittävä perinteinen eränkäyntikohde. Eränkäynti, erityisesti metsästys ja kalastus, on tärkeä osa alueen 
elämäntapaa ja kulttuuria.  
 
Alue on osa laajempaa riistatalousaluetta. Vaikutusalueeseen kuuluu myös Lemmenjoen kansallispuisto sekä Kittilän Pokan kaira, Sodankylän Peurakaira sekä ns. Kuttu-
ran alue Ivalojoen eteläpuolella. Alue on perinteisesti kuntalaisille tärkeää pyyntialuetta. Hammaskaira ja sen vaikutuspiiriin kuuluvat alueet ovat tunnettuja erityisesti 
karhun, hirven ja kanalintujen metsästysalueena. Kuntalaiset harjoittavat alueella aktiivisesti myös pienpetojen, erityisesti näädän, pyyntiä. 
 
Alueen välittömään vaikutuspiiriin sisältyy pienriistan lupametsästysalueista kokonaisuudessaan 1610 Hammastunturi, jonka kokonaispinta-ala on 181 800 ha, sekä osa 
Ivalojoen eteläpuolelle sijoittuvasta lupametsästysalueesta 1611 Kuttura, jonka kokonaispinta-ala on 68 500 ha. Näille kahdelle lupa-alueelle on 2000-luvulla myyty riista-
kannasta riippuen vuosittain 0–1 305 metsästysvuorokautta. Metsähallituksen myymillä pienriistaluvilla on 2000-luvulla voinut metsästää Ylä-Lapin alueilla kanalinnuista 
vain riekkoa, johtuen 1990- ja 2000-luvun alun heikoista metsotiheyksistä. 
 
Kuntalaisten pienriistan metsästykseen käytetyt vuorokaudet olivat kanalintukantojen huippuvuonna 2003 Inarin riistanhoitoyhdistyksen alueella yhteensä 7 650 vuoro-
kautta. Hammastunturin erämaa-alueelle ja Kutturan alueelle on arvioitu suuntautuvan n. 30 % koko Inarin kuntalaisten harjoittamasta metsästyksestä. Kuntalaisten pien-
riistasaalis vaihtelee voimakkaasti riistakannan mukaisesti. Erityisesti hyvinä riekkovuosina alueella harjoitetaan riekon ansapyyntiä, lähinnä oman talouden tarpeisiin. 
Heikkoina riekkovuosina ansapyynti loppuu käytännössä kokonaan. Riekon ansapyynti on osa saamelaiskulttuuria ja kuuluu olennaisesti paikalliseen pyyntikulttuuriin. 
Kuntalaisten metsästäjien määrä on ollut Inarissa nousussa, 1990-luvun alussa metsästyskortin lunastaneita oli noin 1 500 metsästäjää, kun 2000-luvun lopussa metsäs-
tyskortin lunastaneita oli noin 1 750 metsästäjää. Kuntalaisten metsästäjien määrän lisääntyminen ei kuitenkaan ole lisännyt kanalintusaaliin määrää. Voidaankin olettaa, 
että metsästäjämäärän kasvu johtuu pääasiassa hirvenmetsästyksen suosion lisääntymisestä. 
 
Alueella on vakaa riistakanta luontaisin kannanvaihteluin. 
 
Ivalojoki on Inarijärven vaeltavan taimenen tärkein lisääntymisjoki. Inarijärven taimenkannasta noin 70 % on peräisin Ivalojoen vesistöstä (RKTL 2010). Vaeltavan taime-
nen lisääntymisalue ulottuu Ivalojoen pääuomassa Hammastunturin erämaa-alueen läpi Lemmenjoen kansallispuiston alueelle. Ivalojoen sivujoet ovat tärkeitä kutu- ja 
poikastuotantoalueita. Kirakkajoen vesistössä on myös vaeltava taimenkanta. Taimenen kutu- ja poikastuotantoalueita on koko vesistöalueella Rahajärven ja Hammasjär-
ven välillä. Taimenen tärkein kasvu- ja syönnösalue on Hammasjärvi. Taimenen poikastuotantoa on myös Hammasjärveen laskevissa joki- ja purovesissä. Ivalojoen 
alaosa on tärkeää Inarijärvestä nousevan pohjasiian kutualuetta. Muualla jokivesissä ja järvilaajentumissa esiintyy muita siikamuotoja. Harjus on yleinen kalalaji jokive-
sissä. Järvivesissä esiintyy yleisesti harjusta, siikaa, haukea, ahventa ja madetta. Purotaimenkantoja löytyy yleisesti varsinaisen vaeltavan taimenen esiintymisalueiden 
ulkopuolella samoin kuin paikallisia järvissä eläviä taimenkantoja. Luontaisesti rautua esiintyy kahdessa järvessä. Rautua on istutettu yhteen järveen. Siikaa on istutettu 
muutamaan järveen, nykyisin istutuksia ei ole enää suoritettu. Hammasjärvessä ja muutamassa siikaistutusjärvessä harjoitetaan satunnaisesti ammattikalastusta. Kotitar-
vekalastusta harjoitetaan laajasti alueen järvivesissä. Kutturan kyläläisille Ivalojoki on tärkeää kalastusaluetta. Virkistyskalastuksen merkitys on tärkeä sekä paikallisväes-
tölle että ulkopaikkakuntalaisille. Virkistyskalastus kohdistuu Ivalojokeen ja Hammasjärven alueen harjus-, hauki- ja ahvenvesiin. 
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9 Tutkimus 

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu ja alueiden hallinta  

Selite 
Lomakkeella kuvataan suunnittelualueen nykyinen tutkimuskäyttö ja mahdolliset tutkimuskoealat ja muut vastaavat, jotka tulee huomioida suunnittelussa. 
Tutkimus sisältää myös esimerkiksi pitkäaikaiset ympäristön tilan seurannat. Mikäli alueella ei ole tutkimuskäyttöä, se todetaan lomakkeella. 

Alueella tehty tutkimus 

Metsäntutkimuslaitos (Metla) ja Geologian tutkimuskeskus (GTK) tekevät erämaassa kuusen ja männyn metsänrajan tutkimusta, jossa selvitetään mm. ikäjakaumia ja ilmas-
tonmuutoksen vaikutuksia. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on tehnyt viime vuosikymmeninä useita tutkimuksia porolaidunten kunnosta sekä kesä- että talvilaitumilla 
(9/1–3). Myös Metla on tutkinut pitkään porolaidunten kuntoa (9/5).  
 
Lapin tutkimusasema Kevo kartoitti 1980-luvulla alueen putkilokasvilajistoa. Erämaassa on selvitetty vanhojen metsien kääväkäslajistoa 2000-luvun lopulla (5/2). Suomen 
lintuatlasta varten on kerätty linnustotietoja vuosikymmenien varrella, kolmatta lintuatlasta varten vuosina 2006–2010 (9/7) sekä tehty muitakin lintuselvityksiä (9/8). Ham-
mastunturin erämaa kuuluu valtakunnalliseen linnustoseurantaverkostoon. Lapin lintutieteellinen yhdistys on tehnyt linjalaskentoja alueella vuosina 2009–2010 (9/9). Myös 
Metsähallitus on teettänyt alueella linnuston linjalaskentoja. 
 
Kultamuseo on suorittanut vuodesta 1976 alkaen alueen kultahistoriallisten rakennusten, rakenteiden ja jäänteiden inventointia ja tutkimusta (9/13). 
 
Metsäntutkimuslaitos teki 2000-luvulla Ylä-Lapin metsien kestävää käyttöä koskevan tutkimuksen, jossa Inarin kunta oli ydinalueena, sisältäen myös Hammastunturin alu-
een (9/10). Ihmisen luonnosta saamia hyötyjä, esim. vesi, puu, riista, marjat ja luonnossa virkistäytyminen, voidaan nimittää ekosysteemipalveluiksi. Ekosysteemilähestymis-
tapa on YK:n biodiversiteettisopimuksen (Rio 1992) tavoitteiden pohjalta laadittu kokoelma periaatteita, joilla pyritään edistämään biologisen monimuotoisuuden kokonaisval-
taista suojelua, hoitoa ja kestävää käyttöä. Ekosysteemilähestymistapa menetelmänä kestävän maankäytön suunnittelussa on melko nuori, mutta sen soveltamista eri 
maankäyttötapojen sovittamiseen on tutkittu viime vuosina myös Lapissa (9/11–12).  

Nykyinen tutkimuskäyttö ja sen merkitys 

Metsänrajatutkimus jatkuu Metlan ja GTK:n toimesta. Erämaassa kulkee yhtenäisen kuusimetsäalueen pohjoisraja ja alueella on laajalti luonnontilaisia mäntymetsiä tutki-
muksen käyttöön. Alue on myös arvokas pohjoisen lintulajiston seuranta-alue. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) tekee Inarijärven ja sen sivuvesien velvoitetark-
kailua erämaa-alueella. Kultamuseo suorittaa jatkuvasti Ivalojoen ja sen sivujokien varsilla kultahistoriallisten kohteiden tutkimusta. 

Tutkimustahot 

Metsäntutkimuslaitos, Geologian tutkimuskeskus, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 

 Alue kuuluu luonnonhoidon seurantaverkostoon   Alueella on koealoja  

 Alue kuuluu ennallistamisen seurantaverkostoon  Lisätietoja 

Metsäntutkimuslaitoksen metsänrajan seurantakoealat. 
Tutkimusluvat: 2010. GTK. Pohjois-Lapin kallioperäkartoitus. Kansallinen kallioperän 
yleiskartoitushanke. Hammastunturin erämaan lounaisosat. 
2010. GTK. Pohjois-Lapin kallioperäkartoitus. Kansallinen kallioperän yleiskartoitus-
hanke. Porttipahdan tekojärven pohjoispuolen osa Hammastunturin erämaasta. 
2009. Timonen Mauri ja työryhmä (Metsäntutkimuslaitos). Männyn ja kuusen polaarisen 
ja alpiinisen metsänrajan nykytilanteen ja siihen johtaneen lähivuosisatojen uudistumis-
historian tutkimus. 
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10A Muu luonnonvarojen käyttö, rasitteet, käyttöoikeudet ja sopimukset 

Vastuuprosessi Alueiden hallinta Kartta 
 
 

Kuva 4. Huuhdontakultavaltaukset 
Kuva 5. Käyttöoikeudet, sopimukset 

Selite 
Lomakkeella kuvataan suunnittelualueen luonnonvarojen käyttö (pl. riista- ja kalakannat) sekä alueen kiinteistöihin (lähinnä valtion maalla) kohdistuvat rasit-
teet, käyttöoikeudet ja sopimukset. Lomakkeen tarkoituksena on antaa kuva suunnittelualueelle kohdistuvista, luonnonvarojen käyttöön, rasitteisiin, käyttö-
oikeuksiin ja sopimuksiin liittyvistä maankäytön paineista.  

Marjastus ja sienestys 

 
 

Sallittu koko alueella   Kielletty koko alueella 

Sallittu osittain  lisätieto  

Luontaiselinkeinot (muut, sis. metsästys/kalastus/marjastus elinkeinona)

Kuvaus 

Luontaiselinkeinot, erityisesti metsästys, kalastus ja keräily, ovat merkittävä osa paikallista elämäntapaa ja kulttuuria. Pääasiassa luontaiselinkeinoja harjoitetaan kotitalouksien 
omaan tarpeeseen. Vaikka valtaosalle luontaiselinkeinot eivät ole enää pääasiallinen toimeentulon lähde, on erityisesti kalastuksella ja hillastuksella taloudellista merkitystä. 

Kaivostoiminta ja valtaukset kuvaus 

Erämaa-alueella on huuhdontakultavaltauksia 96 kpl. Rakentamisesta kullanhuuhdonta-alueelle on kirjaukset lomakkeella 17 Muun luonnonvarojen ja alueiden käytön toimenpi-
teet. 

Kaivosvaltaukset  Lkm 96  Kaivoskivennäiset huuhdontakulta Osuus alueesta %  

 Malminetsintäluvat Lkm - Kaivoskivennäiset - Osuus alueesta % - 

Kaivospiirit  Lkm 0 Kaivoskivennäiset - Osuus alueesta % - 

Maa-ainesten otto Ei oteta  

Polttopuun otto  

  Kullankaivajille myydään maapuuta enintään 1 km:n säteellä valtauksesta (vuosittain noin 70–80 m³). Kullankaivajien polttopuutarpeita 
varten on järjestetty halkolanssi Pahaojan tien varteen. Retkeilijöille (koskee myös metsästäjiä ja kalastajia) voidaan edelleen myydä 
mäntyvyöhykkeeltä pieniä määriä (1–2 m³). Pystykoivua myydään 2 km:n säteellä kiinteistöstä. Pystymäntyä myydään vain puistomesta-
rin osoituksen mukaan. Metsähallitus ottaa polttopuuta alueen mäntymetsistä seuraaville kämpille: Appisjoki, Kultala, Ritakoski ja Sota-
joensuu. Metsähallitus ottaa polttopuuta hoitamilleen kämpille harsintahakkuina valituista leimikoista. Leimikoiden sijoittelussa otetaan 
huomioon ympäristönäkökohdat ja lajiston suojelu, eikä heikennetä merkittävästi alueen suojeluarvoja. 
Poronhoitajat eivät tarvitse poronhoitotöissä liikkuessaan poltto- ja laavupuunottolupaa (Poronhoitolaki 848/1990). 

Pohjaveden otto 
 
 
 
 
 
 

Ei oteta 

 

Metsätalous 
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Metsähallituk-
sen alueet 

 
Metsäta-
louskäy-
tössä (ha) 

0 
Rajoite-
tussa käy-
tössä ha 

0 Kuvaus 

Hammastunturin erämaa-alueella on harjoitettu metsätaloutta luonnonmukaisesti käsiteltävillä alu-
eilla Kaitaselän, Kyläaavan ja Kielismaan alueilla vuosina 1997–2006. Puuta korjattiin ensimmäi-
sen kymmenvuotiskauden aikana yhteensä noin 63 000 m³. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa en-
simmäisen kymmenvuotiskauden hakkuukertymäksi arvioitiin noin 96 000 m³. Hakkuut aloitettiin 
vuonna 1997. Ylä-Lapin luonnonvarasuunnitelman (kausi 2006–2010) tarkistamisen yhteydessä 
Metsähallitus päätti, että erämaa-alueiden metsien hakkuista luovutaan.  

Rasitteet, käyttöoikeudet ja sopimukset 

Vuokra- ja käyttöoikeus- 
sopimukset 

Kpl 28 Kuvaus 

SOPIMUS KPL SOPIMUSLAJI NIMI / SIJAINTI OSAPUOLI

Kalastus 2  Polura-tukikohtia Hammasjärvi yksityinen 
Kalastus 1  Maanvuokra Hammasjärvi yksityinen 
Porotalous 2  Erotusaita Juntinoja, Palopään kesämerkitysalue 

kämppineen ja rakennelmineen (useam-
pia kämppiä) 

Hammastunturin 
paliskunta 

Porotalous 3  Laidunkierto-/esteaita - Hammastunturin plk 
Porotalous 4  Porokämppä Kollum, Patatunturi, Vuorhavaara, Ässä-

järvi  
Hammastunturin plk 

Luontaiselin-
keinot 1 Polura-tukikohta Pikku-Vuomajärvi 

yksityinen 

Porotalous 1 Erotusaita Hirvassalmi Sallivaaran plk 
Porotalous 1 Laidunkiertoaita - Sallivaaran plk 
Porotalous 1 Teurastamo Hirvassalmi Sallivaaran plk 
Porotalous 1 Jätteen sijoituspaikka Hirvassalmi Sallivaaran plk 
Porotalous 1 Esteaita - Ivalon plk 
Porotalous 1 Porokämppä Kuivaniva Ivalon plk 
Porotalous 1 Raja-aita - Kuivasalmen plk 
Muu 1 Tietoliikennetuki-

asema 
Peurapää Digita Oy 

Muu 2 Sähkölinja - Laplsto, Inergia 
Muu 2 Tutka-asema ja radio-

suunnistuslaite 
Litmurivaara Laplsto, Finavia 

Muu 1 Huoltokämppä Hammasjärvi Inergia Oy 
Muu 1 Ajoneuvosuoja Litmurivaara Laplsto 
Muu 1 Kalankasvatuslam-

mikko 
Nokijärvi–Harjuntausjärvi RKTL 

Porotilalain mukaiset paimentopaikat: Tupuliselän kämppä, Pikku-Vuomajärvi Huom! siirretty Vittakuruun, Jakojärvi 
(rakentamaton). 

Alueen suojeluun tai käyt-
töön vaikuttavat rasitteet 

Hammastunturin erämaan sisällä Kutturan kylän läheisyydessä on yksityiskiinteistöjä Tupajängässä ja Hirvisuvannossa. Näille kiinteistöille on 
annettu toimituksissa kulkuoikeuksia, joiden tarkkaa sijaintia ei kuitenkaan ole määritetty. Kulkuoikeuksien tarkan sijainnin määrittäminen vaatisi 
yksityistietoimituksen. 
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Kuva 4. Huuhdontakultavaltaukset ja uhanalaisten kasvilajien esiintymät. © Metsähallitus 2016, © Suomen ympäristökeskus 2016, © Karttakeskus Oy, Lupa L5293, © Maan-
mittauslaitos 1/MML/16. 
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10B Poronhoito 

Vastuuprosessi Alueiden hallinta Kartta 
 

 Kuva 5. Poronhoidon rakenteet 

Selite Lomakkeella kuvataan suunnittelualueen poronhoidon tilanne  

Saamelainen poronhoito 

 
Vaikka poronhoitolain kautta on pyritty yhdenmukaistamaan poronhoitoa, saamelainen poronhoito on säilynyt ainutlaatuisena ja erityisenä. Poronhoito on ainoa saamelaisten 
perinteinen elinkeino, joka on kannattava. Saamelaisporonhoito on sukukeskeistä. Poronhoidon vuotuistapahtumat, vasanmerkitykset ja poroerotukset kokoavat suvut perintei-
sille kesä- ja talvialueilleen edelleen ja ovat tärkeitä poronhoitotaidon siirtämisessä sukupolvelta toiselle. Saamelaisporonhoitoa harjoitetaan siidoissa, jotka ovat muutaman 
poroperheen muodostamia sukulaisuuteen perustuvia paimennusyksiköitä. Suomen kielessä siitoja voidaan kutsua myös tokkakunniksi. Siita ohjaa poronhoidon harjoittamista 
omalla nautinta-alueellaan. Paliskunnan alueella paimentaa monia siitoja. Siitojen nautinta-alueiden rajat eivät ole staattisia, vaan niitä voidaan muuttaa laidunolosuhteiden 
mukaan ja siidat voivat myös yhdistyä.  
 
Saamelainen poronhoito perustuu laidunkiertojärjestelmään, joka pohjautuu porojen biologiaan ja poronhoitajien kulttuurisiin tapoihin. Perinteisesti poroja laidunnetaan eri kesä- 
ja talvialueilla, lisäksi keväällä on oma laidunalue vasomista varten ja syksyllä porojen rykimisalue. Poronhoito perustuu luonnonlaitumiin ja laidunten kantokyvyn turvaamiseen. 
Poronhoitoa harjoitetaan suhteessa toisiin siitoihin eli pyritään paimentamaan poroja siten, että eri siitojen porot eivät mastaa eli sekoitu toisiinsa. Nykyajan saamelaisten talvi-
ajan poronhoito on suurelta osin poroelon paimentamista siten, että eloa ajetaan ympäri ja tarkistetaan poroelon ja laidunten kunto ja palautetaan yksinäiset porot takaisin 
eloon. Poroelo annetaan kaivaa rauhassa ja, kun kaivuualue on kiekeröitynyt, niin eloa siirretään puhtaaseen lumeen eli laiduntamattomalle laidunalueelle. Poronhoidossa eri 
alueiden riittävyys on välttämättömyys. Siirtyminen eri laidunalueille noudattaa perinteisiä jutama- eli paimennusreittejä. Liikkumisessa käytetään hyväksi luonnollisia ja helppo-
kulkuisia kulkuväyliä, kuten vesistöjä, kankaita ja harjuja.  
 
Saamen kieli, saamenkielinen terminologia ja kielen sisältämä perinteinen tieto ovat oleellinen osa saamelaisporonhoitoa ja poronhoitajien ammattitaitoa. Saamelaisporonhoito 
on selkeästi kulttuurinen elinkeino, jossa erityisen tärkeää on kulttuurin ja elämäntavan siirtäminen sukupolvelta toiselle, toisin sanoen kulttuuriin kasvetaan. Poronhoito tuottaa 
raaka-aineita saamen käsityölle ja ylläpitää saamen kieltä, perinteistä tietoa ja perinteitä.  

 
Saamelainen korvamerkkijärjestelmä ilmentää saamelaista sosiaalista järjestelmää, korvamerkit seuraavat edellisten sukupolvien korvamerkkejä joko suoraan tai pienin muu-
toksin. Korvamerkkien perusteella voidaan identifioida tietty poro tiettyyn sukuun ja alueeseen kuuluvaksi. 
 
Poronhoitotöiden yhteydessä voi hyödyntää luontoa kestävästi saamelaiskulttuurin mukaisesti eli kalastaa, keräillä ja metsästää. 
 
Saamelaiskulttuuriin liittyviä määritelmiä on kuvattu liitteessä 4. 
 
 
 
 
 

Poronhoidon nykytilan kuvaus 
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Erämaa-alue on hyvin tärkeä Hammastunturin paliskunnalle ympäri vuoden, koska erämaa-alueen ulkopuolella paliskunnan laidunalue on pirstoutunut muiden maankäyttö-
muotojen johdosta. Erämaa-alueen merkitys korostuu lumisina talvina, jolloin ravintoa on vaikea löytää metsäalueilta. Erämaa on tärkeää sekä talvi- että kesälaidunaluetta. 
Kutturalaisten porot laiduntavat erämaa-alueella kesät ja Ivalojoen eteläpuolisilla alueilla talvet. Talvisin erämaa-alueella laiduntaa eri osissa paliskuntaa 7–8 tokkakuntaa 
(talvitokkaa). Paliskunnassa on kaksi vakituista kesämerkityspaikkaa, toinen Hammastunturin Risupäässä ja toinen Kutturassa Kekkosen ojan varressa. Paliskunnan erotus-
aidoista Juntinojan erotusaita sekä sen syöttöaita on erämaa-alueella. Keväällä ja kesällä merkitään vasat ja porot laiduntavat vapaasti ylängöillä. Syksyllä rykimäajan loppuai-
koina porot nousevat tuntureihin, jossa ne kootaan käyttäen niiden luontaista kulkureittiä ensin Appiselle ja sieltä Juntinojalle syyserotukselle. Jos outamaissa eli metsäalueilla 
on huono kaivos, Huuhkajan ja Menesjärven tokkakunnat voivat kevättalvella laiduntaa erämaa-alueen tuntureilla. Tunturialue on tärkeä myös kevätpaimennukselle (huhti-
kuussa). Erämaa-alueen tunturialueet ovat todella tärkeitä laidunalueita eivätkä ole pois laidunkäytöstä koskaan. Huonoina talvina tuntureilla voi olla kolmekin tokkakuntaa. 
Huonoja vuosia ei voi tietää etukäteen ja tunturialueet on tärkeä rauhoittaa poronhoidolle.  
 
Hammastunturin erämaa-alueella oleva Sallivaaran paliskunnan alue on pääosin syyslaidunalue. Erämaa-alueella sijaitsee paliskunnan pääerotusaita, Hirvassalmen erotus-
aita. Erotusaitaa käytetään vasanmerkitykseen ja syyserotukseen. 
 
Ivalon paliskuntaan Hammastunturin erämaa-alueesta kuuluu alue väliltä Sotajoki–Ivalojoki–Tolosjoki. Siliäselkä on vasonta-aluetta ja alueella on kesälaidunalueita. Alueella 
liikkuu ajoittain satoja paliskunnan poroja. Juurakkomaan aita on käytössä.  
 
Lapin paliskunnalle erämaa-alueen merkitys on vasonta-alueena. Sadat porot tulevat alueelle Peurakairan suunnalta vasomaan ja käyttävät aapasoita (kuten Rulla-aapa) 
kesälaitumina. 
 
Poronhoitajat eivät tarvitse poronhoitotöissä liikkuessaan poltto- ja laavupuunottolupaa. Maastoliikennelain mukaan poronhoitotöissä on sallittua liikkua moottorikäyttöisillä 
ajoneuvoilla. 

Paliskunta 
Suunnittelualueesta kuu-
luu paliskuntaan (%) 

Paliskunnan pinta-alasta 
suunnittelualueella (%) 

Paliskunnan suurin  
sallittu poromäärä 

Muuta 

Hammastunturi 53 39 5 500 Paliskunnan kokonaispinta-ala 249 700 ha 
Sallivaara 26 17 7 500 Paliskunnan kokonaispinta-ala 287 800 ha 
Ivalo 11 7 6 000 Paliskunnan kokonaispinta-ala 284 000 ha 
Lappi 9 4 8 000 Paliskunnan kokonaispinta-ala 433 700 ha 
Kuivasalmi 1 1 6 000 Paliskunnan kokonaispinta-ala 345 700 ha 

Rakenteet 
Poro-
kämpät 

3 
Erotus- 
aitaukset 

3 Muut rakenteet 

Hammastunturin paliskunta: erotusaita 2 kpl, laidunkierto/esteaita 3 kpl, poromieskämppä 
4 kpl, poropaimennus/luontaiselinkeinotukikohta 1 kpl 
Sallivaaran paliskunta: erotusaita 1 kpl, laidunkiertoaita 1 kpl, poroteurastamo 1 kpl, teu-
rasjätteiden sijoituspaikka 1 kpl 
Ivalon paliskunta: esteaita/raja-aita 1 kpl, poromieskämppä 1 kpl 
Kuivasalmen paliskunta: raja-aita 1 kpl 
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Kuva 5. Käyttöoikeussopimukset ja poronhoidon rakenteet Hammastunturin erämaa-alueella. © Metsähallitus 2016, © Suomen ympäristökeskus 2016, 
© Karttakeskus Oy, Lupa L5293, © Maanmittauslaitos 1/MML/16. 
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KESKEISET ARVOT JA UHKAT 

11 Keskeiset suojelu- ja käyttöarvot sekä uhkat 

Vastuuprosessi Alueiden hallinta; prosessien yhteistyö arvojen määrittelyssä on tärkeää 

Selite 

Lomakkeella kuvataan suunnittelualueen keskeiset luonto-, kulttuuriperintö- ja käyttöarvot. Suunnittelualueen keskeisten arvojen määrittely tehdään nyky-
tilan kuvauksen pohjalta ottaen huomioon alueen perustamistarkoitus sekä luonnonsuojelulain ja muiden aluetta koskevien säädösten yleiset tavoitteet. 
Arvojen määrittely on hoito- ja käyttösuunnitelman tärkeimpiä kohtia, sillä suunnitelman päämäärät ja tavoitteet kohdistuvat suunnittelualueen keskeisten 
arvojen säilyttämiseen ja parantamiseen.  

N
ro

 Arvoluokka Arvon kuvaus Uhkakuvaus 
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1.1 

LUONTOARVOT: 
Luontodirektiivin luonto-
tyypit 
 

 
 
 
 
 
 
Erämaan virtavedet edustavat 
luontotyyppejä Fennoskandian 
luonnontilaiset jokireitit (3210), 
pikkujoet ja purot (3260) ja 
tunturijoet ja purot (3220).  
 

Kullankaivu: Vaikuttaa vesiluontotyyppien luon-
nontilaisuuteen. Muutoksia veden laadussa ja uo-
man rakenteessa. Kiintoaineksen sedimentaatio 
alapuolisessa vesistössä voi uhata vesieliöstön 
säilymistä ja kalojen lisääntymistä (4/9,11/1–2). 
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Kullankaivua tapahtuu alueilla, joilla esiintyy luon-
todirektiivin maaluontotyyppejä. Kaivettujen aluei-
den kokonaispinta-ala on kuitenkin suhteellisen 
pieni verrattuna luontotyyppien pinta-alaan koko 
suunnittelualueella 
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Hankkeet: Mahdolliset erämaa-alueelle kaavaillut 
tulvasuojeluhankkeet voivat toteutustavasta riip-
puen uhata alueen virtavesiä ja tulvavaikutuksesta 
riippuvaisia luontotyyppejä, kuten tulvametsiä. 
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1.1 

LUONTOARVOT: 
Luontodirektiivin luonto-
tyypit 
 

 
 
 
 
 
 
 
Erämaa-alueen laaja-alaisim-
mat ja merkittävimmät luonto-
tyypit ovat luonnonmetsät 
(9010) ja aapasuot (7130), 
jotka kumpikin ovat EU:n erityi-
sen tärkeinä pitämiä luonto-
tyyppejä. Alue on tärkeä bore-
aaliselle metsälajistolle. 
 
Tunturialueella vallitsevat luon-
totyypit ovat tunturikankaat 
(4060) ja tunturikoivikot 
(9040). 
 
 
 

Laiduntaminen: Porojen pitkäaikainen voimakas 
laidunnus muokkaa ja muuttaa kasvillisuuden 
koostumusta, rakennetta ja runsautta. Laidunnus 
vaikuttaa myös mm. humuskerroksen paksuuteen 
(4A/4).  
 
Porojen talvilaidunnus vähentää selvimmin maajä-
kälien määrää. Talvilaidunnus ei vaikuta muuhun 
kasvillisuuteen yhtä voimakkaasti kuin kesälaidun-
nus. 
 
Kesälaidunnus vaikuttaa kasvien runsauteen ja 
muuttaa lajiston runsaussuhteita eri kasvillisuus-
kerroksissa. Koivun uudistumiseen kesälaidunnuk-
sella on suuri merkitys. 
 
Poronhoidon tehostumisen seurauksena jäkälä-
laidunten kunnon on arvioitu heikenneen koko 
1900-luvun, mutta erityisesti 1970-luvun jälkeen 
kuluminen on ollut nopeaa. 
 
Uusimpien inventointien mukaan Pohjois-Lapin pa-
liskuntien jäkälälaidunten pintakasvillisuuden mää-
rät ovat kuitenkin edelleen pienentyneet erityisesti 
Inarin alueella. 
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1.2. 

LUONTOARVOT:  
Uhanalaiset eläin- ja 
kasvilajit 
 
Luontodirektiivin liitteen 
II lajit 

 
Ivalojokivarsi on tärkeä alue 
monille uhanalaisille kasvila-
jeille, kuten erittäin uhanalai-
sille sukassaralle ja lapinesi-
kolle. Ivalojokivarsi on merkit-
tävä mm. luontodirektiivin la-
jeille laaksoarholle ja lapinleini-
kille.  
 
Erämaan vanhoissa metsissä 
esiintyy useita uhanalaisia 
kääväkäslajeja. Perinnebiotoo-
peilla esiintyy niille tyypillisiä 
uhanalaisia lajeja. 
 

 
Kullankaivu: Erittäin uhanalaisten sukassaran, 
arnikin ja lapinesikon eräät esiintymät sijaitsevat 
jokivarressa kullankaivualueilla.  
 
Kullankaivu ja siihen liittyvä leiriytyminen saattavat 
vaarantaa kyseisten lajien säilymistä.  
 
 

K
aiva

nna
istoim

inta
 

M
erkittävä 

Jatkuva 

S
-alu

e ja ulkop
uoline

n alue
 

<
 25 %

 suunn
ittelua

lue
en p

inta-alasta
 

 
On mah-
dollista 
vaikuttaa  

  
1.3. 

 
LUONTOARVOT: Erä-
maisuus 

Erämaalain yksi keskeisim-
mistä tavoitteista on erämaa-
luonteen säilyttäminen. 

 
 
 
Mahdolliset erämaa-alueelle kaavaillut tulvasuo-
jelu- ja tiehankkeet uhkaavat alueen erämaisuutta. 
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2.1 KULTTUURIARVOT: 
Arvokkaat rakennukset 
 

Useita arvokkaita kulttuuripe-
rintökohteita, Ivalojoen ja Sota-
joen kullankaivualueet on luo-
kiteltu valtakunnallisesti mer-
kittäväksi rakennetuksi kulttuu-
riympäristöksi. Lisäksi 18 alu-
een rakennuksista on suojeltu 
asetuksella tai varjeltu sopi-
muksella. 
 

Kulttuuriperinnön rapistuminen: Resurssit kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kun-
nossapitoon ovat hyvin niukat. Kunnossapidon 
puute aiheuttaa rakennusten rapistumisen. 
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2.2. KULTTUURIARVOT:  
Saamelaiskulttuuri 
 

Saamelaiset ovat Suomen al-
kuperäiskansa (perustuslaki). 
Erämaalain yhtenä tavoitteena 
on saamelaiskulttuurin turvaa-
minen.  
 
Hoito- ja käyttösuunnitelman 
tavoitteena on osaltaan turvata 
saamelaiskulttuurin harjoitta-
misedellytyksiä Hammastuntu-
rin erämaa-alueella. 
 
Saamelaiskulttuuriin kuuluu 
poronhoito, metsästys, kalas-
tus, keräily ja saamen käsityö 
sekä saamelaisten perinteinen 
tieto.  

 
Saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytysten 
heikkeneminen muun maankäytön vuoksi. 
Erämaa-alueelle kaavaillut tulvasuojelu- ja tie-
hankkeet (maakuntakaavan mukainen uusi yh-
dystie Kuttura–Repojoki) uhkaavat toteutuessaan 
saamelaiskulttuurin harjoittamista. 
 
 

V
esirakentam

inen, 
liike

nn
eväylät, m

uu 
ihm

istoim
inta

 

M
erkittävä 

Jatkuva 

S
-alu

e ja ulkop
uoli-

nen
 

>
75 %

 suun
nittelu-

alu
een pinta-alasta

 

Vähäinen 
mahdolli-
suus vai-
kuttaa 

Koneellinen kullankaivu voi lisääntyä Hammas-
tunturin erämaa-alueella lähivuosina johtuen ko-
neellisen kullankaivun loppumisesta Lemmenjoen 
alueella. Koneellinen kullankaivu vaikuttaa veden-
laatuun, poikastuotantoon ja kalakantoihin. Poron-
hoitoon kullankaivu vaikuttaa laidunaluemenetyk-
sinä ja lisääntyvänä maastoliikenteenä. 
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2.3. KULTTUURIARVOT: 
Paikalliskulttuuri ja erä-
kulttuuri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nykyinen eränkäynti on peräi-
sin edellisten sukupolvien har-
joittamasta perinteisestä luon-
nonkäytöstä, kirjoittamatto-
mista säännöistä, uskomuk-
sista ja tarinoista. Voidaankin 
puhua Inarin alueen paikallis-
kulttuurista, joka on saanut 
vaikutteita niin saamelaiskult-
tuurista kuin suomalaisesta 
eräkulttuurista. 
 
Vahva eräkulttuuri lienee ollut 
vaikuttamassa osaltaan siihen, 
että tänään paikallisväestöllä 
on vapaa metsästysoikeus ko-
tikuntansa valtionmailla 
 

Ei uhkia      

 

 
 
3.1. 

 
VIRKISTYSKÄYTTÖ-
ARVOT: Paikallinen 
virkistyskäyttö 
 

Erämaa on paikallisille asuk-
kaille tärkeää metsästys-,  
kalastus- ja keräilyaluetta.  

Ei uhkia 
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3.2. VIRKISTYSKÄYTTÖ-
ARVOT: Kultaperintee-
seen ja vesiretkeilyyn 
sekä virkistyskalastuk-
seen ja metsästykseen 
pohjautuva virkistys-
käyttö 
 

Laaja erämaa-alue antaa mah-
dollisuuden myös muille kuin 
kuntalaisille harjoittaa eräkult-
tuuria ja liikkua luonnossa (lu-
pametsästys ja -kalastus). Li-
säksi erämaan syrjäosat tar-
joavat mahdollisuuden vaati-
vaan vaellukseen: Kulmakurun 
reitti on päiväretkeilykohde, 
Pahaojan reitti sekä Ivalojoen 
kohteet soveltuvat myös päivä-
retkeilyyn. Metsästystä ja ka-
lastusta ohjataan ottaen huo-
mioon sosiaalinen ja ekologi-
nen kestävyys. 
 

Rakenteet rapistuvat, kun resurssit eivät riitä kuin 
välttämättömään. Kehittämiseen ei riitä resursseja. 
 
Metsähallituksen linjausten mukaisesti resursseja 
keskitetään määritellyille virkistyskäytön painopis-
tealueille. 
 

M
uu ha

itallin
en

 tekijä tai toim
inta

 

M
erkittävä 

Jatkuva 

S
uojelu

alue
 

<
 25 %

 suunn
ittelua

lue
en

 
 pinta-a

lasta
 

On mah-
dollisuus 
vaikuttaa 

4.1. ELINKEINOTOIMINTA: 
Poronhoito 
 

Erämaalain yhtenä tavoitteena 
on luontaiselinkeinojen turvaa-
minen. Erämaa-alueen ulko-
puolisen maankäytön paineet 
korostavat erämaa-alueen 
merkitystä poronhoidolle, eri-
tyisesti Hammastunturin palis-
kunnalle.  

Kullankaivu: Kaivualueilla olevat kaivannot voivat 
olla syviä. Ne voivat olla vaarallisia poroille sekä 
porojen kokoamistöitä tekevälle poromiehelle. 
 
Koneellinen kullankaivu voi lisääntyä Hammas-
tunturin erämaa-alueella lähivuosina johtuen ko-
neellisen kullankaivun loppumisesta Lemmenjoen 
alueella. Koneellinen kullankaivu vaikuttaa veden-
laatuun, poikastuotantoon ja kalakantoihin. Poron-
hoitoon kullankaivu vaikuttaa laidunaluemenetyk-
sinä ja lisääntyvänä maastoliikenteenä.
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erkittävä 

Jatkuva 

S
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 alue
 

<
 25 %
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ittelua

lue
en 

pinta-alasta
 On mah-

dollisuus 
vaikuttaa 

Maastoliikenne ja koiravaljakkotoiminta: Ham-
mastunturin erämaa-alueella ongelmana on kevät-
talveen ajoittuva moottorikelkkailu urien ja reittien 
ulkopuolisilla alueilla erityisesti vasonta-aikaan. 
Luonnolle ja poroille aiheuttaa ongelmia nk. hui-
puttaminen. Reittien ulkopuolella tapahtuva kelk-
kailu häiritsee poroja merkittävästi. Harkitsematon 
moottorikelkkailu voi aiheuttaa häiriötä poronhoi-
dolle. 
 
Koiravaljakkotoiminnan mahdollinen lisääntyminen 
on uhka, koska se aiheuttaa häiriötä poroille. 
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4.2. ELINKEINOTOIMINTA 
Kotitarvekalastus 
 

Kotitarvekalastus on osa pai-
kallista elämäntapaa, jolla on 
sekä taloudellista että kulttuu-
rista merkitystä sekä myön-
teistä vaikutusta henkiseen hy-
vinvointiin. Kuntalaisilla on oi-
keus kalastaa ilman erillistä 
maksua. 

Ei uhkia 
Valmisteilla olevan kalastuslain linjaukset voivat 
vaikuttaa. 
 

     

 

4.3. ELINKEINOTOIMINTA: 
Luontomatkailu 
 

Alue tarjoaa mahdollisuuksia 
erikoistuneille luontomatkailu-
yrityksille. 

Ei uhkia      
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TAVOITTEEN ASETTELU JA SEURANTA 

12 Uhkatekijöiden torjuminen, vaikutusten arviointi ja seuranta 

Vastuuprosessi Alueiden hallinta; prosessien yhteistyö tavoitteenasettelussa on tärkeää 

Selite 

Lomakkeella määritellään päämäärät, tavoitteet ja toimenpiteet alueen keskeisiin arvoihin kohdistuvien uhkatekijöiden torjumiseksi. Lomake muo-
dostaa perustan suunnitelman toteutusosassa tarkennettaville toimenpiteille. Päämäärä on selkeä kuvaus suojelu- tai käyttöarvon toivotusta kehi-
tyksestä pitkällä aikavälillä, ja sitä tarkennetaan edelleen tavoitteen kuvauksessa. Päämäärät kuvaavat alueen hoidosta ja käytöstä vastaavien 
tahtotilaa suhteessa suunnittelualueen arvoihin. Tavoite on toivottu muutos suunnittelualueen tilassa lyhyellä aikavälillä. Tavoitteilla tarkennetaan 
suunnitelman yleisluontoisempia päämääriä. Toimenpiteillä tähdätään tavoitteiden toteutumiseen, ja sitä kautta edelleen pitkällä aikavälillä pää-
määrien saavuttamiseen. 

 
 
 
 
 
Päämäärä 1 

 
 
 
 
 
Tavoite 
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Luontodirektiivin luonto-
tyyppien tila säilyy tai pa-
ranee 
 
Vesistöt säilyvät luon-
nontilaisina 
 
Metsä-, suo- ja tunturi-
alueet säilyvät luonnonti-
laisina 
 
 

 
Luontotyyppien esiintymisestä 
ja pinta-aloista on riittävät tie-
dot. Luontotyypit ovat lajistol-
taan, rakenteeltaan ja toimin-
naltaan mahdollisimman luon-
nontilaisia.  
 
Vedenlaatu pysyy erinomai-
sena. Vesistöjen luontaiset ka-
lakannat ja muu eliöstö säily-
vät elinvoimaisina ja runsaina. 
 
Koivu uudistuu mittarituho-
koivikoissa, jäkäliköt elpyvät ja 
tunturikoivikoiden ja - kankai-
den sekä luonnonmetsien 
edustavuus paranee.  

Edunvalvonta: Vaikuttaminen kaivoslain ja ympäristönsuojelulain mukaisissa 
lupamenettelyissä. 
Yhteistyö valvovien viranomaisten (Tukes ja ELY-keskus) kanssa. Edunval-
vonnassa huolehditaan siitä, että tulvariskien hallintasuunnitelmissa esitetyt 
toimenpiteet sovitetaan yhteen vesienhoidon ympäristötavoitteiden kanssa. 
Metsähallitus vaikuttaa omassa toiminnassaan ja edunvalvonnassaan siihen, 
että Hammastunturin erämaa-alueelle vaikuttavissa tulvasuojeluhankkeissa 
turvataan erämaalain tavoitteiden toteutuminen, ympäristö- ja kulttuuriarvojen 
säilyminen ja poronhoidon harjoittamisedellytykset 
MH:n valvonta: Yleinen veden laadun silmämääräinen havainnointi ja tarvitta-
essa ilmoitus valvovalle viranomaiselle. 
Kalakantojen tilan seuranta, valvonta, kalastuksen säätely 
Muut vesistön tilaan vaikuttavat päätökset: Inarin kunnan ympäristönsuoje-
lumääräysten 14 §:n kohdan 2. (viite 12/1) mukaisesti porojen ruokkiminen 
jäälle on kiellettyä. 
 
Edunvalvonta: Mikäli erämaa-alueella otetaan käyttöön porojen lisäruokintaa, 
tulee uhanalaisten ja luontodirektiivin luontotyyppien suojelemiseksi tarvitta-
essa laatia yhteiset periaatteet ao. paliskuntien ja Metsähallituksen kanssa 
niistä alueista, joissa poroja ei tulisi ruokkia. Tuotetaan tarpeen mukaan tietoa 
luontoarvojen heikkenemisestä luontodirektiivin luontotyyppien näkökulmasta. 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x x x x  
 
 
 
 
 
 
 

Päämäärä 2 Tavoite Toimenpide       
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Uhanalaisten eläin- ja 
kasvilajien esiintymät 
säilyvät 
 
Luontodirektiivin lajien  
esiintymät säilyvät 

Lajiesiintymistä on riittävät tie-
dot. Lajien elinympäristöt säily-
vät luonnontilaisina. 
 

Inventointi: Uhanalaisten ja direktiivilajien seuranta valtakunnallisten ohjei-
den mukaan. Erityisesti suojeltavien lajien esiintymien tarkastus sekä tarvitta-
essa rajaus (LsL 40 §).  
Edunvalvonta: Vaikuttaminen kaivoslain ja ympäristönsuojelulain mukaisissa 
lupamenettelyissä. 
Opastus (maastossa/palvelupisteessä): Kullankaivajien opastus ja ohjeis-
tus. 
 
Mikäli erämaa-alueella otetaan käyttöön porojen lisäruokintaa, tulee uhan-
alaisten ja luontodirektiivin lajien suojelemiseksi tarvittaessa laatia yhteiset pe-
riaatteet ao. paliskuntien ja Metsähallituksen kanssa niistä alueista, joissa po-
roja ei tulisi ruokkia. 
 

x  
 
 
x 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 

 x x x 

Erämaisuus säilyy Hammastunturin alue säilyy 
tiettömänä, rakentamattomana 
ja hiljaisena erämaana 

Ei edistetä uusia rakennus- ym. hankkeita, mm. tulvasuojelu- ja tiehankkeet x x x x   

Päämäärä 3 Tavoite Toimenpide       
Arvokkaiden rakennus-
ten säilyttäminen 

Ivalojoen ja Sotajoen kulttuurihistoriallisten 
rakennusten säilyttäminen tuleville suku-
polville. 

Rakennusperinnön kunnostus. Rakennusten korjaaminen ja kun-
nossapito. 
 

 
x x x x x 

 
Päämäärä 4 Tavoite Toimenpide       
 
Poronhoidon ja laidun-
rauhan turvaaminen  

Estetään ihmisten ja porojen putoaminen 
kaivantoihin kullankaivuualueilla. Maastoon 
ei jää syviä ja vaarallisia kaivantoja kaivu-
kauden päätyttyä. 

Edunvalvonta: Vaikuttaminen kaivoslain ja ympäristönsuojelulain 
mukaisissa lupamenettelyissä. 
 
Paliskunnan osallistuminen kaivualueiden maastotarkastuksiin on 
suositeltavaa. 
 
Opastus ja valvonta: Tiedottaminen, opastaminen ja valvonta. Kai-
vukauden jälkeen kaivannot luiskataan ja/tai merkitään. Kaivantoja 
ei saa aidata narulla tai lippusiimalla. 

 x x x x x 

Maastoliikenne on hallittua eikä haittaa po-
ronhoidon harjoittamisedellytyksiä.  

Opastus ja valvonta: Tiedottaminen sekä maastoliikenteen opas-
tuksen ja valvonnan tehostaminen ja virkistyskelkkailun ohjaaminen 
urille ja reiteille. Kielteisten vaikutusten hillitsemiseksi on mahdol-
lista hakea alueellista maastoliikennekieltoa tai rajoitusta. 

 x x    

Koiravaljakkotoiminta ei häiritse poronhoi-
don harjoittamista. 

Käytön ohjaaminen: Koiravaljakkotoiminta ohjataan erämaa- 
alueen ulkopuolelle. 

 x x    

Perinteisen laidunkiertojärjestelmän ja lai-
dunten turvaaminen saamelaisen poronhoi-
don harjoittamisedellytysten turvaamiseksi 

Käytön ohjaaminen huomioimaan laidunkiertojärjestelmän tarpeet ja 
muiden kilpailevien maankäyttömuotojen sopeuttaminen laidunkier-
ron vaatimuksiin mahdollisuuksien mukaan.

x x x   x 

Päämäärä 5 Tavoite Toimenpide       
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Saamelaiskulttuurin  
turvaaminen 

Saamelaiskulttuurin harjoittamisen edelly-
tysten turvaaminen muun maankäytön hai-
toilta. 

Edunvalvonta: Lupien myöntämisessä kiinnitetään huomiota saa-
melaiskulttuurin harjoittamisen edellytyksien turvaamiseen. 

 x   x x 

Saamenkielisten paikannimien selvittämi-
nen ja käyttöön palauttaminen. 

Muu: Hankerahoituksen hakeminen nimistöselvityksen laatimiseen.  x     

Saamelaisen käsityöperinteen luonnonre-
sursseihin liittyvän perinteisen tiedon tur-
vaaminen. 

Muu: Metsähallitus on antanut yleisen, korvauksettoman oikeuden 
ottaa valtion maalta käsitöiden raaka-aineeksi vähäisiä määriä pa-
jua, leppää, koivua ja haapaa. Myös vähäisiä määriä juuria, kenkä-
heinää, niittymaarianheinää, väinönputkia ja pakurikääpää voi ottaa 
korvauksetta. 

 x      

Päämäärä 6 Tavoite Toimenpide       
Turvataan mahdollisuu-
det kultaperinteeseen ja 
vesiretkeilyyn sekä vir-
kistyskalastukseen ja 
metsästykseen pohjau-
tuva virkistyskäyttö 

 
Virkistyskäytön rakenteiden kunto ja turval-
lisuus säilyvät hyvinä 

Palveluvarustuksen ylläpito: Rakenteiden rapistuminen estetään 
ohjaamalla resursseja välttämättömään.  

 

x x x 

   

 
 

 
 
 
Kehittämismahdollisuus 1 
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Kultaperinteeseen ja Ivalo-
jokeen perustuvan luonto-
matkailun kehittäminen 

Luodaan edellytyksiä retkeilijöiden, erityisesti kul-
taperinteestä kiinnostuneiden, määrän maltilliselle 
lisääntymiselle Ivalojoella. Virkistyskäyttöä ja luon-
tomatkailua kehitettäessä turvataan alueen erä-
maisuuden säilyminen. 

Virkistyskäytön edistäminen: Vesiretkeilyn mahdollisuuk-
sien kehittäminen yhdessä yrittäjien kanssa 

 x x  x  

Lisätään yhteistyötä alueella toimivien yritysten 
kanssa. 

Luontomatkailun yhteistyösopimusten solmiminen: Yh-
teistyö luontomatkailuyrittäjien kanssa; tuotteistusyhteistyö 
ja kultaperintökohteiden kunnostaminen 

x x x  x  

Nykyistä palveluvarustusta ei ole tarkoitus alueelli-
sesti laajentaa.  

Palveluvarustuksen ylläpito: Varaudutaan huollossa kä-
vijämäärien maltilliseen kasvuun 

x      

Lisätään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyö: Yhteistyö vapaaehtoisorganisaatioiden kanssa, 
koulutus sekä yhteistyöverkostot. 

 x     

 
Kehittämismahdollisuus 2 
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Geo-matkailun kehittämi-
nen  

Osallistutaan kultaperinteeseen perustuvan geo-
matkailun kehittämiseen ja mahdolliseen 
Geopark-hankkeeseen yhteistyössä kuntien, Kul-
tamuseon ja matkailuyrittäjien kanssa. Hanketta 
suunniteltaessa turvataan saamelaisten ja poron-
hoitajien vaikutusmahdollisuudet sekä huomioi-
daan tässä suunnitelmassa esitetty vyöhykejako.  

Yhteistyö  x     

Rahoituksen hakeminen 
 

 x x    

Kehittämismahdollisuus 3         
 
Vanhojen kullankaivukuop-
pien maisemointi 

Vaarallisten kaivukuoppien tasoittaminen ja mai-
semointi. 

Rahoituksen hakeminen 
 
 

 x x    
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Vaikutusten arviointitaulukko  

Päämäärä / kehit-
tämismahdolli-
suus 

Toimenpide Vaikutusten arviointi 
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 Riskien torjunta 

Vesistöt säilyvät 
luonnontilaisina 

Edunvalvonta ja 
valvonta 

Edunvalvonnan keinoin pyritään vaikuttamaan lupaviranomaisiin, jotta ne luvan-
myöntämisen edellytyksiä ratkoessaan sekä lupamääräyksiä antaessaan turvaisivat 
erämaa-alueen virtavesien luontoarvot. Valvonnalla pyritään ennaltaehkäisemään ai-
heutuvia haittoja.  

x  x  

Kalakantojen tilan 
seuranta, valvon-
ta, kalastuksen 
säätely 

Tavoitteena on Ivalojoen vaelluskalakantojen turvaaminen sekä geneettisen moni-
muotoisuuden säilyminen. Alueen hyvässä kunnossa olevat kalavedet lisäävät  
alueen käyttöä. Riskinä on, että kalakannat häviävät. 

x x x Valvonta tulisi olla te-
hokasta. 

Luontodirektii-
vin luontotyyp-
pien tila säilyy 
tai paranee 

Edunvalvonta 
Alueen luontotyypit säilyvät hyvässä kunnossa. Lisääntynyt tieto luontotyyppien ti-
lasta edistää luonnonarvojen säilymistä. Riskinä resurssien puute hankkia riittävät 
tiedot.  

x x x 
Yhteistyötä edistetään 
paliskuntien kanssa.  

Inventointi Inventoinneilla saadaan tietoa luontotyyppien esiintymisestä ja tilasta. x   
Hankitaan riittävät tie-
dot. Resurssien tur-
vaaminen 

Uhanalaisten 
eläin- ja kasvila-
jien esiintymät 
säilyvät 
 
Luontodirektii-
vin lajien esiinty-
mät säilyvät 

Inventointi, suojel-
tavien lajien esiin-
tymien tarkistus ja 
kartoitus, valvonta 

Lajiston ja niiden elinympäristöjen monimuotoisuus säilyy. Lisäämällä tietoa lajiesiin-
tymistä ja niiden tilasta voidaan varmistaa, että ne huomioidaan alueen käyttöä 
suunniteltaessa. Riskinä resurssien puute hankkia riittävät tiedot. 
 
Natura 2000 -alueen suojeluperusteena olevien luontodirektiivin lajien, mm. laakso-
arhon ja lapinleinikin esiintymät säilyvät.  

x   

Hankitaan riittävät tie-
dot esiintymistä. Var-
mistetaan kohteiden 
säilyminen riittävällä 
valvonnalla. Resurs-
sien turvaaminen 

Erityisesti suojel-
tavien kasvilajien 
esiintymien rajaa-
minen Ivalojoella 

Sukassaran ja arnikin esiintymät ja elinympäristöt säilyvät. Riskinä esiintymien tu-
houtuminen tietämättömyyden/välinpitämättömyyden takia ja resurssien puute järjes-
tää riittävää valvontaa. 

x x  
Opastus ja viestintä, 
valvontaresurssien 
turvaaminen. 

Arvokkaiden ra-
kennusten säi-
lyttäminen 

Kohteiden korjaus 
ja kunnossapito 

Parantaa alueen kulttuuriarvojen säilymistä ja tuo lisäarvoa alueen retkeilijöille. Ris-
kinä on resurssien puute, jolloin korjaussuunnitelmia ei pystytä toteuttamaan ja hoi-
tamattomina kohteet saattavat tuhoutua.  

 x  
Haetaan aktiivisesti 
rahoitusta esim. hank-
keilla. 

Poronhoidon ja 
laidunrauhan 
turvaaminen 

Käytön ohjaami-
nen 

Tavoitteena on, että porojen laiduntaminen olisi mahdollisimman häiriötöntä maasto-
liikenteen, koiravaljakkotoiminnan ja rakentamisen vaikutuksilta.  

 

x x 

Opastuksen ja viestin-
nän sekä valvonnan 
lisääminen. Koiraval-
jakkotoiminnan lain-
säädäntömuutokset 
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Saamelaiskult-
tuurin turvaami-
nen 

Akwé: Kon -oh-
jeet, alkuperäis-
kansan edustajat 
mukana suunnitte-
lussa. 
 
Akwé: Kon -ryh-
män arvio suunni-
telman vaikutuk-
sista saamelais-
kulttuuriin. 

Hoito- ja käyttösuunnitelma mahdollistaa perinteisen luonnonkäytön jatkumisen alu-
eella. Oikeus ottaa raaka-aineita saamen käsityön tarpeita varten tukee perinteisen 
tiedon säilymistä. Suunnitelman tavoite perinteisen laidunkiertojärjestelmän ja lai-
dunten turvaaminen saamelaisen poronhoidon harjoittamisedellytysten turvaami-
seksi tukee biodiversiteettisopimuksen tavoitteita ja saamelaiskulttuurin säilymistä. 
 
Suunnitelmassa esitetään hanketta saamenkielisten paikannimien keräämiseksi ja 
tallentamiseksi suunnittelualueella. Paikannimien kerääminen ja tallentaminen tuke-
vat saamelaisen perinteisen tiedon säilymistä alueella.  
 
Suunnitelmassa on todettu porojen laidunnuksen vaikuttavan merkittävästi luontodi-
rektiivien luontotyyppeihin kielteisellä tavalla. Suunnitelmalla ei ole mahdollista kui-
tenkaan vaikuttaa porojen laidunnukseen.  
 
Saamelaisporonhoito ylläpitää saamen kieltä, perinteistä tietoa, tavanomaista luon-
nonkäyttöä ja alueen erämaisuutta. HKS:ssä poronhoidon laidunnuksen asettaminen 
uhaksi luontotyypeille luo kielteistä asennetta poronhoitoa kohtaan. Poronhoito kuu-
luu Hammastunturin erämaa-alueelle, soveltuu erämaalain tavoitteisiin ja poronhoi-
toa on harjoitettu erämaa-alueella kautta historian. Poronhoidon tulevaisuutta uhkaa 
ilmastonmuutos, elinkeinon heikko kannattavuus ja nuorten saaminen elinkeinon pa-
riin. Poronhoidon määrittäminen uhaksi Hammastunturin HKS:ssä ei ole myöskään 
Akwé: Kon -ohjeiden mukaista. Suunnitelmalla ei ole mahdollista kuitenkaan vaikut-
taa porojen laidunnukseen. 
 
Kutturalaisten nautinta-alue on kaventunut merkittävästi, koska Metsähallitus on 
määrittänyt virkistyskalastusalueen alkavaksi jo Harrinivasta. Kutturalaisten nautinta-
alue on Appisjokisuusta Repojokisuuhun. 
 
Poronhoidon asettaminen uhaksi Hammastunturin HKS:ssä luo kielteisiä vaikutuksia 
HKS:n saamelaiskulttuuria ja poronhoitoa koskevien tavoitteiden toteutumiselle. 
  
HKS.n laadinnan yhteydessä ei ole erikseen inventoitu saamelaiskulttuurille tärkeitä 
lajeja ja ekosysteemejä. Hammastunturin erämaa-alueesta 80 % kuuluu syrjävyö-
hykkeeseen, mikä turvaa luonnon monimuotoisuuden ja poronhoidolle tärkeiden lai-
dunten säilymisen siten, kun asiaan voi vaikuttaa hoito- ja käyttösuunnitelmalla. 
  
Alueen pyhiä paikkoja ei ole inventoitu. Alueen kulttuuriperintöä hoidetaan ja ylläpi-
detään entisellä tavalla. Alueelle ei esitetä uutta rakentamista eikä maisemallisia vai-
kutuksia täten ole.   

 
x 
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Hammastunturin erämaa-alueen HKS ei tuo vaikutuksia saamelaisten oikeusase-
maan. HKS:llä toteutetaan Suomen kansallisia ja kansainvälisiä velvoitteita saame-
laisia kohtaan. Suunnitelmalla ei voi vaikuttaa elinkeinojen kannattavuuteen. 
Suunnitelma mahdollistaa saamelaisporonhoidon ja saamelaiskulttuurin harjoittami-
sen jatkumisen ja kulttuurisen tiedonsiirron sukupolvelta toiselle alueella siten kuin 
HKS:llä voidaan asiaan vaikuttaa.  
 
Suunnitelmalla ei ole vaikutuksia maanomistusoloihin. Suunnitelma ei tuo varsinaista 
taloudellista hyötyä alueen saamelaisille. 
Hammastunturin HKS turvaa saamelaiskulttuurin harjoittamisen jatkumisen Ham-
mastunturin erämaa-alueella siten kuin suunnitelmalla voidaan siihen vaikuttaa. 
Suunnitelmalla voidaan toimeenpanna Suomen kansallisia ja kansainvälisiä velvoit-
teita saamelaisia kohtaan suunnittelualueella. Suurimmat uhat saamelaiskulttuurin 
harjoittamisen tulevaisuuteen suunnittelualueella aiheutuvat yhteiskunnallisista muu-
toksista ja ilmastonmuutoksesta, joihin ei suunnitelmalla voida vaikuttaa.  
 
Kilpaileviin maankäyttömuotoihin ja niiden vaikutuksiin saamelaiskulttuurille voidaan 
vaikuttaa vain rajallisesti suunnitelmalla. Saamelaisten osallisuus ja vaikutusmahdol-
lisuus on turvattu prosessissa hyvin pitkälle Akwé: Kon -ohjeiden edellyttämällä ta-
valla.  
 
HKS:n toteutumiselle ei tehdä väliarviointia ja toteutumista seurataan Metsähallituk-
sen omassa toiminnassa sekä sidosryhmäyhteistyössä mm. saamelaiskäräjien ja 
paliskuntien kanssa. Vaikuttavuutta seurataan suunnitelman tarkistuksen yhtey-
dessä. Akwé: Kon -ohjeiden mukaan seurannan tulisi olla systemaattisempaa.   

x 
 

x 
 

 

Kultaperintee-
seen ja Ivalojo-
keen perustuvan 
luontomatkailun 
kehittäminen 

Virkistyskäytön 
edistäminen 

Kävijämäärät saattavat kasvaa hieman, mikä tuo haasteita kestävyyden kriteerien 
vaalimiselle sekä paineita opastuksen ja ohjaustarpeiden lisäämiselle.  

x x x 
Resurssien turvaami-
nen ja yhteistyö 

Geo-matkailun 
kehittäminen 

Resurssien tur-
vaaminen, Yhteis-
työ 

Kävijämäärät saattavat kasvaa hieman, mikä tuo haasteita kestävyyden kriteerien 
vaalimiselle sekä paineita opastuksen ja ohjaustarpeiden lisäämiselle 

x x x 
Resurssien turvaami-
nen ja yhteistyö. 

Vanhojen kullan-
kaivukuoppien 
maisemointi 

Resurssien hank-
kiminen, yhteistyö 

Vaarallisten kaivukuoppien tasoittaminen ehkäisee poroille ja muille alueella liikku-
ville aiheutuvia vahinkoja. 

 x   
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Toimenpiteiden toteutumisen seuranta 

Päämäärä / kehittämismahdol-
lisuus 

Toimenpide Mittari 
Nykytaso 
(tekstit) 

Nykytaso 
(num) 

Tavoite-
taso 

Yksikko 
Vaihte-
luväli 
min 

max 
 
Tavoitevuosi 
 

Luontodirektiivin luonto-
tyyppien tila säilyy tai para-
nee 

Luontotyypeistä on toimi-
tettu tietoa paliskunnille ja 
tarpeen mukaan muille alu-
een käyttäjille.  

Luontotyyppitietoja on toi-
mitettu 

 0 
Tarpeen 
mukaan 

lkm/ha   

 
 
jatkuva 

Inventointi 
 

Luontotyyppitietoja on 
täydennetty  

  
Tarpeen 
mukaan 

lkm/ha   
jatkuva 

Uhanalaisten eläin- ja kasvi-
lajien esiintymät säilyvät 
 
Luontodirektiivin lajien  
esiintymät säilyvät 

Suojeltavan lajin esiinty-
mien kartoitus 

Suojeltavien lajien esiin-
tymistietojen tarkistus ja 
kartoitus/vuosi (suurpeto-
jen seuranta, petolintujen 
pesäseuranta, uhanalai-
set kasvilajit) 

  kaikki lkm   

jatkuva, val-
takunnallis-
ten velvoittei-
den mukai-
sesti 

Erityisesti suojeltavien la-
jien rajausesitysten laatimi-
nen 

Erityisesti suojeltavien la-
jien rajausesitysten 
määrä 

0 0 kaikki    
suunnitelma-
kaudella 

Arvokkaiden rakennusten 
säilyttäminen 

Arvokkaiden rakennusten 
kunnostus ja ylläpito 

Kunnostettujen rakennus-
ten määrä/vuosi 

Suojellut ja 
varjellut ra-
kennukset 
ovat kohtuul-
lisessa tai 
hyvässä 
kunnossa 

4 hy-
vässä 
kun-
nossa, 
14 kes-
kinkertai-
sessa 
kunnossa 

Suojellut 
rakennuk-
set ovat 
hyvässä 
kunnossa 

18 hy-
vässä 
kun-
nossa 

  jatkuva 

Kultaperinteeseen ja Ivalo- 
jokeen perustuvan luonto-
matkailun kehittäminen 

Luontomatkailun yhteistyö-
sopimusten solmiminen 

Matkailuyhteistyön määrä 
ja vaikuttavuus 

 1 

kaikki alu-
eella toimi-
vat matkai-
luyrittäjät 

   jatkuva 

Palveluvarustuksen ylläpito Rakenteiden kuntoluokka        
Vesistöt säilyvät luonnonti-
laisina / Uhanalaisten eläin- 
ja kasvilajien esiintymät säi-
lyvät/ Poronhoidon ja laidun-
rauhan turvaaminen 

Edunvalvonta: Vaikuttami-
nen kaivoslain ja ympäris-
tönsuojelulain mukaisissa 
lupamenettelyissä. 

Edunvalvontaan liittyvien 
lausuntojen määrä 

  

Vastataan 
kaikkiin 
lausunto-
pyyntöihin 

   jatkuva 
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Vaikuttavuuden seuranta 

Päämäärä /  
kehittämismah-
dollisuus 

Vaikuttavuusmittari Nykytaso1 Nykytaso1 Tavoitetaso 
yk-
sikkö 

Vaihte-
luväli 
min 

max 
Tavoite-
vuosi 

Luontodirektii-
vin luontotyyp-
pien tila säilyy 
tai paranee 

Luontodirektiivin (liitteen I) luontotyyppien edusta-
vuus 

Edustavuus on alentunut  
Edustavuus 
paranee 

Edus-
ta-
vuus-
luokka 

Ei mer-
kittävä 
= 4 

Erin-
omai-
nen = 
1 

jatkuva 

Uhanalaisten 
eläin- ja kasvi-
lajien esiinty-
mät säilyvät 
 
Luontodirektii-
vin lajien  
esiintymät säi-
lyvät 

Suurpetojen lukumäärä ei tietoa  
MH:lla ei ta-
voitteita 

    

Asuttujen petolintujen pesien lukumäärä -  
nykyiset säily-
vät 

lkm   jatkuva 

Uhanalaisten ja luontodirektiivin lajien esiintymien 
lukumäärä Ivalojoella Hertta-eliölajit tietojärjestel-
mässä. Havaintotiedon laatu: jos tieto esiintymän 
nykytilasta on epätarkkaa, tulisi esiintymän nykytila 
tarkistaa. 

Kaikkien uhanalaisesiintymien 
nykytilaa ei tiedetä. Esiintymi-
sen laajuutta ei täysin tunneta. 

 

Nykyiset esiin-
tymät säilyvät. 
Esiintymisen 
laajuus on kar-
toitettu. 

lkm   jatkuva 

 

Arvokkaiden 
rakennusten 
säilyttäminen 

Suojeltujen rakennusten kuntoluokan muutos 

Suojeltujen ja varjeltujen ra-
kennusten kunto tiedetään. 
Suurin osa niistä on keskinker-
taisessa kunnossa, osa hy-
vässä. 

 

Suojeltujen ja 
varjeltujen ra-
kennusten 
kunto on hyvä. 

   jatkuva 

 

Saamelaiskult-
tuurin turvaa-
minen 

Suunnitelman vaikuttavuutta seurataan työryh-
mässä, jossa on saamelaiskäräjien, alueen palis-
kuntien ja saamelaisten perinteisen tiedon asiantun-
temusta.  

      

Suunnitel-
man tar-
kistamisen 
yhtey-
dessä 

 

Poronhoidon 
ja laidunrau-
han turvaami-
nen 

Vaikutusten seurantaa tehdään yhteistyössä palis-
kuntien kanssa.  

      

Suunnitel-
man tar-
kistamisen 
yhtey-
dessä 
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13A Vyöhykejako: Retkeily- ja luontomatkailuvyöhyke 

Vastuuprosessi Alueiden hallinta Kartta  Kuva 6. Vyöhykekartta 

Selite 
Suunnittelualueen yleisökäyttöpaineita ohjataan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti retkeily- ja luontomatkailuvyöhykkeelle. Korkean kävijätihey-
den lähtökohta asettaa erityisiä vaatimuksia vyöhykkeen sisällä mm. aktiivisella opastuksella ja palvelurakenteilla tehtävälle käytön ohjaukselle, 
jonka tehtävänä on varmistaa käytön kestävyys ja kävijöiden turvallisuus.  

Retkeily- ja luonto-
matkailuvyöhyke 

Yleismääräys: Vyöhyke on retkeily- ja luontomatkailukäytön kannalta vetovoimainen alue, jonne ohjataan kävijöitä aktiivisesti opastuksella ja pal-
velurakenteilla. Vyöhykkeelle voidaan sijoittaa uusia palvelurakenteita ja retkeilyreittejä. 

Nimi Vyöhykkeen tavoite  Ohje Pinta-ala 

Ivalojoki ja siihen liit-
tyvät kulttuurikohteet 
sekä Saariselän lähi-
alue ja kullanhuuh-
donta-alue 

Vesiretkeilyn kehittäminen 

 
Vyöhykkeellä tukeudutaan Ivalojokeen, olemassa oleviin uriin ja reitteihin 
sekä perinnekohteisiin suuntautuvaan matkailuun. 

Ohjelmapalveluyritykset voivat saada lupia omien tilapäisten palveluraken-
teiden käyttöön ja Metsähallituksen rakenteiden käyttöön sekä maastoliiken-
nelupia maastoliikennelupaohjeen mukaisesti.  
 
Maastoliikennelupia myönnettäessä huoltoajoon kuullaan alueen paliskuntia 
ennen ratkaisua. 
 
Tulenteossa tulee ensisijaisesti käyttää huollettua tulipaikkaa, jos sellainen 
on alle puolen kilometrin etäisyydellä tarjolla. Jos huollettua tulipaikkaa ei 
ole tarjolla, tulenteko on sallittua käyttäen kuivia oksia, risuja ja pieniä juura-
koita. 

 
Kävijämääräennuste 

Ei tietoa 

 
Kulttuuriperinnekohteiden säilyttäminen ja niiden 
matkailullinen kehittäminen 

  

Kävijämääräennuste 

Ei tietoa 

 Pinta-ala yhteensä ha, osuus suunnittelualueesta (%) 37 270 20 

Yksityiset suojelualueet ja muut yksityisomistuksessa olevat alueet 
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13B Vyöhykejako: Syrjävyöhyke 

Vastuuprosessi Alueiden hallinta Kartta  Kuva 6. Vyöhykekartta 

Selite 
Syrjävyöhyke on alhaisen kävijätiheyden ja pinta-alaan nähden pienen käyntimäärän aluetta, missä käytön ohjaus suunnitellaan toteuttamaan tätä 
tavoitetta. Sinne soveltuvat erityisesti sellaiset käyttömuodot, joille alhainen kävijätiheys on erityinen arvo ja jopa edellytys. Vyöhykkeen käytön 
ohjauksessa huomioidaan erityisesti paikallisen väestön tarpeet alueen käyttöön. 

Syrjävyöhyke 

Yleismääräys: Syrjävyöhyke on alue, jonne ei ohjata kävijöitä aktiivisesti eikä rakenneta uutta palveluvarustusta. Aluetta voidaan käyttää erikseen 
määriteltyjen luontaiselinkeinojen tarpeisiin ja alueen erämaaluonteeseen soveltuviin matkailupalveluihin, kuten opastettuihin retkiin. Muilla kuin 
luonnonsuojelualueilla vyöhykkeelle voi sijoittua myös luonnonvarojen hyödyntämiseen tähtääviä toimintoja. Syrjävyöhykkeellä liikkuminen on sallit-
tua jokamiehenoikeuksien mukaisesti 

Nimi Vyöhykkeen tavoite Ohje Pinta-ala 

 
Muu kuin Ivalojoki ja 
Saariselän lähialue 

 
On paikallisen virkistyskäytön ja perintei-
sen eränkäynnin kohdealuetta. 

 
Ei lisätä palveluvarustusta. Ei markkinoida syrjäosia aktiivisesti matkailijoille. 
Tulenteossa tulee ensisijaisesti käyttää huollettua tulipaikkaa, jos sellainen on 
alle puolen kilometrin etäisyydellä tarjolla. Jos huollettua tulipaikkaa ei ole tar-
jolla, tulenteko on sallittua käyttäen kuivia oksia, risuja ja pieniä juurakoita. 

 

 
Retkeilijöiden määrää ei pyritä aktiivisesti 
lisäämään. 

 

 
Omatoiminen retkeily on mahdollista. 

 
 

 
Saamelaiskulttuurin ja poronhoidon sekä 
luontaiselinkeinojen turvaaminen. 

 

 
Syrjävyöhykkeelle ei myönnetä lupia ohjelmapalveluyritysten tilapäisille tukikoh-
dille. 

 

 

 Pinta-ala yhteensä ha, osuus suunnittelualueesta (%) 146 922 80 

Yksityiset suojelualueet ja muut yksityisomistuksessa olevat alueet  
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13C Vyöhykejako: Rajoitus- ja luonnonarvovyöhykkeet 

Vastuupro-
sessi 

Alueiden hallinta Kartta   

Selite 
Rajoitusvyöhykkeellä liikkuminen on kiellettyä. Rajoituksella turvataan alueen luontoarvoja. Rajoitukset voivat olla myös määräaikaisia. Perustettujen suojelualu-
eiden ulkopuolisille maa- ja vesialueille ei voida hoito- ja käyttösuunnitelmassa määritellä liikkumisrajoituksia. Näille alueille on kuitenkin joskus tarpeen määri-
tellä suosituksia liikkumisen tai maihinnousun rajoittamiseksi, jotta alueen erityiset luontoarvot pystyttäisiin turvaamaan.  

Rajoitus-
vyöhykkeet  

Rajoitusvyöhyke, yleismääräys: ”Vyöhyke säilyttää alueen luonnonsuojelulliset arvot liikkumis- tai muilla kävijöitä koskevilla rajoituksilla. Rajoitusvyöhykkeet 
toteutetaan luonnonsuojelulakiin (1096/1996) perustuvalla järjestyssäännöllä, alueen perustamissäädöksellä tai yksityisten suojelualueiden rauhoituspäätöksellä. 
Luonnonsuojelusyistä annettu rajoitus perustuu siihen, että eläimistön tai kasvillisuuden säilyminen sitä vaatii (luonnonsuojelulaki 18 ja 24 §:t). Rajoitusvyöhyk-
keitä ovat myös Puolustusvoimien liikkumiskieltovyöhyke ja rajavyöhyke.”  

Luonnonarvovyöhyke, yleismääräys: ”Vyöhyke koskee perustettujen suojelualueiden ulkopuolisia maa- ja vesialueita, joilla on erityisiä luontoarvoja ja joiden 
turvaamiseksi liikkumista tai maihinnousua suositellaan vältettävän tiettyinä aikoina. Tarvittaessa ELY-keskus voi Maastoliikennelain 1 §:ssä tarkoitettujen haitto-
jen ehkäisemiseksi kieltää tai rajoittaa moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttöä tietyllä maa-alueella tai jääpeitteisellä vesialueella.” 

Rajoitusvyöhyke(S) 

Nimi 
Rajoitusaika 
alkaa 

Rajoitus 
päättyy 

Pinta-ala Peruste 

EI OLE     

-     

     

 

-     

-     

     

Yksityiset suojelualueet ja muut yksityisomistuksessa olevat alueet 

- 
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TOTEUTUS 

Kuva 6. Hammastunturin erä-
maa-alueen vyöhykkeet. Alueen 
pinta-alasta 20 % on retkeily- ja 
luontomatkailuvyöhykettä Ivalo-
joen eteläpuolisella alueella.   
 
© Metsähallitus 2016, © Suo-
men ympäristökeskus 2016,  
© Karttakeskus Oy, Lupa 
L5293, © Maanmittauslaitos 
1/MML/16. 
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14 Luonnon- ja kulttuuriperinnönsuojelun toimenpiteet  

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu  Kartta  Ei karttaa. 

Selite 
Lomakkeella täsmennetään tavoitteenasettelun yhteydessä mainittuja toimenpiteitä siten, että toimenpiteiden laji, suuruusluokka ja sijainti tulevat 
määritettyä riittävällä tarkkuudella. Toimenpiteiden teknisen toteutuksen kuvaus ja tarkempi ohjeistus tapahtuvat toimenpidesuunnitelmissa. Luon-
nonsuojelun toimenpiteet kohdistuvat luontotyyppeihin ja lajeihin, esimerkiksi ennallistamisen tai perinnebiotooppien hoidon muodossa.  

Luonnonsuojelu 

Toimenpide Kiireellisyysaste3 
Pinta-ala (ha) 
tai muu yksikkö 

Yksikkö   Kuvaus 

Erityisesti suojeltavan la-
jin esiintymien kartoitus/ 
tarkistus 

suuri 24 esiintymää  
Erityisesti suojeltavan lajin rajausesitysten laatiminen sukassaran ja arnikin esiin-
tymille Ivalojoen kulta-alueella. 

Suojeltavan lajin esiinty-
mien kartoitus/tarkistus 

suuri 148  esiintymää  

Erittäin uhanalaisen lapinesikon, luontodirektiivin lajien laaksoarhon ja lapinleini-
kin sekä tarvittaessa muiden uhanalaisten kasvilajien esiintymätietoja tarkiste-
taan Ivalojokivarressa. Etsitään lettorikon esiintymiä puutteellisesti tutkituilta suo-
alueilta luontotyyppi-inventointien yhteydessä.  

Suojeltavan lajin esiinty-
mien kartoitus/tarkistus 

pieni Havaitut jäljet   Tehdään suurpetoseurantaa.  

Suojeltavan lajin esiinty-
mien kartoitus/tarkistus 

pieni Asutut pesät   Tehdään petolintujen pesintäseurantaa. Tehdään kotkanpesätarkastukset. 

Luonnonhoito pieni 2,3 ha  
Perinnebiotooppien hoito: Ivalojoen Kultala, Ritakosken kenttä, Annan Kaapin 
kenttä 

Luonnonhoito pieni 5–20  ha  Haetaan uusia polttokohteita ja laaditaan palojatkumosuunnitelma. 

Inventointi: luontotyypit pieni 
täydennysinven-
tointi 

ha   
Luontotyyppitietoja täydennetään puutteellisesti tunnetuista luontodirektiivin 
luontotyypeistä, kuten puustoisista soista ja letoista tarpeen mukaan.  

  

                                                           
3 asteikko: suuri = toteutetaan 5 vuoden kuluessa, pieni = toteutetaan myöhemmin suunnitelmakaudella. 
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Kulttuuriperinnön suojelu 

Rakennusperintö Kiireellisyysaste4 
Pinta-ala (ha) 
tai muu yksikkö 

Yksikkö   Kuvaus 

 
Ivalojoen Kultalan raken-
nukset, valtakunnalli-
sesti arvokkaita raken-
nuksia 
 

suuri kpl 6  
Kunnostetaan rahoituksen sallimissa puitteissa erillisten toimenpidesuunnitel-
mien mukaan. 

 
Pahaojan Kultalan ra-
kennukset, valtakunnalli-
sesti arvokkaita raken-
nuksia. 

pieni kpl 3  
Kunnostetaan rahoituksen sallimissa puitteissa erillisten toimenpidesuunnitel-
mien mukaan. 

 
Moberginojan rakennuk-
set, valtakunnallisesti ar-
vokkaita rakennuksia. 

pieni kpl 3  
Kunnostetaan rahoituksen sallimissa puitteissa erillisten toimenpidesuunnitel-
mien mukaan. 

 
Raahenpirtti  
 

pieni kpl 2  
Kunnostetaan rahoituksen sallimissa puitteissa erillisten toimenpidesuunnitel-
mien mukaan. 

 
Ritakosken rakennukset, 
valtakunnallisesti arvok-
kaita rakennuksia, muu 
merkittävä rakennus 
 

pieni kpl 4  
Kunnostetaan rahoituksen sallimissa puitteissa erillisten toimenpidesuunnitel-
mien mukaan. 

Arkeologiset kohteet Kiireellisyysaste5 
Pinta-ala (ha) 
tai muu yksikkö 

Yksikkö   Kuvaus 

Arkeologiset kohteet suuri    
Arkeologisia kohteita inventoidaan ja tarkastetaan resurssien sallimissa puit-
teissa 

Muu kulttuuriperintö Kiireellisyysaste6 
Pinta-ala (ha) 
tai muu yksikkö 

Yksikkö  Kuvaus 

Paikannimistöselvitys pieni    Teetetään paikannimistöselvitys rahoituksen sallimissa puitteissa. 

                                                           
4 asteikko: suuri = toteutetaan 5 vuoden kuluessa, pieni = toteutetaan myöhemmin suunnitelmakaudella. 
5 asteikko: suuri = toteutetaan 5 vuoden kuluessa, pieni = toteutetaan myöhemmin suunnitelmakaudella. 
6 asteikko: suuri = toteutetaan 5 vuoden kuluessa, pieni = toteutetaan myöhemmin suunnitelmakaudella. 
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15 Luonnon virkistyskäyttö: retkeilyn ja luontomatkailun toimenpiteet 

Vastuuprosessi Luonnon virkistyskäyttö 

Selite 
Lomakkeella täsmennetään luonnon virkistyskäyttöä, lähinnä retkeilyä ja luontomatkailua, koskevia tavoitteenasettelun yhteydessä nimettyjä toimenpi-
teitä. Toimenpiteiden laji, suuruusluokka ja sijainti määritellään riittävällä tarkkuudella. Toimenpiteiden teknisen toteutuksen kuvaus ja tarkempi ohjeistus 
tapahtuvat toimenpidesuunnitelmissa. 

Käyntimääräennuste Ei ole Buosi -  

Kysynnän kuvaus (tavoitetilassa) ja muutos nykytilaan 

Paikallinen virkistys- ja eränkäyntikäyttö, vesiretkeily, vaellus (nykytila).  
Paikallinen virkistys- ja eränkäyntikäyttö, vesiretkeily, vaellus, kultateemaiset ohjelmapalvelut ja retkeily (tavoitetila). 

Rakennus, rakennelma, reitti 

Toimenpide Kuvaus kiireellisyys 
kustan-
nus 

 
Kulttuuriperintökohteiden kunnostus 

Kulttuuriperintökohteista osa palvelee myös tauko- ja majoitustiloina. Välttämätön ja kiireellinen tarve 
kunnostamiselle. 

Kiireellinen  

 
Vesiretkeily 
 

Reittikuvaukset laaditaan luontoon.fi- ja lundui.fi-tietoja täydentäen. 
 
Kutturan alapuolisen osuuden olemassa olevia palvelurakenteita ylläpidetään ja laatua parannetaan 
resurssien puitteissa.  
 
Ivalojoen Kutturan yläpuolisen osan vesiretkeilykäyttöä ei aktiivisesti lisätä rakenteilla. 

Ei kiireellinen  

 
 
Kesäreitit 

Kulmakurun pyöräilyreitti merkitään ja opastusta täydennetään tältä osin.  
 
Vanhoja metsäautoteitä ja kultavaltausuria voidaan hyödyntää pyöräilyreitteinä ja vaelluspolkuina. 
Esimerkiksi Liljequistin kämpältä pääsee vanhaa kaivinkoneuraa ja metsäautotietä pitkin Pahaojan 
parkkialueelle. 

Ei kiireellinen  

 
Palveluvarustuksen parantaminen 
 

Uusien rakenteiden ja rakennusten rakentaminen on mahdollista olemassa olevien rakennusten lä-
heisyyteen huomioiden kulttuuriarvot sekä poronhoidon ja saamelaiskulttuurin tarpeet.  
 
Kämppien käyttötarkoitusta (autiotupa-varaustupa-vuokratupa) voidaan muuttaa tarvittaessa kuiten-
kin huomioon ottaen paikallinen käyttö ja eräretkeilyperinne sekä poronhoito ja saamelaiskulttuuri. 

Ei kiireellinen  

 
Saavutettavuus 
 

Pahaojan tie kunnostetaan ja tienvarsiopasteita parannetaan resurssien puitteissa. Ei kiireellinen  
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Opastus 
 

Olemassa olevien maastoreittien opastusta ja merkintää parannetaan resurssien puitteissa. 
 
Uusia patikointiin ja maastopyöräilyyn soveltuvia reittejä voidaan perustaa olemassa oleville maas-
tourille. Uusia reittejä ei kuitenkaan merkitä perinteisesti maastoon, vaan opastus voidaan järjestää 
mm. GPS-tekniikkaa hyödyntäen.  

Ei kiireellinen  

Viestinnän ja opastuksen toimenpiteet 

Toimenpide Kuvaus Kiireellisyys 
Kus-
tannus 

Yhteistyö 
 

Ivalojokea ja kulta-alueita markkinoidaan yhdessä Saariselän alueen yritysten, Kultamuseon sekä 
Inarin kunnan kanssa. 
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16 Erätalouden toimenpiteet 

Vastuuprosessi Erä Kartta  
 

Ei karttaa 

Selite 
Lomakkeella määritellään erätalouteen liittyvät toimenpiteet, ohjeet ja määräykset. Lomakkeen tarkoituksena on täsmentää tavoitteenasettelun yhteydessä 
mainittuja toimenpiteitä siten, että toimenpiteiden laji, suuruusluokka ja sijainti tulevat määritettyä riittävällä tarkkuudella. 

Metsästys ja riistanhoito 

Kuvaus alueen metsästyskäy-
tön muutoksesta 

Alueen metsästyspainetta seurataan ja tietoa välitetään. Ei muutosta nykykäytäntöön, alue säilytetään kokonaisuudessaan metsästyskäytössä. 

Riistakantojen kestävän hyö-
dyntämisen suunnittelu 

Metsähallituksen tehtävänä on tarjota metsästysmahdollisuuksia valtion omistamilla alueilla. Metsähallitus pyrkii toiminnallaan siihen, että met-
sästysmahdollisuuksia olisi tasapuolisesti tarjolla asettaen etusijalle kuitenkin ne, joilla ei muuta metsästysmahdollisuutta ole (ML 45 § ja 46 §). 
Metsästyksen säätely perustuu Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaan annettuun kiintiöpäätökseen, jolla taataan metsästyksen 
ekologinen ja sosiaalinen kestävyys sekä turvataan paikallisten asukkaiden oikeudet. Kiintiöpäätöksen valmistelussa kuullaan saamelaiskäräjiä 
(laki saamelaiskäräjistä 9 §). 
 
Paikallisten harjoittamaa metsästystä seurataan tehtyjen selvitysten perusteella. Paikallisten metsästyskäyttö huomioidaan ja lupamäärä mitoi-
tetaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestäväksi Metsähallituksen riistan seuranta- ja suunnittelujärjestelmän (RSSJ) avulla. 

Riistanhoitotyöt ja rakenteet 
sekä valvonta 

Alueella paikalliset metsästäjät harjoittavat pienpetojen pyyntiä. Pienpetopyyntiä pyritään tehostetusti kohdentamaan erityisesti ihmisen vaiku-
tuksesta lisääntyneeseen pienpetokantaan asutusten ja poroerotuspaikkojen läheisyyteen. Hirvenmetsästäjät voivat laittaa nuolukiviä. Riekon-
pyynnissä ansakaarteiden rakentamiseen tarvittavaa pensaikkoa (koivua ja pajua) voidaan hyödyntää. 

Metsästys metsästyslain 8§ perusteella valtion alueilla 

 Muutos Syy Ala kuvaus 

ML 8 §:n aluetta (kunnan asukkailla oikeus 
metsästykseen valtion mailla)  

ei muutoksia    

Yleistä vesialuetta  -     

Muutos metsästykseen maanomistajan luvalla (Metsähallituksen maat) 

MH:n pienriistan lupametsästysalue  ei muutoksia   
Alue pidetään kokonaisuudessaan lupametsästysalueena. Lupametsästys mitoite-
taan ekologisesti kestävästi paikallisten metsästysoikeus (ML 8 §) huomioiden. 

MH:n hirvieläinten lupametsästysalue  -    

MH:n pienriistan sopimusmetsästysalue  -    

MH:n hirvieläinten sopimusmetsästysalue  -    

Muutos metsästyskäytön ulkopuolella ja rajoitetussa käytössä olevilla alueilla 

MH:n metsästyskäytön ulkop. oleva alue  -    

MH:n paikalliset / ajalliset rajoitukset  -    

Erätalouden toimenpiteet, metsästys 
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Toimenpide Kuvaus  Pinta-ala (ha) tai muu yksikkö Yksikkö kiireellisyys 

Lupien myöntäminen Lupamäärä mitoitetaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestäväksi    

Kalastus  

Kalaveden ja kalakantojen 
hoito 

Hoidon tavoite on säilyttää kalakantojen geneettiset osakannat ja turvata kalojen luontainen lisääntyminen ensisijaisesti kalastuksen säätelyllä. 

Alueen kalastuskäytön muutos Ei muutoksia. Yleiskalastusoikeuksien käyttöä seurataan, tarvittaessa haetaan rajoituksia kalatalousviranomaiselta (ELY-keskus) 

Muutos kalastukseen KL perusteella yleisillä vesialueilla ja muutokset yleiseen kalastusoikeuteen (pilkkiminen, onkiminen…) 

 Muutos Syy Ala kuvaus 

Yleisen vesialueen muutos 
KL:n alue  

-    

Yleinen kalastusoikeus  -     

Muutos kalastukseen maanomistajan luvalla (Metsähallituksen maat) 

MH:n lupakalastusalue  -    

MH:n vuokra-alue  -    

Muutos kalastuskäytön ulkopuolella ja rajoitetussa käytössä olevilla alueilla 
MH:n kalastuskäytön ulkop. 
oleva alue  

-    

Kalastusrajoitukset  -    

Muutostarve YSA- alueiden 
kalastuskäytössä 

-    

Paikalliset erityisoikeudet  -    

Erätalouden toimenpiteet, kalastus 

Toimenpide Kuvaus  
Pinta-ala (ha) tai 
muu yksikkö 

Yksikkö kiireellisyys 

Lupien ja alueiden kiintiöinti 
Lupien määrä ja niiden alueellinen rajaus sovitetaan kalakantojen kestävän käytön periaat-
teella ja huomioidaan muut kalastusoikeudet.  

   

Seuranta Rajoitukset ja kiellot esitetään tarvittaessa Inarin kalastusalueen päätettäväksi.    

Seuranta Kalakantoja ja kalastusta seurataan lupatilastojen ja saalispalautejärjestelmän avulla.    

Ohjaus 
Ammattikalastuksen ja kotitarvekalastuksen edellytykset turvataan ohjaamalla kalastus ve-
siin, joiden kalakantoja voidaan kalastaa tehokkaasti vaarantamatta vaelluskalakantoja ja 
joki- ja purovesien sekä pienten järvien kalakantoja. Kalastuskiintiöitä seurataan. 

   

 



 

 78

17A Muun luonnonvarojen ja alueiden käytön toimenpiteet  

Vastuuprosessi Alueiden hallinta 

Selite 
Lomakkeella määritellään ne suunnittelualueen luonnonvarojen ja alueiden käyttömuodot, jotka eivät ole tulleet esille aikaisemmilla lomakkeilla. Näitä 
ovat marjastus, sienestys, liikenteen ja liikkumisen järjestelyt, urheilutapahtumat, partio- ja muu leiritoiminta, kaivostoiminta sekä maa-ainesten, poltto-
puun ja pohjaveden otto.  

Marjastus ja sienestys 

 Sallittu   Rajoitettu (Peruste: Luonnonsuojelulakiin perustuva liikkumisrajoitus)  

Luontaiselinkeinot (sis. metsästys/kalastus/marjastus elinkeinona)

Kuvaus Ei muutoksia nykykäytäntöihin. 

Maastoliikenne ja muu lii-
kenne 

Ohjaus Kuvaus 

Maastoliikenne lumipeittei-
seen aikaan 

Käytön ohjaaminen 

Inarin kuntalaisille myönnetään lumipeitteiselle ajalle maastoliikennelupia koko asuinkunnan alueelle (ei kansal-
lispuistoihin) useammaksi vuodeksi kerrallaan. Metsähallitus voi myöntää voimassa olevien lupien myöntämis-
periaatteiden ja -ohjeiden mukaisesti perusteltuun tarpeeseen lupia ulkokuntalaisille. Moottorikelkkasafaritoi-
minta ohjataan pääsääntöisesti olemassa oleville moottorikelkkaurille. 
 
Maastoliikennelupaehdoissa todetaan, että maastossa liikuttaessa on mahdollisuuksien mukaan käytettävä 
merkittyjä ja olemassa olevia uria. Ajoneuvoa on maastossa käytettävä siten, että vältetään vahingon tai haitan 
aiheuttamista luonnolle ja muulle ympäristölle, kiinteistölle ja luontaiselinkeinolle sekä tarpeettoman häiriön ai-
heuttamista asutukselle ja muulle ympäristölle. 
 
Metsähallitus lähetti 3.12.2008 ympäristöministerille vahvistettavaksi Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja 
käyttösuunnitelman täydennyssuunnitelman, joka koskee lupaa rakentaa moottorikelkkareitti Inari–Pokka-välille 
tien läheisyyteen. Vahvistetussa Hammastunturin hoito- ja käyttösuunnitelmassa ei ole mainittu kyseisen reitin 
perustamista. Ympäristöministeriö vahvisti täydennyssuunnitelman (Viite 17/1). 
 
Alueelle ei perusteta uusia merkittyjä moottorikelkkailu-uria tai -reittejä. Olemassa olevat moottorikelkkailu-urat 
pidetään kunnossa ja merkittyinä.  
 
Metsähallitus ei aktiivisesti lähde muuttamaan olemassa olevaa moottorikelkkauraa maastoliikennelain mukai-
seksi moottorikelkkailureitiksi. Mikäli erämaiden moottorikelkkauria muutetaan myöhemmin yleisesti moottori-
kelkkareiteiksi, voidaan Hammasjärven moottorikelkkaura myös muuttaa reitiksi. Muutos edellyttää ympäristö-
ministeriön myönteistä kantaa sekä paikallista osallistamista. 

Maastoliikenne sulan maan ai-
kaan 

Käytön ohjaaminen 
Kesäaikainen maastoliikenne tulee pitää minimissään. Perusteltuun tarpeeseen voidaan myöntää yksittäisiä 
kesäaikaisia maastoliikennelupia voimassa olevien lupien myöntämisperiaatteiden ja -ohjeiden mukaisesti. Po-
ronhoitotöissä on sallittua liikkua moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla (Maastoliikennelaki 1710/1995). 
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Muu liikenne 
 

Käytön rajoittaminen Moottorikelkkaurille ei ohjata muuta matkailun yritystoimintaa. 

Muu liikenne Käytön ohjaaminen Voidaan myöntää tarvittaessa helikoptereille laskeutumislupia. 

Muu liikenne 
Ei aktiivisia toimenpiteitä Vesilain (587/2011) mukaan, jollei laissa toisin säädetä, jokaisella on oikeus tarpeetonta vahinkoa, haittaa tai 

häiriötä aiheuttamatta kulkea vesistössä ja sen jäällä. 

Liikkuminen 

Toiminto Ohjaus Peruste   

Maastopyöräily Ei aktiivisia toimenpiteitä Sallittu 

Ratsastus Ei aktiivisia toimenpiteitä Sallittu 

Koiravaljakko Käytön rajoittaminen Matkailutoiminnassa ei sallita. Saariselän alueella on koiravaljakkoyrittäjille tarkoitettuja reittejä. 

Porovaljakko Ei aktiivisia toimenpiteitä Sallittu 

Kiipeily Käytön ohjaaminen Ohjataan yhteistyösopimuksilla merkityille paikoille. 

Urheilutapahtumat ja järjestetty seuratoiminta sekä partio tai muu vastaava toiminta 

Toiminto Ohjaus Peruste 

Suunnistuskilpailu 
Käytön ohjaaminen Joukkotapahtumien järjestäminen on sallittua Metsähallituksen luvalla/suostumuksella alueen paliskuntaa kuul-

len. 

Partioleiri Käytön ohjaaminen Leiritoiminta on sallittua Metsähallituksen luvalla/suostumuksella alueen paliskuntaa kuullen. 

Muu toiminta maastossa   

Maa-ainesten otto ja muu käyttö/otto 

Toiminto Ohjaus Peruste 

Maa-ainesten otto Käytön rajoittaminen Maa-aineksia ei oteta 

Malminetsintä 

 
Käytön rajoittaminen, 
käytön ohjaaminen 

Metsähallitus ei myönnä kaivoslain 9 §:n mukaisia maanomistajan suostumuksia saamelaisten kotiseutualu-
eella tapahtuvaan malminetsintään ennen kuin valtausoikeus/malminetsintälupa on ratkaistu kaivoslain mukai-
sessa lupamenettelyssä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) on lupaviranomainen.  
Erämaa-alueelle voidaan myöntää tutkimuslupia geologiseen tutkimukseen. 

Kullanhuuhdonta 
 
Edunvalvonta 

Toimitaan kaivoslain (621/2011) säännösten mukaisesti. Kullanhuuhdontaan on oltava kaivosviranomaisen 
lupa (kullanhuuhdontalupa). Kun lupa raukeaa, kaivosviranomaisen tulee järjestää lopputarkastus, josta on tie-
dotettava alueen hallinnasta vastaavalle viranomaiselle, saamelaiskäräjille sekä alueen paliskunnalle. 

Rakentaminen kullanhuuh-
donta-alueille 

 
 
 
Käytön ohjaaminen,  
edunvalvonta 
 

Rakentaminen kullanhuuhdonta-alueelle on kielletty. Kullanhuuhdonta-alueelle saadaan kuitenkin rakentaa ra-
kennus tai rakennelma kaivosviranomaisen luvalla, jos kullanhuuhtoja osoittaa sen olevan välttämätön kullan-
huuhtojan tilapäistä oleskelua ja tarvikkeiden säilyttämistä varten. Poikkeaminen rakennuskiellosta edellyttää, 
ettei Metsähallitus vastusta rakentamista perustellusta syystä (mm. maisemallinen, luonnonsuojelullinen tai alu-
etta koskeva muu tarve). Rakennusten tai rakennelmien tulee olla kooltaan vähäisiä, kevytrakenteisia ja hel-
posti siirrettäviä. Lupa rakentamiselle voidaan myöntää enintään kullanhuuhdontaluvan voimassaolon ajaksi. 
Rakennuksille tai rakennelmille tulee hakea asianmukaiset maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat. 
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Polttopuun otto 
Lupien myöntäminen, käy-
tön ohjaaminen 

Poronhoitajat eivät tarvitse poronhoitotöissä liikkuessaan poltto- ja laavupuunottolupaa (Poronhoitolaki 
848/1990). Metsähallitus voi lisäksi myydä porotalouden ja kullankaivuun tarpeeseen vähäisiä määriä poltto-
puuta suunnittelualueelta. 

Pohjaveden otto Käytön rajoittaminen Pohjavettä ei oteta 

Muu käyttö 
Edunvalvonta Erämaalain mukaan kaivospiirejä (kaivoslupaa) ei saa määrätä erämaa-alueelle, ellei valtioneuvosto ole anta-

nut siihen lupaa. 

Muu käyttö 
Edunvalvonta Suunnittelualueen läheisyydessä tapahtuvan muun toiminnan, kuten kaavoituksen ja kaivostoiminnan kielteis-

ten vaikutusten minimoiminen alueen Natura-arvoille edellyttää tehokasta edunvalvontaa. 

Metsätalous 

Tavoitteet (metsätalous) Hammastunturin erämaa-alueella ei tehdä kaupallisia hakkuita. 

Toimenpiteet (menetelmät ja ra-
joitukset) 

- 

Metsätalousmaan muutos Mt-käytössä 
Rajoitetussa 
mt-käytössä 

Kuvaus 
  

- - - - 

 

Toimenpiteet Natura lt-kuvioilla Kuvaus 

- - 

Suosituksia yksityismaiden metsäsuunnitteluun 

- 
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17B Poronhoidon toimenpiteet  

Vastuuprosessi Alueiden hallinta 

Selite Lomakkeella määritellään suunnittelualueen poronhoidon toimenpiteet ja tavoitteet. 

Poronhoito 

Toimenpiteet 
ja käytännöt 

Poronhoitolaki (848/1990) ohjaa poronhoitoa. Erämaalaki ei sisällä poronhoitoa yksityiskohtaisesti ohjaavia säädöksiä. Metsähallitus jatkaa yhteistyötä 
paliskuntien kanssa, kuulee paliskuntia ja pyytää niiltä lausuntoja maankäyttöön liittyvissä asioissa.  
 
Porojen maastoruokinnasta ei ole säännöksiä poronhoitolaissa, joten sen suhteen toimitaan luonnonsuojelulain (1096/1996), jätehuoltolain (1072/1993) 
roskaamiskiellon ja Natura-säännösten mukaan. 
 
Porojen ruokkiminen valtion hallinnassa olevien vesistöjen päällä ja vesistöjen välittömässä läheisyydessä on kielletty. Kuivaa heinää voidaan kuitenkin 
käyttää apuna jääpeitteisillä vesialueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä porojen kokoamiseksi erotuksiin ja porojen siirtämistä varten. Porojen ko-
koamiseen käytetyt heinät on siivottava välittömästi toiminnan jälkeen, jos heinää jää merkittävästi vesistöjen päälle (viite 12/1). 
 
Poronhoitajat eivät tarvitse poronhoitotöissä liikkuessaan poltto- ja laavupuunottolupaa (Poronhoitolaki 848/1990). 
 

 Suositukset  
Poronhoitolain mukainen sallittu kesäaikainen maastoliikenne suositellaan tapahtuvaksi olemassa olevilla urilla. 
 

Saamelaispo-
ronhoidon ta-
voitteet 

Tavoitteena on saamelaiskulttuurin ja poronhoidon elinvoimaisuuden säilyminen. Poronhoidon laidunkiertojärjestelmä turvaa laidunten kantokyvyn. Maasto-
liikenteen, koiravaljakkotoiminnan sekä muun maankäytön ohjaaminen, sääntely ja valvonta on tärkeää, jotta ei vaikeuteta laidunkiertojärjestelmää.  
 
Suositellaan paliskuntakohtaisten porotaloussuunnitelmien laatimista kestävyyden periaatteiden mukaisesti. Annetaan tarpeellista perustietoa luontotyy-
peistä ja lajeista suunnittelua varten. 
 
Kevättalveen ajoittuvaa moottorikelkkailua suositellaan rajoittamaan urien ulkopuolella vasonta-aikaan. Tavoitteena on lisätä opastusviestintää ja valvontaa 
sekä asennekasvatusta.  
 
Koiravaljakkotoiminta ohjataan erämaa-alueen ulkopuolelle. 
 
Kullankaivuun vaikutuksia seurataan. Poronhoitoon kullankaivu vaikuttaa laidunalueiden menetyksinä, maastoliikenteen lisääntymisenä ja kaivantojen 
kautta. Poronhoidon kannalta on tärkeää, että kaivumontut tasataan toiminnan loputtua.  
 
Poronhoitotöiden yhteydessä voi hyödyntää luontoa kestävästi saamelaiskulttuurin mukaisesti eli kalastaa, keräillä ja metsästää. 
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18 Hallinto 

Vastuuprosessi Alueiden hallinta Kartta  Ei karttaa 

Selite 
Lomakkeella määritellään suunnittelualueen hallintaan liittyvät linjaukset, ohjeet ja määräykset. Suojelualueen hallintaan ja hallintoon olennaisesti liittyviä 
asioita ovat kannanotto suojelualueen mahdolliseen laajentamiseen, järjestyssääntö, turvallisuus, valvonta ja pelastustoiminta sekä yhteistyö muiden toimi-
joiden kanssa.  

Suunnittelualueesta vastaavat tahot  

Kirjaa vastuutaho tähän Metsähallitus, Lapin luontopalvelut 

Suojelualueiden perustamistoimet ja hallinta 

Toimenpide Kuvaus 

Käytön ohjaus Käyttöä ohjataan erämaalailla ja Natura-säännösten mukaan. 

Ei aktiivisia toimenpiteitä Erämaa-alueen laajentamista pohditaan siinä vaiheessa, kun erämaalakia mahdollisesti tarkistetaan. 

Rasitteet, käyttöoikeudet ja sopimukset 

Toimenpide Kuvaus 

Vuokra- ja käyttöoikeussopi-
musten laatiminen 

 
1) Metsähallitus jatkaa voimassa olevia käyttöoikeus- ja vuokrasopimuksia edellyttäen, että niiden käyttötarkoitus ei muutu erämaalain vastaiseksi.  
 
Metsähallituksen omistaman Hammasjärven Viljaniemen rakennusten tulevaa käyttöä ei ole linjattu luovutuskirjassa, jossa elinikäinen rakennusten 
käyttöoikeus jäi myyjälle. Mikäli käyttötarkoitusta jossakin vaiheessa pohditaan, tehdään se yhteistyöryhmässä paikallisesti osallistaen. 
 
2) Metsähallitus voi luovuttaa porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) mukaisia erityisen etuuden käyttöoikeuksia tukikohdan 
sijoittamista varten. Hakijan tulee täyttää rahoituslain kriteerit. Hakijan on oltava kuntalainen. 
 
3) Kalastuksen tai metsästyksen (muut kuin luontaiselinkeinojen harjoittajat) perusteella uusia tukikohtapaikkoja ei myönnetä. 
 
4) Poronhoidon tarpeisiin voidaan tehdä käyttöoikeus- ja vuokrasopimuksia. 
 
5) Vanhoille käyttöoikeussopimuksettomille rakennuksille voidaan tehdä omistajan hakemuksesta käyttöoikeussopimus, mikäli rakennus on raken-
nettu ennen erämaalain voimaantuloa 1991, rakennus on asumiskelpoinen, rakennuksen omistaja on kuntalainen ja omistaja käyttää rakennusta 
metsästyksen, kalastuksen tai keräilyn tukikohtana. Rakennukselle on lisäksi hankittava kunnan myöntämä rakennus- tai toimenpidelupa. 
 
Uusien poroaitojen riistaturvallisuutta parannetaan mahdollisuuksien mukaan siten, että poroaidat rakennetaan riistalle turvallisemmaksi. Jos palis-
kunnalla on mahdollisuus saada riistaturvallisuuden parantamiseen avustusta, neuvotellaan paliskunnan kanssa riistaturvallisuuden edellyttämi-
sestä poroaitojen vuokrasopimuksissa.  
 

Turvallisuus ja valvonta 
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Toimenpide Kuvaus 

Valvonta 

Metsähallitus valvoo luonnonsuojelualueiden käyttöä viranomaisena ja alueiden haltijana. Metsähallituksen valvontatoiminnan koordinoinnista ja 
organisoinnista alueilla vastaavat erätarkastajat. Erätarkastajien toimivaltuudet perustuvat lakiin Metsähallituksen erävalvonnasta (1157/2005). 
Erävalvonta kuuluu myös poliisin ja rajavartioston virkatehtäviin.  
Valvonnalla on tärkeä ennaltaehkäisevä vaikutus rikosten ja luvattoman toiminnan ehkäisyyn. Metsähallituksen valvonnan tärkeät pääpainoalueet 
ovat Hammastunturin erämaa-alueella sekä laillisuuden että luvallisuuden valvonnassa seuraavat: 
1) metsästyksen, kalastuksen, erämaalain, luonnonsuojelulain ja maastoliikennelain valvonta 
2) suurpetoihin kohdistuvien laittomuuksien valvonta 
3) käyttöoikeus- ja vuokrasopimusten noudattaminen 
4) jäte- ja ympäristösuojelulakien säädöksien valvonta 
5) jokamiehenoikeuksien valvonta 
6) luonnossa liikkuvien opastaminen kestävään ja ympäristötietoiseen luonnonkäyttöön 
7) uhanalaisten eläinlajien pesinnän tarkastus ja seuranta (mahdollisten häiriötekijöiden valvonta) 
Erätarkastaja vastaa valvonnan koordinoinnista ja organisoinnista yhteistyössä Metsähallituksen henkilöstön ja valvontaviranomaisten kanssa. 

Valmiudet 
  Öljyonnettomuussuunnitelma Ei ole 

  Metsäpalontorjuntasuunnitelma Toimitaan Metsähallituksen palontorjuntasuunnitelman mukaan. 

Palvelurakenteiden turvalli-
suus 

  Rakennusten pelastussuunnitelma 
Tehdään Hammastunturin erämaa-alueella kulttuurihistoriallisesti arvokkaille 
kohteille Ivalojokivarressa kesäkuun 2012 loppuun mennessä. 

  Rakennusten palotarkastus Noudatetaan palopäällikön antamia ohjeita. 

  Kohteiden nimi- ja koordinaattimerkinnät  Löytyvät Metsähallituksen paikkatietojärjestelmästä (Reiska). 

  Pelastusyhteistyö Pelastusviranomaisen kanssa 

Yhteistyö 

Toimenpide Kuvaus  

Alueellinen ja paikallinen  
yhteistyö 

Keskeisimpien sidosryhmien mm. saamelaiskäräjien ja paliskuntien kanssa Hammastunturin erämaa-alueen asioita käsitellään tarpeen mukaan. 
Saamelaiskäräjälain 9 §:n neuvottelut 
Poronhoitolain 53 §:n kuuleminen 
Järjestetään vuosittain saamelaisten kotiseutualueen paliskuntien ja Metsähallituksen yhteistoimintapäivä, johon osallistuvat paliskuntien poroisän-
nät ja Metsähallituksen edustajia. 
Osallistutaan vuosittain Saamelaiskäräjien, ympäristöministeriön, Kolttien kyläkokouksen, Lapin Ely-keskuksen ja Metsähallituksen yhteistapaami-
seen. 
Erävalvonnassa yhteistyö Lapin rajavartioston, poliisin ja tullin kanssa on tiivistä. 
Metsähallitus neuvottelee useiden eri tahojen kanssa lupametsästyksen järjestelyistä vuosittain järjestettävissä kokouksissa. 

Kansainvälinen yhteistyö Lapin luontopalvelut tekee laajasti kansainvälistä yhteistyötä norjalaisten, ruotsalaisten ja venäläisten toimijoiden kanssa.  

Paikallinen yhteistyö  
Paliskunnat, Saamelaiskäräjät, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kunnat, Inarin ja Sodankylän kuntien yhteistyöryhmä, Lapin rajavar-
tiosto. Yhteistyön tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta eri käyttäjäryhmien kesken ristiriitojen välttämiseksi ja estämiseksi. 
 

Muu rakennuskanta (ei retkeily/virkistyskäytössä oleva) 

Toimenpide Kohde (nimi) Omistaja Kpl Toimenpiteen kuvaus 
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Ei aktiivisia toimenpiteitä Riekko-ojan kammi Suomen valtio / Metsähallitus 1 

Kammi säilytetään ja sen käyttöperiaate säilyy nykyisen kaltaisena. 
Käyttö edellyttää, että ympäristö säilyy kunnossa. Kammin mahdolli-
sesta korjauksesta on sovittava Metsähallituksen kanssa. Metsähallitus 
ei huolla kämppää säännöllisesti. Käyttäjät huoltavat itse kammia tar-
peen mukaan. 

Ei aktiivisia toimenpiteitä Appislompolon kämppä Suomen valtio / Metsähallitus 1 

Kämppä säilytetään ja sen käyttöperiaate säilyy nykyisen kaltaisena. 
Käyttö edellyttää, että ympäristö säilyy kunnossa. Kammin mahdolli-
sesta korjauksesta on sovittava Metsähallituksen kanssa. Metsähallitus 
ei huolla kämppää säännöllisesti. Käyttäjät huoltavat itse kämppää tar-
peen mukaan. 

Ei aktiivisia toimenpiiteitä 
Vuorhavaaran ”Lapin palkisen” 
kämppä 
 

Suomen valtio / Metsähallitus 1 

Hammastunturin pohjoisrinteessä sijaitseva entinen Lapin paliskunnan 
kämppä, jossa ei ole voimassa olevaa sopimusta. Kämppä on huono-
kuntoinen. Metsähallitus ei huolla kämppää. Mikäli Lapin paliskunta ha-
luaa ottaa kämpän käyttöönsä, siitä tulee tehdä sopimus Metsähallituk-
sen kanssa. 

Ysa-alueet ja muu yksityisessä omistuksessa oleva alue 

- 
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19 Resurssit 

Vastuuprosessi Alueiden hallinta 

Selite 

Lomakkeella määritellään toiminnan suunnittelun pohjaksi hoito- ja käyttösuunnitelman toteutuksen kerta- ja jatkuvaluonteiset kustannukset. Lisäksi mää-
ritellään muut alueen hoitoon ja hallintoon liittyvät kustannukset, mikä tukee hoito- ja käyttösuunnitelman kytkemistä vuotuiseen toiminnan suunnitteluun. 
Hoito- ja käyttösuunnitelman toteutuksen kustannuksista vastaa lähinnä Metsähallitus. Mikäli suunnitelmaan kirjataan muita tahoja, kuten ELY-keskusta 
tai kuntaa koskevia sitoumuksia, myös niiden kustannukset esitetään lomakkeella. 

Vuosi, jonka kustannustasoon arviot perustuvat 2011  

  
Jatkuvaluonteiset 
kulut €/vuosi  

Kertaluonteiset 
menot €  

Lisätietoja 

Rakennukset 8 000 

 

 200 000 

 

Jatkuvaluonteiset kulut tulevat puu- ja jätehuollosta.  
 
Kertaluonteiset kulut kulttuuriperintökohteiden kunnostuksen vaatimista panostuk-
sista.  
 
Kaikkien rakennusten peruskorjaukset jakautuvat useammalle vuodelle ollen yh-
teensä noin 200 000 €. Korjaukset tehdään resurssien puitteissa. 

Rakennelmat 5 000 
 
100 000 
 

Jatkuvaluonteiset kulut tulevat puu- ja jätehuollosta. 
 
Kertaluontoiset kulut ovat siltojen kuntotarkastuksia ja peruskorjauksia sekä muiden 
kohteiden peruskorjauksia (5 000 €/vuosi). Yksi sillan kuntotarkastus on noin  
4 000 €/silta. Korjaukset tehdään resurssien puitteissa. 

Reitit 1 000 3 000 
Kertaluonteisia kuluja ovat polkupyöräreittien merkintä-, pohjustus- ja siltatyöt. 
 

Opastuspalvelut ja opastusviestintä 1 000 5 000 
Opasteiden, merkintöjen ja viitoitusten täydennys- ja uusintatarpeet 
 

Kävijälaskenta, kävijä-, yritys- ym. 
tutkimukset 

 18 000 Kertaluontoisia ovat kävijätutkimus ja -laskurit 

Virkistyskäyttö yhteensä 15 000 326 000  

Ennallistaminen  700 - Kulttuurikohteiden ennallistamiset (myös talkooleirit) 

Lajistonhoito - -  

Muu luonnonhoito 800 7 000 
Niitot, puiden ja pensaiden raivaukset yms. Palojatkumosuunnittelu ja kohteiden 
poltto tehdään resurssien puitteissa. 

Luonnonsuojelun seurannat 4 500 7 000 
Petoseurannat ja kotkanpesätarkastukset. Kasvilajiseurannat ja luontotyyppi-inven-
toinnit 

Luonnonsuojelu yhteensä 6 000 14 000  
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Rakennusperintö    

Arkeologiset kohteet    

Muu kulttuuriperinnön hoito  8 000 Teetetään alueen paikannimistöselvitys resurssien salliessa. 

Kulttuuriperintö yhteensä  8 000  

 

Hallinto- ja muut kulut 10 000  
Sisältää erävalvonnan, kalavesien hoitotyöt, metsästys-, kalastus- ja maastoliikenne-
lupien koordinoinnin sekä kultavaltauksiin liittyvä edunvalvonta. 

 

Kaikki yhteensä 31 000 348 000 
Kaikki kustannukset yhteensä suunni-
telmakaudella (15 vuotta) € 

813 000 
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20 Osallistaminen  

Vastuuprosessi Alueiden hallinta 

Selite 

Kansalaisten ja sidosryhmien kuuleminen suunnittelussa on Metsähallituksen ja ympäristöhallinnon toimintatapa. Osallistamisen tavoitteena on: saada 
luonnonsuojeluun liittyville tavoitteille ja toiminnalle yleinen hyväksyntä, vähentää ristiriitoja Metsähallituksen ja eturyhmien välillä sekä eri eturyhmien kes-
ken, saada mahdollisimman paljon tietoa, taitoa ja näkemyksiä ratkaisuille pohjaksi, saada yhteistyötahot sitoutumaan suunnitelman tavoitteisiin ja keskei-
siin ratkaisuihin sekä luoda pysyvä yhteistyö alueen eri toimijoiden kesken. 

Kohdennettu osallistaminen Osallistetut tahot Nimetty edustaja Tapa 

 Hallinto ja viranomaistahot 

yhteistyöryhmä Inarin kunta Arvi Kustula  

yhteistyöryhmä Sodankylän kunta Mikko Maijala  

yhteistyöryhmä Saamelaiskäräjät Pekka Aikio  

yhteistyöryhmä Lapin ELY-keskus Liinu Törvi  

yhteistyöryhmä Ivalon paliskunta Ari Kustula  

yhteistyöryhmä, Akwé: Kon -ryhmä Saamelaiskäräjät Juhani Länsman  

yhteistyöryhmä, Akwé: Kon -ryhmä Hammastunturin paliskunta Jouni Lukkari  

yhteistyöryhmä, Akwé: Kon -ryhmä Lapin paliskunta Harri Hirvasvuopio  

Yhteistyöryhmä, Akwé: Kon -ryhmä Sallivaaran paliskunta Nils Heikki Näkkäläjärvi  

Yhteistyöryhmä, Akwé: Kon -ryhmä Saamelaiskäräjät Heikki Paltto  

Yhteistyöryhmä, Akwé: Kon -ryhmä Saamelaiskäräjät Bigga-Helena Magga  

Yhteistyöryhmä, Akwé: Kon -ryhmä Saamelaiskäräjät Nina West  

yhteistyöryhmä, Akwé:K on -ryhmä Saamelaiskäräjät Inga-Briitta Magga  

 Järjestöt ja ryhmät 

yhteistyöryhmä Paliskuntain yhdistys 
Inga-Briitta Magga 31.5.2011.asti, tämän jäl-
keen ei nimettyä edustajaa 

 

yhteistyöryhmä Inarin luonnonystävät Vesa Luhta  

yhteistyöryhmä Inarinsaamelaiset ry Anu Avaskari  

yhteistyöryhmä Inarinmaan Lapinkyläyhdistys ry Yrjö Mattila  

yhteistyöryhmä Kultamuseosäätiö Kauko Launonen  

yhteistyöryhmä Lapin Kullankaivajain liitto ry Jouni Patokallio / Antti Peronius  

yhteistyöryhmä Inarin riistanhoitoyhdistys Pertti Vikeväkorva  

yhteistyöryhmä Sodankylän riistanhoitoyhdistys Jorma Lappalainen/ Kaarlo Kuusela  
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yhteistyöryhmä Suomen Latu ry Antero Rouvinen  

yhteistyöryhmä Ylä-Lapin moottorikelkkailijat ry Markku Harri  

 Yritykset 

yhteistyöryhmä Pohjois-Lapin matkailu Oy Teuvo Katajamaa  

 

Yksityisten maanomistajien osallistaminen (Yksityiset suojelualueet ja muut yksityisalueet) 

Alueen sisällä on yksityismaita.  

Avoimet osallistamistilaisuudet Paikka Pvm Osallistujat (lkm)  

Tupailta  Menesjärvi 29.9.2010 10 

Tupailta Kuttura 30.9.2010 14 

Tupailta Vuotso 19.10.2010 6 

Inari-päivä Ivalon tori 23.07.2011 noin 200 

Sähköpostipalaute  1.6 – 31.7.2011 5 

Yhteenveto osallistamisen vaikutuksesta suunnitelmaan 

Saamelaiskäräjien nimeämä Akwé: Kon -ryhmä valmisteli Akwé: Kon -ohjeiden mukaisia toimenpiteitä ja osallistui suunnittelutyöhön ja suunnitelman kulttuuristen, sosiaalisten 
ja ympäristöllisten vaikutusten arviointiin koko projektin ajan. Työryhmään oli nimetty saamelaisten perinteisen tiedon haltijoita eri ikäryhmistä tasa-arvonäkökulmat huomioi-
den.  Akwé: Kon -työryhmä kokoontui viisi kertaa. Akwé: Kon -työryhmän esitykset kirjattiin suunnitelmaan Akwé: Kon -ohjeiden mukaisesti. 
 
Akwé: Kon -ohjeistusta sovellettiin ja testattiin ensimmäistä kertaa tässä suunnitteluprojektissa. Saatujen kokemusten perusteella päätetään erikseen menettelytavoista Akwé: 
Kon -ohjeiden soveltamisesta maankäytön suunnittelussa tulevaisuudessa. 
 
Yhteistyöryhmä kokoontui neljä kertaa: 28.9.2010, 1.3.2011, 18.4.2011 ja 11.10.2011. 
 
Metsähallitus osallistui Ivalon toripäivään 23.7.2011 mm. esittelemällä Hammastunturin suunnitelman päivitystä. Koko tapahtumaan osallistui yli 1 000 kävijää joista noin 200 
vieraili Metsähallituksen osastolla. Palautekyselyyn vastasi 53 henkilöä. Palautteista 29 kpl (55 %) oli samoilla linjoilla suunnitelmaluonnoksen kanssa. Tiukempaa ja suojelu-
painotteisempaa linjaa edusti 9 palautetta (17 %). Niissä ei hyväksytty ollenkaan koneellista kullankaivua ja yhdessä vastauksessa ei hyväksytty maksullisia opastettuja retkiä. 
Sallivampaa linjaa edustavia palautteita oli 10 kpl (19 %). Niissä vaadittiin metsätalouden sallimista erämaa-alueella. Lisäksi esitettiin uusien reittien rakentamista (rengasreitit) 
ja yhteyden avaamista Saariselälle. Viidessä palautteessa ei ollut tekstiä tai ne eivät koskettaneet aihetta. 

Lausunnot ja palaute 

Pyydetyt lausunnot (kpl) 36 Saadut lausunnot (kpl) 23 Lausuntoyhteenveto on suunnitelman liitteessä 3.  
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LÄHTEET 
Viittaus 
Lomake 
nro/viit-
taus 

Tekijä(t) Julkaisun nimi Julkaisutiedot 
Julkaisu-
vuosi 

1/1  Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen alkupe-
räiskansojen perinnetietoa käsittelevän artikla 8j:n kansallisen 
asiantuntijatyöryhmän loppuraportti 

 HYPERLINK "http://www.ymparisto.fi/lumo-
net/8j  

2011" 
http://ww
w.ympar-
isto.fi/lu-
monet/8j  

1/2 Biologista monimuotoisuutta 
koskevan yleissopimuksen sih-
teeristö 

Akwé: Kon -ohjeet Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2011 2011 

3/1 Lapin ELY-keskus Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen vesienhoitoalueen vesien-
hoitosuunnitelma 

www.ymparisto.fi > Ympäristönsuojelu > Ve-
siensuojelu > Vesienhoitoalueet > Tenon, Nää-
tämöjoen ja Paatsjoen alue 

 
2009 

3/2 Lapin ELY-keskus Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen vesienhoitoalueen pintave-
sien ekologinen ja kemiallinen tila 

www.ymparisto.fi > Ympäristön tila > Pintave-
det > Vesien tila > Pintavesien ekologinen ja 
kemiallinen tila > Tenon, Näätämöjoen ja 
Paatsjoen vesienhoitoalue 

 

3/3 Tynys Tapio (toim.) Hammastunturin erämaa – luonto ja käyttö Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja 
Sarja A No 52 

1997 

3/4 Suomen ympäristökeskus Pohjavesitietojärjestelmä www.ymparisto.fi > Vesivarojen käyttö > Pohja-
veden käyttö > Pohjavesialueiden kartoitus ja 
luokitus > Pohjavesitietojärjestelmä (POVET) 

 

3/5 Johansson, Peter Ivalojoen geologiset erityispiirteet.  
 

Kultamuseon julkaisuja 28, 22-25. 
 

2008 

3/6 Luhta, Vesa Ivalojoki – erämainen kultajoki.  Metsähallitus. Ylä-Lapin luonnonhoitoalue ja 
Pohjois-Lapin Matkailu ry. Kemijärvi: Lapin 
Painotuote Oy. 36 s. 

1992 

4/1 Lapin ELY-keskus Hammastunturin erämaa www.ymparisto.fi > Lappi > Luonnonsuojelu > 
Natura 2000 –verkosto > Natura 2000 –kohteet 
> Inarin Natura 2000 -kohteet 

 

4/2 Suomen ympäristökeskus Raportti luontodirektiivin toimeenpanosta Suomessa 2007-2013 www.ymparisto.fi > Luonnonsuojelu > Suoje-
luohjelmat ja –alueet > Natura 2000 -verkosto 

2013 

4/3 Metsähallitus Hammastunturin erämaan luonnonmukaisesti hoidettavat met-
säalueet. Toiminta vuosina 1994-2003 sekä esitys tulevasta 
metsätaloustoiminnasta kaudella 2004-2013 

Julkaisematon selvitys. Metsähallitus. 
30.12.2003. 

 

4/4 Kumpula Jouko, Tanskanen Ari, 
Colparet Alfred, Anttonen Marja, 
Törmänen Heikki, Siitari Jukka 
ja Siitari Sari 

Poronhoitoalueen pohjoisosan talvilaitumet vuosina 2005-2008. 
Laidunten tilan muutokset 1990-luvun puolivälin jälkeen. 

Riista- ja kalatalous – tutkimuksia 3/2009 2009 
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4/5 Raunio Anne, Schulman Anna 
& Kontula Tytti (toim.) 

Suomen luontotyyppien uhanalaisuus – Osa 1. Tulokset ja arvi-
oinnin perusteet. 

Suomen ympäristö 8/2008 2008 

4/6 Raunio Anne, Schulman Anna 
& Kontula Tytti (toim.) 

Suomen luontotyyppien uhanalaisuus – Osa 2. Luontotyyppien 
kuvaukset. 

Suomen ympäristö 8/2008 2008 

4/7 Virtanen, R.J. Effects of grazing on above-ground biomass on a mountain 
snowbed, NW Finland. 

Oikos, 90: 295-300. 2000 

4/8 

Oksanen, L. & Olofsson, J. 

Poron kesälaidunnuksen vaikutus harvinaisiin tunturikasveihin: 
kasviekologian perspektiivi Mallan porottomuuden jatkumiseen. 
Teoksessa Jokinen, M. (toim.), Poronhoidon ja suojelun vaiku-
tukset Mallan luonnonpuistossa, 139-156.  

Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 941. Ko-
larin tutkimusasema. 332 s. 

2005 

4/9 Olofsson, J., Kitti, H., Rautiai-
nen, P. Stark, S., and Oksanen, 
L.  

Impact of summer grazing by reindeer on vegetation structure, 
productivity and nutrient cycling in the North Fennoscandian 
tundra.  

Ecography, 24: 13–24. http://us-
ers.utu.fi/lauoks/summergrazing.htm 

2001 

4/10 Kumpula Jouko & Virtanen 
Risto 

Porojen laidunnus ja luontotyyppien tila tunturialueella.  Julkaisematon selvitys. Luontotyyppien 
uhanalaisuusarviointi-hanke. Riista ja kalata-
louden tutkimuslaitos ja Oulun yliopisto. 
28.5.2007. 

 

4/11 Pajunen, Anu Willow-characterised shrub vegetation in tundra and its relation 
to abiotic, biotic and anthropogenic factors. 

Acta Univ. Oul. A 546, University of Oulu. 
65pp.  

2010 

4/12 Kaarlejärvi, Elina The role of herbivores in mediating responses of tundra ecosys-
tems to climate change. - Väitöskirja. Umeå Universitet.  
Department of Ecology and Environmental Science.  
 

http://umu.diva-portal.org 2014 

4/13 Cohen, J., Pulliainen, J., 
Ménard, C.B., Johansen, B., 
Oksanen, L., Luojus, K. & Iko-
nen, J.  

Effect of reindeer grazing on snowmelt, albedo and energy  
balance based on satellite data analyses.  

Remote Sensing of Environment, Vol 135, 107–
117. 
 

2013 

4/14 Olofsson J., Oksanen L., Cal-
laghan T., Hulme P. E., Oksanen 
T., & Suominen O.  

Herbivores inhibit climate-driven shrub expansion on the tundra. Global Change Biology, 15(11): 2681-2693. 
 

2009 

4/15 Sihvo Juha, Gröndahl Kimmo, 
Stolt Elina, Tuovinen Tarja, 
Salmi Juha, Tolonen Jyrki 

Ylä-Lapin luonnonvarasuunnitelma. Kausi 2006-2010 Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 57 2006 

4/16 Liljaniemi Petri Lemmenjoen kansallispuiston koneellisen kullankaivuun ympä-
ristövaikutukset.  

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
& Metsähallitus. Raportti. 

2010. 

5/1 Rassi Pertti, Hyvärinen Esko, 
Juslén Aino & Mannerkoski Ilpo 
(toim.) 

Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010 Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökes-
kus, Helsinki 

2010 

5/2 Liukko U-M, Henttonen H., 
Hanski I.K., Kauhala K., Kojola 
I., Kyheröinen E-M ja Pitkänen 
J. 

Suomen nisäkkäiden uhanalaisuus 2015.  Ympäristöministeriö 2016. Erillisjulkaisu, 34 s.  
 

2016 
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5/3 Tiainen J., Mikkola-Roos M., 
Below A., Jukarainen A., Lehi-
koinen A., Lehtiniemi T., Pessa 
J., Rajasärkkä A., Rintala J., 
Sirkiä P. ja Valkama J. 

Suomen lintujen uhanalaisuus 2015.  Ympäristöministeriö. Erillisjulkaisu, 49 s. 
 

2016 

5/4 Kinnunen Juha Ylä-Lapin mäntymetsien kääpäinventointiraportti 2007 Metsähallitus, Lapin luontopalvelut. Julkaise-
maton selvitys. 5.2.2008. 

2007 

5/5 Kunttu, Panu Inarin kääpäkartoitukset 2008 Metsähallitus, Lapin luontopalvelut. Julkaise-
maton selvitys. 14.11.2008. 

2008 

5/6 Oja Jyrki ja Oja Satu Repojoki-Kuttura tiehankkeen ympäristöselvitykset 2008 Suomen Luontotieto Oy 75/2008 2008 

5/7 Ims, R.A. & Henden, J.-A. Collapse of an arctic bird community resulting from ungulate-in-
duced loss of erect shrubs. 

Biological Conservation 149:2-5 2012 

6/1 Pirjo Rautiainen, Sami Viljan-
maa 

Kulttuuriperintökohteiden inventointi 2010 Hammastunturin erä-
maa-alueella 

Metsähallitus. inventointiraportti 2010 

8/1 Gröndahl, Kimmo Riekonmetsästyksen ekologinen ja sosiaalinen kestävyys Ylä-
lapissa metsästyskaudella 2001-2002. 

Opinnäytetyö. Rovaniemen ammattikorkea-
koulu, luonnonvara- ja ympäristöala, metsäta-
louden koulutusohjelma. 140 s. 

2005 

8/2 Riista- ja kalatalouden tutkimus-
laitos 

Pienriistan metsästys Pohjois-Suomessa vuonna 2003.   

9/1 Kumpula Jouko, Colpaert Al-
fred, Kumpula Timo, Nieminen 
Mauri  

Poronhoitoalueen pohjoisosan porolaidunten inventointi Rktl, Porotutkimusasema, Kaamanen. Oulun 
yliopisto, maantieteen laitos, Oulu. Tutkimusra-
portti. 

1996 

9/2 Kumpula Jouko, Colpaert Al-
fred, Nieminen Mauri 

Suomen poronhoitoalueen kesälaidunvarat Kala- ja Riistaraportteja nro 152 1999 

9/3 Kumpula Jouko, Colpaert Al-
fred, Anttonen Marja, Nieminen 
Mauri 

Poronhoitoalueen pohjoisimman osan (13 paliskuntaa) talvi-
laidunten uusintainventointi vuosina 1999-2003. 

Kala- ja Riistaraportteja nro 303 2004 

9/5 Mattila Eero Porojen talvilaidunten kunto Ylä-Lapin paliskunnissa vuonna 
2004 

Metlan työraportteja 2006 

9/7 Luonnontieteellinen keskusmu-
seo 

Suomen lintuatlas http://atlas3.lintuatlas.fi 2011 
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Liite 1. Ote maakuntakaavakartasta 

 
 



 

 94

Liite 2. Suunnittelualueen lajiluettelo 

Suunnittelualueen lajistotiedot. Luettelossa lajiryhmä: L = Linnut, M = Muut selkärankaiset, S = Selkärangattomat, P = Putkilokasvit, I = Itiökasvit, Si = Sienet. Uhanalaisuus: 
E = Erityisesti suojeltava, U = Muu uhanalaiseksi arvioitu, NT = Silmälläpidettävä, RT = Alueellisesti uhanalainen. Direktiivi: Lu II = Luontodirektiivin liitteen II laji, Lu IV = Luon-
todirektiivin liitteen IV laji, Li I = Lintudirektiivin liitteen I laji, Li muutt. = Lintudirektiivin laji, muuttolintu. Määrä ja yksikkö -kenttään merkitään esimerkiksi yksilö- tai pesimäparien 
määrä alueella. Lisätietoja-kentässä voidaan esittää tarvittaessa tietoja esim. havaintopaikoista tai -ajankohdasta. 
Mikäli lähdettä ei ole erikseen mainittu, lähteenä on Natura-tietolomake. Lajien uhanalaisuusluokat perustuvat julkaisuun Rassi ym. 2010, paitsi nisäkkäiden osalta (Liukko ym.) 
sekä lintujen osalta (Tiainen ym. 2016). 

Lajiluettelo

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu 

Selite Lomakkeella esitetään luettelo suunnittelualueella esiintyvistä uhanalaisiksi luokitelluista lajeista sekä luonto- ja lintudirektiivien lajeista. Kullekin 
suunnittelualueeseen kuuluvalle Natura-alueelle sekä muille merkittäville alueille (esim. Metsähallituksen suojelumetsät, jotka eivät kuulu Natura-
verkostoon) täytetään oma lomakkeensa.  

Alue Hammastunturin erämaa 

Lajiryhmä Suomenkielinen nimi Tieteellinen nimi Uhanalaisuus Direktiivi Määrä ja yksikkö Lisätietoja, lähde 

M Susi Canis lupus EN Lu II, Lu IV 1–2 yks Esiintyy satunnaisesti 

M Ahma Gulo gulo EN Lu II 1–4 yks Määrä vaihtelee, pesintä satunnaista 

M Saukko Lutra lutra NT Lu II, Lu IV 5–10 yks  

M Ilves Lynx lynx NT Lu II, Lu IV 1–4 yks Määrä vaihtelee, pentueet satunnaisia 

M Karhu Ursus arctos NT Lu II, Lu IV 8–11 yks Määrä perustuu Lemmenjoen kp:n DNA-seurantaan 

M Viitasammakko Rana arvalis LC Lu IV 1 esiintymä Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

L Helmipöllö Aegolius funereus NT Li I   

L Jouhisorsa Anas acuta EN, U  1–5 paria  

L Metsähanhi Anser fabalis VU    

L Lapinkirvinen Anthus cervinus VU, U   Li I ulkopuol. säännöll. esiint. muuttolintu 

L Suopöllö Asio flammeus  Li I   

L Lapasotka Aythya marila EN, U, E   Li I ulkopuol. säännöll. esiint. muuttolintu 

L Pyy Bonasa bonasia  Li I   

L Lapinsirri Calidris temmincii EN, U   Li I ulkopuol. säännöll. esiint. muuttolintu 

L Keräkurmitsa Charadrius morinellus VU Li I   

L Koskikara Cinclus cinclus VU, U   Li I ulkopuol. säännöll. esiint. muuttolintu 

L Sinisuohaukka Circus cyaneus VU, U Li I   
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L Alli Clangula hyemalis NT  1–5 paria LLY:n linnustoselvitys 

L Käki Cuculus canorus     

L Laulujoutsen Cygnus cygnus  Li I   

L Palokärki Dryocopus martius  Li I   

L Pikkusirkku Emberiza pusilla     

L Ampuhaukka Falco columbarius  Li I 1–5 pesivää  

L Tuulihaukka Falco tinnunculus    Li I ulkopuol. säännöll. esiint. muuttolintu 

L Kuikka Gavia arctica  Li I   

L Kaakkuri Gavia stellata LC Li I   

L Varpuspöllö Glaucidium passerinum NT Li I   

L Kurki Grus grus  Li I   

L Jänkäsirriäinen Limicola falcinellus NT    

L Isokäpylintu Loxia pytyopsittacus     

L Sinirinta Luscinia svecica svecica LC Li I   

L Jänkäkurppa Lymnocryptes minimus     

L Pilkkasiipi Melanitta fusca EN  1–5 paria  

L Mustalintu Melanitta nigra   9–45 paria  

L Uivelo Mergus albellus  Li I   

L Kivitasku Oenathe oenathe NT, U    

L Kuukkeli Perisoreus infaustus NT    

L Vesipääsky Phalarobus lobatus VU, U Li I   

L Suokukko Philomachus pugnax CR, U Li I   

L Pohjantikka Picoides tridactylus  Li I   

L Kapustarinta Pluvialis apricaria  Li I   

L Pensastasku Saxicola rubetra     

L Tunturikihu Stercorarius longicaudus    Li I ulkopuol. säännöll. esiint. muuttolintu 

L Lapintiira Sterna paradisaea  Li I   

L Lapinpöllö Strix nebulosa  Li I   

L Hiiripöllö Surnia ulula  Li I   

L Metso Tetrao urogallus LC Li I   

L Mustaviklo Tringa erythropus NT    

L Liro Tringa glareola NT Li I   
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S Kalvaskeräpallokas Agathidium pallidum LC   Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

S  Chaetocladius crassisaetosus NT   Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

S 
Isopurosurviainen 

Paraleptophlebia submargi-
nata LC 

 
 Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

S Murroskolva Pytho abieticola VU, U   Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

S Havuhuppukuoriainen Stephanopachys linearis NT Lu II   

S Mäntyhuppukuoriainen Stephanopachys substriatus NT Lu II   

P Kissankäpälä Antennaria dioica NT  19 hav.paikkaa Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

P Arnikki Arnica angustifolia EN, U, E  1 hav.paikka Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

P Pohjannoidanlukko Botrychium boreale VU, U  17 hav.paikkaa Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

P Ketonoidanlukko Botrychium lunaria NT  5 hav.paikkaa Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

P Ahonoidanlukko Botrychium multifidum NT  2 hav.paikkaa Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

P Velttosara Carex laxa NT  1 hav.paikka Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

P Sukassara Carex microglochin EN, U, E  24 hav.paikkaa Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

P Soukkasara Carex parallela RT  1 hav.paikka Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

P 
Kaljutunturihärkki 

Cerastium alpinum ssp.  
glabratum LC 

 1 hav.paikka Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

P Siperianvehnä Elymus fibrosus VU, U  7 hav.paikkaa Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

P Tunturipiippo Luzula wahlenbergii RT  1 hav.paikka Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

P Laaksoarho Moehringia lateriflora NT Lu II, Lu IV 52 hav.paikkaa  

P Jäkki Nardus stricta NT  6 hav.paikkaa Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

P Lapinesikko Primula stricta EN, U  108 hav.paikkaa Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

P Lapinleinikki Ranunculus lapponicus LC Lu II, Lu IV 8 hav.paikkaa  

P Napapaju Salix polaris RT  1 hav.paikka Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

P Lettorikko Saxifraga hirculus U Lu II, Lu IV 1 hav.paikka Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

P Leskenlehti Tussilago farfara RT  1 hav.paikka Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

P Kaljukiviyrtti Woodsia glabella NT  1 hav.paikkaa Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

I Kalliopyörösammal Odontoshisma macouni NT  1 hav.paikka Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

I Pohjanhuurresammal Palustriella decipiens NT  3 hav.paikkaa Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

I Palsakynsisammal Dicranum groenlandicum VU, U  1 hav.paikka Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

I Kosteikkohiirensammal Bryum uliginosum NT  1 hav.paikka Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

I Paljakka-ahmansammal Kiaeria glacialis RT  1 hav.paikka Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

I Paljakkanapasammal Arctoa fulvella RT  1 hav.paikka Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 
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I Purolehväsammal Mnium lycopodioides RT  1 hav.paikka Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

Si Kalkkikääpä Antrodia crassa EN, U  9 hav.paikkaa Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

Si Erakkokääpä Antrodia infirma VU, U  66 hav.paikkaa Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 
Si Liekokääpä Gloeophyllum protractum VU, U  3 hav.paikkaa Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

Si Välkkyludekääpä Sceletocutis stellae VU, U  4 hav.paikkaa Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

Si Rustikka Protomerulius caryae NT  2 hav.paikkaa Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 
Si Aihkinahka Crustoderma corneum NT  2 hav.paikkaa Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

Si Hentokääpä Postia lateritia NT  6 hav.paikkaa Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 
Si Kitukääpä Postia parva NT  1 hav.paikka Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 
Si Korpiludekääpä Sceletocutis odora NT  6 hav.paikkaa Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 
Si Lapinkynsikääpä Trichaptum laricinum NT  16 hav.paikkaa Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 
Si Louhennahka Laurilia sulcata NT  9 hav.paikkaa Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 
Si Mäntyraspikka Odonticium romellii NT  8 hav.paikkaa Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

Si Pohjanrypykkä Phlebia centrifuca NT  6 hav.paikkaa Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

Si Pursukääpä Amylocystis lapponica NT  2 hav.paikkaa Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 
Si Riekonkääpä Antrodia albobrunnea NT  86 hav.paikkaa Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 
Si Rusokantokääpä Fomitopsis rosea NT  29 hav.paikkaa Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

Si Sirppikääpä Cinereomyces lenis NT  25 hav.paikkaa Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 
Si Sudenkääpä Boletopsis grisea NT  1 hav.paikka Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 
Si Hoikkaorakas Hydnellum gracilipes NT  17 hav.paikkaa Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 
Si Pohjanvahakas Hygrocybe salicis-herbaceae LC  1 hav.paikka Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 
Si Piilo-orakas Phellodon secretus VU, U  10 hav.paikkaa Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 
Si Kielinahakka Stereopsis vitellina LC  1 hav.paikka Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 

Si Ruostekääpä Phellinus ferrugineofuscus LC  6 hav.paikkaa Hertta-Eliölajit-tietojärjestelmä (SYKE) 
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Liite 3. Kommentit ja lausuntoyhteenveto 

Ennen lausuntokierrosta Akwé: Kon -ryhmän esittämät asiat (lausuntoyhteenveto tämän taulukon alla) 

Lausunto ja lausuja 
Suunnitelman osa/ 
lomake 

Metsähallituksen vastine Aiheutunut toimenpide 

Akwé: Kon -kokouksissa 7.3.2011, 30.5.2011, 27.10.2011 sekä 21.3. 2012 
esitetyt asiat 

   

Samalle lomakkeelle ei tulisi laittaa kullankaivuuta ja poronhoitoa. 

10 Muu luonnonvarojen 
käyttö, rasitteet, käyttö-
oikeudet ja sopimukset, 
10b Poronhoito  

 
Poronhoito siirretty omalle lo-
makkeelle. 

Olisi parempi, että saamelaiskulttuuria koskevat asiat olisivat esillä kautta lo-
makkeiston eikä niitä tulisi eriyttää omille lomakkeilleen. 

   

Hammastunturin HKS:ssä tulee huomioida Lemmenjoen koneellisen kullan-
kaivuun lopettamisen vaikutukset. Koneellisen kullankaivuun loppuminen Lem-
menjoelta tuo paineita koneelliselle kullankaivuulle Ivalojoen sivujokiin.  

11 Keskeiset suojelu- ja 
käyttöarvot sekä uhkat 

 
Tunnistettu mahdollisena uh-
kana. 

Akwé: Kon -ohjeiden mukaan hoito- ja käyttösuunnitelmassa on oltava riittävät 
selvitykset alueen maankäytöstä, luonnosta, elinkeinoista ja ympäristöstä. Eri-
tyisen tärkeää on kuvata hoito- ja käyttösuunnitelmassa poronhoidolle tärkeät 
alueet, laidun- ja vasoma-alueet, jutamareitit sekä rakenteet.  

10b Poronhoito 
Myöhemmin sovittiin, että lai-
dunkiertoalueita ei esitetä kar-
talla. 

 

Nykytilaa koskevien luontotyyppien osalta lettojen määrä on liian vähäinen.  
4A Natura 2000 -luon-
totyypit 

Lettojen määrä on todellista 
pienempi, koska kartoitusme-
netelmänä käytetyssä ilmaku-
vatulkinnassa niitä ei voi var-
muudella määrittää.  

Tekstiä on täydennetty 

Kirakkajoen padon poistaminen olisi hyvä alueen luonnolle ja kalakannoille.   

Ei voida vaikuttaa hoito- ja 
käyttösuunnitelmalla. Padolla 
on voimassa oleva vesilain 
mukainen lupa 

Ei muutoksia suunnitelmaan. 

HKS:n nykytilaa koskevassa kuvauksessa ei tule puhua porojen ylilaidunnuk-
sesta, koska lain mukaan ylilaidunnustilannetta ei ole ja Akwé: Kon -ohjeiden 
kannalta hoito- ja käyttösuunnitelmassa tulee turvata saamelaisten perinteisen 
luonnonkäytön eli tässä tapauksessa poronhoidon harjoittamisedellytykset. 
Asianmukaisempi termi, jos sellaista tarvitaan, olisi laidunnuspaine.  

4A Natura 2000 -luon-
totyypit, 11 Keskeiset 
suojelu- ja käyttöarvot 
sekä uhkat 

 Tekstiä muutettu. 

Nk. huiputtaminen moottorikelkoilla on ongelmana erityisesti kehätuntureilla. 
Normaali reittien mukainen maastoliikenne ei haittaa, mutta reittien ulkopuoli-
nen moottorikelkkailu aiheuttaa ongelmia. 

11 Keskeiset suojelu- ja 
käyttöarvot sekä uhkat 

Tämä on tunnistettu uhkatar-
kastelussa ja uhkatekijöiden 
torjunnassa. 

Sisällytetty suunnitelmaan. 

Moottorikelkkailu aiheuttaa erityisesti kevättalvella suuria ongelmia poronhoi-
dolle. Reittien mukainen moottorikelkkailu ei aiheuta ongelmia, muta reittien ul-
kopuolinen liikkuminen aiheuttaa merkittävästi ongelmia erityisesti vasonta- 
aikana. Moottorikelkkailun valvonta on puutteellista. Moottorikelkkailun haittoi-
hin ei pysty puuttumaan pelkällä matkailuyrittäjien ja matkailijoiden ohjeistuk-
sella, koska myös kuntalaiset, joilla on vapaa kelkkailu-oikeus, ajavat runsaasti 
reittien ulkopuolella ja erityisesti huiputtaminen on kuntalaisten harrastuksena. 

11 Keskeiset suojelu- ja 
käyttöarvot sekä uhkat 

Seurataan ja lisätään tiedo-
tusta 
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Lausunto ja lausuja 
Suunnitelman osa/ 
lomake 

Metsähallituksen vastine Aiheutunut toimenpide 

Opastusviestintää ja valvontaa tulee lisätä, mutta myös asennekasvatusta. 
Suuri osa moottorikelkkailijoista ei todennäköisesi ymmärrä reittien ulkopuoli-
sen moottorikelkkailun tuomia haittoja poronhoidolle. Työryhmä esittää, että 
hoito- ja käyttösuunnitelmassa käsitellään reittien ulkopuolisen moottorikelk-
kailun vaikutuksia poronhoidolle. HKS tulisi lähettää myös keskeisille oppilai-
toksille, jotta esimerkiksi ympäristökasvatuksessa voisi kiinnittää huomiota 
Hammastunturin erämaa-alueella liikkumiseen. 

Työryhmä näkee, että jos moottorikelkkailun haittoja ei pystytä hillitsemään 
opastusviestinnän ja valvonnan kautta, tulee vasonta-alueita rauhoittaa kelk-
kailusta alueellisilla kielloilla. Moottorikelkkailun vaikutuksia tulee seurata 
HKS:n valmistuttua ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin kielteisten vaikutusten 
hillitsemiseksi.  

12 Uhkatekijöiden torju-
minen, vaikutusten arvi-
ointi ja seuranta 

Tiedotusta tulee lisätä. Maas-
toliikennelaki antaa mahdolli-
suuden puuttua, 5 §: Moottori-
käyttöistä ajoneuvoa on maas-
tossa käytettävä siten, että väl-
tetään vahingon ja haitan ai-
heuttamista luonnolle ja muulle 
ympäristölle, kiinteistölle ja 
luontaiselinkeinolle sekä tar-
peettoman häiriön aiheutta-
mista asutukselle ja muulle 
ympäristölle. 
Lakiteksti on jo lupaehtona. 

 

Työryhmä näkee, että koiravaljakkotoiminta ei kuulu Hammastunturin erämaa-
alueelle sen kielteisten vaikutusten johdosta poronhoidolle. Erämaa-alue on 
tärkeä vasotusalue eikä vasotusaikaan tule harjoittaa koiravaljakkotoimintaa. 
Hoito- ja käyttösuunnitelmaan tulee ottaa kirjaus siitä, että koiravaljakkotoi-
minta ohjataan Hammastunturin erämaa-alueen ulkopuolelle.  

11 Keskeiset suojelu- ja 
käyttöarvot sekä uhkat 

 
Suunnitelmaan linjattu, että koi-
ravaljakkotoiminta ohjataan erä-
maa-alueen ulkopuolelle. 

Työryhmä näkee, että HKS:ssä tulee ohjata koiran kanssa tapahtuvaa metsäs-
tystä. Vasoma-aikaan ei saa käyttää koiraa metsästyksessä vasoma-alueiden 
läheisyydessä. Koiran kanssa tapahtuvan metsästyksen osalta tulee sopia 
metsästysalueista ja -ajoista paliskunnan/siidan kanssa. 

16 Erätalouden toimen-
piteet 

Ohjataan lainsäädännöllä ja 
paikallisilla sidosryhmäneuvot-
teluilla 

Kuvattu suunnitelmassa 

Saamelaiskulttuuri määritetään omaksi arvotyypiksi kulttuuriarvoluokan alai-
suuteen. Arvotyypin kuvauksessa tulisi käsitellä saamelaisporonhoitoa ja 
muita saamelaiselinkeinoja kuten kalastusta, keräilyä ja käsityötä sekä saame-
laisten perinteistä tietoa ja luonnon käyttöä. Vapaasta metsästysoikeudesta ei 
tulisi puhua tässä yhteydessä arvotyypin kuvauksessa.  

11 Keskeiset suojelu- ja 
käyttöarvot sekä uhkat 

 
Sisällytetty ja muutettu suunni-
telmaan. 

Työryhmä piti tärkeänä, että erämaisuuden säilyttäminen säilyy keskeisenä ar-
vona.  

11 Keskeiset suojelu- ja 
käyttöarvot sekä uhkat 

 Sisällytetty suunnitelmaan. 

Arvotyyppiin luonnon- ja kulttuurikohteiden virkistyskäyttö esitetään lisättäväksi 
tavoite, että virkistyskäyttöä kehitettäessä turvataan alueen erämaisuuden säi-
lyminen. 

12 Uhkatekijöiden torju-
minen, vaikutusten arvi-
ointi ja seuranta 

 Lisätty suunnitelmaan. 

Työryhmä vaatii ehdottomasti poistettavaksi uhka-analyysistä kohdasta eliöyh-
teisölle ja lajistolle aiheutuvasta uhasta porojen laiduntaminen, joka oli määri-
tetty ei merkittäväksi uhaksi. Asiaa on jo käsitelty taustaselvityksissä. Työ-
ryhmä kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että porolaidunnuksella on myönteisiä 

11 Keskeiset suojelu- ja 
käyttöarvot sekä uhkat 

 Ei muutosta suunnitelmaan. 
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vaikutuksia kasvillisuuteen, erityisesti varpuihin ja poro laidunnuksellaan estää 
pajukoitumista. 
Työryhmä määritti saamelaiskulttuuria uhkaaviksi tekijöiksi koneellisen kullan-
kaivun lisääntymisen, maastoliikenteen (huiputtaminen, reittien ulkopuolinen 
moottorikelkkailu, kevätaikainen moottorikelkkailu vasonta-alueilla), suurpedot, 
ja matkailutoiminnan (matkailurakenteet ja koiravaljakkoajelut) 

11 Keskeiset suojelu- ja 
käyttöarvot sekä uhkat 

  

Koneellisen kullankaivun lisääntyminen tuo vaikutuksia saamelaisten harjoitta-
maan kalastukseen ja poronhoitoon. Koneellinen kullankaivu tullee lisäänty-
mään alueella, kun koneellinen kullankaivu loppuu Lemmenjoen kansallispuis-
ton alueella. Koneellinen kullankaivu vaikuttaa veden laatuun ja kalakantoihin. 
Lietteen laskeminen jokiin vaikuttaa vedenlaatuun hyvin laajalla alueella. Ym-
päristölupaviranomaisten ja Ely-keskuksen tulee seurata tarkasti vaikutuksia 
vedenlaatuun. Vaskojoen taimentuotanto on pienentynyt kullankaivun johdos-
ta. Ivalojoki ja sen sivujoet ovat tärkeitä alueen ja Inarijärven taimentuotannolle 
ja vaikutukset ulottuvat täten hyvin laajalle alueelle. Poronhoitoon kullankaivu 
vaikuttaa laidunaluemenetyksinä, maastoliikenteen lisääntymisenä ja kaivanto-
jen kautta. Kullankaivukuopat tulisikin peittää mahdollisimman pian, jotta hait-
toja poronhoidolle voidaan minimoida. 

11 Keskeiset suojelu- ja 
käyttöarvot sekä uhkat 

Huomioitu suunnitelmassa.  

Eri käyttäjäryhmien välillä tulee pyrkiä vuorovaikutukseen ristiriitojen välttämi-
seksi. Työryhmä esittääkin, että yhdeksi HKS:n tavoitteeksi voisi asettaa vuo-
rovaikutuksen lisäämisen eri käyttäjäryhmien välillä.  

12 Uhkatekijöiden torju-
minen, vaikutusten arvi-
ointi ja seuranta 

  

Työryhmä näkee, että suurpetojen määrä ei saa lisääntyä Hammastunturin 
erämaa-alueella. Petojen määrän kasvu tulee pystyä pysäyttämään, jotta po-
ronhoidon harjoittaminen ei vaikeudu nykyisestä. 

12 Uhkatekijöiden torju-
minen, vaikutusten arvi-
ointi ja seuranta 

Ei voida vaikuttaa HKS:ssä Ei muutoksia. 

Työryhmä näkee, että mahdollisesti lisääntyvä motorisoitu matkailu voi uhata 
saamelaiskulttuuria ja poronhoidon harjoittamista. Ivalojoelle on haettu mönki-
jälupia kalastusmatkailun harjoittamista varten. Lupia ei ole myönnetty. Työ-
ryhmä näkee, että virkistysvyöhykkeen matkailua tulee kehittää lihasvoimin ta-
pahtuvan matkailun ja vesiteitse tapahtuvan matkailun kautta. Kalastuksen vir-
kistyskäyttöä ei tulisi ohjata vaellusjokiin, jotta taimentuotanto ei vaarannu. 

11 Keskeiset suojelu- ja 
käyttöarvot sekä uhkat 

Motorisoidun liikkumisen uhkat 
on tunnistettu suunnitelmassa. 

Ei muutoksia. 

Työryhmä pitää tärkeänä, että HKS:ssä todetaan myös sellaisia uhkia, jotka 
perustuvat elinkeinoelämän ja kunnan kehittämisvisioihin, joihin HKS:ssä ei 
voida vaikuttaa. Inarin kunta on nostanut esille uudelleen Kuttura–Repojoki-tie-
hankkeen ja tulvasuojelualtaan rakentamisen Repojokeen Kutturan alueelle. 
Esimerkiksi luvussa 12 (muu luonnonvarojen käyttö, rasitteet, käyttöoikeudet 
ja sopimukset) voisi tuoda esille Inarin kunnan kehittämissuunnitelmia Ham-
mastunturin HKS:n alueelle. Tulva-allas ja Kuttura–Repojoki-tiehanke on yh-
distetty toisiinsa. Tulva-allas ei edes suojaisi riittävästi Ivaloa tulvilta. Työ-
ryhmä näkeekin, että tulva-altaan peruste on pienvoimalan rakentaminen ja 
Kuttura–Repojoki-tiehankkeen uudelleen esiin nostaminen. Työryhmä totesi, 
että tulvahanke on vesilain vastainen. Uuden vesilain 2 luvun 8 §:ssä sääde-
tään saamelaisten oikeuksien huomioon ottamisesta. Lainkohdan mukaan 
saamelaisten kotiseutualueelle sijoittuva tai vaikutuksiltaan sinne ulottuva vesi-
taloushanke on toteutettava siten, että se ei vähäistä suuremmassa määrin 

11 Keskeiset suojelu- ja 
käyttöarvot sekä uhkat 

 Täydennetty suunnitelmaan. 
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heikennä saamelaisten mahdollisuuksia käyttää heille alkuperäiskansana kuu-
luvia oikeuksia ylläpitää ja kehittää kulttuuriaan sekä harjoittaa perinteisiä elin-
keinojaan. Hallituksen esityksessä vesilaiksi todetaan, että haitan aiheutumista 
arvioitaessa on otettava huomioon alueen olosuhteet sekä muut alueella to-
teutettavat hankkeet. Hallituksen esityksen mukaan vesitaloushankkeen haital-
liset vaikutukset voivat kohdistua paitsi saamelaisille alkuperäiskansana kuulu-
viin, kollektiivisiksi luonnehdittaviin oikeuksiin, myös esimerkiksi vain yhden 
saamelaisperheen elinolosuhteisiin (HE 277/2009 vp: Hallituksen esitys Edus-
kunnalle vesilainsäädännön uudistamiseksi, laki hyväksytty eduskunnassa 
11.3.2011). 
 
Työryhmä myös totesi Kuttura–Repojoki-tiehankkeen olevan erämaalain vas-
tainen, koska Menesjärven koulu on lakkautettu. Työryhmä pitää tällaisten 
hankkeiden jatkuvan esilläpidon olevan haitallista ja pitää tärkeänä, että 
HKS:ssä vastustetaan kyseisiä hankkeita. Työryhmä totesi allashankkeen ole-
van haitallinen poronhoidolle. Suot ovat tärkeitä poronhoidolle ja hanke veisi 
suuria alueita pois laidunkäytöstä. 

Työryhmä näkee, että kehittämisen tulee olla käyttäjälähtöistä. Matkailun ke-
hittämisen tulee olla sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristöllisesti kestävää. 

12 Uhkatekijöiden torju-
minen, vaikutusten arvi-
ointi ja seuranta 

  

Hammastunturin erämaa-alueen HKS:ää laaditaan noin 15 vuodeksi ja Metsä-
hallitus haluaa HKS:n tavoitteet väljäksi mahdollistaen joustavan kehittämisen. 
Kaikkien kehittämishankkeiden vaikutuksia saamelaiskulttuuriin ei voi arvioida 
etukäteen, varsinkin jos kehittäminen ajoittuu HKS:n toiminta-ajan loppupää-
hän. Kehittämistoimenpiteiden vaikutukset voivat muuttua lähivuosina esimer-
kiksi ilmastonmuutoksen tai muiden yhteiskunnallisten muutosten johdosta. 
Kehittämishankkeiden vaikutukset saamelaiskulttuuriin tulee arvioida ennen 
kuin niiden toteutus aloitetaan ja tämä tulee kirjata HKS:ään. 

12 Uhkatekijöiden torju-
minen, vaikutusten arvi-
ointi ja seuranta 

 
Suunnitelmaan lisätty, että vai-
kuttavuutta seurataan suunnitel-
man tarkistamisen yhteydessä. 

Kehittämismahdollisuuksiin tulee ottaa poronhoidon ja saamelaiskulttuurin ke-
hittäminen, eli poronhoidolle tai saamelaiskulttuurille tärkeitä rakenteita voidaan 
rakentaa. 

12 Uhkatekijöiden torju-
minen, vaikutusten arvi-
ointi ja seuranta 

 Sisällytetty suunnitelmaan. 

Työryhmä näkee, että alueen kehittämisvisiossa tulee olla saamelaiskulttuuria 
koskevia tavoitteita. Työryhmä keskusteli alustavasta visiosta: Saamelaiskult-
tuurin ja poronhoidon elinvoimaisuuden säilyminen. Vision selite: Poronhoidon 
laidunkiertojärjestelmä turvaa laidunten kantokyvyn, saamelaisten tavanomai-
nen luonnonkäyttö eli poronhoidon ohella käsityö, kalastus, keräily ja metsäs-
tys sekä niihin liittyvät perinteet ovat elinvoimaisia ja käytössä Hammastuntu-
rin erämaa-alueella. Kalakanta on kestävä. Saamen kieli on elinvoimainen ja 
saamenkieliset paikannimet aktiivisessa käytössä. Saamelainen luonnon mo-
nimuotoisuuteen liittyvä perinteinen tieto on elinvoimainen ja aktiivisessa käy-
tössä.  

12 Uhkatekijöiden torju-
minen, vaikutusten arvi-
ointi ja seuranta 

 Täydennetty suunnitelmaan. 
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Työryhmä piti alustavasti vyöhykejakoa hyvänä. 
Työryhmä pitää tärkeänä, että Ivalojoen varressa on tulistelupaikkoja, jotta tu-
listelu pysyy tietyillä alueilla eikä levittäydy joka paikkaan. Syrjävyöhykkeelle ei 
tule perustaa hoidettavia tulistelupaikkoja.  

13A ja 13B Vyöhyke-
jako: Retkeily- ja luon-
tomatkailuvyöhyke 
sekä Syrjävyöhyke 

Suunnitelmaluonnosta tukeva 
kommentti. 

Ei muutoksia. 

Työryhmä totesi lisäksi, että kutturalaisten erityisperustainen kalastusoikeus 
tulee turvata hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Kutturalaisten erityisperusteinen 
kalastusoikeus ulottuu Appisjokisuusta Repojokisuuhun. Virkistyskalastusalue 
on osittain päällekkäinen kutturalaisten kalastusalueen kanssa. Virkistyskalas-
tusalue ulottuu nyt Repojokisuusta Harrinivaan. Vaikka kutturalaiset voivat ka-
lastaa virkistyskalastusalueella, virkistyskalastus kaventaa kutturalaisten ka-
lastusoikeuksia, koska samalla alueella on enemmän pyytäjiä ja tällä on vaiku-
tusta alueen kalakantoihin. Työryhmä näkee, että virkistyskalastusalueen ei 
tule ulottua kutturalaisten nautinta-alueelle ja esittää, että HKS:ssä rajataan 
virkistyskalastusalue kutturalaisten erityisperustaisen nautinta-alueen ulkopuo-
lelle.  

8 Erätalous: nykytila 
16 Erätalouden toimen-
piteet 

 
Lisätty suunnitelman nykytilan 
kuvaukseen maininta erityispe-
rusteisista kalastusoikeuksista. 

Geopark-hankkeen suunnittelussa tulee kuulla saamelaisporonhoitajia ja saa-
melaisia ja turvata heidän vaikutusmahdollisuutensa. Hankkeessa tulee tur-
vata saamelaiskulttuurin ja poronhoidon harjoittamisedellytykset.  

12 Uhkatekijöiden torju-
minen, vaikutusten arvi-
ointi ja seuranta 

 Täydennetty suunnitelmaan. 

Työryhmä esittää, että HKS:ssä käytetään termejä poronhoito ja saamelaispo-
ronhoito. Porotalous termiä voi tarvittaessa käyttää silloin, kun puhutaan po-
ronhoidosta talousmuotona, käsitellään poromääriä ja vastaavia lukuja.  

10 B Poronhoito, 11 
Keskeiset suojelu- ja 
käyttöarvot sekä uhkat, 
17 B Poronhoidon toi-
menpiteet 

 Muutettu suunnitelmaan. 

Työryhmä päätti esittää lomakkeisiin, että Hammastunturin HKS:n toteutumis-
ta seurattaisiin sidosryhmätyöskentelyllä. Seurantaa varten perustettaisiin 
esim. työryhmä, joka kokoontuisi muutaman vuoden välein. Työryhmässä tu-
lee olla paliskuntien, saamelaiskäräjien ja perinteisen tiedon haltijoiden vahva 
asiantuntemus ja osallistuminen.  

12 Uhkatekijöiden torju-
minen, vaikutusten arvi-
ointi ja seuranta 

 

Täydennetty suunnitelmaan, että 
toteutumista seurataan suunni-
telman tarkistamisen yhteydes-
sä. 

Tekstiosuus koskien biodiversiteettisopimusta ja Akwé: Kon -ohjeita siirretään 
tekstissä kohtaan ennen viittauksia Akwé: Kon -työryhmään.  

1 Suunnittelualueen ku-
vaus ja suunnitteluti-
lanne 

 Muutos tehty. 

Kuvan 1 selitettä esitetään termi ”Kutturan poromieskylä” muutettavaksi muo-
toon ” Kutturan saamelaiskylä”.  

1 Suunnittelualueen ku-
vaus ja suunnitteluti-
lanne 

 Muutos tehty. 

Sivulla 12 nykytilaa koskevassa yhteenvedossa oleva tekstiosuus koskien po-
rojen laiduntamisen vaikutusta Hammastunturin luontoon tarkistetaan ja tarkis-
tuksessa huomioidaan Akwé: Kon -työryhmän esitys: 
Hammastunturin erämaa-alueella koivikkojen määrä on vähäinen eikä mittari-
tuhoja alueella ole merkittävästi ollut. Viimeisimpien tutkimustulosten mukaan 
porolaitumien kunto on parantunut. Laidunten kuntoon vaikuttaa laidunaluei-
den supistuminen ja pirstoutuminen muun maankäytön takia sekä muut kilpai-
levat maankäyttömuodot Hammastunturin erämaa-alueella ja sen läheisyydes-
sä. Poro laidunnuksellaan hillitsee pajukoitumista. Pajukoitumisen oletetaan 

4A Natura 2000 -luon-
totyypit 

 
Tekstiä on täsmennetty suunni-
telmaan. 
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yleistyvän ilmastonmuutoksen myötä (Pajunen 2010). Poro laidunnuksellaan 
estää myös varvikoitumista. 
Osiossa ”alueen kuvaus, rakennusperintö ja arkeologia” ensimmäisen kappa-
leen viimeinen lause esitetään muutettavaksi muotoon: erämaa on ollut men-
neisyydessäkin nautinta-aluetta, jonne on tultu pyytämään peuroja ja muuta 
riistaa sekä kalastamaan.  

6 Kulttuuriperintö  Lisätty suunnitelmaan. 

Osion ”paikalliskulttuuri” ensimmäistä kappaletta sivulla 19 esitetään muutetta-
vaksi seuraavasti (kursiivilla) 

 
Alueelta ei tunneta varmoja saamelaisperäisiä kulttuuriperintökohteita muuta-
maa erotusaitaa ja niiden jäännöstä lukuun ottamatta. Saamelaiskulttuuriin ei 
kuulu laajojen rakenteiden rakentaminen, jonka johdosta muinaisia saamelai-
sia kulttuuriperintökohteita on vähän. Esihistoriallisista muinaisjäännöksistä ei 
muutamaa harvaa poikkeusta lukuun ottamatta voida sanoa, minkä ihmisryh-
män jälkiä ne ovat. Alueen vanha saamelainen paikannimistö kertoo alueen ol-
leen pitkään saamelaisten nautinnassa. Alue on kuitenkin ollut ja on yhä tär-
keää saamelaiskulttuurille, saamelaiselle poronhoidolle ja luontaistaloudelle. 
Siitä todistavat monet saamelaiset paikannimet, vaikka myöhempi kullankaivu-
nimistö onkin varmasti syrjäyttänyt erityisesti Ivalojoen lähistöllä vanhaa nimis-
töä. 

6 Kulttuuriperintö  Tekstiä täydennetty. 

Termi ”paikkakuntalainen” esitetään muutettavaksi metsästyslain mukaiseen 
termiin ”kuntalainen”.  

8 Erätalous: nykytila  Muutettu suunnitelmaan. 

Osiossa kalastus esitetään lisättäväksi kohtaan ”kuvaus alueen kalastuskäy-
töstä ja sen merkityksestä” kotitarvekalastuksen tärkeä merkitys alueen saa-
melaisille. 

8 Erätalous: nykytila  Lisätty suunnitelmaan 

Kohtaan ”paikalliset erityisoikeudet” esitetään lisättäväksi valtion hallinnassa 
olevien vesialueiden erityisperustaiset kalastusoikeudet. Kutturalaisten erityis-
perusteinen kalastusoikeus Appisjokisuusta Repojokisuulle esitetään kirjatta-
vaksi.  

8 Erätalous: nykytila  
Suunnitelmaan lisätty maininta 
erityisperusteisista kalastusoi-
keuksista. 

Erätaloutta kuvaavaan yhteenvetoon esitetään termien ”paikalliset” korvaa-
mista termillä ”kuntalainen” ja ”ulkopaikkakuntalaisen” korvaamista termillä ”ul-
kokuntalainen”.  

8 Erätalous: nykytila 
18 Hallinto 

 
”Paikallinen” termi korvattu ”kun-
talainen” termillä. 

Kohtaa ”kaivostoiminta ja valtaukset kuvaus” esitetään tarkennettavaksi siten, 
että todetaan alueen valtaustoiminnan koskevan huuhdontakultaa. Esitettiin 
tarkistettavaksi Geologian tutkimuslaitoksen vanhan kaivosvaltauksen voimas-
saolo. 

10 Muu luonnonvarojen 
käyttö, rasitteet, käyttö-
oikeudet ja sopimukset 

 Tarkennettu suunnitelmaan. 

Tarkennukset kohtaan ”vuokra- ja käyttöoikeussopimukset” annettiin kirjalli-
sesti. 

10 Muu luonnonvarojen 
käyttö, rasitteet, käyttö-
oikeudet ja sopimukset 

 
Kohteet tarkistettu ja lisätty 
suunnitelman tekstiin sekä kar-
talle. 

Poronhoidon nykytilaa koskevaa kappaletta esitetään täydennettäväksi siten, 
että kappale alkaa saamelaisporonhoidon yleiskuvauksella ja jatkuu paliskun-
nittaisella poronhoitokuvauksella. 

10b Poronhoito  
Kuvaukset täydennetty suunni-
telmaan. 

Työryhmä totesi lisäksi, että Juntinojan aita on pääosin syyserotusaita. 10b Poronhoito  Täydennetty suunnitelmaan. 
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Lomakkeeseen esitetään myös otettavaksi maininta poronhoitajien vapaasta 
polttopuun otosta.  

10b Poronhoito  Lisätty suunnitelmaan. 

Työryhmä päätti esittää, että HKS:ään otetaan oheinen poronhoidon ja saa-
melaiskulttuurin turvaamismaininta: Poronhoitotöiden yhteydessä voi hyödyn-
tää luontoa kestävästi saamelaiskulttuurin mukaisesti eli kalastaa, keräillä ja 
metsästää.  

10b Poronhoito  Lisätty suunnitelmaan. 

Työryhmä päätti esittää, että poronhoidon nykytilaa kuvaavaa karttaa täyden-
netään. Kartasta esitetään poistettavaksi laidunaluemäärittelyt, koska ne eivät 
vastaa täysin nykytilaa ja laidunalueet voivat muuttua paljonkin poronhoidollis-
ten olosuhteiden johdosta. Karttaan otetaan ja tarkistetaan poronhoidon raken-
teet, erotusaidat, laidunaidat ja paliskuntien rajat. 

10b Poronhoito  Muutokset tehty karttaan. 

Kohtaa saamelaiskulttuuri esitetään tarkennettavaksi lomakkeessa 10b esille 
tuoduissa määritelmillä. Saamelaiskulttuurin määritelmää esitetään tarkennet-
tavaksi erityisesti suhteessa saamelaiskulttuurin luonnonkäyttöön, jättäen saa-
menpuvun ja joikuperinteen kuvauksen vähemmälle huomiolle tässä yhteydes-
sä. Kohdan toista kappaletta esitetään muutettavaksi seuraavanlaiseksi:  
Saamelaiskulttuurin kuuluu poronhoito, metsästys, kalastus, keräily ja saamen 
käsityö sekä saamelaisten perinteinen tieto. HKS:n tavoitteena on osaltaan 
turvata saamelaiskulttuurin harjoittamisedellytyksiä Hammastunturin erämaa-
alueella 

11 Keskeiset suojelu- 
ja käyttöarvot sekä uh-
kat 

 Tarkennettu suunnitelmaan. 

Työryhmä esitti lisättäväksi uhaksi poronhoidon käsittelemisen vain taloudelli-
sena elinkeinona. 

11 Keskeiset suojelu- ja 
käyttöarvot sekä uhkat 

  

Työryhmä ehdotti porotalous sanan korvaamista termillä ”poronhoito”. Koh-
taan, jossa nostetaan esille maastoliikenteen uhat saamelaiskulttuurille ja po-
ronhoidolle, esitetään lisättäväksi koiravaljakkotoiminnan lisääntymisen aiheut-
tama uhka saamelaisporonhoidolle. 

11 Keskeiset suojelu- ja 
käyttöarvot sekä uhkat 

 Muutokset tehty. 

Liittyen suurpetojen aiheuttamaan uhkaan työryhmä esittää lisättäväksi kasva-
viin suurpetojen määrään maininnan tulokaslajeista. Ilves ei kuulu Hammas-
tunturin erämaa-alueen luonnolliseen eläinkantaan vaan on tulokaslaji.  

11 Keskeiset suojelu- ja 
käyttöarvot sekä uhkat 

Petoasiat kuuluvat riistahallin-
non vastuulle. 

Ei muutoksia suunnitelmaan. 

Kohtaan kotitarvekalastus esitettiin uhaksi kalastuslain kokonaisuudistus, mikä 
uhkaa lopettaa kotitarvekalastuksen.  

11 Keskeiset suojelu- ja 
käyttöarvot sekä uhkat 

 Ei muutoksia suunnitelmaan. 

Päämäärää 5 esitetään korjattavaksi muotoon: saamelaiskulttuurin turvaami-
nen. Tavoitteen alkuosa esitetään kirjoitettavaksi seuraavaan muotoon: Ko-
neellinen kullankaivu ei heikennä luonnonarvoja eikä vaikeuta saamelaiskult-
tuurin harjoittamista. Saamelaista kalastuskulttuuria turvataan seuraamalla ve-
den laatua ja poikastuotantoa. Toimenpiteisiin esitetään lisättäväksi Metsähal-
lituksen päätös saamen käsityön raaka-aineiden hankinnasta erämaa-alueilla.  

 12 Uhkatekijöiden tor-
juminen, vaikutusten 
arviointi ja seuranta 

 

Kirjattu suunnitelmaan tavoit-
teeksi: Saamelaiskulttuurin har-
joittamisen edellytysten turvaa-
minen muun maankäytön hai-
toilta. 
Toimenpiteisiin lisätty esitetty 
päätös. 

Päämäärään laidunrauhan turvaaminen esitetään lisättäväksi maininta siitä, 
että koiravaljakkotoiminta ei saa uhata poronhoidon harjoittamisedellytyksiä. 
Kohdan toimenpiteitä esitetään täydennettäväksi seuraavasti: tiedottaminen, 
opastaminen, henkilöstökoulutus, valvonnan yhteistyö poronhoitajien kanssa, 
seuranta, maastoliikenne- ja koiravaljakkoluvat. 

12 Uhkatekijöiden torju-
minen, vaikutusten arvi-
ointi ja seuranta 

 Lisätty suunnitelmaan. 
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Kohtaa kehittämisedellytys 1 esitetään uudelleenmuotoiltavaksi tavoitteiden 
osalta seuraavasti: Luodaan edellytykset retkeilijöiden määrän maltilliselle kas-
vulle Ivalojoella. Luodaan edellytykset kultaperinnetiedosta kiinnostuneiden 
asiakkaiden määrän maltilliselle kasvulle.  

12 Uhkatekijöiden torju-
minen, vaikutusten arvi-
ointi ja seuranta 

 Täydennetty suunnitelmaan. 

Tässä vaiheessa työryhmä esittää vaikutusten arviointitaulukkoa täydennettä-
väksi laidunrauhan osalta koiravaljakkotoiminnalla ja riskiksi määritetään re-
surssien puute.  

12 Uhkatekijöiden torju-
minen, vaikutusten arvi-
ointi ja seuranta 

 Täydennetty suunnitelmaan. 

Kohtaan vaikuttavuuden seuranta esitetään tarkennuksia. Poronhoidon turvaa-
misen osalta esitetään toimenpiteeksi suurpetojen määrän pienentämistä ny-
kyisestä ja mittaristona voisi harkita esimerkiksi vasaprosenttia. Saamelaiskult-
tuurin ja poronhoidon turvaamisen osalta vaikuttavuuden seuranta edellyttää 
yhteistyötä paliskuntien ja saamelaiskäräjien kanssa.  

12 Uhkatekijöiden torju-
minen, vaikutusten arvi-
ointi ja seuranta 

Ei esitetty toimenpiteeksi suur-
petojen määrän pienentämistä. 

Lisätty suunnitelmaan, että vai-
kuttavuuden seuranta edellyttää 
yhteistyötä paliskuntien ja saa-
melaiskäräjien kanssa. 

Merkittävää virkistyskalastusta ei tulisi ohjata vaellusjokiin kutuaikana, jotta 
poikas- ja taimentuotanto ei vaarannu. Kotitarvekalastuksen harjoittamisedelly-
tykset turvataan. Kalastuskiintiöiden kestävyyttä tulee arvioida alueellisesti 
osana HKS:n toteutumisen seurantaa.  

16 Erätalouden toimen-
piteet 

Taimen on rauhoitettu kutuai-
kana 

 

Erityisesti tulee rajoittaa kevättalveen ajoittuvaa moottorikelkkailua urien ulko-
puolisilla alueilla vasonta-aikaan. Opastusviestintää ja valvontaa tulee lisätä, 
mutta myös asennekasvatusta. Moottorikelkkailun vaikutuksia tulee seurata ja 
ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin kielteisten vaikutusten hillitsemiseksi. Koira-
valjakkotoiminta tulee ohjata erämaa-alueen ulkopuolelle. Kullankaivuun vaiku-
tuksia tulee seurata tarkasti. Poronhoitoon kullankaivu vaikuttaa laidunalueiden 
menetyksinä, maastoliikenteen lisääntymisenä ja kaivantojen kautta. Poronhoi-
don kannalta on tärkeää, että kaivumontut tasataan toiminnan loputtua.  

17b Poronhoidon toi-
menpiteet 

Moottorikelkkailuun voidaan 
puuttua valistuksella ja lupaeh-
doissa. Jokamiehen oikeudek-
si tulkittavaa koiravaljakkotoi-
mintaa ei voida ohjata hks:ssä 

Täydennetty suunnitelmaan. 

Työryhmä esittää omaa lisäysehdotustaan täydennettäväksi seuraavasti sa-
rakkeessa ”ohje”: Maastoliikennelupia myönnettäessä huoltoajoon kuullaan 
alueen paliskuntia ennen asian ratkaisua.  

13A: Retkeily- ja luon-
tomatkailuvyöhyke 

Ei yksittäisissä luvissa. Lupien 
myöntämisperiaatteista voi-
daan neuvotella. 

Täydennetty suunnitelmaan. 

Kohtaa vesiretkeilyn kuvaus esitetään täydennettäväksi siten, että reittikuvauk-
set laaditaan luontoon.fi- ja lundui.fi-tietoa täydentäen.  

 
 

15 Luonnon virkistys-
käyttö: retkeilyn ja luon-
tomatkailun toimenpi-
teet 

 Täydennetty suunnitelmaan. 

Kohtaa palveluvarustuksen parantaminen esitetään tarkennettavaksi seuraa-
vasti: uusien rakenteiden ja rakennusten rakentaminen on mahdollista ole-
massa olevien rakennusten läheisyyteen huomioiden kulttuuriarvot sekä po-
ronhoidon ja saamelaiskulttuurin tarpeet. Kämppien käyttötarkoitusta voidaan 
muuttaa tarvittaessa kuitenkin huomioon ottaen paikallinen käyttö ja eräretkei-
lyperinne sekä poronhoidon ja saamelaiskulttuurin tarpeet.  

15 Luonnon virkistys-
käyttö: retkeilyn ja luon-
tomatkailun toimenpi-
teet 

 Täydennetty suunnitelmaan 

Kohta muu liikenne esitetään tarkennettavaksi uudistetun vesilain määräyk-
sillä.  

17 muun luonnonvaro-
jen ja alueiden käytön 
toimenpiteet 
 

 Täydennetty suunnitelmaan 
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Lausunto ja lausuja 
Suunnitelman osa/ 
lomake 

Metsähallituksen vastine Aiheutunut toimenpide 

Kohtaa urheilutapahtumien järjestäminen esitetään täydennettäväksi siten, 
Metsähallitus kuulee paliskuntia ennen kuin myöntää luvan/suostumuksen par-
tioleirin tai suunnistuskilpailun järjestämiseen. 

17 muun luonnonvaro-
jen ja alueiden käytön 
toimenpiteet 
 

Ei yksittäisissä luvissa. Lupien 
myöntämisperiaatteista voi-
daan neuvotella 

Täydennetty suunnitelmaan 

Kohtaa muu käyttö, viimeinen sarake esitetään tarkennettavaksi esimerkiksi 
seuraavasti: suunnittelualueen läheisyydessä tapahtuvan muun toiminnan, ku-
ten kaavoituksen ja kaivostoiminnan kielteisten vaikutusten minimoiminen alu-
een Natura-arvoille edellyttää tehokasta edunvalvontaa. 

17 muun luonnonvaro-
jen ja alueiden käytön 
toimenpiteet 
 

 Täydennetty suunnitelmaan 

Vuorhavaaran ”Lapin palkisen” kämpän kuvausta esitetään tarkennettavaksi. 
Kuvauksen kaksi viimeistä lausetta (käyttäjät huoltavat itse kämppää tarpeen 
mukaan. Mikäli Lapin paliskunta haluaa, kämpästä voidaan tehdä sopimus pa-
liskunnan kanssa, jolloin paliskunta päättää kämpän käytöstä.) esitetään pois-
tettavaksi ja korvattavaksi seuraavalla lauseella: Mikäli Lapin paliskunta ha-
luaa ottaa kämpän käyttöönsä, siitä tulee tehdä sopimus Metsähallituksen 
kanssa. 

18 Hallinto  Muutettu suunnitelmaan. 

Työryhmä esittää lisäksi, että tässä yhteydessä tuodaan esille myös Viljanie-
men kämppään kohdistuvat toimenpiteet. 

18 Hallinto  Lisätty linjaus suunnitelmaan. 
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Lausuntoyhteenveto 
Lausunto ja lausuja 

Suunnitelman 
osa/lomake 

Metsähallituksen vastine Aiheutunut toimenpide 

 
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: 

   

Suunnittelualueen lajistotiedot liitteessä 2 informatiivinen lajilista, 
josta selviää lajien uhanalaisuus, luonto- ja lintudirektiivin tarkoit-
tamat lajit, erityisesti suojeltavat lajit ja esiintymien ja lajien 
määrä alueella. 
 
Hoito- ja käyttösuunnitelmasta tulisi kuitenkin paremmin ilmetä, 
kuinka tarkasti luontodirektiivin luontotyypit ja kasvi- ja eläinlajis-
to sekä lintudirektiivin linnusto on selvitetty Hammastunturin erä-
maa-alueen eri osa-alueilla. Yhteenvedon nykytilan kuvauksen 
lajistossa on mm. mainittu tiettyjä puutteita sammal- ja jäkäläla-
jistosta, selkärangattomista sekä pienemmistä petolinnuista ja 
vesilinnuista. Myös hoito- ja käyttösuunnitemassa tulisi esittää 
lähivuosien lajistoinventointien kohdelajit ja/tai osa-alueet, joiden 
luontotyyppi- ja lajistotietoa on syytä tarkentaa. 

5 Lajisto, 
14 Luonnon ja 
kulttuuriperinnön 
suojelun toteutus 

Suunnitelmassa todetaan, että erämaa-alueen lintula-
jisto ja suurpedot tunnetaan kohtuullisen hyvin, mutta 
tiedot nisäkkäistä sekä matelijoista ovat heikot. Erä-
maa-alueen putkilokasvilajisto oli hyvin tiedossa jo edel-
listä hks:aa tehtäessä. Huonosti tunnettuja lajiryhmiä 
ovat sammalet ja jäkälät.  
 
Lähivuosien lajistoinventointien kohdelajit esitetään to-
teutustaulukossa 14. 
 
 

Täydennetty luontotyyp-
pien osalta lomakkeeseen 
14 

Alueen vesistöjen ja niiden tilan kuvauksessa on huomioitu val-
tioneuvoston hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat. Hoito- ja 
käyttösuunnitelmassa vesien tilatavoitetilaksi on asetettu veden 
laadun pysyminen erinomaisena ja vesistöjen luontaisten kala-
kantojen ja muun eliöstön säilymisen elinvoimaisena ja runsaa-
na. Tämä vastaa pääosin vesienhoitosuunnitelmissa asetettuja 
tavoitteita vesien tilan säilyttämiseksi erinomaisena tai hyvänä. 

3 Eloton luonto: 
vesistöt ja geolo-
gia  
 

Suunnitelmaluonnosta tukeva kommentti. Ei muutoksia. 

Vesienhoitolain mukaan pintavesien tila koostuu ekologisesta ja 
kemiallisesta tilasta sekä pohjavesien osalta määrällisestä ja ke-
miallisesta tilasta. Samaa terminologiaa olisi yhtenäisyyden 
vuoksi hyvä käyttää myös HKS:ssä. Kappaleessa 3 ’Eloton luon-
to’: vesistöt ja geologia vesien tilaa on kuvattu sekä vesienhoito-
suunnitelmissa käytetyn ekologisen luokittelun että aiemmin käy-
tössä olleen vesien käyttökelpoisuusluokituksen mukaisesti. 
Käyttökelpoisuusluokitusta ei enää käytetä vesien tilan kuvaami-
sessa ja sen perusteet poikkeavat ekologisen tilan luokittelusta 
siinä määrin, että käyttökelpoisuusluokituksen käyttöä tulisi vält-
tää vesien tilaa arvioitaessa. 

3 Eloton luonto: 
vesistöt ja geolo-
gia  
 

 Muutettu suunnitelmaan. 

Tavoitteen asettelussa (s. 43) ‘Vesistöt säilyvät luonnontilaisena’ 
toimenpideosiossa mainitaan vaikuttaminen lupamenettelyissä ja 
yhteistyö valvovien viranomaisten kanssa. Mh:n valvonta sekä 
kalakantojen tilan seuranta, valvonta ja kalastuksen sääntely. 
Tähän voisi selkeyden vuoksi lisätä muutkin suunnitelmassa 
esiin tuodut vesistöjen tilaan myönteisesti vaikuttavat toimenpi-
teet. Tällainen on ainakin porojen ruokintakielto vesistöjen päällä 
ja vesistöjen välittömässä läheisyydessä. 

12 Uhkatekijöiden 
torjuminen, vaiku-
tusten arviointi ja 
seuranta 
 
 
 

 
Täydennetty suunnitel-
maan 
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Lausunto ja lausuja 
Suunnitelman 
osa/lomake 

Metsähallituksen vastine Aiheutunut toimenpide 

Mahdolliset tulvasuojeluhankkeet on arvioitu hks:ssä uhkana 
alueen erämaisuudelle. Ne voivat kuitenkin vaikuttaa myös ve-
sien tilaan riippuen toteutustavasta. Tulvariskien hallintaa koske-
van lain (2010/620) mukaan tulvariskien hallintasuunnitelmissa 
esitetyt toimenpiteet sovitetaan yhteen vesienhoidon ympäristö-
tavoitteiden kanssa. Ivalon taajama on nimetty merkittäväksi 
tulvariskialueeksi Ivaljoen tulvien vuoksi ja alueelle tullaan laati-
maan tulvariskien hallintasuunnitelma vuoteen 2015 mennessä. 

11 Keskeiset suo-
jelu- ja käyttöarvot 
sekä uhkat  
 

 
Täydennetty suunnitel-
maan 

 
Lapin aluehallintovirasto: 

  
 
 

Ei huomautettavaa suunnitelmasta  Suunnitelmaa tukeva kommentti 
Ei muutoksia suunnitel-
maan. 

 
Lapin rajavartiosto: 

   

Ei huomautettavaa suunnitelmasta  Suunnitelmaa tukeva kommentti 
Ei muutoksia suunnitel-
maan. 

 
Lapin liitto: 

   

Suunnittelualue sijaitsee pääosin Pohjois-Lapin maakuntakaa-
van alueella, vahvistettu 27.12.2007. Maakuntakaavassa alue on 
osoitettu erämaa-alueeksi (Se 6515). Lisäksi alueelle on osoi-
tettu maakuntakaavassa saamelaisten kotiseutualue (sa), 
erityisesti poronhoitoa varten tarkoitettu alue, paliskunnan raja, 
rakennussuojelualue (SR 3075), erityisalue (E 1824), kulttuuri-
ympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue (ma 
5963, ma 5937 ja ma 5938), seututie (st), yhdystie (yt), yhdystie 
ohjeellinen linjaus, moottorikelkkailureitti, moottorikelkkailureitti 
yhteystarve, ulkolureitti, kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti 
merkittävä tie tai reitti sekä todennäköinen mineraalivarastoalue 
(ek 1). 
 
Kittilän kunnan alueella on voimassa Tunturi-Lapin maakunta-
kaava, jonka ympäristöministeriö vahvisti 23.6.2010. Korkein 
hallinto-oikeus hylkäsi Tunturi-Lapin maakuntakaavasta tehdyt 
valitukset 16.5.2012. Tunturi-Lapin maakuntakaavassa alue on 
osoitettu erämaa-alueeksi (Se 6515) sekä alueelle on osoitettu 
erityisesti poronhoitoa varten tarkoitettu alue ja paliskunnan raja. 
 
Molemmissa maakuntakaavoissa on annettu samansisältöisiä 
yleismääräyksiä. Suojelualueiksi osoitetuilla alueilla on voimassa 
maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukainen ehdollinen raken-
tamisrajoitus. Malminetsintä ja siihen liittyvät toimenpiteet 

1 Suunnittelualu-
een kuvaus ja 
suunnittelutilanne. 

 

Täydennetään suunnitel-
maan kaikki suunnittelualu-
etta koskevat maakunta-
kaavojen kaavamääräyk-
set. 
 
Täydennetty suunnitelmaa 
kuvaamalla sen suhdetta 
maakuntakaavaan ja valta-
kunnallisiin alueidenkäyttö-
tavoitteisiin (liite 5.) 
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Lausunto ja lausuja 
Suunnitelman 
osa/lomake 

Metsähallituksen vastine Aiheutunut toimenpide 

alueella on turvattava. Poronhoidon ja muiden luontaiselinkeino-
jen toiminta- ja kehittämisedellytykset tulee turvata. 
 
Hoito- ja käyttösuunnitelmassa on suppea esitys maakuntakaa-
voista sekä suhteesta maakuntakaavoissa suunniteltuun maan-
käyttöön. 
 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottami-
nen koskee valtion viranomaisia, joiden tulee toiminnassaan ot-
taa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, edistää 
niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia 
aluerakenteen ja alueidenkäytön kannalta. Viranomaisten on 
myös suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä 
ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava 
huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsot-
tava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista. Viran-
omaisvaikutus on voimassa siinä laajuudessa kuin ertyislainsää-
däntö sen sallii. Hoito- ja käyttösuunnitelmaa tulisi täydentää ku-
vaamalla sen suhdetta maakuntakaavaan sekä valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamiseen. 
 
Saamelaiskäräjät: 

   

Saamelaiskäräjät pitää HKS:n valmistelun yhteydessä toteutet-
tua Akwé: kon -prosessia tärkeänä. Saamelaiskäräjät tukee 
Akwé: Kon -työryhmän tekemiä esityksiä Hammastunturin hoito- 
ja käyttösuunnitelmaan, koska esitykset tukevat saamelaisten oi-
keutta ylläpitää ja harjoittaa omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saa-
melaiskäräjät pitää ehdottoman tärkeänä sitä, että Akwé: Kon -
työryhmän esittämät asiat tulee säilyttää ohjelmassa sellaise-
naan eikä niitä tule heikentää.  

   

Jos hoito- ja käyttösuunnitelmaan jatkotyössä Metsähallitus 
päättäisi esittää saamelaisten oikeuksien heikentämistä ja Akwé: 
Kon -työryhmän esitysten poistamista, on asiassa järjestettävä 
saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaiset neuvottelut. Muutoin neuvot-
teluihin ei ole tarvetta, ellei Akwé: Kon -työryhmä sitä esitä. 
 
Saamelaiskäräjät hyväksyy Hammastunturin erämaa-alueen 
hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksen 22.5.2012 edellä maini-
tuin varauksin. 

 
Ei merkittäviä muutoksia. 
Muutokset on lähetetty tiedoksi Akwé: Kon -ryhmälle.  

 

 
Saamelaismuseo Siida: 
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Lausunto ja lausuja 
Suunnitelman 
osa/lomake 

Metsähallituksen vastine Aiheutunut toimenpide 

Hammastunturin erämaa-alueen kulttuuriperintöä koskevassa 
nykytilan kuvauksessa ja yhteenvedossa mainitaan lause, joka 
toistuu muissakin paikoin kulttuuriperintöä käsiteltäessä: 
”Alueelta ei tunneta varmoja saamelaisperäisiä kulttuuriperintö-
kohteita muutamaa erotusaitaa lukuun ottamatta.” Esimerkiksi 
Hammasjärven ympäristössä sijaitsee useampia historiallisen 
ajan kenttiä, jotka ovat erittäin todennäköisesti saamelaisperäi-
siä, mm. Akuniemen, Kirakkajoen suun ja Kaapin kenttä. Lisäksi 
Hammasjärven länsilaidalla sijaitseva Viljaniemen tila, joka on 
perustettu evakon jälkeen vanhaan, tuolloin olemassa olleeseen 
asionkenttään. Tilan rakensi Kaapin Jounin poika, Aslak J. P. 
Aikio. Kaapin Jounikin on asustellut Hammasjärvellä, mistä 
erään Hammasjärven niemen Kaapinniemi-nimitys lienee peräi-
sin. 
 
Kappaleessa todetaan myös seuraavaa: Saamelaiskulttuuriin ei 
kuulu laajojen rakenteiden rakentaminen, minkä johdosta mui-
naisia saamelaisia kulttuurikohteita on vähän.” Saamelaisessa 
kulttuurissa ei ole tapana jättää jälkiä maastoon. Esimerkiksi 
asumusrakenteet ovat olleet keveitä, minkä vuoksi esihistorial-
lisen tai jopa historiallisen ajan asuinpaikkojen havaitseminen 
maastossa on vaikeaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kult-
tuuriperintökohteita on vähän vaan että kaikkia kohteita ei ole 
vielä pystytty havaitsemaan ja löytämään. Samaa asiaa tulisi 
korostaa myös osion viimeisessä kappaleessa. Ehdotus: 
”Tämänhetkisten tutkimusten perusteella Hammastunturin erä-
maan muinaisjäännöksistä tyypillisin on pyyntikuoppa. Erämaa-
alueelta tunnetaan löytöpaikkojen lisäksi myös esihistoriallisia 
asuinpaikkoja, historiallisen ajankenttiä ja erilaisia kultahistorial-
lisia kohteita”.

6 Kulttuuriperintö  Muutettu suunnitelmaan. 

Yhteenvedossa (10B Poronhoito) mainitaan, että ”Kesäajan 
poroja paimennetaan erikseen.” Lause on hieman hämäävä, sillä 
poroja ei tiettävästi kesäaikana Hammastunturin alueella 
varsinaisesti paimenneta. Toki alkukesästä Hammasjärven 
paliskunnalla on vasanmerkitys Risupäillä. 
 

10b Poronhoito  
Muutettu suunnitelmaan. 
 
 

Keskeiset arvot ja uhat -osioon tulisi kulttuuriarvona lisätä myös 
arkeologinen kulttuuriperintö. Alueella on runsaasti esihistorialli-
sia ja historiallisia muinaisjäännöksiä, jotka kertovat alueen käy-
töstä pitkällä aikavälillä. Uhkana arkeologisen kulttuuriperinnön 
säilymiselle on alueen tutkimattomuus. Hammastunturin erä-
maa-alueella on arkeologisesti inventoitu vain keskeisiä alueita, 
mutta esimerkiksi tunturialueet sekä pienet järvet ja joet ovat vie-
lä tutkimattomia. Myöskään 1800-luvun lopun kultaryntäyksen 

11 Keskeiset suo-
jelu- ja käyttöarvot 
sekä uhkat  
 

 Muutettu suunnitelmaan 
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Lausunto ja lausuja 
Suunnitelman 
osa/lomake 

Metsähallituksen vastine Aiheutunut toimenpide 

aikaisia kultahistoriallisia kohteita ei ole riittävästi kartoitettu. 
Tutkimattomien alueiden uhkana ovat uudet valtaukset ja ko-
neellinen kullankaivu. Mikäli kulttuuriperintökohteita ei uusilla 
valtauksilla ole vielä tunnistettu tai tutkittu, ne useimmiten tuhou-
tuvat lapio- tai konekaivun alkaessa. Kulttuuriperinnön monipuo-
liset inventoinnit ja niiden kautta lisääntynyt tietoisuus alueen 
menneisyydestä tuovat lisäarvoa alueen asukkaille ja matkaili-
joille. 
 
Toteutus-osiossa arkeologiset kohteet on jätetty ilman suunnitel-
maa. Alueella tulisi tehdä arkeologista lisäainventointia tai tar-
peen vaatiessa arkeologisia tarkastuksia. Inventointien kiireelli-
syysaste on suuri, eli niitä tulisi tehdä 5 vuoden sisällä alueella 
lisääntyvien kaivosvaltauspaineiden vuoksi. Lisäselvityksiä voi-
daan tehdä yhteistyössä Saamelaismuseo Siidan Saamelaisen 
kulttuuriympäristöyksikön kanssa. 
 

14 Luonnon- ja 
kulttuuriperinnön 
suojelun toimenpi-
teet 

 Muutettu suunnitelmaan 

 
Sodankylän kunta: 

   

Kunnalla ei ole huomauttamista uudistetusta Hammastunturin 
erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta. 
 

 Suunnitelmaa tukeva lausunto 
Ei muutoksia suunnitel-
maan. 

 
Kittilän kunta: 

   

Kunnalla ei ole huomautettavaa Hammastunturin erämaa-alueen 
hoito- ja käyttösuunnitelman uudistamisesta. 
 

 Suunnitelmaa tukeva lausunto 
Ei muutoksia suunnitel-
maan. 

 
Inarin kunta: 

   

Saamelaiskäräjien asettamalle Akwé: Kon -työryhmälle on an-
nettu muita parempi oikeus lausua mielipiteensä hoito- ja käyttö-
suunnitelmasta. Työryhmän kannanotoista on laitettu suunnitel-
maan oma osionsa.  
 
Saamelaiskäräjien nimeämän Akwé: Kon -työryhmän oikeutus 
on tunnustettava, mutta se on vasta osa vaadittavaa tasapuolis-
ta Akwé: Kon -prosessia. Paikallisyhteisöt ovat jääneet määrittä-
mättä kokonaan. Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyt-
tösuunnitelmassa käytössä oleva tulkinta Akwé: Kon -prosessis-
ta loukkaa paikallisyhteisöjen perustuslaillisia oikeuksia tasapuo-
liseen kohteluun eikä tulkinnan voida katoa täyttävän Akwé: Kon 
-ohjeissa määriteltyjä kriteereitä. 
 

20 Osallistaminen 

Metsähallituksen tulee toiminnassaan Metsähallitukses-
ta säädetyn lain (1378/2004) mukaan ottaa huomioon 
saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytykset. Akwé: 
Kon -menettely on työkalu, jolla Metsähallitus saa aikai-
sempaa paremmin selville maankäytön suunnittelun eri 
vaiheissa, mitä nämä edellytykset saamelaisten näkö-
kulmasta olisivat ja miten eri vaihtoehdot näihin edelly-
tyksiin vaikuttaisivat. Jälkikäteen kysyttävä lausunto ei 
ole rakentava tapa toteuttaa tätä Metsähallitukselle erik-
seen lainsäädännöllä määrättyä tehtävää. 
 
Vuodelle 2011 laaditussa Metsähallituksen ja ympäris-
töministeriön tulossopimuksessa Metsähallituksen julki-
siksi hallintotehtäviksi määritellään mm. yhteistyö saa-

Ei muutoksia suunnitel-
maan. 
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Hammastunturin erämaan hoito- ja käyttösuunnitelman osallista-
minen on laajaa ja se ehkä täyttäisi itsessään Akwé: Kon -pro-
sessin edellytykset, mutta silloin yhdellä (Akwé: Kon) työryhmäl-
lä ei saa olla muita parempi oikeus arvioida muiden mielipiteitä. 
 
Sivulla 46 annettu oikeutus Akwé: Kon -työryhmälle arvioida 
suunnitelman vaikutuksista lausuntokierroksen jälkeen ei täytä 
hyvän hallinnon vaatimuksia. 
 
Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma on 
vahva esitys perinteisen hoito- ja käyttösuunnitelman osalta. 
Uutena asiana tullut Akwé: Kon -prosessi on jäänyt erittäin sup-
peaksi, ehkä jopa perustuslain vastaiseksi yritelmäksi. 
 
BD-sopimuksen 8 j artikla ja siihen perustuva Akwé: Kon -ohjeis-
tus tulee suhteuttaa bd-sopimuksen tavoitteisiin, eikä sen osia 
saa nostaa irralleen tavoitteen asettamista päämääristä. Bd-
sopimuksen tavoitteisiin kuuluva oikeudenmukaisuuden ja 
tasapuolisuuden vaatimus edellyttää alkuperäiskansan ja paikal-
lisyhteisöjen laajaa tulkintaa. Saamelaiskäräjät eivät nykymuo-
dossaan edusta alueella satoja vuosia eläneitä asukkaita katta-
vasti, kuuluivatpa ne alkuperäiskansaan tai paikallisyhteisöihin. 
Erämaa-alueella asuu vähän ihmisiä ja pääosin alueen hyödyn-
täjät tulevat erämaa-alueen ulkopuolelta 
 
 

melaiskulttuurin edellytysten turvaamiseksi saamelais-
ten toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Sopimuksessa 
ympäristöministeriö on antanut tulostavoitteen (6.2): 
”Metsähallitus toteuttaa biodiversiteettisopimuksen 8j 
artiklaa ottamalla käyttöön Akwé: Kon -ohjeistuksen 
Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunni-
telman laadinnassa…” 
  
Akwé: Kon -menettely ei ole vähentänyt eikä tule vä-
hentämään muiden tahojen osallistumis- ja vaikuttamis-
mahdollisuuksia. Kaikilla paikallisilla ja muillakin ihmi-
sillä, yhdistyksillä, järjestöillä, kunnilla, riistanhoitoyhdis-
tyksellä, kalatalousneuvottelukunnalla jne. on laajat ja 
monipuoliset mahdollisuudet tuoda esille näkemyksiään 
hoito- ja käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä.  
 
Hammastunturin hoito- ja käyttösuunnitelman laadin-
nassa merkittävää roolia kantoi yhteistyöryhmä, johon 
on kutsuttu laajasti kaikki tärkeimmät sidosryhmät. Tä-
män lisäksi osallistuminen on ollut mahdollista yleisöti-
laisuuksissa, sähköpostilla, netissä, puhelimitse, henki-
lökohtaisin käynnein jne.  
 
Lopullisista suunnitelman kirjauksista kantaa vastuun ja 
velvollisuuden edelleen Metsähallitus nykyisen lainsää-
dännön mukaan. Erämaiden ja kansallispuistojen hoito- 
ja käyttösuunnitelmat vahvistaa ympäristöministeriö. 

Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman liit-
teessä 4 on Saamelaiskulttuuriin liittyviä määritelmiä. Saamelais-
kulttuuri on määritelty ahtaasti siten, että siihen kuuluvat saamen 
kieli ja perinteiset saamelaiselinkeinot. Hoito- ja käyttösuunnitel-
massa on määritelty saamelainen poronhoito, joka on hoito- ja 
käyttösuunnitelman mukaan kulttuurinen elinkeino ja perustuu 
mm. saamen kieleen. Hoito- ja käyttösuunnitelmasta ei käy ilmi, 
että alueella on myös merkittävä suomenkielinen poron-
hoitokulttuuri. Poikkeaako suomenkielinen poronhoitokulttuuri 
saamelaisesta poronhoidosta ja mikä suomenkielisen poronhoi-
don asema on, jää epäselväksi. 

 

Saamelaiskulttuuri on määritetty suunnitelmassa katta-
vasti ja määritelmä perustuu saamelaiskäräjien käyttä-
mään saamelaiskulttuurin määritelmään ja määritelmää 
on käsitelty myös Akwé: Kon -työryhmän kokouksessa. 
 
 

Ei muutoksia suunnitel-
maan. 

Hoito- ja käyttösuunnitelman sivulla 61 on maininta, että alueelle 
ei perusteta uusia merkittyjä moottorikelkkailu-uria tai -reittejä. 
Olemassa olevat moottorikelkkailu-urat pidetään kunnossa ja 
merkittynä. Metsähallitus ei aktiivisesti lähde muuttamaan ole-
massa olevaa moottorikelkkauraa maastoliikennelain mukaiseksi 
moottorikelkkailureitiksi.

17 A Muun luon-
nonvarojen ja alu-
eiden käytön toi-
menpiteet 

Suunnitelmassa todetaan, että mikäli erämaiden moot-
torikelkkauria muutetaan myöhemmin yleisesti moottori-
kelkkareiteiksi, voidaan Hammasjärven moottorikelkka-
ura myös muuttaa reitiksi.  

Ei muutoksia suunnitel-
maan. 
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Kannanotto on perusteltu, koska vuoden 2011 tulostavoitteena 
oli myydä 6 800 moottorikelkkauralupaa, mutta totetuma oli 
5 430 moottorikelkkauralupaa. 
Suunnitelmassa kielletään mm. koiravaljakoiden käyttö yritys-
toimintaan.  
Voisi kuvitella, että yritysmuotoinen, lupaan perustuva koiraval-
jakkotoiminta olisi helpompi valvoa kuin yritystoiminnan ulkopuo-
linen koiravaljakkotoiminta. Koiravaljakkotoiminta ei liene biodi-
versiteettisopimuksen tarkoittama uhka biologisen monimuotoi-
suuden suojelulle vaan yhden elinkeinon tarve rajoittaa muiden, 
jopa alkuperäiskansaan ja muihin paikallisyhteisöihin kuuluvien 
oikeutta ansaita elantonsa erämaan alueelta. 

17 A Muun luon-
nonvarojen ja alu-
eiden käytön toi-
menpiteet 

Saariselän alueella on koiravaljakkoyrittäjille osoitettuja 
reittejä. 

Ei muutoksia suunnitel-
maan. 

Saariselkä–Kultala–Saariselkä-kävelyreitti tulisi merkitä maas-
toon. Reitien merkintöjä ei tulisi jättää ainoastaan GPS-tekniikan 
varaan. 

15 Luonnon virkis-
tyskäyttö: retkeilyn 
ja luontomatkailun 
toimenpiteet 

Yhteistyöryhmän palautteen ja nykyisten resurssien vä-
hyyden perusteella Metsähallitus linjasi, että uusia reit-
tejä ei ole tarkoitus perustaa tällä suunnitelmakaudella. 

Ei muutosta suunnitel-
maan. 

 
Geologian tutkimuskeskus: 

   

Suunnitelmassa esitetään selkeästi ja kattavasti alueen hoitoon 
ja käyttöön vaikuttava lainsäädäntö sekä Metsähallituksen tavoit-
teet alueen haltijana ja maanomistajaa edustavana viranomai-
sena. Alueen geologiasta kerrotaan kallioperän, maaperän ja 
hippukullan esiintymisen osalta hyvin. Selvityksessä käy myös 
ilmi geologian merkitys kullan esiintymisessä määperässä ja 
miten alueen geologiset muodostumat yhdessä kullankaivun ja 
sen historian kanssa houkuttelevat alueelle kullankaivajien 
lisäksi myös matkailijoita. On hyvä, että hoito- ja käyttösuunnitel-
massa on otettu huomioon myös kultaperinteeseen perustuva 
geomatkailu sekä mahdollinen geopark-hanke yhteistyössä kun-
tien, Kultamuseon ja matkailuyrittäjien kanssa. Tässä kehitys-
työssä Geologian tutkimuskeskus haluaa olla myös mukana 
geologisen tiedon asiantuntijana. Geologian tutkimuskeskus on 
myös osallistunut eri puolella Pohjois-Suomea retkeilyreittien, 
luontopolkujen ja näyttelyiden suunnitteluun ja opastusmate-
riaalien laadintaan. Aihepiiriin liittyviä toimeksiantoja geologian 
tutkimuskeskuksen Pohjois-Suomen yksikössä hoitaa geologi 
Kristina Lehtinen, s-posti kristina.lehtinen(at)gtk.fi 
 

 Suunnitelmaluonnosta tukeva kommentti. Ei muutoksia. 

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa on joitakin asiavirheitä, joihin toi-
votaan korjauksia: Sivulla 8, rivillä 1 kerrotaan Lapin granuliitti-
vyöhykkeessä esiintyvän osittaisen sulamisen läpikäyneitä kiviä. 
Granuliitit edustavat kuitenkin voimakkaan uudelleen kiteytymi-
sen eli metamorfoosin läpikäyneitä kiviä. Rivillä 5 on kerrottu 

3 Eloton luonto: 
vesistöt ja geolo-
gia 

 

Muutettu suunnitelmaan. 
 
Täydennetty lähdeluette-
loon julkaisut. 
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alueen vapautumisesta jääpeitteen alta. Se tapahtui nykynäke-
myksen mukaan tuhat vuotta aiemmin kuin selostuksesta on esi-
tetty eli 10 500 vuotta sitten. Kuudennella rivillä on tekstiä viimei-
simmän jääkauden irroittamista ja murskaamista kiviaineksista. 
Sen tulee täsmentää seuraavasti: jääkauden aikaisten manner-
jäätiköiden irroittamia ja murskaamia kiviaineksia. Rivillä 7 maini-
taan, että soraa ja hiekkaa esiintyy mm. Ivalojoen alajuoksulla. 
Lause tulee tarkentaa siten, että hiekkaa ja soraa esiintyy alueen 
harjuissa sekä Ivalojoen alajuoksun jokikerrostumissa. Samalla 
sivulla neljännen kappaleen toisella rivillä on teksti, jossa kerro-
taan mannerjäätikön sulamisvesien kasaamista kumpumoree-
neista. 
 
Lähdeluetteloon tulisi sisällyttää vielä seuraavat alueen geolo-
giasta kertovat julkaisut: 
 
Johansson, Peter 2008. Ivalojoen geologiset erityispiirteet. 
Kultamuseon julkaisuja 28, 22-25. 
 
Luhta, Vesa 1992. Ivalojoki – erämainen kultajoki. Metsähallitus. 
Ylä-Lapin luonnonhoitoalue ja Pohjois-Lapin Matkailu ry. 
Kemijärvi: Lapin Painotuote Oy. 36 s. 
 
 
Hammastunturin paliskunta: 

   

Poronhoito paliskunnan alueella perustuu saamelaiseen poron-
hoitotapaan: Hammastunturin paliskunnassa on tokkakuntia, 
jotka laiduntavat eri osissa paliskuntaa talviaikaan. Keväällä ja 
kesällä merkitään vasat ja porot laiduntavat vapaasti ylängöillä. 
Paliskunnassa on kaksi vakituista kesämerkityspaikkaa, toinen 
Hammastunturin Risupäässä ja toinen Kutturassa Kekkosen 
ojan varressa. Paliskunnan erotusaidoista Juntinojan erotusaita 
sekä sen syöttöaita on erämaa-alueella.  

10 B Poronhoito  
Täydennetty suunnitel-
maan. 

Paliskunnan alueella on poronhoitotukikohtia, osa on paliskun-
nan, osa paliskunnan osakkaitten omistamia. Paliskunnan omis-
tamat tukikohdat ovat Juntinojalla, Kollumissa, Patatunturissa, 
Tupuliselässä, Vuorhavaarassa ja Ässäjärvellä. Osakkaitten 
omistamia tukikohtia on Palopäässä kahdeksan kappaletta. Erä-
maa-alueelle sijoittuu laidunkierto ja raja-aitoja. 

10 A Muu luon-
nonvarojen käyttö, 
rasitteet, käyttöoi-
keudet ja sopi-
mukset 

Sisältyy suunnitelmaan. Ei muutoksia. 

Paliskunnan mielestä hoito- ja käyttösuunnitelmalla tulee turvata 
jatkossakin poronhoidon toimintaedellytykset. Paliskunnan edus-
tajan tulee olla mukana kaikissa maankäyttöä ja toimintaa kos-
kevissa suunnittelussa.  
 

10 B Poronhoito 
Metsähallituksesta annetun uuden lain 6 § edellyttää, 
että Metsähallituksen hallinnassa olevien luonnonvaro-
jen hoito, käyttö ja suojelu sovitetaan yhteen saamelais-

Ei muutoksia. 
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ten kotiseutualueella siten, että saamelaiskulttuurin har-
joittamisen edellytykset turvataan sekä siten että poron-
hoitolaissa säädetyt velvoitteet täytetään. 
 
Aluekohtaisia hoito- ja käyttösuunnitelmia varten perus-
tetaan yhteistyöryhmät, joissa paliskunnat ovat edustet-
tuina. 
Lisäksi Metsähallitus pyytää paliskunnilta lausuntoja eri 
maankäyttöön liittyvistä asioista. 

Koiravaljakkotoiminta koetaan uhkaksi poronhoidolle eikä sitä 
paliskunnan mielestä tulisi laskea jokamiehen oikeuden piiriin. 
Vapaa ja villi kelkkailu erityisesti keväällä tunturialueella on voi-
makkaasti lisääntynyt. Huipunvalloitus pitää saada loppumaan ja 
kelkkailua tulisi ohjata keväällä pois tuntureilta porojen vasoma-
alueilta reiteille ja perinteisille kulku-urille. Nämä voitaisiin kirjata 
paikallisten maastoajoneuvolupiin. 

11 Keskeiset suo-
jelu- ja käyttöarvot 
sekä uhkat 
 
17A Muu luonnon-
varojen ja aluei-
den käytön toi-
menpiteet 

Seurataan ja pyritään vaikuttamaan valistuksella ja tar-
vittaessa lupaehdoilla.  
 
Kuntalaisten maastoliikenteen lupaehtoihin on kirjattu 
maastoliikennelain 5 § (haitan aiheuttaminen). 

Täydennetty lupaehtojen 
kirjaus lomakkeelle 17 A 

Valtaosa kullankaivuusta sijoittuu Kutturan tokkakunnan talvialu-
eelle. Pelkona on, että kun Lemmenjoen koneellinen kullankai-
vuu loppuu, paine siirtyy tälle alueelle. Kullanhuuhtojien tuomia 
ongelmia ovat esimerkiksi kaivuualueitten maisemoinnin laimin-
lyönti kaivuun jälkeen sekä kaivokselle tehtävät tiet ja rakenteet. 
Alueen kaivuukuopista löytyy vuosittain kuolleita poroja. Porot 
ovat tarttuneet sarvista kiinni naruihin, joilla kuopat on merkitty ja 
pudonneet kuoppiin. Kullanhuuhdonta-alueitten omistajia tulee 
velvoittaa siivoamaan jälkensä vuosittain. Paliskunnan edustajaa 
toivotaan mukaan Metsähallituksen tekemiin kullanhuuhdonta-
alueitten maastotarkastuksiin. 

11 Keskeiset suo-
jelu- ja käyttöarvot 
sekä uhkat, 
 
12 Uhkatekijöiden 
torjuminen, vaiku-
tusten arviointi ja 
seuranta  

Suunnitelmaluonnosta tukeva kommentti. 
 
Tukes on kaivosviranomainen ja vastaa huuhdonta-
kulta-alueiden maastotarkastuksista. 
 
 
 

Lisätty päämäärän 4. toi-
menpiteisiin:  
- paliskunnan osallistumi-
nen maastotarkastuksiin on 
suositeltavaa. 
- kaivantoja ei saa aidata 
narulla tai lippusiimalla. 

Ivalon ja Hammastunturin väliseen raja-aitaan on kullankaivajien 
toimesta tehty aukkoja. Aita ei pidä paikoin poroja ja tästä aiheu-
tuu paliskunnille kuluja. Mikäli aitaan tarvitaan veräjiä lisää, ne 
tulisi tehdä paliskunnan kanssa yhteistyössä. 

12 Uhkatekijöiden 
torjuminen, vaiku-
tusten arviointi ja 
seuranta 

Välitetään tietoa kullankaivajille asiasta. 
Ei muutosta suunnitel-
maan. 

Paliskunnan mielestä suunnitelmat Kuttura–Repojoki-tiestä ja 
tulvapadosta ovat suuria uhkakuvia poronhoidolle. Suunnitellut 
rakenteet haittaisivat merkittävästi poronhoitoa. Näistä suunnitel-
mista on luovuttava. 

11 Keskeiset suo-
jelu- ja käyttöarvot 
sekä uhkat 

Suunnitelmaluonnosta tukeva kommentti. 
Ei muutosta suunnitel-
maan. 

Lausunnossa huomioidut asiat eivät vaikuta yksin poronhoitoon 
vaan myös sen liitännäistoimiin, kuten kalastukseen ja marjas-
tukseen. On huomioitava, että Ivalojoki on Hammastunturin pa-
liskunnan eteläosan pääasiallinen kalastusalue, koska siellä ei 
ole järviä. Ivalojoen taimentuotanto turvataan kalastuksen, kul-
lankaivuun ja rakentamisen valvonnalla. 

12 Uhkatekijöiden 
torjuminen, vaiku-
tusten arviointi ja 
seuranta, 
17b Poronhoidon 
toimenpiteet 

Suunnitelmaluonnosta tukeva kommentti. 
 

Ei muutosta suunnitel-
maan. 
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Paliskunta on tyytyväinen Metsähallituksen kanssa tehtyyn kah-
denkymmenen vuoden sopimukseen hakkuitten rajoittamisesta 
paliskunnan alueella. 
 

1 Suunnittelu- 
alueen kuvaus ja 
suunnittelutilanne 

Kytkeytyneisyystarkastelussa on mainittu Lapin palis-
kunnan alueelle sijoittuvat Metsä-Lappi-kohteet.  

Tarkennettu kytkeytyneisyys-
tarkastelua Metsä-Lappi-koh-
teiden osalta ja lisätty kirjaus 
Inarin saamelaispaliskuntien 
kanssa neuvotelluista palis-
kuntasopimuksista.  

 
Paliskuntain yhdistys: 

   

Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa 
poronhoito on otettu hyvin huomioon. 

 Suunnitelmaluonnosta tukeva kommentti.  

Paliskuntain yhdistys esittää muutamia lisäyksiä hoito- ja käyttö-
suunnitelmaan.  
 
Kullankaivuun kaivannot ja kuopat tulee luiskata. Kaivannot ja 
kuopat tulee myös aidata ihmisten ja eläinten turvaliisuuden 
vuoksi. Kaivantoja ei saa aidata narulla tai lippusiimalla, koska 
porot ja muut eläimet voivat jäädä niihin kiinni. Käytöstä poistetut 
kaivannot tulee tasoittaa ja maisemoida. Koneellisesta kullankai-
vuuta ei tule lisätä erämaa-alueella. 

12 Uhkatekijöiden 
torjuminen, vaiku-
tusten arviointi ja 
seuranta 

Kaivantojen luiskaamista ja merkitsemistä korostetaan 
suunnitelmassa. 
 
Koneellisen kullankaivuun osalta asian käsittely tapah-
tuu kaivoslain sekä ja vesi- ja ympäristönsuojelulain 
mukaisissa lupaprosesseissa, joissa pyydetään lausun-
not paliskunnilta. Tukes ja AVI toimivat lupaviranomai-
sina. 

Täydennetty suunnitel-
maan kaivantojen luiskaus 
ja merkitseminen. 

Metsästäminen koirien kanssa aiheuttaa ongelmia poroelinkei-
nolle. Koirat voivat hajottaa tokkia, ajattaa, repiä ja tappaa poro-
ja. Metsästyskoirien tulisi olla porovapaita ja metsästäminen 
tulisi tapahtua vain yksi koira kerrallaan irti. Metsästämistä tulisi 
välttää porojen kokoamisalueilla syksyisin.  

16 Erätalouden 
toimenpiteet 

Vaikutetaan tiedotuksella. Lupametsästäjien neuvonta 
on jo vakiintunut käytäntö. Koirien metsästyskäyttöä oh-
jataan metsästyslain säädöksillä. Toivotaan myös palis-
kunnalta tiedottamista poronhoitotöistä alueella. 

Täydennetty kuulemispro-
sessi lomakkeelle 16 

 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos: 

   

Hammastunturin erämaa-alue on Hammastunturin paliskunnan 
laidunaluetta ympäri vuoden. Talvisin alueella laiduntaa porojaan 
7–8 tokkakuntaa, ja syksyllä porot kootaan lähinnä Juntinojan 
erotusaitaan. Sallivaaran paliskunnan syyslaitumia on erämaa-
alueella, ja siellä sijaitsee paliskunnan pääerotusaita Hirvassal-
mi, ei Hirvasniemi, kuten hoito- ja käyttösuunnitelma 
luonnoksessa virheellisesti mainitaan. Lähinnä Lapin 
paliskunnan kesälaidunalueita on erämaa-alueella. Kaikissa 
Hammastunturin erämaa-alueen paliskunnissa porojen 
laidunkierrot tapahtuvat nykyään pääasiassa este- ja 
laidunkiertoaitojen avulla, poroja paimennetaan lisäruokinnalla ja 
niitä myös tarharuokitaan. Kasvava lisäruokinta ja muuttunut 
poronhoito jätetään luonnoksessa mainitsematta. Poronhoito 
perustuu hoito- ja käyttösuunnitelmassa tehdyn nykytilan 
kuvauksen mukaan vain luonnonlaitumiin ja laidunten 
kantokyvyn turvaamiseen. Metlan laiduntutkimusten mukaan 
talvilaidunten kunto on kuitenkin myös näissä paliskunnissa 
kangasmailla erittäin huono (Mattila 2006, Mattila & Mikkola 

10 B Poronhoito 
 
4 A Natura 2000  
-luontotyypit 

Laidunnuksen vaikutukset luontotyyppeihin on tunnis-
tettu suunnitelmassa. 
 

Korjattu virheellinen nimi. 
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2008). RKTL:n viimeisimmän laiduninventoinnin mukaan jäkälä-
laidunten jäkäläbiomassat vaihtelevat Hammastunturin erämaan 
paliskuntien (Hammastunturi, Ivalo, Sallivaara) laidunalueilla 
keskimäärin välillä 135–590 kg/ha (Kumpula ym. 2009). Myös 
useimmilla muilla erämaa-alueilla jäkäliköt ovat ekologiselta tilal-
taan voimakkaasti kulluneita tai hitaasti uudistuvia. Kansallis- ja 
luonnonpuistojen tapaan erämaa-alueilla ei harjoiteta nykyään 
metsätaloutta. Sen sijaan kullankaivua ja lähinnä kultahistoriaan 
liittyvää matkailua Hammastunturin ja Ivalon paliskuntien alueella. 

Alueen Natura 2000 -luontotyyppien esittelyssä todetaan tunturi-
koivikoiden ja tunturikankaiden olevan tunturialueella vallitsevim-
pia. Niiden suojelutaso on ollut selvitysten mukaan epäsuotuisa, 
riittämätön tai heikkenevä. Tunturikankaiden ja -koivikoiden luon-
nontila on meillä, myös Hammastunturissa, heikentynyt voimak-
kaan porojen laidunnuksen ja koivikossa myös paikoin 
tunturimittarituhojen vaikutuksesta. Tunturikoivikot ovat 
uudistuneet tuhojen jälkeen huonosti, varsinkin voimakkaasti 
laidunnetuilla kesälaidunalueilla. Hammastunturin erämaassa 
tuhoalue on ollut noin 185 km2, mikä on 11% Natura 2000 -
alueen pinta-alasta. Tunturikoivikoiden osuus Hammastunturin 
Natura 2000 -alueella on jo noin 17 %. Vuonna 2008 todettiin 
tunturiluontootyyppien uhanalaisuusarvioinnissa (Raunio ym. 
2008) koko tuturialueella ja myös Hammastunturin erämaassa 
esiintyvät variksenmarja-jäkälä-tunturikoivikot, tuulikankaat ja 
kanervakankaat uhanalaisiksi (Norokorpi ym. 2008). Uusimpien 
tutkimusten mukaan porojen voimakas pensaskerroksen (koivut 
ja pajut) laidunnus heikentää Norjassa lintujen esiintymisen 
osalta luonnon monimuotoisuutta ja huonontaa selvästi 
avomaan pesijöiden, myös riekon, pesintää ja poikastuottoa (Ims 
& Henden 2012). Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos pitääkin 
tärkeänä, että myös Hammastunturin erämaa-alueella 
poronhoito olisi kestävää ja poromäärät oikeassa suhteessa 
laidunten määrään ja kuntoon nähden. Tutkimuslaitos pitää 
paliskuntakohtaisten porotaloussuunnitelmien laatimista hyvänä. 
Kuitenkin lisäruokinnan ympäristövaikutuksiin erämaa-alueella 
pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. 

17 B Poronhoidon 
toimenpiteet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suunnitelmassa on tunnistettu laidunnuksen vaikutuk-
set luontotyyppeihin ja lajeihin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ei muutoksia. 
 

Hammastunturin ensimmäisen hoito- ja käyttösuunnitelman ai-
kaan 1990-luvun puolivälissä perustiedot alueen riistalajistosta ja 
linnustosta yleensäkin olivat hyvät. Sen jälkeen aineisto on edel-
leen karttunut mm. riista- ja linnustoseurantojen myötä. Hoito- ja 
käyttösuunnitelman toteutuksessa erätalouden toimenpiteenä 
pidetään mm. sitä, että alue säilytetään kokonaisuudessaan 
metsästyskäytössä ja alueen metsästyspainetta seurataan 

8 Erätalous: nyky-
tila 
 
 

Suunnitelmaluonnosta tukeva kommentti. 
Ei muutosta suunnitel-
maan. 
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huolellisesti, mikä on erämaalain hengen mukaista. Erämaa-
alueen merkitys paikallisille metsästäjille on suuri, Metsähallitus 
myy alueelle pienriistalupia. Metsähallituksen riistatalouden 
suunnittelu- ja seurantajärjestelmässä ulkopuolisille myytävien 
lupien määrä johdetaan riistakolmiolaskentojen tuloksista, mikä 
on välttämätön edellytys turvata metsästyksen kestävyys. 
Uhkatekijöiden kartoituksessa riistalliseen virkistyskäyttöön 
(paikalliset metsästäjät ja ulkopaikkakuntalaiset lupametsästäjät) 
ei kohdistu näköpiirissä olevia uhkia. 
Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa 
on ajantasainen ja tuoreimpaan tietoon perustuva käsitys alueen 
kalakannoista ja kalastuksesta sekä potentiaalisista uhkakuvista. 
Luonnonsuojelullisesti alueen arvokkain kalakanta on Ivalojoen 
taimen, joka koostuu useista geneettisesti erilaistuneista osa-
kannoista, joista poikastuotannon kannalta merkittävä osa li-
sääntyy Ivalojoen sivujoissa, kuten Sota- ja Appisjoessa. Tällä 
hetkellä kyseiset taimenkannat eivät ole uhanalaisia, mutta ka-
lastuksen määrän lisääntyminen voi supistaa kutukannan niin 
pieneksi, että muuntelun määrä vähenee. Tämä koskee varsin-
kin Ivalojoen sivujokien populaatioita, joiden suojelua voisi suun-
nitelmassa korostaa nykyistä enemmän. Ivalojoen pohjasiika, 
joka on Inarijärveen syönnökselle vaeltava siikamuoto, on arvo-
kas, mutta sen kutualueet ovat joen alajuoksulla, missä kalastuk-
sen valvonta on huomattavasti heikompaa kuin taimenen kutu-
alueilla Ivalojoen keski- ja latvaosissa. Suunnitelmassa esitetään 
aiheellisesti edellä mainittujen kalakantojen suojelemiseksi teho-
kasta valvontaa. Tällä hetkellä Inarin kalastusalue on rauhoitta-
nut kaikelta kalastukselta Hammas-, Nuovakka-, Rulla-, Karva-, 
Kylä- ja Appisjoen alimmaiseen Appislompoloon saakka. Sota-
joen taimenen poikastuotanto on suurempaa kuin edellä maini-
tuissa joissa, joten sen kalastuksen säätelyyn kannattaisi suun-
nitelmassa kiinnittää erityistä huomiota. 

8 Erätalous: nyky-
tila 
 
16 Erätalouden 
toimenpiteet 

Kalastuksen säätely perustuu kalastusalueen päätök-
siin.  

Ei muutosta suunnitel-
maan. 

Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman 
luonnoksen sivun 3 yhteenveto-osion kohtaan 9 Tutkimus tulisi 
lisätä Nykyisiin tutkimuksiin ”Riista- ja kalatalouden tutkimus-
laitos (RKTL), Inarijärven ja sen sivuvesien velvoitetarkkailu” 

9 Tutkimus  
Täydennetty suunnitel-
maan 

 
Metla, Pohjois-Suomen alueyksikkö: 

   

Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma on 
huolella laadittu ja perusteellinen esitys laajasta erämaa-alu-
eesta, sen nykytilasta ja alueen kehittämisestä lähitulevaisuu-
dessa. Suunnitelma on laadittu laajan paikallisen yhteistyöryh-
män kera ja saamelaisista koostuvan Akwé: Kon -ryhmän avulla. 

 Suunnitelmaluonnosta tukeva kommentti. 
Ei muutoksia suunnitel-
maan. 
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Erityisen hyvin ja asiantuntevasti suunnitelmaa onkin kommen-
toinut em. ryhmä, kuten liitteestä 3 ilmenee.  
Sivulla 3 mainitaan, että erämaisuus on parantunut erämaahak-
kuista luovuttaessa. Ehkäpä paremminkin erämaisuus on säily-
nyt entisellään, kun hakkuita ei ole tehty lukuun ottamatta vähäi-
siä harvennushakkuita vuosituhannen vaihteessa.  

1 Suunnittelualu-
een kuvaus ja 
suunnittelutilanne 

 Muokattu tekstiä. 

Sivulla 11 todetaan, että laidunten tämänhetkinen kunto ei ole 
tiedossa, koska alueella ei ole tehty uusia mittauksia vuoden 
2008 jälkeen. Koska poromäärät ovat pysyneet ennallaan, mi-
tään suurta muutosta laidunten kunnossa ei ole voinut tapahtua-
kaan, joten lauseen voisi jättää pois. Seuraavassa kappaleessa 
mainitaan laidunalueiden supistumisen ja pirstoutumisen vaikut-
tavan erämaa-alueen laidunten kuntoon. Kun Hammastunturin 
erämaassa ei ole kumpaakaan tapahtunut, eivät nämä ole voi-
neet vaikuttaa laidunten kuntoonkaan. Samalla sivulla mainitaan 
myös laidunten kuntoa uhkaavasta kilpailevasta maankäytöstä. 
Voisi tarkentaa, mitä tällä tässä yhteydessä tarkoitetaan.  

4 Natura 2000  
-luontotyypit 

Suunnitelmassa on huomioitu valmistuneet tutkimukset. 
Täydennetty suunnitel-
maan. 

Sivulla 30 on kuvattu alueella tehtyjä tutkimuksia, joista Metlan 
metsänrajatutkimusta tehdään Hammastunturin erämaa-aluetta 
huomattavasti laajemmalla, koko Ylä-Lapin käsittävällä alueella. 
Tällä tavalla rajaten voisi mainita myös laajan, Ylä-Lapin metsien 
kestävää käyttöä selvittäneen tutkimuksen, jossa Inari oli ydin-
alue ja Hammastunturin alue osa sitä ja johon osallistuivat oh-
jausryhmän jäseninä kaikki paikalliset sidosryhmät. Paras kirjalli-
suusviite olisi: Hallikainen, V., Helle, T., Hyppönen, M., Ikonen, 
A., Jokinen, M., Naskali, A., Tuulentie, S. & Varmola, M. 2008. 
Luonnon käyttöön perustuvat elinkeinot ja niiden väliset suhteet 
Ylä-Lapissa. Metsätieteen aikakauskirja 3/2008: 191–219. 

9 Tutkimus  
Täydennetty Lomakkeelle 
9 Tutkimus ja viitteet lisätty 
Lähdeluetteloon 

Sivulla 34 kuvataan saamelaista poronhoitoa turhan idealistises-
ti. Esim: ”Poronhoito on ainoa saamelainen elinkeino, joka on 
kannattava.” MTT:n tekemien laskelmien mukaan poronhoito on 
kuitenkin hyvin heikosti kannattavaa. Samalla sivulla: ”Poron-
hoito perustuu luonnonlaitumiin ja laidunten kantokyvyn turvaa-
miseen.” Toisaalla suunnitelmassa kuvataan kuitenkin laidunten 
huomattavaa kulumista viime vuosikymmenien aikana ja muista 
lähteistä tiedetään, että Sallan pohjoinen paliskunta on ainoa, 
joka ei keinoruoki poroja. Olisikin kiinnostavaa kuvata suunnitel-
massa paliskuntien tilanne tässä suhteessa tai sitten mainita, 
että lisäruokintaa ei erämaa-alueella tehdä. Voisi myös tarken-
taa, miten käsitteet poronhoito ja saamelainen poronhoito eroa-
vat toisistaan. Samoin voisi täsmentää ilmausta ”saamelaiskult-
tuurin mukainen kestävä maankäyttö”. 

10b Poronhoito  

Lisätty suunnitelman liittee-
seen 4. Artikla 8(j) -työryh-
män määrittämä saame-
laisten tavanomainen luon-
nonkäyttö. 
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Sivulla 66 mainitaan yhteistyötahoja. Huomiota kiinnittää kan-
sainvälisten kontaktien puute, vaikka tekstissä aiemmin maini-
taan erämaa-alueen, Lemmenjoen kansallispuiston ja Øvre 
Anarjohkan muodostama Euroopan laajin luonnonmetsien alue-
kokonaisuus. 

18 Hallinto  
Täydennetty suunnitel-
maan.  

Suunnitelmassa viitataan muutamassa kohdassa uhkien yhtey-
dessä tiehankkeeseen ja tulvansuojeluun. Näitä voisi tarkentaa. 
Liitteestä käy kyllä ilmi, mitä ne ovat, mutta voisi ne mainita sel-
västi tekstissäkin. 

11 Keskeiset suo-
jelu- ja käyttöarvot 
sekä uhkat 

 
Ei muutoksia suunnitel-
maan. 

Suunnitelmassa on myös arvioitu sen toteuttamisen kustannuk-
sia sekä jatkuva- että kertaluonteisina kuluina ja on päädytty ko-
konaisarvioon 813 000 € (15 vuotta). Useissa suunnitelman to-
teutuskohdassa mainitaan toimenpiteitä tehtävän kuitenkin vain 
resurssien sallimissa puitteissa ja epäselväksi jää, miten tältä 
osin suunnitelmaa voidaan toteuttaa. 

19 Resurssit 

Metsähallituksen luontopalvelujen resursseja ei voida 
varmistaa useiden vuosien ajalle suunnitelmassa esitet-
tyjen asioiden toteuttamiseksi. Suunnitelma muodostaa 
hoidon ja käytön tavoitetilan ja sitä toteutetaan resurs-
sien sallimissa puitteissa. 

Ei muutoksia suunnitel-
maan. 

Kaiken kaikkiaan lausunnolla oleva luonnos on hyvin perinpoh-
jainen ja tasapainoinen esitys, joka toteutuessaan turvaa Suo-
men ehkäpä tärkeimmän metsäisen erämaa-alueen säilymisen 
jälkipolville saamelaiskulttuurin ja poronhoidon eräänä ydinalu-
eena. 

 Suunnitelmaluonnosta tukeva kommentti. Ei muutoksia. 

 
Inarin kalastusalue: 

   

Paikallisten asukkaiden nykyisiä luonnonkäytön oikeuksia Ham-
mastunturin erämaan alueella ei saa kaventaa. Niitä ei saa ka-
ventaa lisäsäännöksillä tai rajoituksilla eikä sellaisilla Suomen 
perustuslain vastaisilla säännöksillä, joissa paikallisia asukkaita 
saatettaisiin keskenään eriarvoiseen asemaan. Kalastus on Ina-
rissa kuntalaisille kunnan alueen valtion vesissä maksutonta. 
Kalastuslain kokonaisuudistuksen luonnoksissa maksutonta oi-
keutta esitetään säilytettäväksi. Metsähallituksen on omissa 
suunnitelmissaan edettävä lain hengen mukaisesti, eikä kunta-
laisten kalastusta koskevia oikeuksia tule liiaksi rajoittaa myös-
kään erämaa-alueilla. 

16 Erätalouden 
toimenpiteet 

Suunnitelmalla ei rajoiteta kuntalaisten lakisääteisiä ka-
lastusoikeuksia.  

Ei muutoksia. 

Suomessa kysymys saamelaisuudesta, johon liittyy alkuperäis-
kansan status, on ongelmallinen. (Tämän on todennut mm. KHO 
useissakin yhteyksissä mm. 1999 ja 2011 tekemissään ”linjarat-
kaisuissa” saamelaisuudesta.) Nykyinen saamelaisuuden ahdas 
määrittäminen johtaa virallisissa asiakirjoissa hankalaan ja kes-
tämättömään tilanteeseen. Esimerkiksi joidenkin alueiden hoito- 
ja käyttösuunnitelmiin (kuten nyt Hammastunturin erämaankin) 
ei alueelta löytyviä vanhoja kulttuuriperintökohteita voi nimetä 
saamelaisten kulttuuriperintökohteeksi, koska ne eivät ole kuulu-
neet, eivätkä ole nykyiseen saamelaismääritelmään kuuluvien 

6 Kulttuuriperintö 
Hammastunturin hoito- ja käyttösuunnitelman laadinta 
perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön ja saame-
laiskäräjälain § 3 saamelaismääritelmään. 

Ei muutoksia. 
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poro- tai kieliperusteisten saamelaisten aikaansaamia. Sen si-
jaan ne kuuluvat ja ovat syntyneet alueen alkuperäiskansan, ai-
kanaan Inarin saamenkieltä puhuneiden saamenverisukuisten 
alueella ikiajat asuneiden ihmisten ja heidän jälkeläistensä elä-
mään ja heidän eletyn elämänsä tuloksena. (Lappalaiset) Merkit-
tävä osaa tätä ryhmää, saamenverisukuisia, ei ole ahtaan kie-
leen perustuvan juridismuodollisen saamelaismääritelmän mu-
kaan toistaiseksi tunnustettu saamelaisiksi! Saamelaisasia on 
nykytulkintojen vuoksi kieroutunut ja vahvasti kiistanalainen. Eri-
tyisesti Inarissa, jonne on vasta viimeisen vuosisadan kuluessa 
muuttanut runsaasti pohjoisesta tulleita poronhoitajia, joilla on 
saamelaisuuden status. Sen vuoksi ei Hammastunturin erä-
maassa voida puhua saamelaisesta kulttuuriperinnöstä, eikä pe-
rinteisistä saamelaisoikeuksista asian nykymerkityksessä. Kaikki 
alueen merkittävät kulttuuriperintökohteet ovat alueen saamen-
verisukuisen alkuperäiskansan aikanaan alueelle tekemiä. 
 
HKS:aan on saamelaisuutta koskevan kiistan vuoksi tässä vai-
heessa kirjattava kulttuuriperintökohteista: Alueelta löytyy joita-
kin alueen saamenverisukuisen alkuperäiskansan kalakenttiä ja 
poroerotusaitoja. (Heistä on aikanaan kaikissa historian- ja asia-
kirjatiedoissa käytetty nimitystä lappalaiset) 
 
Samaa periaatetta ja ilmaisua tulee Hammastunturin erämaan 
hoito- ja käyttösuunnitelmassa tässä saamelaisasian nykyvai-
heessa käyttää kaikilta asiaa koskevilta osiltaan sekä saamelai-
suuteen (alkuperäiskansaan) viittaavilta ja sitä edellyttäviltä oi-
keusvaikutuksiltaan.  
 
Vanhoille lapinveromaille perustetuille ja saamenverisukuisten 
jälkeläisten nykyisin omistamille tiloille on kirjattu alueen valtion-
maiden, myös Hammastunturin erämaan alueelle erityisen laajat 
käyttöoikeudet, kalastukseen, metsästykseen, poronhoitoon, jä-
kälänottoon sekä puun ja maa-ainesten ottoon. Hammastunturin 
alueen alkuperäiskansaa, nykyisiä saamenverisukuisten jälkeläi-
siä (vaikka heillä ei toistaiseksi ole saamelaisen statusta) ja heil-
le kirjattuja aluetta koskevia erityisiä etuuksia, ei alueen hoito- ja 
käyttösuunnitelmassa saa sivuuttaa. Kalastuksen osalta nämä 
oikeudet ja etuudet ovat myös Maanmittauslaitoksen toimesta 
kirjattu tilojen kiinteistörekisteriin. Näille kiinteistörekisteriin kirja-
tuille kalastuksille ei myöskään nykyisellä kalustolla kulkemiseen 
saa asettaa erämaalain turvin eikä muillakaan perusteilla koh-
tuuttomia esteitä. Metsähallituksen on tähän HKS:aan selvitet-

10 Muu luonnon-
varojen käyttö, ra-
sitteet, käyttöoi-
keudet ja sopi-
mukset 

Tiloille kuuluvia erityisiä etuuksia käsitellään eri proses-
seissa, eikä Metsähallitus voi hoito- ja käyttösuunnitel-
massa niitä määritellä, eikä vahvistettuja oikeuksia 
suunnitelmalla poistaa tai rajoittaa. 

Ei muutoksia. 
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tävä nämä oikeudet ja sisällytettävä tiloille kirjatut oikeudet täysi-
määräisenä alueen käyttöä koskevina ensisijaisina oikeuksina, 
koska nämä oikeudet ovat tilojen varallisuusarvoista yksityistä 
omaisuutta. 
 
 
Inarinmaan Lapinkyläyhdistys ry: 

   

Näidenkin määrittäminen saamelaisperintökohteiksi on tulkinnan 
ja kiistanalainen niin kauan kun nykyisen saamelaiskäräjälain 
tulkintoihin perustuen saamenkieltä osaamaton osa saamelaisia 
ja saamenverisukulaisia eivät saa samelaisuudelleen 
tunnustusta. Vasta sen jälkeen, kun heidät Suomen 
lainsäädännön nojalla on tunnustettu osaksi saamenkansaa ja 
siten alkuperäiskansaksi, voidaan puhua 
saamalaisperintökohteista. Sitä ennen on puhuttava alueen 
alkuperäisasukkaiden, saamenverisukulaisten, lappalaisten 
kulttuuriperintökohteista. 
 

6 Kulttuuriperintö 
Hammastunturin hoito- ja käyttösuunnitelman laadinta 
perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön ja saame-
laiskäräjälain § 3 saamelaismääritelmään. 

Ei muutoksia. 

 
Inarinsaamelaiset ry: 

   

Yhdistys esittää hoito- ja käyttösuunnitelmassa huomioitavaksi: 
Saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytykset tulee turvata 
Inarinsaamelaisille erityisesti siten, että kalastus, metsästys, 
pyynti ja keräily mahdollisuudet huomioidaan alueella. 

 

Inarinsaamelaisten mahdollisuudet pyytää, kalastaa, 
keräillä ja metsästää alueella turvataan suunnitelmassa 
samoin kuin kaikkien saamelaisten ja muiden kuntalais-
ten mahdollisuudet.  

Ei muutoksia. 

Kulkuoikeus tulee olla olemassa oleville tukikohdille siten, että 
tukikohdan haltijan perheenjäsenillä (isovanhemmat ja lapset) on 
oikeus mennä tukikohtaan ilman erillistä lupaa. 

10 Muu luonnonvarojen 
käyttö, rasitteet, käyttöoi-
keudet ja sopimukset 

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa todetaan, että 
erämaa-alueella on yksityisiä kiinteistöjä, joille 
on toimituksissa annettu kulkuoikeuksia.  

Ei muutoksia. 

Inarinsaamelaisilla tulee olla mahdollisuus saada kulttuurinhar-
joittamiseen liittyen kämppätukikohtia alueelle erityisesti kalas-
tukseen liittyen.

18 Hallinto 
Kalastukseen liittyviä tukikohtapaikkoja myönnetään 
elinkeinon harjoittamisen perusteella kuntalaisille. 

Ei muutoksia. 

 
Inarin riistanhoitoyhdistys: 

   

Inarin riistanhoitoyhdistys toivoo, että HKS:ään kirjaataan met-
sästäjien oikeus ottaa tarvittaessa laavupuutarpeet paikanpäältä 
yöpyessään metsästysretkillään ja vähäarvoisen tulipuun käyttö 
ilman ostovelvoitetta. Tämänkaltainen toiminta on kuulunut 
perinteiseen paikalliseen metsästyskulttuuriin. 

13 A ja 13 B Vyö-
hykejako 

 
Lisätty linjaus tulenteosta 
ja puunkäytöstä lomak-
keille 13 A ja 13 B 

Inarin riistanhoitoyhdistys toivoo, että Metsähallitus alueen halti-
jana alkaisi viimein määritellä, miten poroaitaverkot alueella saa-
taisiin riistalle näkyviksi. Nykyisellään verkkoaidat ovat riistalle 
turmiolliset etenkin kanalinnuille. 
 

18 Hallinto 

Tavoitteena on yhteistyössä paliskuntain yhdistyksen, 
paliskuntien, ELY-keskuksen ja metsästys- ja riista-alan 
toimijoiden kesken lähteä kehittämään poroaitojen ra-
kentamista ja merkitsemistä niin, että aitojen (myös 
vanhojen) riistaturvallisuus paranee. 

Täydennetty suunnitel-
maan. 
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Muuta huomautettavaa ei Inarin riistanhoitoyhdistyksellä tule-
vaan HKS:ään ole. Metsästäjien tarpeet on otettu kiitettävästi 
huomioon. 
 
Inarin luonnonystävät ry: 

   

Inarin Luonnonystävät ry pitää esitettyä hoito- ja käyttösuunnitel-
maa kohtalaisen hyvänä kompromissina, jossa alueen eri käyt-
täjäryhmien tarpeita on pyritty ottamaan huomioon. Yhdistys pi-
tää kuitenkin lievästi kiusallisena sitä tapaa, jolla eri käyttäjäryh-
mien vaikutusmahdollisuudet esitettyyn suunnitelmaan on otettu 
huomioon suhteessa käyttäjäryhmien todelliseen vaikutukseen 
alueen luontoon. Tämä sama seikka tuli huomattavan selkeästi 
esille myös työryhmäkokouksissa ja yleisötilaisuuksissa. Poron-
hoidon ja saamelaisen perinteen säilyttämisessä on otettu huo-
mioon lähes kaikki toivomukset – sen sijaan esimerkiksi perintei-
sen eräretkeilyn ja paikallisten metsästäjien käyttötarpeet 
jätettiin poikkeuksetta huomioimatta tai ne kuitattiin 
tarpeettomina.  

 

Metsähallituksesta annetun uuden lain 6 § edellyttää, 
että Metsähallituksen hallinnassa olevien luonnonvaro-
jen hoito, käyttö ja suojelu sovitetaan yhteen saamelais-
ten kotiseutualueella siten, että saamelaiskulttuurin har-
joittamisen edellytykset turvataan, sekä siten, että po-
ronhoitolaissa säädetyt velvoitteet täytetään. 
 
Lausunnolla olleessa suunnitelmassa on useassa koh-
dassa korostettu alueen merkitystä perinteisen eräret-
keilyn ja metsästyksen kannalta mm. nykytilan ja alueen 
arvojen kuvauksissa. 

Ei muutosta suunnitel-
maan. 

Samalla poronhoidon vaikutuksia alueen luontoon tai uhanalais-
ten kasvilajien säilymiseen ei ole otettu ollenkaan huomioon. 

5 Lajisto 

Porojen laidunnuspainetta ja sen vaikutusta luontotyy-
peille on suunnitelmassa käsitelty sekä nykytilan ku-
vauksessa (4A Natura 2000 -luontotyypit) että uhkatar-
kastelussa. 
Ei ole tiedossa erämaa-alueelta hävinneitä uhanalaisten 
kasvilajien esiintymiä. 
Yksittäisten Hammastunturin alueella esiintyvien uhan-
alaisten lajien osalta laidunnus ei ole katsottu merkittä-
väksi uhkaksi. 

Täydennetty poronlaidun-
nuksen vaikutuksista lajis-
toon lomakkeelle 5. (siir-
retty lomakkeelta 4) 

Metsähallitus suunnittelee alueelle lisää kulotuksia. Ajatus on 
hyvä mutta ei sovellu alueelle, jossa on muutenkin palanut vii-
meisen sadan vuoden aikana moneen kertaan. Yhdistys pitää 
järkevämpänä polttaa Metsähallituksen talousmetsiä niiden 
monimuotoisuuden turvaamiseksi, ei niinkään kohti sukkessio-
vaihetta eteneviä erämaametsiä. 

14 Luonnon- ja 
kulttuuriperinnön-
suojelun toimenpi-
teet 

Hammastunturin erämaa kuuluu valtakunnalliseen palo-
jatkumoalueverkostoon. Suunniteltujen polttokohteiden 
pinta-ala erämaan metsäalasta on hyvin pieni. Metsäta-
lous Ylä-Lappi suuntaa omia kulotuksiaan myös suoje-
lualueiden lähistölle, mikä tukee kulolajiston leviämistä 
ja säilymistä suojelualueille.  

Täydennetty pinta-alat 
suunnitelmaan 

Erilaisia kullanhuuhdonta- ja eräkulttuuriin viittaavia kohteita ha-
lutaan estää tuhoutumasta, mutta samalla on unohdettu vanho-
jen polkujen katoaminen maastossa. Säilyttämisen tai vähintään-
kin pilkottamisen arvoisia ovat vanha Kultalan postipolku, Sota-
joen suulle kulkeva vanha polku sekä Kirakkajoen varressa kul-
kevat polut ja vanhat hevospolut. Näiden merkitseminen ja osin 
entisöinti olisi arvokasta alueen retkeilynkin vuoksi. Retkeily on 
keskitetty olemattoman pienille alueille, vaikka alueen laajuus 
sallii mittavammankin retkeilyn tukemista. Harkittavissa tulisi olla 
myös Kultalan polun jatkaminen Hammasjärvelle sekä siitä Ina-
riin ja Ivaloon asti. Samalla tulee Hammasojan vanha kämppä 

15 Luonnon virkis-
tyskäyttö: retkeilyn 
ja luontomatkailun 
toimenpiteet 

Kultalan polun osalta: Syrjävyöhykkeelle ei uusia reit-
tejä eikä rakenteita. 
 
Retkeily- ja eräkulttuuriin liittyvät asiat pyritään otta-
maan mahdollisuuksien mukaan huomioon. 
 
 

Ei muutoksia suunnitel-
maan. 
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entisöidä kesäasuttavaan kuntoon. Talvella se voisi olla teljetty 
lukkoon alueen villin kelkkailun estämiseksi. Samoin 
Rautujärven kämpän makuulaverit on palautettava viipymättä 
20.5.–31.10. väliseksi ajaksi, se auttaisi myös paikallisia 
metsästäjiä sekä retkeilijöitä huonon sään sattuessa. Postipolun 
pitkokset tulee kunnostaa talkoovoimin, jos valtion rahat ei riitä. 
Retkeily kaipaa rengasreittejä, ei edestakaista kävelyä. Nyt 
ainoan rengasreitin muodostaa Ivalojoen rantojen paikoin 
vaarallisissa kivikoissa kulkeminen. Se ei edesauta myöskään 
lapinesikon tai sukassaran suojelua. Vanhoja polkuja ei 
kuitenkaan pidä ulottaa maastopyöräilyn piiriin. 
Erämaan todellisen uhkatekijän muodostavat alueen reunamet-
sien hakkuut ja metsäteiden rakentaminen niille. Hammastuntu-
rin erämaata muodostettaessa valtaosa sen tärkeimmistä havu-
metsistä jätettiin alueen ulkopuolelle. Todellinen tietön erämaa-
alue on pienentynyt erämaan perustamisenkin jälkeen 
hakkuiden ja virallisen erämaan ulkopuolella tapahtuneitten 
muitten metsätaloustoimien vuoksi. 
Hammastunturin erämaan laajennuksesta on keskusteltu ympä-
ristöministeriössä. Hoito- ja käyttösuunnitelmaan tulee kirjata 
valmius laajentaa virallista erämaa-aluetta mm. Pohjois-Kirakan, 
Passimoselän, Kynsileikkaamanniemen ja itäisen Peurakairan 
osalta. Vasta näiden alueiden liittyessä viralliseen erämaa-
alueeseen voidaan puhua kokonaisesta erämaa-alueesta. 

18 Hallinto 

Erämaa-alueen laajentamista ja suunnittelualueen ulko-
puolisista toimista ei voida päättää hoito- ja käyttösuun-
nitelmassa. Erämaa-alueen laajentamista koskeva asia 
on kuitenkin tunnistettu ja suunnitelmassa on todettu, 
että erämaa-alueen laajentamista pohditaan siinä vai-
heessa, kun erämaalakia mahdollisesti tarkistetaan. 

Ei muutoksia. 

Kullanhuuhdontaan ei pidä myöntää tien tai urantekolupaa erä-
maa-alueen sisälle. Olemassa olevia uria tulee vain tiukan har-
kinnan mukaan käyttää. Käyttökielto on koskettava myös Metsä-
hallituksen omaa huoltoajoa. 

 

Tienteko erämaa-alueelle tarvitsisi tietoimituksen ja val-
tioneuvoston luvan. Suunnitelmassa on huomioitu kesä-
aikainen maastoliikenne. Metsähallitus käyttää vain 
välttämättömään huolto- tai valvonta-ajoon uria. 

Ei muutoksia. 

 
Kultamuseo: 

   

Yleisenä huomioina toteamme, että hoito- ja käyttösuunnitelma 
on laadittu huolella ja antaa hyvän perustan alueen kehittämi-
selle, arvostukselle ja tulevaisuudelle. Osaltamme tärkeimpiin 
aihepiireihin pystyimme vaikuttamaan jo suunnitteluvaiheessa, 
allekirjoittaneen osallistuessa yhteistyöryhmän työskentelyyn. 

 Suunnitelmaluonnosta tukeva kommentti. Ei muutoksia. 

Kulttuuriperintöön kuuluvat kultahistorialliset rakennukset ja 
kohteet sekä niiden hoito on huomioitu hyvin. 

6 Kulttuuriperintö  
14 Luonnon- ja kulttuuri-
perinnönsuojelun toimen-
piteet 

Suunnitelmaluonnosta tukeva kommentti. Ei muutoksia. 

Esitetään lisättäväksi: Aikaisempaa tutkimusta: Kultamuseo on 
suorittanut vuodesta 1976 alkaen alueen kultahistoriallisten ra-
kennusten, rakenteiden ja jäänteiden inventointia ja tutkimusta. 
Nykyistä tutkimusta: Kultamuseo suorittaa jatkuvasti Ivalojoen ja 
sen sivujokien varsilla kultahistoriallisten kohteiden tutkimusta. 

9 Tutkimus  
Täydennetty suunnitel-
maan 
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Heinäkuussa 2012 ilmestyy vuosien 1976–2011 suoritetuista 
tutkimuksista julkaisu. 

Kulttuuriarvot. Mielestämme uhkiin on mahdollisuus vaikuttaa 
opastuksella ja valvonnalla. Huom. Myös Geopark-statuksella. 

11 Keskeiset suo-
jelu- ja käyttöarvot 
sekä uhkat 

Sisältyy suunnitelmaan. Ei muutoksia. 

Kulttuuriperintö. Näkisimme tärkeäksi lisätä eräitä kultamuseon 
Metsähallitukselle esittämiä kohteita. 
 
Vastaa Kultamuseon näkemystä. Kohtaan 14 viitaten ehdotam-
me maakunnallisesti tärkeinä rakennuksina tai rakennusryhminä 
mainittavan lisäksi: Kyläjoensuu, Ruikanmutka, Appisjoen suu, 
Sotajoen suupankki, Liljeqvistin ruoppaaja, Kivekkään sahalai-
tos, Palsinojan suun vanhat patorakennelmat ja vesikanavat, 
Nulkkamukan maisema, Pahaojan vesikanava. Kaikki edelliset 
riittävine ympäristöineen. 

6 Kulttuuriperintö  
 
14 Luonnon- ja 
kulttuuriperinnön 
suojelun toimenpi-
teet 
 

Tässä kohdassa puhutaan kohteista, joilla on jonkin vi-
rallisen valtakunnallinen, maakunnallinen tai paikallinen 
status. Niihin kuuluvat asetuksella suojellut, Museovi-
raston ja Metsähallituksen välisellä sopimuksella varjel-
lut, maakuntakaavassa arvokkaiksi kulttuuriperintökoh-
teiksi luokitellut tai valtakunnallisesti merkittäviin raken-
nettuihin kulttuuriympäristöihin kuuluvat kohteet. Kulta-
museon esittämät kohteet ovat toki arvokkaita, mutta 
niillä ei ole em. virallista asemaa. 

Ei muutoksia. 

Kohdassa mainitaan vähäinen vaikutusmahdollisuus kullankai-
vun aiheuttamiin uhkiin. Niihin on kuitenkin mahdollisuus vaikut-
taa valistuksella, tiedottamisella, opastuksella ja valvonnalla. 
Suurin osa kullankaivajista on harrastajia, joille myös kulttuuri-
arvot ovat tärkeitä eikä heillä ole harrastuksessaan taloudellisia 
tavoitteita. 

11 Keskeiset suo-
jelu- ja käyttöarvot 
sekä uhkat 

Suunnitelman kohtaan 12 Uhkatekijöiden torjuminen on 
kirjattu: ”Opastus (maastossa /palvelupisteessä): 
Kullankaivajien opastus ja ohjeistus.” 

Ei muutoksia. 

Kehittämismahdollisuus 1: Ehdotamme lisättäväksi: Yhteistyö 
vapaaehtoisorganisaatioiden kanssa, koulutus (yleisölle, kiinnos-
tuneille jne.) sekä yhteistyöverkostot. 

12 Uhkatekijöiden 
torjuminen, vaiku-
tusten arviointi ja 
seuranta 

Täydennetään suunnitelmaan. 
Lisätty kehittämismahdolli-
suuteen 1. 

Kehittämismahdollisuus 2: Myönteiseen tulokseen Geopark-
statuksen kautta. 

12 Uhkatekijöiden 
torjuminen, vaiku-
tusten arviointi ja 
seuranta 

Suunnitelmaan on kirjattu, että osallistutaan kultaperin-
teeseen perustuvan geo-matkailun kehittämiseen ja 
mahdolliseen Geopark-hankkeeseen yhteistyössä 
kuntien, Kultamuseon ja matkailuyrittäjien kanssa.  

Täydennetty suunnitel-
maan, että hanketta huomi-
oidaan tässä suunnitelmas-
sa esitetty vyöhykejako. 

Vanhojen kullankaivukuoppien maisemointi. Kulttuurihistoriallista 
ympäristöarvoa saaneiden kullankaivumonttujen hävittämistä 
tulisi välttää ja mahdolliset vaaratilanteet estää tarvittavilla suoja-
rakenteilla. 

12 Uhkatekijöiden 
torjuminen, vaiku-
tusten arviointi ja 
seuranta 

Kulttuurihistorialliseksi määritellyt kohteet säilytetään. Ei muutoksia 

Luonnon ja kulttuuriperinnön toimenpiteet. Kulttuuriperinnön 
suojelu. Rakennusperintö-kohtaan toivomme lisättäväksi aiem-
pana esitetyt kohteet. 

14 Toteutus 
Ks. kommentti aiemmin: ”Tässä kohdassa puhutaan 
kohteista, joilla on jonkin virallisen valtakunnallinen, 
maakunnallinen tai paikallinen status…” 

Ei muutoksia 

Lisäksi toivomme hoitosuunnitelmassa yleisesti korostettavan 
kulttuurihistoriallisiin rakennuksiin ja kohteisiin liittyvää riittävän 
laajaa maisemakokonaisuutta, kulttuuriympäristöä! Tämä on 
eritääin tärkeätä mm. alueilla ja kohteissa, joissa on suoritettu ja 
suoritetaan entisöintiä. 

6 Kulttuuriperintö  Lisätty tekstiä 

 
Lapin kullankaivajain Liitto ry: 
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Osallistava, keskusteleva käsittelytapa oli ilmeisen oikea. Ajoit-
tain tilaisuuksissa syntyi hyvää ja hedelmällistä keskustelua, 
mikä suunnitelman edistymisen lisäksi aivan aidosti vei eteen-
päin eri luonnonkäyttömuotojen yhteensovittamista ja lisäsi ym-
märrystä.  

20 Osallistaminen Suunnitelman laadintaa tukeva kommentti. Ei muutoksia. 

Akwé: Kon rooli jäi LKL:n edustajille hieman epäselväksi. Käy-
tännössä Saamelaiskäräjien edustajat eivät olleet paikalla yhtei-
sissä kokouksissa paria poikkeusta lukuun ottamatta. Siltä osin 
keskustelu ja vuorovaikutus jäivät syntymättä. Jos tarkoitus on 
eriyttää prosessin käsittely kahteen ryhmään, siinä onnistuttiin. 

20 Osallistaminen 

Akwé: Kon -ryhmä toimi omana ryhmänään, mutta heil-
lä oli halutessaan mahdollisuus osallistua yhteistyöryh-
män kokouksiin. Asia esiteltiin osallistujille yhteistyöryh-
män kokouksessa. 

Ei vaikutusta suunnitel-
maan. 

Viimeisen luonnoksen ja lausuntoversion välillä oli huomattavia 
muutoksia mm. otsikoinnissa ja pääkohtien numeroinnissa, mikä 
teki eri versioiden vertailun hyvin työlääksi. 
 

 

Metsähallituksella on koko tämän suunnitelmaprojektin 
ajan ollut käynnissä tietokantapohjaisen hoito- ja käyttö-
suunnittelun uudistamisprojekti. Tämän uudistamisen 
myötä suunnitelman ulkoasu ja otsikointi valitettavasti 
muuttui suunnitelman laadinnan edetessä. 

Ei vaikutusta suunnitel-
maan. 

Prosessin etukäteiskuvauksessa ja prosessin jäntevänä pitämi-
sessä MH onnistui paljon paremmin kuin esimerkiksi Lemmen-
joen vastaavassa HKS:ssa, missä alkuperäinen kuvaus siitä, 
kuinka prosessia viedään eteenpäin, ei toteutunut lainkaan odo-
tetun kaltaisena, vaan venyi useita vuosia kestäväksi, mahdotto-
maksi seurata tai vaikuttaa. 

 

Suunnitteluprosessia tukeva kommentti. 
 
Lemmenjoen hoito- ja käyttösuunnitelman osalta Metsä-
hallitus on jo todennut ko. suunnitelman vastineissa, 
että henkilövaihdosten vuoksi suunnitelman laatiminen 
keskeytyi pariksi vuodeksi. 

Ei muutoksia suunnitel-
maan. 

Jo lomakkeiden täyttöohjeissa oli esimerkinomaisena nostettu 
esiin kullankaivun aiheuttamat uhat. Tämä linja jatkui läpi koko 
käsittelyn. Nykymuotoista kullankaivua ei pidetty arvokkaana. 
Sitä ei haluttu nähdä arvona sinänsä eikä tunnustaa sen roolia 
alueen kiinnostavuuden lisääjänä.  
 
Alueen kullankaivun historia nostettiin paikoin asianmukaisesti 
esille. LKL Ry pitää hyvänä selkeitä linjanvetoja vanhojen kulta-
paikkojen rakenteiden ja miljöön säilyttämiseksi ja kunnossa pi-
tämiseksi. Huvittavan ristiriitaista on se pontevuus, jolla nykyistä 
kaivua suitsitaan, ja ne samanaikaiset toimenpiteet, kuten niitto- 
ja raivaustyöt, joilla pidetään kullankaivun vanhat jäljet nähtä-
villä. 

  
7A Luonnon vir-
kistyskäyttö: ret-
keily ja luontomat-
kailu 
 

Suunnitelmassa on tuotu esille, että kullankaivuun his-
toria ja nykyinen kullankaivu houkuttelevat alueelle kul-
lankaivajien lisäksi myös matkailijoita. 
 
Niittoa ja raivaustyötä tehdään kultahistoriallisesti ar-
vokkailla kohteilla. 

Ei muutoksia suunnitel-
maan 

Kullankaivajiin liittyviä kysymyksiä siirrettiin käsiteltäväksi viimei-
seen kokoukseen, jossa kuitenkin aika loppui, eikä niitä ehditty 
käsitellä. Tilaisuuden loppukeskustelussa LKL:n edustajan kerto-
essa pettyneensä tähän, kertoi tilaisuuden puheenjohtaja, että 
asiaan tältä osin täytyy palata ja että tullaan järjestämään pie-
nemmällä ryhmällä asiaan liittyvä keskustelu. 
LKL:n edustaja muistutti jälkikäteen tästä asiasta, mutta luvatun 
kaltaista tilaisuutta ei sitten koskaan järjestetty. Lausuntoversi-

 
 
 

Suunnitelmaan on lisätty 
kirjaus, että kullanhuuh-
donta tapahtuu kaivoslain 
säädösten mukaisesti. 



 

 127 

Lausunto ja lausuja 
Suunnitelman 
osa/lomake 

Metsähallituksen vastine Aiheutunut toimenpide 

oon on lisätty jo aiempien kaltaisia kohtia, joissa kullankaivua kä-
sitellään ainoastaan uhkana muiden alueen maankäyttömuoto-
jen kannalta. 
Erämaa-alueen kulttuuriarvoksi ei ole kirjattu kullankaivuperin-
nettä. 
 
Käyttöarvoksi, elinkeinoksi eikä virkistyskäyttöarvoksi ei ole kir-
jattu kullankaivua eri muodoissaan (ammattina, elämäntapana, 
harrastuksen) lainkaan. 
 
Antti Peronius esitti kahdessa ja Vesa Luhta ainakin yhdessä ko-
kouksessa näitä kirjauksia. Kullankaivu näissä eri muodoissaan 
on erämaa-alueen kaakkoislaidalla merkittävin käyttömuoto – on 
ollut n. 140 vuoden ajan. 
 
Alueella harjoittaa kullankaivua eri muodoissaan n. sadalla eri 
valtauksella joka kesä n. 500 kullankaivajaa, joiden viipymä on 
vähintään kaksi viikkoa. Lyhyempiä vierailuja kulta-alueelle te-
kee moninkertainen määrä. 
 
Nykytilan kuvauksessa nämä on mainittu, mutta alueen kulttuuri, 
käyttöarvo ja elinkeino -kohdissa ei. Kullankaivu on mainittu ai-
noastaan uhkana muille toiminnoille. LKL esittää vielä kerran, 
että em. muutokset tehdään suunnitelmaan. 

11 Keskeiset suo-
jelu- ja käyttöarvot 
sekä uhkat 

 
 
Kullanhuuhdonnan kulttuuriarvo on tuotu esille nykytilan 
kuvauksessa. Arvokkaiden rakennusten kunnostamisel-
la ja säilyttämisellä turvataan kullankaivuperinteen säily-
mistä. 
 
 
Kullanhuuhdontaa koskevaa tekstiä lisätään lomakkeel-
le 17A. Todetaan, että toiminta perustuu kaivoslakiin. 
 

Täydennetty suunnitel-
maan 

Vaikutusten arviointitaulukko kohta saamelaiskulttuurin turvaami-
nen. 
Todettu, että kirjoitetaan lausuntokierroksen jälkeen. 
LKL Ry pyytää vastausta: Miksi näin? Milloin on tilaisuus lausua 
siitä? 
Jos tälle asialle löytyy hyvä perustelu, niin näin voidaan aivan 
hyvin toimia, vaikka se onkin vastoin sitä avoimuutta, mitä pro-
sessin aikana pyrittiin korostamaan. 

12 Uhkatekijöiden 
torjunta, vaikutus-
ten arviointi ja 
seuranta 

Saamelaiskäräjät on laatinut aiemmin hoito- ja käyttö-
suunnitelman vaikutustenarvioinnin saamelaiskulttuu-
rille joko lausuntokierroksen aikana tai sen jälkeen. 
Akwé: Kon -prosessi ei muuta merkittävästi nykyistä 
käytäntöä. 

Ei muutoksia. 

Luonnoksesta saa edelleenkin sen käsityksen, että kullankaivu 
uhkaa koskematonta erämaata. Siitä ei näy selvästi se tosiseik-
ka, että lähes kaikki kullankaivupaikat ovat erämaa-alueen kaak-
koisnurkassa, mikä alue on 1980-luvulla hakattu perusteellisesti 
ja että sillä alueella on paljon metsäautoteitä ja korjuu-uria. Suu-
rinta osaa erämaa-aluetta kullankaivu ei kosketa millään lailla, 
siitä syystä, että Ivalojoen pohjoispuolella ei ole tavattu kultaa 
työn arvoisessa määrin. 
 
Uhanalaisten kasvien kasvupaikat ovat liitekartan mukaan pää-
sääntöisesti muualla kuin missä kullanhuuhdontapaikat ovat. Tä-

11 Keskeiset suo-
jelu- ja käyttöarvot 
sekä uhkat 
 
 
12 Uhkatekijöiden 
torjunta, vaikutus-
ten arviointi ja 
seuranta 

 
 
 
 
 
 
 
Osa uhanalaisten kasvien esiintymistä on kulta-alueella 
Ivalojokivarressa: 17 kpl erittäin uhanalaisen sukassa-
ran esiintymää ja monia lapinesikon ja laaksoarhon 
esiintymiä. 
 

Täydennetty suunnitel-
maan. 
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mäkin tulkitaan uhaksi tyyliin: jotkin kasvupaikat ovat kullanhuuh-
dontapaikkojen lähellä – jätetään sanomatta se, mikä on keskei-
sintä: useimmat kasvupaikat eivät ole kullanhuuhdontapaikkojen 
läheisyydessä ja että ei ole tietoa sellaisesta, että kullankaivu on 
tuhonnut uhanalaisten kasvien kasvupaikkoja. 
 
LKL Ry esittää, että uhanalaisten kasvien turvaamiseksi Metsä-
hallitus yhdessä LKL:n kanssa järjestää kullankaivajille opastus-
ta, jolla opetellaan tunnistamaan nämä uhanalaisimmat kasvit. 
Tämä voitaisiin lisätä suunnitelman tavoitteisiin. LKL Ry esittää, 
että em. korjaukset liitetään suunnitelmaan. 

 
 
 
Opastus ja ohjeistus kullankaivajille on mainittu lomak-
keella 12 Uhkatekijöiden torjuminen, arviointi ja seu-
ranta. 

Kullankaivun vaikutukset porotaloudelle voidaan selvittää täs-
mällisesti. Syntyvä haitta voidaan laskea niiden alueiden pinta-
alan perusteella, mistä kasvillisuuspeite poistetaan ja siitä kuinka 
kauan kestää uuden kasvuston tulla. 
 
LKL:n jäsenselvityksen mukaan poroja kuolee kultamonttuihin tai 
rakenteisiin kaikilla kulta-alueilla eli neljän eri paliskunnan alu-
eella yhteensä n. 0,2 poroa vuodessa. Tällaisissa tapauksissa 
vahinko korvataan. Peto- ja liikennevahinkoihin verrattuna luku 
on mitätön.  
 
Näitä mahdollisia vahinkoja ja haittoja voidaan vähentää, kun toi-
mintaa yhdessä kehitetään. Mutta sellaiset vaatimukset ovat 
kohtuuttomia, että kullankaivu tulee kieltää tai että sitä pitäisi voi-
makkaasti rajoittaa näistä syistä. Eikä tällaista henkeä tulisi 
hoito- ja käyttösuunnitelmissa lietsoa. 

11 Keskeiset suo-
jelu- ja käyttöarvot 
sekä uhkat 
 
 
12 Uhkatekijöiden 
torjunta, vaikutus-
ten arviointi ja 
seuranta 

Eri käyttömuodoilla (mm. maastoliikenne, rakentaminen 
jne.) on muitakin vaikutuksia poronhoitoon kuin kasvilli-
suudessa tapahtuneet muutokset. Vaikutukset voivat 
kohdistua mm. laidunrauhaan. 
 
 
Suunnitelmassa ei esitetä, että kullankaivu pitäisi lopet-
taa. 

Täydennetty lomakkeelle 
17 A, että kullanhuuhdon-
taa harjoitetaan kaivoslain 
mukaisesti  

Samoin jos koetaan, että kullankaivu aiheuttaa uhan esimerkiksi 
joillekin kasveille, maisemalle tai kulttuurimiljöille, tulisi miettiä 
ratkaisuja tiedotuksen ja kullankaivajien pikakurssittamisen kei-
noin eikä kieltoja asettamalla. Tällaisessa hyvien asioiden edis-
tämisessä on LKL Ry mielellään mukana. 

12 Uhkatekijöiden 
torjunta, vaikutus-
ten arviointi ja 
seuranta 

Opastus ja ohjeistus kullankaivajille on mainittu lomak-
keella 12 Uhkatekijöiden torjuminen, arviointi ja seu-
ranta 

Ei muutoksia. 

Erämaa-alueen ensisijainen tavoite on ollut erämaisuuden säilyt-
täminen ja erilaisten luonnon käyttömuotojen yhteensovittami-
nen. Luonnonsuojelulliset tavoitteet ovat tulleet myöhemmin kyl-
kiäisinä, kun alue liitettiin Natura-verkostoon. Siksi puhtaasti 
luonnonsuojelullisia näkökulmia ei tulisi nostaa yli muiden käyttö-
muotojen.  
Muutoinkin LKL ry on ollut huolissaan siitä, että eri alueiden to-
taalisuojelun tasoa pyritään nostamaan vuosien kuluessa nimen-
omaan hoito- ja käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Sa-
mantyyppistä kehitystä on näkyvissä myös tässä suunnitelma-
luonnoksessa. Näin suojelualueiden perustamisen yhteydessä 
paikallisille asukkaille annetut lupaukset unohdetaan hiljalleen. 

 

Metsähallituksen yksi tehtävä on huolehtia luonnon mo-
nimuotoisuuden säilymisestä alueillaan. Kuuluminen 
Natura 2000 -verkostoon edellyttää alueella olevien 
luontodirektiivin lajien ja luontotyyppien säilyttämistä.  

Ei muutoksia. 
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Lausunto ja lausuja 
Suunnitelman 
osa/lomake 

Metsähallituksen vastine Aiheutunut toimenpide 

 
LKL Ry katsoo, että porotaloudella, matkailulla ja kullankaivulla 
ei ole mitään todellista, toiminnallista ristiriitaa Hammastunturin 
erämaa-alueella. 
 
Kullankaivajilla on esittää 140 vuoden historia siitä, että kaivutoi-
minta ei vahingoita erämaa-alueen perimmäisiä arvoja. Erämaa 
on siellä edelleen kaikkien nautittavissa kiehtovampana kuin 
koskaan. 
LKL Ry esittää, että Hammastunturin hoito- ja käyttösuunnitelma 
ym. perustein palautetaan valmisteluun kullankaivua koskevilta 
osin. 
 
Mikäli valmisteluun palauttaminen ei ole mahdollista, niin LKL Ry 
vaatii, että suunnitelmaan tehdään ym. korjaukset ja että yhdis-
tyksellemme annetaan mahdollisuus kommentoida myös niitä 
osia suunnitelmasta, jotka on aiottu kirjoittaa vasta, kun lausun-
not on saatu. 

 
Lausuntokierroksen jälkeen suunnitelmaa on täyden-
netty ja LKL:n lausunto on otettu huomioon. 

Ei muutoksia. 

 
Suomen Latu: 

   

Hammastunturin alue on tärkeää eräretkeilyaluetta. Retkeilyä 
palvelevia rakenteita siellä on vain vähän. Suomen Latu pitää 
tärkeänä, että erilaisia retki- ja luontokokemuksia haluaville ul-
koilijoille löytyy alueita, joilla on mahdollista retkeillä itselleen so-
pivalla tavalla. Vyöhykejako alueeltaan pienempään retkeily- ja 
luontomatkailu-vyöhykkeeseen ja suurempaan syrjävyöhykkee-
seen on Hammastunturin alueella perusteltua. Erityisiä kulkura-
joituksia sisältäviä alueita ei ole. 

13 A ja B Vyöhy-
kejako 

Suunnitelmaa tukeva kommentti. Ei muutoksia 

Hammastunturin erämaa-alueella ei ole rajoitettu jokamiehen- 
oikeuksia. Siten esimerkiksi ratsastus ja pyöräily alueella ovat 
mahdollisia. Kiipeily matalalla ilman köysiä (boulderointi) ja muu 
haittaa ja häiriötä aiheuttamaton kiipeily kuuluvat jokamiehen- 
oikeuksiin, eikä niitä voida rajoittaa ilman perusteluja. Sen sijaan 
pysyviä porapultteja sisältävät kiipeilyreitit alueella voivat perus-
tua sopimuksiin.  

17A Muun luon-
nonvarojen ja alu-
eiden käytön toi-
menpiteet 

Suunnitelmassa linjattu, että kiipeilyä ohjataan yhteis-
työsopimuksilla merkityille paikoille. 

Ei muutoksia. 

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään, että Hammastunturin 
erämaa-alueen palveluvarustusta ei ole tarkoitus alueellisesti 
laajentaa. Olisi erittäin tärkeää, että resurssit riittäisivät olemas-
sa olevan palveluvarustuksen ylläpitoon.  
Suunnitelmassa annetaan mahdollisuus palveluvarustuksen li-
säämiseen retkeily- ja luontomatkailuvyöhykkeellä. Vaikka alue 
on erämaata ja reitit on tarkoitettu eräretkeilyyn, ehdotamme, 
että Pahaojan polun alkuosa olisi palveluiltaan sellainen, että se 

15 Luonnon virkis-
tyskäyttö: retkeilyn 
ja luontomatkailun 
toimenpiteet 

Olemassa olevaa palveluvarustusta ylläpidetään. 
 
Ks. aiemmat kommentit uusien reittien perustamisesta. 

Ei muutoksia. 
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Lausunto ja lausuja 
Suunnitelman 
osa/lomake 

Metsähallituksen vastine Aiheutunut toimenpide 

soveltuisi myös lapsiperheiden päiväretkeilyyn. Lyhytkin ympy-
rän mallinen reitti, joka hyödyntäisi Pahaojan polkua, voisi pal-
vella tarkoituksessa hyvin.  
 
Geomatkailu on uusi ilmiö ja seuraamme sen kehittymistä mie-
lenkiinnolla. Reitti ilman maastomerkintöjä sopii erämaa-alueelle 
ja löytää varmasti oman kävijäkuntansa.  
Toteamme, että suunnitelmassa on käsitelty asioita hyvin, pai-
kallista saamelaiskulttuuria, poronhoitoa ja saamelaiselinkeinoja 
arvostaen ja alueiden muita käyttötapoja tätä taustaa vasten hei-
jastaen. Näiden näkökulmien tulisi vaikuttaa suunnitelmassa 
koko sen sisällön läpäisevinä elementteinä. Perinteisillä elinkei-
noilla on keskeinen merkitys Hammastunturin alueella. Elinkei-
nojen kehitysmahdollisuuksia tulee tukea myös niiden luontee-
seen sopivilla liikunnan ja ulkoilun kehitystoimenpiteillä. 
 
Koneelliseen kullankaivuuseen tulisi suhtautua rajoittavasti. Ret-
keilijän näkökulmasta koneellinen kullankaivuu on ristiriidassa 
erämaa-alueen luonnon koskemattomuuden kanssa. Lisäksi toi-
minnan maisemalliset haitat ovat merkittävät. 
 

11 Keskeiset suo-
jelu- ja käyttöarvot 
sekä uhkat 

Suunnitelmaa tukeva lausunto. Ei muutoksia. 

 
Lapin lintutieteellinen yhdistys: 

   

Lapin lintutieteellinen yhdistys puuttuu yhteistyöryhmien joukos-
ta, vaikka LLY edustaa merkittävää osaa Lapin luontoharrasta-
jista. Lisäksi LLY on Bird Lifen paikallinen edustaja Lapissa ja 
omaa siten merkittävästi tietoa Lapin linnustosta. 

20 Osallistaminen Lausunto otetaan huomioon. Ei muutoksia. 

Hammastunturin–Lemmenjoen–Puljun erämaa-alue kuuluu val-
takunnallisesti tärkeisiin lintualueisiin (ns. IBA-alueisiin 1991), 
joiden linnusto pyritään selvittämään ja kannanmuutoksia seu-
raamaan säännöllisesti. Liitteen 2 suunnittelualueen lajiluettelos-
sa on joitakin puutteita. LLYn tiedot Hammastunturin erämaa-
alueen linnustosta perustuvat seuraaviin lähteisiin (Bird Life 
Suomi). V. 2009–2010 Puljun sekä Hammastunturin erämaan ja 
Lemmenjoen kansallispuiston laaja tutkimus linjalaskennoin. 
Hammastunturin alue 210 km linjoja ja vesistöistä tarkistettu 
20 % sekä Natura-tietokanta. Tietojemme mukaan Hammastun-
turin alueella pesii seuraavat liitteen 2 listassa ulkopuolisiksi 
muuttolinnuiksi merkityt tai listasta jopa kokonaan puuttuvat di-
rektiivilintulajit: jouhisorsa (1–5 paria), jänkäkurppa, metsähanhi, 
mustalintu (9–45), mustaviklo, kivitasku, pensastasku, isokäpy-
lintu, pikkusirkku, pilkkasiipi (1–5), kalasääksi (1–5), alli (1–5) 
sekä 4 uhanalaista lajia.  

5 Lajisto 
Liite 2 Suunnitte-
lualueen lajiluet-
telo 

Suunnitelmaa täydennetään pl. uhanalaiset lajit, joiden 
esiintymätiedot eivät ole julkisia. 

Täydennetty suunnitel-
maan. 
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Lausunto ja lausuja 
Suunnitelman 
osa/lomake 

Metsähallituksen vastine Aiheutunut toimenpide 

Porojen ylilaidunnus yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa saat-
taa tulevaisuudessa heikentää erityisesti tunturilinnuston tilaa 
alueella. Koska Hammastunturin erämaa on tärkeä pohjoinen 
IBA-alue, LLYn mielestä Metsähallituksen tulisi seurata omalla 
vakiolinjaverkostollaan alueen lintukantojen muutoksia. Seuranta 
täydentäisi omalla panoksellaan valtakunnallista linnuston seu-
rantaa. Lisäksi alueen riistakantojen seurantaa tulee jatkaa ja 
tarpeen mukaan tehostaa, mikä helpottaisi kestävän metsästys-
paineen luominen alueelle. Luonnonsuojelurikkomusten kuten 
salametsästyksen valvontaan ja mahdolliseen lintujen munien 
keruun valvontaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.  

12 Uhkatekijöiden 
torjunta, vaikutus-
ten arviointi ja 
seuranta 

 Ei muutosta suunnitelmaan 
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Liite 4. Saamelaiskulttuuriin liittyviä määritelmiä 

SAAMELAISKULTTUURI: Suomen perustuslaki takaa saamelaisille oikeuden ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan ja kieltään. Saamelaiskulttuuriin luetaan kuuluvaksi saamen 
kieli, perinteiset saamelaiselinkeinot, joihin luetaan poronhoito, kalastus, metsästys, keräily ja saamen käsityö, sekä henkinen ja aineellinen kulttuuri, johon luetaan taide, kerto-
musperinne, kirjallisuus, joiku, perinteinen tieto ja myytit.  
 
PERINTEINEN TIETO: Ympäristöministeriön asettama kansallinen artikla 8(j) -työryhmä on määrittänyt saamelaisten luonnon monimuotoisuuteen liittyvän perinteisen tiedon 
seuraavasti: Saamelainen luonnon monimuotoisuuteen liittyvä perinteinen tieto ilmenee saamelaisessa luonnonkäytössä ja perinteisten saamelaiselinkeinojen harjoittamisessa 
eli poronhoidossa, kalastuksessa, metsästyksessä, keräilyssä ja käsityössä sekä luontosuhteessa. Tieto välittyy saamen kielen luontoon, maastoon, säähän, poronhoitoon, 
käsitöihin, pyyntiin ja kalastukseen liittyvässä terminologiassa sekä saamenkielisissä paikannimissä. Perinteistä tietoa siirretään tietoisen opettamisen, vanhemmilta sukupolvilta 
saadun mallin, joikujen ja suullisen kertomaperinteen kautta sekä poronhoito-, kalastus-, keräily-, käsityö- ja metsästyskäytänteissä.  
 
TAPAOIKEUS: Ympäristöministeriön asettama artikla 8(j) -työryhmä on määrittänyt tapaoikeuden seuraavasti: Saamelainen luonnon monimuotoisuuteen liittyvä tapaoikeus 
ohjaa perinteistä maankäyttöä, yhteisön sisäisiä suhteita liittyen maankäyttöön, luo periaatteet nautinta-alueille ja ohjaa luonnonresurssien hyödyntämistä kestävällä tavalla 
saamelaisen oikeuskäsityksen mukaisesti.  
 
Artikla 8(j) -työryhmän määrittämä saamelaisten tavanomainen luonnonkäyttö:  
Saamelaisten perinteinen luonnonkäyttö perustuu saamelaiseen arvomaailmaan, sosiaaliseen järjestelmään ja tapaoikeuteen. Luonnonkäyttö on erilaista eri saamelaiselinkei-
noissa. Luonnonkäyttö riippuu myös maantieteellisistä ja luonnon olosuhteista. Saamelainen poronhoito perustuu laidunkiertojärjestelmään, joka pohjautuu porojen biologiaan, 
perinteiseen tietoon ja poronhoitajien kulttuurisiin tapoihin. 
 
Saamenpuku on saamelaiskulttuurin näkyvämpiä ulkoisia tunnusmerkkejä. Saamenpuvun malli ja kuviointi kertovat henkilön kotiseudun. Joiku on perinteistä saamelaista mu-
siikkia. Yleisimmin joiku kertoo tietystä henkilöstä. Joiussa voidaan kertoa myös esim. porosta tai poronhoidosta tai ilmentää pelkkää tunnetilaa. Joiussa varsinaisia sanoja on 
yleensä vähän ja täytesanoja paljon. Usein joiuissa vilahtaa eri paikannimiä; mainitaan esim. yksittäisiä tuntureita tai jokia. Sillä tavalla joiut ankkuroituvat tietylle alueelle sekä 
kertovat saamelaisten vahvasta luontosuhteesta. 
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Liite 5. Hammastunturin hoito- ja käyttösuunnitelman suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 
ja maakuntakaavaan 

Valtakunnallisset alueidenkäyttötavoitteet jakautuvat yleistavoitteisiin, jotka ovat periaatteellisia linjauksia, ja erityistavoitteisiin, jotka sisältävät alueiden käytön suunnittelua 
koskevia velvoitteita. Metsähallituksen luontopalveluiden, valtion viranomaisena, tulee toiminnassaan etsiä tapoja toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. 
 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulttuuri- ja luonnonpe-
rintö, virkistyskäyttö ja 
luonnonvarat 

Yleistavoitteet Erityistavoitteet Toteutuminen suunnitelmassa 

Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elotto-
man luonnon kannalta arvokkaiden ja herk-
kien alueiden monimuotoisuuden säilymistä.

 Hoito- ja käyttösuunnitelmalla turvataan uhanalais-
ten eläin- ja kasvilajien esiintyminen Hammastuntu-
rin Natura 2000 -alueella. 

Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistys-
käyttöä sekä luonnon ja kulttuurimatkailua pa-
rantamalla moninaiskäytön edellytyksiä. Suo-
jelualueverkoston ja arvokkaiden maisema-
alueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä 
edistetään virkistyskäytössä, matkailun tuki-
alueena sekä niiden lähialueiden matkailun 
kehittämisessä suojelutavoitteita vaaranta-
matta.” 

 Erämaalain tavoitteena on alueen erämaaluonteen 
säilyttäminen, saamelaiskulttuurin ja luontaiselinkei-
nojen turvaaminen sekä luonnon monipuolisen käy-
tön ja sen edellytysten kehittäminen. Hoito- ja käyt-
tösuunnitelmalla pyritään näiden lain asettamien, 
hieman ristiriitaistenkin, tavoitteiden yhteensovitta-
miseen. Suunnitelmassa esitetyllä vyöhykkeistämi-
sellä alueen virkistys- ja matkailukäyttöä ohjataan 
sellaisille alueille, joilla toiminnasta ei aiheudu hait-
taa alueen suojeluarvoille tai luontaiselinkeinoille. 

Alueidenkäytöllä edistetään vesien hyvän tilan 
saavuttamista ja ylläpitämistä. 

 Suunnitelman päämääräksi on asetettu vesistöjen 
säilyminen luonnontilaisia. Uhkia, jotka vaikuttavat 
vesiluontotyyppien luonnontilaisuuteen ovat mm. 
Ivalo- ja Sotajoella tapahtuva kullanhuuhdonta. 
Suunnitelmassa on todettu, että kullanhuuhdontaa 
säädellään kaivos- ja vesilain mukaisissa lupapro-
sesseissa ja Metsähallituksella on mahdollisuus vai-
kuttaa näihin prosesseihin edunvalvonnan keinoin.  

 ”Alueidenkäytössä varmistetaan, että 
valtakunnallisesti merkittävät kulttuu-
riympäristöjen ja luonnonperinnön ar-
vot säilyvät. Viranomaisten laatimat 
valtakunnalliset inventoinnit otetaan 
huomioon alueiden käytön suunnitte-
lun lähtökohtana.”  
 

Suunnitelman yhtenä tavoitteena on Ivalojoen ja 
Sotajoen kulttuurihistoriallisten rakennusten säilyt-
täminen tuleville sukupolville. Hoito- ja käyttösuun-
nitelman kulttuuriperinnön nykytilan kuvauksessa 
on huomioitu kaikki valtakunnallisissa ja maakun-
nallisissa kulttuuriperintöinventoineissa luetteloidut 
kohteet, jotka sijaitsevat suunnittelualueella.  

 
 
 

Alueidenkäytöllä edistetään Lapin tunturialuei-
den säilymistä luonto- ja kulttuuriarvojen kan-

 Suunnittelualueen erityispiirteet on tunnistettu ja 
mm. vyöhykejaolla on turvattu sekä luonnon- että 
kulttuuriarvojen säilyminen. Suunnitelmassa 80 % 
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Luonto- ja kulttuuriympä-
ristöinä erityiset alueko-
konaisuudet 

nalta erityisen merkittävinä aluekokonaisuuk-
sina. Samalla varmistetaan, että asumisen ja 
elinkeinotoiminnan harjoittamisen edellytykset 
säilyvät. Alueiden erityispiirteet tunnistetaan ja 
alueidenkäyttö sovitetaan mahdollisimman ta-
sapainoisesti yhteen poikkeuksellisten luon-
nonolojen, luonnon kestokyvyn ja kulttuuriar-
vojen turvaamiseksi.

alueesta on määritetty syrjävyöhykkeeksi, jonne ei 
ohjata aktiivisesti kävijöitä eikä rakenneta uutta pal-
veluvarustusta. Retkeily- ja luontomatkailuvyöhyk-
keelle (20 %) ohjataan yleisökäyttöpaineet. Vyö-
hyke tukeutuu Ivalojokeen ja alueella jo olemassa 
oleviin reitteihin ja palveluvarustukseen. 

Saamelaisten kotiseutualueen alueidenkäy-
tössä otetaan huomioon saamelaisille alkupe-
räiskansana kuuluva oikeus ylläpitää ja kehit-
tää omaa kulttuuriaan saamelaisten perinteis-
ten elinkeinojen kehittämisedellytysten turvaa-
miseksi. Poronhoitoalueella turvataan poron-
hoidon alueidenkäytölliset edellytykset. 

 Metsähallituksesta annetun uuden lain 6 § edellyt-
tää, että Metsähallituksen hallinnassa olevien luon-
nonvarojen hoito, käyttö ja suojelu sovitetaan yh-
teen saamelaisten kotiseutualueella siten, että saa-
melaiskulttuurin harjoittamisen edellytykset turva-
taan sekä siten, että poronhoitolaissa säädetyt vel-
voitteet täytetään. Suunnitelmasta saamelaiskult-
tuurille aiheutuvia vaikutuksia on koko suunnittelu-
prosessin ajan käsitelty Akwé: Kon -ryhmässä, joka 
arvioinut myös lopullisen suunnitelman vaikutukset 
sekä saamelaiskulttuurille että saamelaiselinkei-
noille (ml. poronhoito). 

 

Maakuntakaava 
 Maankäyttöluokka ja siihen liittyvä määräys / Aluekuvaus ja kehittämisperiaate Toteutuminen hoito- ja käyttösuunnitelmassa 

sa 
 

Saamelaisten kotiseutualue 
Viranomaisten on varattava saamelaiskäräjille tilaisuus tulla kuulluksi ja neuvotella kaikista laajakantoisista 
ja merkittävistä toimenpiteistä, jotka voivat välittömästi ja erityisellä tavalla vaikuttaa saamelaisten asemaan 
alkuperäiskansana ja jotka koskevat saamelaisten kotiseutualueella yhdyskuntasuunnittelua, valtionmaan, 
suojelualueiden ja erämaa-alueiden hoitoa, käyttöä, vuokrausta ja luovutusta, kaivoskivennäisten valtausta 
ja kaivospiirin perustamista tarkoittavia lupahakemuksia taikka muuta vastaavaa saamelaisten kieleen, kult-
tuuriin tai heidän asemaansa alkuperäiskansana vaikuttavaa alueiden käyttöön liittyvää asiaa. (Määräys 
perustuu lakiin saamelaiskäräjistä 974/1995, 9 §) 
Metsähallituksen hallinnassa olevien luonnonvarojen hoito, käyttö ja suojelu on sovitettava yhteen Saame-
laiskäräjistä annetussa laissa tarkoitetulla saamelaisten kotiseutualueella siten, että saamelaisten kulttuurin 
harjoittamisen edellytykset turvataan, sekä poronhoitolaissa tarkoitetulla poronhoitoalueella siten, että po-
ronhoitolaissa säädetyt velvoitteet täytetään. (Laki Metsähallituksesta 234/2016), 6 §) 
Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisissa toimenpiteissä on kiinnitettävä erityistä huo-
miota saamelaisten mahdollisuuksiin ylläpitää ja kehittää kulttuurimuotoonsa kuuluvia elinkeinoja saame-
laisten kotiseutualueella. Suositus: Saamelaisten kotiseutualueella metsätalouden tulisi käyttää luontaista 
uudistamista sille soveltuvilla kohteilla ja välttää maanpinnan voimakasta käsittelyä. 

Saamelaiskäräjien nimeämä Akwé: Kon -työryhmä 
on valmistellut koko hoito- ja käyttösuunnitelman 
laadinnan ajan Akwé: Kon -ohjeiden mukaisia toi-
menpiteitä sekä osallistunut suunnittelutyöhön ja 
suunnitelman kulttuuristen, sosiaalisten ja ympä-
ristöllisten vaikutusten arviointiin koko projektin 
ajan. 
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 Erityisesti poronhoitoa varten tarkoitettu alue 
Rajan pohjoispuoleisella alueella olevaa valtion maata ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu huomat-
tavaa haittaa poronhoidolle. Valtion maan luovuttaminen tai vuokraaminen saa tapahtua vain sillä ehdolla, 
että maanomistajalla tai vuokramiehellä ei ole oikeutta saada korvausta porojen aiheuttamasta vahingosta. 
(Poronhoitolain 2.2 §:n mukaan) 

Edellä mainittuun Akwé: Kon -ryhmään on kuulunut 
Hammastunturin, Sallivaaran sekä Lapin paliskuntien 
poroisännät. 

Se 6515 Erämaa-alue (Hammastunturin erämaa-alue) 
Kehittämisperiaate: Erämaaluonne säilytetään. Saamelaiskulttuurin ja luontaiselinkeinojen tarpeet turva-
taan. Kehitetään luonnon monipuolisen käytön edellytyksiä. 

Erämaalain tavoitteet ja toteutuminen turvataan 
hoito- ja käyttösuunnitelmalla. 

SR 3075 Rakennussuojelualue: Ivalojoen kultakämpät 
Kehittämisperiaate: Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset, rakennelmat ja ympäristö säilytetään. 
Kunnossapito ja käyttö suunnitellaan yhteistyössä museoviranomaisten ja kultamuseon kanssa. Kehitetään 
teemamatkailua. 

Huomioitu suunnitelmassa. 

ma 
5963,  

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue: Hammastunturin poroerotuspaikka  
Kehittämisperiaate: Kulttuurihistoriallisia arvoja vaalitaan.

Huomioitu suunnitelmassa. 

ma 5937 Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue: Ivalojoen kulta-alue 
Kehittämisperiaate: Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaat piirteet säilytetään. Aluetta ja sen 
käyttöä kehitetään yhteistyössä kultamuseon kanssa. 

Huomioitu suunnitelmassa. 

E 1824 Erityisalue: Hirvassalmen poroteurastamo Hirvassalmen poroteurastamo on tunnistettu suunni-
telman vuokra- ja käyttöoikeus -lomakkeella. Suunni-
telmalla ei ole vaikutusta teurastamon toimintaan. 

st Seututie: 955 Köngäs–Inari Suunnitelmalla ei vaikutusta olemassa olevan tien 
käyttöön. 

yt Yhdystien ohjeellinen linjaus: uusi yhteys Kuttura–Repojoki Hanketta varten perustettu laaja-alainen ohjaus-
ryhmä, jonka työn tuloksena Lapin liitto, Lapin ympä-
ristökeskus ja Tiehallinnon Lapin tiepiiri totesivat yh-
teisessä neuvottelussa, että tässä vaiheessa ei ole 
edellytyksiä toteuttaa Repojoki–Kuttura-tiehanketta. 
Tiehallinto tiedotti elokuussa 2009, että Lapin tiepiiri 
päätti luopua tien jatkosuunnittelusta. 

 Moottorikelkkailureitti Olemassa oleva moottorikelkkaura Kuoppaoja–Rau-
tujärvi huomioitu suunnitelmassa. 

 Moottorikelkkailureitin yhteystarve: 
Inari–Menesjärvi–Kittilä 
Saariselkä–Repojoki 
 

Inari–Menesjärvi–Kittilä-moottorikelkkareitti on huo-
mioitu suunnitelmassa. 
Saariselkä–Repojoki: Kuttura–Repojoki tietä ei toteu-
teta, joten reitin toteutumistakaan ei edistetä. 

 Ulkoilureitti: Ivalojoki Ivalojoen veneilyreitti välillä Kuttura–Ivalo huomioitu 
suunnitelmassa.  

 Kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittävä tie tai reitti: 
Porttipahdan tekojärvi–Ivalojoen Kultala (Rovasen maantie) 

Suunnitelmassa ei ole esitetty toimenpiteitä, jotka uh-
kaisivat reitin jäänteiden säilymistä. 

ek1 Todennäköinen mineraalivarantoalue Suunnitelmassa todetaan, että malminetsintää ja kul-
lanhuuhdontaa koskevat asiat ratkaistaan kaivoslain 
mukaisessa lupamenettelyssä. 
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