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Avoin kirje Enontekiön kunnalle Kilpisjärven alueen kehittämisestä ja ehdotus kestävän
matkailuelinkeinon tulevaisuudesta alueella.

Kilpisjärven alue sisältää paljon erilaisia arvoja monelle eri ryhmälle. Kiistattomien maisema- ja
luontoarvojen lisäksi alue on palvellut myös saamelaisten poronhoitoa, joka on elinkeinon lisäksi
myös saamelaisten kulttuurin tunnetuin ilmentymismuoto. Sen lisäksi alue on arvokas helmi myös
paikalliselle matkailuelinkeinolle. Kilpisjärven ehdottomasti ratkaisevin kilpailuvaltti on
erämaaluonnon tarjoama hiljainen ja kiireetön hengähdystauko. Tällaista palvelua ei ole tarjolla
Lapin muissa ruuhkaisissa elämys- ja hiihtokeskuksissa. Emme voi tarpeeksi painottaa sitä, miten
tärkeää on säilyttää Kilpisjärvi sellaisena myös tulevaisuudessa, sillä vastaavia alueita ei
yksinkertaisesti ole olemassa.
Luomus ry on perustettu turvaamaan Kilpisjärven maisema- ja luontoarvoja sekä edistämään
ekologisesti kestävää matkailua. Lapin luonnonsuojelupiiri ry: n tarkoituksena on luonnon- ja
ympäristönsuojelun edistäminen. Olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että ainoa kaikkia
osapuolia hyödyttävä ratkaisu olisi kansallispuiston perustaminen alueelle. Perustelemme
kansallispuistoajatustamme seuraavanlaisesti.
1. Alue jolla on kansallispuiston status, houkuttelee enemmän kävijöitä tavallista kauempaa.
2. Uunituore Metsähallituksen julkaisema tutkimus (30.10.2009) osoittaa että
kansallispuistojen palveluihin suunnatut investoinnit voivat tulla takaisin jopa 20-kertaisina
tuottoina sekä lisääntyneinä työpaikkoina.
3. Suomen 35 kansallispuistossa kirjattiin vuonna 2008 yhteensä 1 755 500 käyntiä,
keskimäärin 50157 kävijää/puisto. Kilpisjärveä lähimpänä olevan Pallas-Ylläs
kansallispuiston kävijämäärä on ylivoimaisesti suurin 329 500 käynnillään.
(Metsähallituksen www-sivut 28.10.2009).
4. Kansallispuistojen kävijämäärät ovat tasaisessa kasvussa. Metsähallituksen
luontopalveluiden aluejohtaja Sakari Kokkosen mukaan Lapin kansallispuistoissa on
havaittu 5-10 prosentin vuotuinen kasvu. (www-sivu: Yle Lappi 4.8.2009)
5. Alue täyttää lainsäädännön (Luonnonsuojelulaki § 11) muodolliset vaatimukset: vähintään
1000 ha valtion omistamaa maata. Lisäksi: ”Alueella on oltava merkitystä yleisenä
luonnonnähtävyytenä tai muutoin luonnontuntemuksen lisäämisen tai yleisen
luonnonharrastuksen kannalta.” Kansallispuistoverkoston tarkoituksena on säilyttää
edustavia suomalaisen luonnon erityispiirteitä. Kilpisjärven alue edustaa kalkkivaikutteista
lajirikasta tunturiluontoa, luontotyyppiä joka verkostosta vielä puuttuu.
6. Kansallispuistoon vaadittava infrastruktuuri on jo suureksi osaksi olemassa: Autiotupia,
reittejä, Kilpisjärven luontotalo.
7. Kansallispuisto houkuttelisi alueelle ekologisesti kestävään matkailuun erikoistuneita
matkailuyrittäjiä. Kansallispuiston kehittäminen voisi toimia kansainvälistäkin kiinnostusta
herättävänä pilottihankkeena. Metsähallituksen tutkimusten mukaan matkailijoiden alueelle
jättämän rahan määrä riippuu tarjotusta palveluinfrastuktuurin tasosta.

8. Kansallispuiston perustamisesta hyötyy ainakin välillisesti myös muun Enontekiön
matkailu.

Mielestämme kansallispuiston perustaminen on varteenotettava ajatus, ja kunnan kannattaisi ottaa
sen tarjoamat mahdollisuudet yksityiskohtaiseen tarkasteluun. Toivomme, että kunta toimisi
hankkeessa aktiivisesti sekä kuulisi ja kutsuisi suunnittelupöytään kaikkien osapuoliryhmien
edustajia.
Eniten keskustelua tulee todennäköisesti herättämään kysymys: Mitä perustettavassa
kansallispuistossa saa ja ei saa tehdä? Kansallispuisto perustetaan omana lakinaan, sille laaditaan
oma hoito- ja käyttösuunnitelmansa sekä järjestyssäännöt. Kansallispuistoja hoitaa Metsähallitus.
Jos Enontekiön kunta näkee kansallispuistohankkeessa toteuttamismahdollisuuksia, ehdotamme
kunnan edistävän sen edellytysten selvittämisen lisäämistä seuraavaan hallitusohjelmaan.
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