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LAPIN KAUPPAKAMARI    LAUSUNTO 30.9.2015 
 

 

 

Ympäristöministeriölle 

kirjaamo.ym@ymparisto.fi   

 

 

LAUSUNTO ITÄ-LAPPIIN PERUSTETTAVIA VALTION LUONNONSUOJELUALUEITA KOS- 
KEVISTA ASETUSLUONNOKSISTA (YM 3/500/2015) 

Itä-Lappiin esitetään perustettavaksi valtioneuvoston asetuksella 35 
luonnonsuojelualuetta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 197 500 hehtaaria. 
Ympäristöministeriön asetuksella esitetään perustettavaksi 7 luonnonsuojelualuetta, 
joiden yhteispinta-ala on 106 hehtaaria. Alueet sijaitsevat Kemijärven kaupungin sekä 
Kittilän, Pelkosenniemen, Sallan, Savukosken ja Sodankylän kuntien alueella. 
Luonnonsuojelualueiden perustamista ovat valmistelleet ympäristöministeriö ja 
Metsähallitus.  

Lapin kauppakamari toimii kauppakamarilain mukaisena elinkeinoelämän yhteisten 
etujen valvojana toimialueenaan Lapin maakunta, jonka pinta-alasta noin kolmasosa 
on eriasteisen suojelun piirissä. Lapissa elinkeinoelämän perusta pohjautuu vahvasti 
alueen luonnonvarojen käyttöön eri intressenttien ja intressien näkökulmasta. 
Maakunnan maankäytössä korostuu väistämättä yhteensovittamisen tarve. 

Luonnonsuojelualueiden perustamisessa Lappiin on kyse Lapin elinkeinoelämän ja 
koko Suomen kilpailukyvyn kannalta merkittävistä tulevaisuuden linjauksista. Tämän 
johdosta Lapin kauppakamari haluaa tuoda näkemyksensä ministeriön tietoon siitäkin 
huolimatta, että kauppakamaria ei ole mainittu lausuntopyynnön jakelulistalla. 
Myöskään valmistelussa ei ole kuultu alueen elinkeinoelämän näkemyksiä. 

Asetusluonnoksissa esitetyt luonnonsuojelualueet sijoittuvat pääosin potentiaaliseksi 
kartoitetulle mineraalivyöhykkeelle, jonka tarkempi tutkimus edellyttää aikaa ja 
merkittäviä taloudellisia panostuksia malminetsintätoimenpiteisiin. Esitetyillä alueilla 
on merkittäviä metsävarantoja, johon Lapin ja koko Suomen teollisuus on luonut ja 
luo edelleen perustaansa uusilla investoinneilla. Biotalous nähdään talouden 
seuraavana aaltona ja Suomi on kehittämässä biotaloutta strategisena valintana. 
Biotaloudesta 60% tulee metsästä. Lisääntyvä taloudellinen toiminta pohjoisessa ja 
lähialueilla (Ruotsi, Norja, Venäjä) edellyttää jo nyt parempia liikenneyhteyksiä niin 
pohjoinen-etelä kuin itä-länsi -suunnassa. Esitettyjen luonnonsuojelualueiden 
perustaminen ja olemassaolevien luonnonsuojelualueiden laajentaminen heikentäisi 
merkittävästi alueen suunniteltua ja strategista käyttöä koko Suomen mittakaavassa.  
  
Luonnonsuojelualueita perustettaessa tulisi huomioida laajemmin koko yhteiskunnan 
tilanne ja muutkin kuin yksin suojelulliset intressit. Hallituksen kärkitavoitteita on 
edistää investointeja purkamalla turhaa sääntelyä ja byrokratiaa. Tavoitteena on 
sujuvoittaa lupaprosesseja ja pidättäytyä EU-säännösten toimeenpanossa 
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kansallisesta lisäsääntelystä. Näihin tavoitteisiin nähden ympäristöministeriön 
esitykset ovat selkeässä ristiriidassa ja edetessään ne vaarantaisivat koko Suomen 
kilpailukykyä. Viimekädessä kyse on huomattavista kansantaloudellisista 
vaikutuksista. 

Lapin maakunnassa on valmisteilla Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava, johon 
kohdistuu merkittävä osa esitetyistä suojelualueista. Hallitusohjelmassa on mainittu, 
että maakuntakaavojen vahvistusmenettelystä ympäristöministeriössä luovutaan.  
Myös nämä seikat huomioon ottaen esityksiä on pidettävä ajoitukseltaan erityisen 
huonona.  
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