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Asia: Hallituksen esitysluonnos laiksi Sallatunturin kansallispuistosta 
 

Sallan riistanhoitoyhdistyksen hallitus käsitteli 4.2.2021 pitämässään kokouksessa 
pyydettyä esitysluonnosta ja esittää esitysluonnokseen seuraavat muutokset ja 
tarkennukset: 
 
1. Paikkakuntalaiset ja rekisteröityjen paikkakuntalaisten metsästysseurojen jäse-

net(myös ulkopaikkakuntalaiset jäsenet Metsähallituksen luvalla) saisivat met-
sästää puiston alueella kaikkia riistaeläinlajeja, sekä rauhoittamattomia lintu- ja 
nisäkäslajeja. 

 
Perustelut: Paikkakunnalta muuttaa pois paljon nuoria metsästysseurojen jä-
seniä lähinnä opiskelun ja työn takia ja jos näiden henkilöiden metsästysoike-
us evättäisiin, niin se hankaloittaisi suuresti metsästysseurojen toimintaa. Näi-
den poismuuttaneiden henkilöiden ”juuret” ovat kuitenkin syvällä paikkakunnal-
la ja moni vierailee alueella tiheään. Pienpetojen pyynti ja karhun kiintiömet-
sästys ovat alueella merkittäviä. Myös suurpetojen kannanhoidollinen metsäs-
tys tulisi sallia. 

 
2. Hirvenmetsästys sallittaisiin puistossa kotikunnasta riippumatta lain voimaan 

tullessa Sallaan rekisteröityjen metsästysseurojen jäsenille ja paikkakuntalaisil-
le hirvenmetsästäjille, jotka ovat saaneet hirvenmetsästysoikeuden perustetta-
van kansallispuiston alueelle. Sama oikeus kuuluisi lain voimaan tulon jälkeen 
myös paikkakuntalaisten mahdollisesti perustamilla uusien metsästysseurojen 
jäsenille. 

 
Perustelut: Esitysluonnoksessa on kerrottu epäselvästi kenelle hirvenmetsäs-
tysoikeus todella kuuluu. Kuuluuko se pelkästään metsästysseuralle jonka 
metsästysalue fyysisesti rajoittuu puistoon? Tällä muutoksella halutaan sel-
ventää asiaa siten, että hirvenmetsästysoikeus olisi kaikilla niillä paikallisilla ja 
Sallaan rekisteröityneillä metsästysseurojen jäsenillä, jotka ovat saaneet Met-
sähallitukselta alueluvan hirvenmetsästykseen. 
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3. Saaliin, lähinnä hirven ja karhun noutaminen moottoriajoneuvol-
la(moottorikelkka ja mönkijä) tulee sallia, sekä riistanhoitotöiden tekemiseen ja 
pienpetojen pyyntiin liittyvä moottoriajoneuvolla liikkuminen paikallisilla ja Sal-
laan rekisteröityjen metsästysseurojen jäsenille.  

 
Perustelut: Saaliiksi saadun hirven tai karhun noutaminen ilman maastoajo-
neuvoja heikentäisi saaliin lihan laatua, eikä täyttäisi nykyisiä korkeita hy-
gieniavaatimuksia. Pienpetojen pyynnissä käytettävien loukku- ja rautapyy-
dysten kokeminen tapahtuu talviaikaa pääosin moottorikelkalla ja jos liikkumi-
nen moottoriajoneuvolla puiston alueella kielletään, niin alueesta muodostuu 
pienpetojen reservaattialue ja vaikuttaisi negatiivisesti laajalle ympäristöön. 
Liikkuminen moottoriajoneuvolla sallittaisiin Metsähallitukselta saadulla maas-
toliikenneluvalla. 
 

4. Puiston alueelle tuleva ja siellä oleva metsäautotieverkosto tulee säilyttää lii-
kennekelpoisena. Lisäksi esitetään, että Onkamojärven tieltä tuleva tieura ja 
Aatsingin kylästä tuleva tieura yhdistetään ja kunnostetaan liikennöitävään 
kuntoon Könkäänmaan kohdalla.  

 
Perustelut: Mahdollisen loukkaantumisen tai tapaturman sattuessa pelastus-
tehtävissä olevien henkilöiden pääseminen alueelle moottoriajoneuvolla tulee 
olla mutkatonta, eikä sitä saa hankaloittaa teiden sulkemisilla. Teiden yhdis-
täminen helpottaisi ja nopeuttaisi kansallispuiston pelastus-, huolto- ja valvon-
tatehtäviä. 
 

5. Kansallispuiston nimi tulisi olla Sallan kansallispuisto, eikä Sallatunturin kansal-
lispuisto. 

 
Perustelut: Sallan kansallispuisto on nimenä selvempi, myös ulkomaan kie-
leksi käännettynä. Puiston hakuvaiheessakin oli nimenä Sallan kansallispuisto. 
Sallatunturit ovat virallisesti Venäjän puolella.  
 
 

 
Sallan riistanhoitoyhdistyksen hallitus 


