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> – Urilla liikkuvista kelkkailijoista keskimäärin viidellä kymmenestä ei ole uralupaa, Jani Suua kertoo.

Villieläimet kärsivät
luvattomasta kelkkailusta
Umpihangessa ajelu on yleistynyt kelkkojen kehi�ymisen myötä. Erätarkastaja Jani Suua
huomau�aa, e�ä luvaton ajelu on uhka maakotkien pesinnälle ja hirvieläinten vasonnalle.

Erätarkastaja Jani Suua tarkkailee metsää kelkkarei�n takana. Taustalla, Kuusamossa Rukan
pohjoispuolella, siintää Kon�aisen vaara.

– Näy�ää tulevan rinteen umpisesta kelkan jäljet rei�lle, Suua toteaa.

Joku on käynyt huvi�elemassa syvässä lumessa. Vielä parikymmentä vuo�a si�en tällainen lumen
määrä olisi hoitanut erävalvonnan: vanhan ajan kelkoilla melkein metrin syvään puuteriin ei olisi
kanna�anut lähteä. Tällä vuosituhannella kelkat ovat kuitenkin kehi�yneet huimas�. Nyt muo� suosii
pitkiä syvän lumen kelkkoja, joiden etenemiskyky on erinomainen. Sellaisella Suuakin tekee työnsä.

– Ihmiset katsovat videoilta syvän lumen kelkkailua, innostuvat ja suuntaavat kelkkaliikkeisiin
hommaamaan vehkeet.

Kelkkaa myyvä kauppias ei kuitenkaan ainakaan korosta sitä, e�ä jos et aja omalla maalla, on syvässä
puuterissa leiki�elemiseen salli�uja paikkoja koko maassa vain muutama raja�u free ride -alue.
Niinpä ajamaan mennään jonnekin kelkkarei�n vieressä olevalle avoimelle vaaranrinteelle. Se on
taimikolle menoa.

Kuusamon Iivaaran laella vuoristokelkoilla möyri�in kymmenkunta vuo�a si�en kirjaimellises� maa
mustalle muralle. Nyt ongelma on muun muassa �edo�amisen, valvonnan ja kelkkarei�en parempien
opasteiden ansiosta helpo�anut.

Hirvet ja kotkat arkoja häiriölle

Taimikkotuhojen lisäksi Suua haluaa nostaa esiin luva�oman kelkkailun vahingot isoille nisäkkäille ja
petolinnuille.

– Paksun lumen aikana hirvet lähtevät kelkan häiriötä hyppyyn. Huonolla tuurilla kantava emä luo
vasan hangelle.

Maakotkien pesäpuita alkaa olla Koillismaalla reilun kymmenen kilometrin välein. Eri�äin arkana
lintuna maakotka o�aa kaiken ylimääräisen häiriön itseensä.
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– Maakotka munii maaliskuun aikana. Rinteessä pesivä kotka ei vielä häiriinny, jos alhaalla ajaa kelkka
ohi, mu�a jos paikalle pysähtyy tupakalle tai tulien tekoon, hautova kotka lähtee pesästään. Munien
kylme�yminen käy äkkiä säästä riippuma�a.

"Maastoliikennelaki kaipaisi päivitystä"

Oma lukunsa ovat talviaikaiset törkeät metsästysrikokset.

– Kun puhutaan lai�omista suurpetojen tappamisista, kelkka on joskus merki�ävässä roolissa.
Hirvenmetsästyksessä tulee toisinaan vastaan tapauksia, joissa kelkkaa on käyte�y varsinaisessa
pyyn�tapahtumassa.

Kelkkailun valvonnassa suurin painopiste on rei�en ulkopuolisessa maastossa, missä kelkkailijat
takuuvarmas� �etävät olevansa luva�omissa hommissa. Jonkin verran panostetaan myös uralupien
valvontaan.

Virallisilla kelkkareiteillä liikkuminen on vapaata, mu�a Metsähallituksen kelkkaurille tarvitaan 50
euroa vuodessa maksava lupa.

– Urilla liikkuvista kelkkailijoista keskimäärin viidellä kymmenestä ei ole uralupaa. Osalla kyse on
�etämä�ömyydestä, osa o�aa �etoisen riskin maksun väl�ämiseksi.

Paikkakuntalaiselle uralupa on maksuton, mu�a se pitää hankkia joka vuosi. Valvojana Suua terveh�si
tyytyväisenä päätöstä, e�ä kerran hanki�u paikkakuntalaisen lupa olisi voimassa toistaiseksi.

– Ylipäätään maastoliikennelaki kaipaisi jo päivitystä.

TEKSTI JA KUVA TUOMO PIRTTIMAA 

• Erävalvonta tarkastaa vuosi�ain noin 10 000 maastossa liikkujaa. 
• Eniten huomau�amista on kelkkailussa: noin 20 % tarkastetuista liikkuu luva�a tai lai�omas�. 
• Kalastajien tarkastuksista 15 % johtaa toimenpiteisiin.  
• Tarkastetuista metsästäjistä noin 3 % syyllistyy luva�omuuksiin tai lai�omuuksiin.

Lähde: Metsähallituksen erävalvontarapor�t.
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