
Syötteen kansallispuiston järjestyssääntö 

Vahvistettu 

20.4.2020 

Lainvoimainen 

28.5.2020 

Pinta-ala (ha) 

30 167 

josta vesialuetta (ha) 

135 

Sijainti 

Maakunta Kunta 

Lapin maakunta Posio 

Pohjois-Pohjanmaan maakunta Pudasjärvi 

Pohjois-Pohjanmaan maakunta Taivalkoski 

Perustamissäädökset 

Säädöksen nimi Säädöksen numero 

Laki Syötteen kansallispuistosta 512/2000 

Valtioneuvoston asetus Syötteen kansallispuistosta 514/2000 

Alueen suojelun perusteet 

Syötteen kansallispuisto on perustettu Pohjois-Suomen vaara-, metsä- ja suoluonnon sekä pienve-
sien luonnontilaisina ja erämaisina säilyneiden osien suojelemiseksi sekä yleiseksi luonnon nähtä-
vyydeksi. Kansallispuisto tarjoaa mahdollisuuksia retkeilyyn, opetukseen ja tutkimukseen. 

Yleistä 

Metsähallitus on luonnonsuojelulain (1096/1996) 20 §:n nojalla antanut tämän Pudasjärven kau-
pungissa sekä Taivalkosken ja Posion kunnissa sijaitsevaa Syötteen kansallispuistoa koskevan jär-
jestyssäännön. Syötteen kansallispuisto on perustettu 15.6.2000 annetulla lailla (512/2000) ja sen 
rauhoituksesta, hallinnosta ja hoidosta on säädetty asetuksella (514/2000). 

Järjestyssääntöön on otettu eri laeista johtuvia määräyksiä. Lisäksi järjestyssäännössä on määräyk-
siä, jotka Metsähallitus on kansallispuiston hallinnosta vastaavana viranomaisena maanhaltijan 
ominaisuudessa oikeutettu ja velvollinen antamaan. Järjestyssäännön määräykset noudattavat pe-
riaatteita, jotka on esitetty ympäristöministeriön 23.2.2018 vahvistamassa Syötteen kansallispuis-
ton hoito- ja käyttösuunnitelmassa. 



Syötteen kansallispuiston muodostavat perustamislain (512/2000) liitekarttaan merkityn rajauksen 
sisällä olevat valtion omistamat maa- ja vesialueet. Järjestyssääntö koskee myös alueita, jotka on 
myöhemmin liitetty tai liitetään Syötteen kansallispuistoon. 

Luonnonsuojelusäädökset 

Luonnonsuojelulaki (1096/1996), laki Syötteen kansallispuistosta (512/2000) ja valtioneuvoston 
asetus Syötteen kansallispuistosta (514/2000). 

Muu lainsäädäntö 

Edellä mainittujen lisäksi järjestyssääntöön on otettu alueen käyttäjiä koskevia määräyksiä seuraa-
vista säädöksistä: järjestyslaki (612/2003), jätelaki (646/2011), kalastuslaki (379/2015), kokoontu-
mislaki (530/1999), laki Metsähallituksesta (234/2016), maastoliikennelaki (1710/1995), metsäs-
tyslaki (615/1993), muinaismuistolaki (295/1963), pelastuslaki (379/2011), poronhoitolaki 
(848/1990). 

Säädöspohjaiset yleiset kiellot 

Syötteen kansallispuistossa on kielletty: 

1) rakennusten, rakennelmien ja teiden rakentaminen (luonnonsuojelulaki, 13 §) 
2) maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen sekä maa- tai kallioperän vahingoittaminen 

(luonnonsuojelulaki, 13 §) 
3) ojittaminen (luonnonsuojelulaki, 13 §) 
4) sienten, puiden, pensaiden tai muiden kasvien tai niiden osien ottaminen tai vahingoittami-

nen (luonnonsuojelulaki, 13 §) 
5) luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen 

tai niiden pesien hävittäminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerää-
minen (luonnonsuojelulaki, 13 §) 

6) ryhtyminen muihinkaan toimiin, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, 
maisemaan taikka eliölajien säilymiseen (luonnonsuojelulaki, 13 §) 

7) roskaaminen (jätelaki, 72 §) 
8) muinaisjäännösten ja muiden arkeologisten kulttuuriperintökohteiden vahingoittaminen 

(muinaismuistolaki, 1 §) 
9) koirien tai muiden kotieläinten pitäminen irrallaan lukuun ottamatta metsästyksen yhtey-

dessä käytettäviä koiria (metsästyslaki, 53 §) sekä poronhoitotöissä käytettäviä koiria (met-
sästyslaki, 51 §:n 3 kohta) 

10) muun ihmisiä häiritsevän toiminnan harjoittaminen (järjestyslaki, 3 §) 
11) avotulenteko metsäpalovaroituksen aikana (pelastuslaki, 6 §) 

Edellä mainittujen lisäksi ovat voimassa muista säädöksistä ja viranomaismääräyksistä johtuvat 
kiellot. 

  



Muut kiellot ja määräykset 

Järjestyssäännöllä annettavat määräykset 

Toimintamuoto Kuvaus Säädökset 

Leiriytyminen Kansallispuiston retkeily- ja luontomatkailu-
vyöhykkeillä leiriytyminen on sallittu vain huolle-
tuilla taukopaikoilla. Muualla leiriytymispaikan 
saa valita vapaasti. Tulenteko on koko puiston 
alueella sallittu vain rakennetuilla tulentekopai-
koilla. 

Luonnonsuojelulaki, 18 § 

Pyöräily Pyöräily on lumettomana aikana sallittu vain sitä 
varten osoitetuilla reiteillä. 

Luonnonsuojelulaki, 18 § 

Talvipyöräily Talvipyöräily on sallittu pysyvän lumipeitteen ai-
kaan muualla kuin huolletuilla hiihtoladuilla ja lu-
mikenkäilyyn tarkoitetuilla reiteillä. 

 

Ratsastus Ratsastus on sallittu vain sitä varten osoitetuilla 
reiteillä. 

Luonnonsuojelulaki, 18 § 

Koiravaljakkotoiminta Koiravaljakolla liikkuminen on sallittu vain sitä 
varten osoitetuilla reiteillä. 

Luonnonsuojelulaki, 18 § 

Porovaljakkotoiminta Porovaljakolla liikkuminen on sallittu vain sitä 
varten osoitetuilla reiteillä. 

Luonnonsuojelulaki, 18 § 

Kalliokiipeily Kiipeily on sallittu jokamiehenoikeudella. Mikäli 
kiipeily edellyttää pysyvien pulttien tai vastaa-
vien kiinnikkeiden asentamista, tarvitaan siihen 
Metsähallituksen lupa. Jokamiehenoikeudella ta-
pahtuva kiipeily ei myöskään oikeuta poistamaan 
kallioilta sammalta, jäkälää tai muuta kasvilli-
suutta. 

Luonnonsuojelulaki, 18 § 

Muut luonnonsuojelusäädöksiin perustuvat määräykset 

Toimintamuoto Kuvaus Säädökset 

Marjastus ja sienestys Marjojen ja hyötysienien poimiminen on sallittu. Luonnonsuojelulaki, 14 § 

Kalastus Kalastus on sallittu kalastuslain (379/2015) mu-
kaisesti, lukuun ottamatta seisovien pyydysten 
käyttöä. 

Asetus Syötteen kansallis-
puistosta, 1 §, kalastuslaki, 5 
ja 7 § 

Metsästys Paikalliset asukkaat saavat metsästää Syötteen 
kansallispuiston alueella metsästyslain 
(615/1993) 8 §:n mukaisesti. Kansallispuiston 
alueella saavat myös muut paikallisiin metsästys-
seuroihin kuuluvat henkilöt metsästää hirveä. 
Metsästys on kansallispuistossa kuitenkin koko-
naan kielletty Lomaojan eteläpuolisella Pää-
tuoreen - Selkävaaran alueella, lukuun ottamatta 
kansallispuistoon sen perustamisen jälkeen liitet-
tyä Sotivaaran pohjoispuoleista aluetta.  
 
Luonnonsuojelulain 15 §:n 1 momentin 2 koh-
dassa tarkoitettuun vieraslajien yksilöiden poista-
miseen ja 3 kohdassa tarkoitettuun pyyntiluvan-
varaisten riistaeläinlajien yksilöiden poistamiseen 
voidaan myöntää lupa. 

Asetus Syötteen kansallis-
puistosta, 1 §, metsästyslaki, 
8 § 



Toimintamuoto Kuvaus Säädökset 

Poronhoito Porojen laiduntaminen ja poronhoitotyöt on sal-
littu poronhoitolain (848/1990) mukaisesti. Po-
ronhoitotöihin liittyvinä erityisoikeuksina on sal-
littu maastoliikenne, leiriytyminen, tulenteko ja 
sitä varten polttopuun ottaminen. Poronhoitoon 
liittyvät rakennukset tai rakennelmat edellyttävät 
Metsähallituksen luvan. 

Luonnonsuojelulaki, 14 ja 15 
§ 

Viranomaistoiminta Liikkumista, tulentekoa, leiriytymistä ja maastolii-
kennettä koskevat rajoitukset eivät koske kansal-
lispuiston valvonta- ja hoitotehtävissä liikkuvia 
eivätkä poliisi-, pelastuspalvelu- ja palontorjunta-
tehtävissä tai vastaavissa viranomaistehtävissä 
liikkuvia. 
 
Luonnonsuojelua valvovalla viranomaisella ja 
kansallispuiston valvojalla on oikeus ottaa hal-
tuunsa metsästys-, kalastus- ja keräilyvälineet tai 
muut välineet, joita on käytetty tai aiotaan käyt-
tää vastoin säännöksiä ja määräyksiä. Sama hal-
tuunotto-oikeus koskee myös luvattomasti pyy-
dettyjä eläimiä, luvattomasti otettuja kasveja 
sekä kaikkea muuta sellaista, mitä kansallispuis-
tosta on kielletty ottamasta tai siellä käyttä-
mästä. 

Luonnonsuojelulaki, 14 § 

Muu toiminta Korukivien keräily vähäisessä määrin on sallittu 
siihen tarkoitukseen rajatulla alueella Ahmavaa-
rassa. Tämä tarkoittaa kivien keräilyä ja poiskul-
jettamista omin lihasvoimin. Korukivien keräämi-
nen ja kuljettaminen korujen valmistusta varten 
vaatii Metsähallituksen luvan. 

Asetus Syötteen kansallis-
puistosta, 1 ja 2 § 

Muut määräykset 

Toimintamuoto Kuvaus Säädökset 

Tulenteko Tulenteko on sallittu vain rakennetuilla tulente-
kopaikoilla. 

 

Polttopuun otto Polttopuun otto on kielletty.  

Rakenteiden ja rakennus-
ten käyttäminen 

Kansallispuiston päivätuvat on tarkoitettu ensisi-
jaisesti päiväkäyttöön ja autiotuvat tilapäistä ma-
joittumista varten. 

 

Järjestetyt tapahtumat Yleisötapahtumien järjestäminen edellyttää Met-
sähallituksen suostumuksen. Yksittäisiin tapahtu-
miin liittyen voidaan sallia esim. pyörällä liikku-
minen tai muu kansallispuistossa rajoitettu liikku-
mismuoto myös muualla kuin siihen tarkoituk-
seen osoitetuilla reiteillä. 

Kokoontumislaki, 13 § 

Maastoliikenne kesäkau-
della 

Kesäaikainen maastoliikenne edellyttää Metsä-
hallituksen luvan. Lupia voidaan myöntää Metsä-
hallituksen maastoliikenneperiaatteiden mukai-
sesti kansallispuiston hoitoon ja käyttöön sovel-
tuvaan tarkoitukseen. 

Maastoliikennelaki, 4 § 



Toimintamuoto Kuvaus Säädökset 

Maastoliikenne talvikau-
della 

Talviaikainen maastoliikenne edellyttää Metsä-
hallituksen luvan. Lupia voidaan myöntää Metsä-
hallituksen maastoliikenneperiaatteiden mukai-
sesti kansallispuiston hoitoon ja käyttöön sovel-
tuvaan tarkoitukseen. Erilaisten tapahtumien, 
luontomatkailutoiminnan ja ammattimaisen 
luontokuvauksen huoltoajoon voidaan myöntää 
lupia. 

Maastoliikennelaki, 4 § 

 

Tällä päätöksellä kumotaan Metsähallituksen 6.3.2006 antama Syötteen kansallispuiston järjestys-
sääntö.  

Päätöksen tiedoksianto 

Tämä päätös saatetaan tiedoksi yleistiedoksiantona. Ilmoitus on julkaistu 20.4.2020 Metsähallituk-
sen verkkosivuilla osoitteessa www.metsa.fi/kuulutukset. Asiakirjan nähtäväksi asettamisesta il-
moitetaan lisäksi sanomalehdissä Iijokiseutu ja Koillissanomat. 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta eli 
27.4.2020. Valitusaika päättyy 27.5.2020, johon saakka päätös pidetään nähtävänä edellä maini-
tussa osoitteessa Metsähallituksen internet-sivuilla, sekä Metsähallituksen pääkonttorin aulapal-
velussa (Ratatie 11 B, katutaso, Tikkurila; 01300 Vantaa; ma–pe klo 8–16). 

 

Vantaalla, Metsähallituksessa 20.4.2020 

 

Luontopalvelujohtaja Aluepäällikkö 

Timo Tanninen Arja Halinen 

 

Liitteet 

Liitekartat 1 ja 2 

 

 

http://www.metsa.fi/kuulutukset


© Maanmittauslaitos 1/MML/18, © Metsähallitus 2018

Järjestyssääntöalue
Leiriytyminen sallittu vain huolletuilla taukopaikoilla
Metsästysrauhoitusalue
Korukivien keräysalue (kts. myös liitekartta 2)

0 6,5 133,25
kilometriä

Liitekartta 1. Syötteen kansallispuiston järjestyssääntö (Pudasjärvi, Taivalkoski, Posio) 



© Maanmittauslaitos 1/MML/18, © Metsähallitus 2018

Järjestyssääntöalue
Leiriytyminen sallittu vain huolletuilla taukopaikoilla
Metsästysrauhoitusalue
Korukivien keräysalue

0 0,8 1,60,4
kilometriä

Liitekartta 2. Syötteen kansallispuiston järjestyssääntö; korukivien keräysalue Ahmavaarassa 
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