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KEVON LUONNONPUISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

Metsähallitus on 18.2.1994 luonnonsuojelulain (71/1923) 3 §:n ja luonnonsuojelulain muutoksen (672/1991) 16d §:n nojalla antanut Kevon luonnonpuistonjärjestyssäännön.
Utsjoen kunnassa sijaitseva Kevon luonnonpuisto on perustettu 21.12.1956 lailla 634/56.
Puistoa on sittemmin laajennettu 1.1.1982 lailla 674/81.
Puiston rauhoituksesta , hallinnasta ja hoidosta on säädetty luonnonsuojelulain 2 §:ssä ja asetuksella 932/81. Järjestyssääntöön on otettu em. laeista ja asetuksesta sekä luonnonsuojelulaista (71/23), metsästyslaista (615/93), kalastuslaista (503/51) ja kalastusasetuksesta
(1117/82) johtuvat määräykset Lisäksi järjestyssäännössä on määräyksiä, jotka metsähallitus
on luonnonpuiston hallinnosta vastaavana viranomaisena maanomistajan ominaisuudessa oikeutettu ja velvollinen antamaan. Järjestyssäännön määräykset noudattavat periaatteita, jotka
on esitetty ympäristöministeriön 21.1.1991 asetuksen 932/81 4 §:n nojalla vahvistamassa hoidon ja käytön runkosuunnitelmassa.

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1. Luonnonpuisto on rauhoitettu alkuperäisen luonnonpuiston säilyttämistä ja tieteellistä tutkimusta varten.
2. Alueella kävijöiden on kaikin tavoin varottava vahingoittamasta ja turmelemasta kasvillisuutta ja muuta luontoa. Eläinten tappaminen, pyydystäminen ja hätyyttäminen, kivien ja maaainesten ottaminen sekä kasvien tai niiden osien ottaminen on kielletty.
Samoin on kielletty alueen roskaaminen, puiston muita käyttäjiä häiritsevä toiminta sekä koirien ja kissojen päästäminen irralleen.
Luonnonpuistossa olevien rakennusten, rakennelmien, aitojen ja raunioiden vahingoittaminen
on kielletty.

Osa-aluejako
3. Luonnonpuisto on jaettu liitekartan 1 mukaisesti kahteen erilaiseen vyöhykkeeseen, joita
koskevat erilaiset liikkumismääräykset
Vyöhykkeet ovat:
tunturialue (kaksiosainen)
Kevon rotkon alue

Liikkumisoikeudet
4. Luonnonpuistossa saa liikkua jalkaisin tai hiihtäen seuraavasti:
Rotkoalue
Sallittu
- hiihtäen
- vain merkityillä poluilla

16.10. - 31.3.
15.6. - 15.10.

Kielletty

1.4. - 14.6.

Tunturialue
16.10. - 30.4.
1.5. - 15.10.

5. Moottorikäyttöisten maakulkuneuvojen, moottoriveneiden ja polkupyörän käyttö, samoin
kuin ilma-alusten laskeutuminen on kielletty.
Hevosten, koiravaljakon ja vastaavien kulkuneuvojen käyttöön metsähallitus voi myöntää lupia.
Tulen teko
6. Luonnonpuistossa on nuotion tai siihen verrattavan avotulen teko sallittu ainoastaan sitä
varten osoitetuilla paikoilla käyttäen siihen tarkoitukseen varattua puuta.
Avotulen teko on kokonaan kielletty metsäpalovaroituksen aikana.
Avotulen sytyttäjä on vastuussa tulen leviämisestä aiheutuneista vahingoista palo- ja pelastustointa koskevan lain (559/1975) mukaan.
Leiriytyminen
7. Leiriytyminen luonnonpuiston alueella on sallittu vain siihen tarkoitukseen varatuilla paikoilla. Tuki- tai muiden puiden ottaminen leiriytymistä varten on kielletty. Leiripaikka on lähdettäessä siistittävä ja jätteet on vietävä niille varattuihin paikkoihin tai pois luonnonpuistosta.
Autiotuvat
8. Luonnonpuistossa ja sen läheisyydessä olevien tupien käyttöä koskevat metsähallituksen
yleiset autiotupasäännöt, jotka ovat nähtävissä kullakin tuvalla.
Marjastus ja sienestys
9. Kielletty. Paikallisille asukkaille sallittu kohdan 13 mukaisesti.
Kalastus
10. Kielletty. Paikallisille asukkaille sallittu kohdan 16 mukaisesti.
Metsästys

11. Kielletty. Paikallisille asukkaille sallittu kohdan 19 mukaisesti.
PAIKALLISIA ASUKKAITA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET
Poronhoito
12. Luonnonpuistossa liikkumisesta, leiriytymisestä ja tulenteosta annetut määräykset eivät
koske poronhoitotyössä tapahtuvaa liikkumista, maastoliikennettä, ilma-alusten laskeutumista
eikä leiriytymistä ja sen yhteydessä tarvittavan koivun ottoa poronhoitolain (848/90) mukaisesti.
Poronrehun kokoaminen ja porokoiran käyttö on sallittu.
Poronhoitoa varten tarvittavaa muuta puuta metsähallitus voi myydä.
Marjastus ja sienestys
13. Luonnonpuistossa on marjojen ja sienten poimiminen sallittu paikallisille asukkaille. He
saavat tässä tarkoituksessa liikkua jalan koko puiston alueella.
14. Paikallisille luontaiselinkeinonharjoittajille voidaan myöntää maastoajoneuvo- ja moottorivenelupia marjastusta ja sienestystä varten karttaliitteessä 2 oleville reiteille sekä lupia ilmaalusten laskeutumiseen.
15. Marjastuksen ja sienestyksen yhteydessä on leiriytyminen ja tulenteko sallittu muuallakin
kuin telttailualueella. Tällöin myös leiriytymiseen välttämätön koivun käyttö on sallittu.
Kalastus
16. Kalastus on luonnonpuistossa sallittu niille, joilla on alueen vesissä kalastusoikeus. He
saavat tässä tarkoituksessa liikkua jalkaisin luonnonpuiston alueella. Paikallisille luontaiselinkeinonharjoittajille voidaan myös myöntää kalastuslupia puistoon.
Luonnonpuiston työtehtävissä toimivalle paikalliselle työntekijälle voidaan myöntää lupa.
17. Paikallisille luontaiselinkeinonharjoittajille sekä kalastusoikeuden omaaville, voidaan
myöntää kalastuksen yhteydessä lupia moottoriveneen käyttöön, ilma-alusten laskeutumiseen,
moottorikelkan käyttöön karttaliitteessä 3 ja maastoajoneuvon käyttöön karttaliitteessä 2 oleville reiteille.
18. Kalastuksen yhteydessä tapahtuva leiriytyminen on sallittu kuten kohdassa 15 on sanottu.
Metsästys
19. Paikallinen asukas saa metsästää metsästyslainsäädännön mukaisesti. Metsästyksessä on
ajavan koiran käyttö kielletty.
20. Paikalliselle luontaiselinkeinonharjoittajalle voidaan myöntää lupa riekon pyynnin järjestelyissä tarvittavan moottorikelkan käyttöön ja ansarisujen ottoon.
Kaadetun hirven noutamiseen voidaan paikallisille asukkaille myöntää kussakin tapauksessa
erikseen lupa moottorikelkan tai mönkijän käyttöön.
21. Metsästyksen yhteydessä tapahtuva leiriytyminen on sallittu kuten kohdassa 15 on sanottu.
Muu luonnonkäyttö

22. Puiston naapurina vakituisesti asuvalle voidaan luovuttaa luonnonpuistosta asuinpaikkansa läheisyydestä koivua polttopuuksi. Samoin luontaiselinkeinonharjoittajien kammien tarpeisiin voidaan luovuttaa koivua, turvetta ja maata.
23. Paikallisilla asukkailla on lupa ottaa vähäisiä määriä verkkotelineisiin ja juomuskeppeihin
tarvittavaa koivua ja kenkäheiniä.
24. Männyn - sekä elävän että kuolleen - ja katajan käyttäminen on kielletty.

MUUT SÄÄNNÖKSET

Matkailun yritystoiminta
25. Puiston alueella on matkailun yritystoiminta mahdollista paikalliselle yrittäjälle metsähallituksen luvalla.

Viranomaisen toiminta
26. Liikkumista, leiriytymistä, tulentekoa, maastokulkuneuvojen ja moottoriveneen käyttöä
sekä ilma-alusten laskeutumista koskevat rajoitukset eivät koske puiston valvonta- ja hoitotehtävissä eivätkä poliisi-, rajavartio-, pelastuspalvelu-, kulontorjunta- tai vastaavissa viranomaistehtävissä liikkuvia.
Muu kuin hätätapauksiin liittyvä kesäaikainen moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käyttö
luonnonpuistossa on sallittu vain painavista syistä.

Tutkimus
27. Metsähallitus myöntää tutkimusluvat puistoon. Tieteellisessä tarkoituksessa tapahtuva
eläinten pyydystäminen sekä kasvien ja muiden luonnonesineiden ottaminen on sallittu vain
metsähallituksen kirjallisella luvalla ja siinä mainituin ehdoin. Lupa on haettava kirjallisesti
metsähallituksen Ylä-Lapin luonnonhoitoalueelta.

Muut määräykset
28. Luonnonpuistoa koskevan asetuksen (932/1981) ja tämän järjestyssäännön sisältämät
säännökset, joiden mukaan eräät toimenpiteet luonnonpuistossa sallitaan, eivät perusta kenellekään laajempaa oikeutta kuin mitä asianomaiselle muutoin kuuluu.
29. Luonnonpuiston valvontatehtävissä toimiva voi antaa luonnonsuojelutarkoituksessa erikseen määräyksiä, joita puistossa kävijäin on noudatettava.
30. Luonnonsuojelua valvovalla viranomaisella on oikeus ottaa haltuunsa metsästys-, keräilytai muut välineet, joita on käytetty tai aiotaan käyttää vastoin luonnonpuistossa noudatettavia
säännöksiä tai määräyksiä. Sama haltuunotto-oikeus koskee myös luonnonpuistossa luvattomasti pyydystettyjä eläimiä ja luvattomasti otettuja kasveja sekä kaikkea muuta sellaista, mitä
luonnonpuistosta on kielletty ottamasta tai siellä käyttämästä.

Rikkomukset

31. Rikkomukset luonnonpuistonjärjestyssääntöä tai luonnonsuojelulaissa tarkoitettua rauhoitusmääräystä vastaan rangaistaan luonnonsuojelulain nojalla, jollei teosta ole muualla laissa
säädetty ankarampaa rangaistusta.
32. Tämä järjestyssääntö kumoaa metsähallituksen 29.5.1959 antaman Kevon luonnonpuiston
järjestyssäännön.

LISÄTIETOJA

Järjestyssääntö ja siihen liittyviä lisätietoja on saatavissa seuraavista paikoista:
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99801 IVALO
Puh. (9697) 663 601
Metsähallitus, luonnonsuojelu
PL 94, 01301 VANTAA
Käyntiosoite Vernissakatu 4
Puh. (90) 857 841
Puistomestari Kari Kyrö
A 777 Kevo
99800 IVALO
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