Järjestyssääntö
Järjestyssäännön nimi

Perämeren kansallispuiston järjestyssääntö

Vahvistettu

10.8.2017

Pinta-ala (ha)

14893,9

Josta vesialuetta
(ha)

14607,6

Lainvoimainen

18.5.2018

Lisätiedot

Metsähallituksen asianumero MH 163/2017
Maakunta

Kunta

19- Lapin maakunta

240- Kemi

19- Lapin maakunta

851- Tornio

Perustamissäädökset:
Säädöksen nimi

Säädöksen numero

Laki Perämeren kansallispuistosta

537/1991

Asetus Perämeren kansallispuistosta

538/1991

Alueen suojelun perusteet
Kansallispuisto on perustettu Perämeren ulkosaariston ja meriluonnon suojelemiseksi sekä ympäristöntutkimusta ja
luonnonharrastusta varten.
Yleiskuvaus
Metsähallitus on luonnonsuojelulain (1096/1996) 20 §:n nojalla antanut seuraavan Kemin ja Tornion kaupungeissa sijaitsevaa
Perämeren kansallispuistoa koskevan järjestyssäännön.
Tähän järjestyssääntöön on otettu eri laeista johtuvia määräyksiä. Lisäksi järjestyssäännössä on määräyksiä, jotka Metsähallitus on
kansallispuiston hallinnosta vastaavana viranomaisena maanhaltijan ominaisuudessa oikeutettu ja velvollinen antamaan.
Perämeren kansallispuisto on perustettu 15.3.1991 annetulla lailla (537/1991). Sen rauhoituksesta, hallinnasta ja hoidosta on
säädetty 15.3.1991 annetulla asetuksella (538/1991, jäljempänä perustamisasetus).
Järjestyssääntö koskee kansallispuistoon kuuluvia alueita, joita ovat liitekarttaan merkityn rajauksen sisällä olevat valtion hallinnoimat
maa- ja vesialueet sekä siihen myöhemmin mahdollisesti liitetyt tai liitettävät alueet (karttaliite).
Järjestyssäännön määräykset noudattavat periaatteita, jotka on esitetty ympäristöministeriön luonnonsuojelulain 19 §:n nojalla
6.3.2009 (YM 1/5741/2009) vahvistamassa Perämeren kansallispuiston, Perämeren saarten ja Röytän Natura 2000 -alueiden hoito- ja
käyttösuunnitelmassa.
Yleiset säädökset
Luonnonsuojelulaki (1096/1996). Laki Perämeren kansallispuistosta (537/1991), asetus Perämeren kansallispuistosta (538/1991).
Muu lainsäädäntö
Yllämainittujen lisäksi tähän järjestyssääntöön on otettu määräyksiä mm. seuraavista säädöksistä: jätelaki (646/2011), kalastuslaki
(379/2015), metsästyslaki (615/1993), muinaismuistolaki (295/1963), pelastuslaki (379/2011), ja metsähallituslaki (234/2016)
Yleiset kiellot
Perämeren kansallispuistossa on kielletty:
1) maa-aineksen ottaminen sekä maa- tai kallioperän vahingoittaminen (perustamisasetus 1§);
2) puiden, pensaiden tai muiden kasvien tai niiden osien ottaminen tai vahingoittaminen (perustamisasetus 1§);
3) luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten tappaminen, pyydystäminen tai hätyyttäminen, niiden pesien hävittäminen sekä
selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen (perustamisasetus 1 §);
5) muutkin toimet, jotka saattavat vaikuttaa epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan taikka eläin- tai kasvilajien säilymiseen
(perustamisasetus 1 §)
6) roskaaminen (jätelaki 72 §)
7) raunioiden tai muinaismuistojen vahingoittaminen (muinaismuistolaki 1§)
8) koirien pitäminen irrallaan (metsästyslaki 53 §)
9) metsästys (perustamisasetus 1 §,)
10) avotulenteko metsäpalovaroituksen aikana (pelastuslaki 6 §)
Edellä mainittujen lisäksi ovat voimassa muista säädöksistä ja viranomaismääräyksistä johtuvat kiellot.

Laki
Leiriytyminen

Leiriytyminen on sallittua tilapäisesti vain Iso-Huiturin, Pihlajan ja
Selkäsarven saarten telttailualueilla.

perustamisasetus 1 ja 2 §

Liikkuminen

Liikkuminen vesillä ja rantautuminen saariin sekä liikkuminen saarilla
jalan tai hiihtäen tai muutoin sallittu jokamiehen oikeudella ottaen
huomioon erikseen mainitut liikkumisrajoitukset.

perustamisasetus 2 §

Kalastus

Sallittua yleisellä vesialueella kalastuslain sekä kulloinkin voimassa
perustamisasetus 2 §,
olevien kalastussäännön, käyttö- ja hoitosuunnitelman,
luonnonsuojelulaki 18 §
kiintiöpäätöksen ja Metsähallituksen kalastuslupaehtojen mukaisesti
kaikilla kansallispuiston vesialueilla ottaen huomioon erikseen mainitut
liikkumisrajoitukset. Ammattikalastajilla on oikeus kalastukseen
liittyvään liikkumiseen myös liikkumisrajoitusalueilla, ei kuitenkaan
ilman Metsähallituksen lupaa puolta merimailia lähempänä Möylyn
saarta.

Tulenteko

Tulenteko on sallittua vain rakennetuilla ja huolletuilla
tulentekopaikoilla. Retkikeittimen käyttö on sallittua muuallakin.

perustamisasetus 1 ja 2 §

Marjastus ja ruokasienien Marjastus ja ruokasienien poimiminen on sallittu.
poiminta

perustamisasetus 2 §

Rakenteiden ja
Alueen perinteiseen käyttöön liittyvien rakennusten ja rakennelmien
rakennusten käyttäminen käyttö on sallittu

perustamisasetus 2 §

Muu toiminta

perustamisasetus 4 §

Metsähallituksen luvalla on sallittua:
Kasvi- tai eläinlajin yksilöiden lukumäärän vähentäminen, jos
laji on lisääntynyt liikaa tai käynyt muuten vahingolliseksi.
-

Geologisten tutkimusten tekeminen ja malmien etsiminen.

-

Tutkimuksellisessa tai muussa tieteellisessä tai
opetuksellisessa tarkoituksessa tapahtuva eläinten
tappaminen, pyydystäminen tai niiden pesien kerääminen
sekä kasvien, niiden osien ja kivennäisnäytteiden
kerääminen.

Alueelliset ja ajalliset määräykset
Kohteen
tunniste

Määräys

Alkaa

Päättyy Kuvaus

Liikkumisrajoitusalue

01.05.

31.07.

Linnuston pesimärauhan turvaamiseksi 1.5. - 31.7. maihinnousu ja
liikkuminen 100 metriä lähempänä rantaa kielletty ilman
Metsähallituksen lupaa kohteilla: Keilakrunni, Pauha, molemmat
Pitkäletot, Riekonhöyhen, Pohjois-Kraaseli, Sarvenkrunni,
Savukrunni sekä osa Maa- ja Selkä-Sarvea (perustamisasetus 1
§, luonnonsuojelulaki 18 §).

Liikkumisrajoitusalue 2

01.05.

31.07.

Linnuston pesimärauhan turvaamiseksi 1.5. - 31.7. maihinnousu ja
liikkuminen kielletty ilman Metsähallituksen lupaa kohteilla:
Nokikrunni, Pensaskarinkrunni, Lounakari, Kemin Kiikkara,
Lehtikarinkrunni, Pöllä, Välikrunninkari ja Ylikrunninmatalat sekä
osa Pensaskaria (perustamisasetus 1 §, luonnonsuojelulaki 18 §).

Liikkumisrajoitusalue 3

01.02.

15.06.

Liikkuminen lähempänä kuin yhden merimailin (1852 metriä)
etäisyydellä Möylyn saaresta kielletty ilman Metsähallituksen
lupaa (perustamisasetus 1 §, luonnonsuojelulaki 18 §).

Liikkuminen kielletty

Liikkuminen lähempänä kuin puolen merimailin (926 metriä)
etäisyydellä Möylyn saaresta kielletty ilman Metsähallituksen
lupaa (perustamisasetus 1 §, luonnonsuojelulaki 18 §).

Vantaalla, Metsähallituksessa 10.8.2017
Luontopalvelujohtaja

Timo Tanninen

Ylitarkastaja

Esko Korsulainen

Ylikrunninmatalat

Kemin Kiikkara

Pöllä
Nokikrunni

Lehtikarinkrunni
Pitkäletto

Välikrunninkari
Pensaskari
Pensaskarinkrunni
Lounakari

Pohjois-Kraaseli

Keilakrunni

Maa-Sarvi
Pauha

Sarvenkrunni

Selkä-Sarvi

Riekon höyhen

Pitkäletto
Savukrunni

Selite

Möyly

Järjestyssääntöalueen raja
Maihinnousu ja liikkuminen 100 m lähempänä rantaa ilman MH:n lupaa kielletty 1.5.–31.7.
Maihinnousu ja liikkuminen ilman MH:n lupaa kielletty 1.5.–31.7.
Liikkuminen ilman MH:n lupaa kielletty
Liikkuminen ilman MH:n lupaa kielletty 1.2.–15.6.
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