MH 2072/2017/06.02.03
Järjestyssääntö
Järjestyssäännön nimi

Pinta-ala (ha)

Pyhä-Luoston kansallispuisto

14402,5

josta vesialuetta (ha)

29,8

Lisätiedot
Tällä päätöksellä kumotaan Metsähallituksen 8.8.2007 antama Pyhä-Luoston kansallispuiston järjestyssääntö
Maakunta

1

Kunta

19- Lapin maakunta

583- Pelkosenniemi

19- Lapin maakunta

758- Sodankylä

19- Lapin maakunta

320- Kemijärvi

Perustamlssäädökset:
Säädöksen nimi

Säädöksen numero

Laki Pyhä-Luoston kansallispuistosta

76 / 2005

Alueen suojelun perusteet

1

1

Pyhä-Luoston kansallispuiston perustamisella saatettaisiin pysyvän suojelun piiriin tunturien selänne, joka ulottuu maamme
eteläisimmältä suurtunturilta ja metsäsaamelaisten seitapaikalta Pyhätunturilta Luostolle, sekä selännettä reunustava KeskiLapin merkittävin yhtenäinen metsäalue siihen liittyvine soineen ja vesistöineen. Tunturiselänne metsineen ja soineen luovat
maisemallisesti ja luontoarvoiltaan erittäin merkittävän kokonaisuuden (HE 89/2004).
Yleiskuvaus
Metsähallitus on luonnonsuojelulain (1096/1996) 20 §:n nojalla antanut seuraavan Sodankylän, Pelkosenniemen ja
Kemijärven kunnissa sijaitsevaa Pyhä-Luoston kansallispuistoa koskevan järjestyssäännön

1

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.
Pyhä-Luoston kansallispuisto on perustettu 1.3.2005 voimaan tulleella lailla (76/2005).
Järjestyssääntö koskee kansallispuistoon kuuluvia alueita, joita ovat liitekarttaan merkityn rajauksen sisällä olevat valtion
hallinnoimat, maa- ja vesialueet sekä siihen myöhemmin liitetyt tai liitettävät alueet (karttaliite 1).

i

Järjestyssäännön määräykset noudattavat periaatteita, jotka on esitetty ympäristöministeriön luonnonsuojelulain 19 §:n
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Luonnonsuojelusäädökset
Luonnonsuojelulaki (1096/1996), laki Pyhä-Luoston kansallispuistosta (76/2005).
Muu lainsäädäntö

1

Yllämainittujen lisäksi tähän järjestyssääntöön on otettu määräyksiä mm. seuraavista säädöksistä: kalastuslaki (379/2015), metsästyslaki (615/1993),
maastoliikennelaki (1710/95), maastoliikenneasetus (10/1996), kokoontumislaki (530/1999), poronhoitolaki (848/1990), pelastuslaki (379/2011),
järjestyslaki (612/2003), muinaismuistolaki (295/1963), laki Metsähallituksesta (234/2016), jätelaki (646/2011). Lisäksi järjestyssäännössä on
määräyksiä, jotka Metsähallitus on kansallispuiston hallinnosta vastaavana viranomaisena ja maanhaltijan ominaisuudessa oikeutettu ja velvollinen
antamaan.
Yleiset kiellot
Pyhä-Luoston kansallispuistossa on kielletty:
1) rakennusten, rakennelmien ja teiden rakentaminen (luonnonsuojelulaki 1096/1996 13 §),
2) maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen sekä maa- tai kallioperän vahingoittaminen
(luonnonsuojelulaki 1096/1996 13 §),
3) ojittaminen (luonnonsuojelulaki 109611996 13 §)
4) sienten, puiden, pensaiden tai muiden kasvien tai niiden osien ottaminen tai vahingoittaminen
(luonnonsuojelulaki 1096/1996 13 §)
5) luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen sekä
selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen (luonnonsuojelulaki 1096/1996 13 §)
6) ryhtyminen muihinkaan toimiin, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan taikka eliölajien säilymiseen
(luonnonsuojelulaki 1096/1996 13 §)
7) roskaaminen (jätelaki 72 §)
8) muinaisjäännösten ja muiden arkeologisten kulttuuriperintökohteiden vahingoittaminen (muinaismuistolaki 1 §)
9) koirien tai muiden kotieläinten pitäminen irrallaan lukuun ottamatta metsästyksen yhteydessä käytettäviä koiria
(metsästys laki, 53 §) sekä poronhoitotöissä käytettäviä koiria (metsästyslaki 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.
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Järjestyssäännöllä annettavat määräykset

Säädökset

Tolmintamuoto

Kuvaus

Liikkuminen

Sallittu jokamiehen oikeudella. lsokurussa sallittu ainoastaan kurun pohjaa
pitkin kulkevalla merkityllä reitillä. Peurakerossa liikkuminen on kielletty 15.2.31.5. välisenä aikana.
liikkumisrajoitus ei koske liikkumista välttämättömissä poronhoitotöissä eikä
viranomaistehtävissä.

luonnonsuojelulaki 18 §

Leiriytyminen

Lyhytkestoinen leiriytyminen (suositus: korkeintaan 3 vrk) on sallittu kaikkialla
rajoitusvyöhykkeitä lukuun ottamatta. Leiriytymisen kuitenkin suositellaan tapahtuvan
taukopaikkojen läheisyydessä.

luonnonsuojelulaki 18 §

Pyöräily

Sallittu sulan maan aikaan kaikilla maastoon merkityillä ulkoilureiteillä lukuun
ottamatta lsokurun reittiä, Noitatunturin reittiä ja lsonkurunkankaan reittejä.

luonnonsuojelulaki 18 §

Lumipeitteisenä aikana sallittu muualla paitsi huolletuilla hlihtoladuilla sekä
lsokurussa ja Peurakeron rajoitusosassa, jossa liikkuminen kielletty 15.2.31.5. välisenä aikana.

luonnonsuojelulaki 18 §

·Ratsastus

Sallittu ainoastaan Huttujärven tiellä kansallispuiston rajalta Huttujärvelle.

luonnonsuojelulaki 18 §

· Koiravaljakkotoiminta

Kielletty

luonnonsuojelulaki 18 §,
laki Metsähallituksesta 6 §
2 mom

Vesiliikenne

Kielletty moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla.

luonnonsuojelulaki 18 §

Kalliokiipeily

Ei sallita.

luonnonsuojelulaki 18 §

Talvipyöräily

1

1
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Muut luonnonsuojelusäädöksiin perustuvat määräykset
Kuvaus

'

Sallittu marjojen ja hyötysienien poimiminen, elleivät liikkumisrajoitukset niitä estä.

luonnonsuojelulaki 14 § 1 mom 4 k

I'

Toimintamuoto
Marjastus ja sienestys
Kalastus

Sallittu kalastuslain mukaisesti onkimalla ja pilkkimällä. Viehekalastaa voi
kalastonhoitomaksun suorittanut tai alle 18-vuotias ja 65 vuotta täyttänyt sekä
: Metsähallituksen erillisellä luvalla.

Metsästys

Sallittu paikallisille asukkaille oman kotikunnan alueella, lukuun ottamatta
puiston reittien, palvelurakenteiden ja Pyhä-Luoston matkailukeskusten
läheisyydessä olevia alueita (karttaliite 2). Ulkopaikkakuntalaisille ei myydä
; metsästyslupia kansallispuistoon.

1

Säädökset

kalastuslaki 5 ja 7 §
luonnonsuojelulaki 14 § 1
mom 5 k ja 15 § 1 mom 5 k

.

laki Pyhä-Luoston
kansallispuistosta 4 §,
metsästyslaki 8 §

Poronhoito

Poronhoito ja sen edellyttämät toimenpiteet on sallittu poronhoitolain
mukaisesti.
Metsähallituksen luvalla voidaan rakentaa poronhoitoon liittyviä rakennuksia
tai rakennelmia.

luonnonsuojelulaki 14 § 1
mom 6 k, ja 15 § 1 mom 6
k

llma-aluksella
laskeutuminen

Sallittu ilman lupaa poronhoitotöiden ja viranomaistehtävien yhteydessä.

ilmailulaki 76 §
luonnonsuojelulaki 15 § 1
mom 8 k

Muutoin ilma-aluksella laskeutumiseen tarvitaan Metsähallituksen antama
kirjallinen suostumus.

1

Muu toiminta

Muu toiminta
.

Sallittu ametistin ja korukivien taloudellinen hyödyntäminen sekä siihen liittyvä
pienimuotoinen matkailutoiminta Luoston Natura-alueen ulkopuolella
karttaliitteen mukaisella alueella.

laki Pyhä-Luoston
kansallispuistosta 5 §

Voidaan myöntää lupia/suostumuksia myös muuhun kansallispuiston hoitoon
ja käyttöön soveltuvaan tarkoitukseen •

luonnonsuojelulaki 14 §,
laki metsähallituksesta 5 §

1

Muut määräykset
Toimintamuoto

Kuvaus

Tulenteko

Retkeily- ja luontomatkailuvyöhyke: Tulenteko on sallittu vain rakennetuilla
tulentekopaikoilla. Syrjävyöhyke: Tulenteko on sallittu risuja, kuivia oksia ja
pieniä juurakoita käyttäen muuallakin kuin rakennetuilla tulentekopaikoilla.

1

1

Säädökset
1

1

Sallittua poronhoitotöissä koko alueella.
Polttopuun otto

Poronhoitoa varten tarvittavan poltto- ja kotapuiden otto on sallittu. Muuten
kielletty.

poronhoitolaki 40 §

Maastoliikenne
kesäkaudella

' Sallittu ilman lupaa viranomaistehtävissä sekä poroisännän tai varaisännän
kirjallisella todistuksella poronhoitotöissä. Vaikeasti liikuntavammainen ja
hänen saattajansa eivät tarvitse lupaa maastoliikenteeseen.

maastoliikennelaki 4 §,
maastoliikenneasetus 13 §

Voidaan myöntää lupia seuraaviin tarkoituksiin: hirven ja karhun lihojen hakuun sekä
matkailuyrittäjille huoltoajoon mönkijällä olemassa olevia uria . .

-

pitkin Karhunjuomalammelle (mönkijä), Rykimäkeroon ja Huttujärven tielle (mönkijä
ja auto).
Voidaan myöntää lupia voimassa olevien lupienmyöntämisperiaatteiden ja -ohjeiden
mukaisesti perusteltuun tarpeeseen kansallispuiston hoitoon ja käyttöön soveltuvaan
tarkoitukseen.

1

1

maastoliikennelaki 4 §

Sallittu ilman lupaa viranomaistehtävissä ja poronhoitotöissä. Vaikeasti
liikuntavammainen ja hänen saattajansa eivät tarvitse lupaa
maastoliikenteeseen.

Maastoliikenne
talvikaudella

Voidaan myöntää lupia matkailuyrittäjille asiakkaiden moottorikelkkarekikuljetukseen
moottorikelkkauralta Yriölän tuvalle, Kuukkelin tuvalle, Huttuloman tuvalle ja Huttujärven
tuvalle.
Voidaan myöntää lupia talviretkituotteiden huoltoajoon Yrjölän tuvalle, Kuukkelin
tuvalle, Huttuloman tuvalle, Huttujärven tuvalle, Rykimäkeron
taukopaikalle ja Karhunjuomalammen tuvalle.

1

1
1

Alueen moottorikelkkailu-uralla ajo on sallittua uraluvalla.
Voidaan myöntää suostumuksia yleisötapahtuman järjestämiseen.

Järjestetyt tapahtumat
·-

Porovaljakkotoiminta

kokoontumislaki 13 §

Voidaan tehdä sopimuksia tai antaa suostumuksia ohjelmapalvelutoimintaan.

-

Alueelliset ja ajalliset määräykset
Kohteen
tunniste
1

Määräys

1

Alkaa

Päättyy Kuvaus
31.12.

Vyöhykkeellä liikkuminen sallittu ainoastaan kurun pohjaa pitkin
kulkevalla merkityllä reitillä. Luonnonsuojelulaki 18 §

31.05.

Liikkuminen kielletty 15.2.-31.5. Luonnonsuojelulaki 18 §

3867

lsokurun
lrajoitusvyöhyke

01.01.

3868

Peurakeron
rajoitusvyöhyke

15.02.
!

-

Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen toimeenpanon
(hallintolainkäyttölaki 586/1996).
Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen Hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet
muutoksenhausta on päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.
Päätöksen tiedoksianto
Tämä päätös saatetaan tiedoksi yleistiedoksiantona. Päätös pidetään nähtävänä 13.8.2017 saakka Metsähallituksen keskusyksikössä, Ratatie 11, 01300
Vantaa, Metsähallituksen Pyhätunturin luontokeskus Naavassa, Luontotie 1, 98530 Pyhätunturi, sekä Metsähallituksen intemet-sivuilla osoitteessa
www.metsa.fi. Asiakirjan nähtäväksi asettamisesta ilmoitetaan Virallisessa lehdessä 5.7.2017 sekä sanomalehdessä Lapin Kansa.

Vantaalla, Metsähallituksessa 29.6.2017

Liitteenä

Luontopalvelujohtaja

Timo Tanninen

Aluepäällikkö

Elina Stolt

Liite 1. Pyhä-Luoston kansallispuiston järjestyssääntökartta Liite 2.
Pyhä-Luoston kansallispuiston metsästyskieltoalueet Liite 3.
Valitusosoitus

LIITE 1

Pyhä-Luoston kansallispuisto
Maastoliikennelupaurat
Lampivaara
HKS-alue
Retkeily- ja luontomatkailuvyöhyke
Syrjävyöhyke
Rajoitusvyöhyke
Pyhä-Luosto

1

2

Lampivaara

1 Yrjölä Moottorikelkka: huoltoajo ja asiakkaiden
rekikuljetus
2 Lampivaaran tie
3 Rykimäkero Moottorikelkka: huoltoajo, mönkijä, auto
4. Kuukkeli Moottorikelkka: huoltoajo ja asiakkaiden
rekikuljetus
5 Huttujärvi Moottorikelkka: huoltoajo ja asiakkaiden
rekikuljetus, auto, mönkijä, ratsastus
6 Huttuloma Moottorikelkka: huoltoajo ja asiakkaiden
rekikuljetus
7 Karhunjuomalampi Moottorikelkka: huoltoajo, mönkijä

3

4

Pyhä-Luosto syrjävyöhyke

Pyhä-Luosto

5

6

7Isokuru

Peurakero

Keropirtti

Pyhä-Luosto syrjävyöhyke

Kilometriä
0

1

2

4

6
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LIITE 2

Metsästyskieltoalue
Pyhä-Luoston kansallispuisto
Metsästyskieltoalue

Kilometriä
0

1

2

4

6

8

