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METSÄHALLITUKSEN PÄÄTÖS
Riisitunturin kansallispuiston
järjestyssäännöstä

Annettu Vantaalla 15.6.2009
Riisitunturin kansallispuiston järjestyssääntö
Metsähallitus on luonnonsuojelulain (1096/1996) 18 ja 20 §:n nojalla antanut tämän Posion
kunnassa sijaitsevaa Riisitunturin kansallispuistoa koskevan järjestyssäännön. Riisitunturin
kansallispuisto on perustettu 14. lokakuuta 1981 annetulla lailla (67 4/1981 ). Sen rauhoituksesta,
hallinnasta ja hoidosta on säädetty 18. joulukuuta 1981 annetulla asetuksella (932/1981) Uäljempänä
asetus).
Tämä järjestyssääntö sisältää ne määräykset ja ohjeet, jotka alueella kävijöiden tulee tietää ja tuntea.
Järjestyssääntöön on otettu edellä mainituista laista ja asetuksesta sekä luonnonsuojelulaista
(1096/1996) johtuvat määräykset. Lisäksi järjestyssäännössä on määräyksiä, jotka Metsähallitus on
kansallispuiston hallinnosta vastaavana viranomaisena ja maanhaltijan ominaisuudessa oikeutettu ja
velvollinen antamaan. Tällä päätöksellä kumotaan Metsähallituksen 16.2.1994 antama Riisitunturin
kansallispuiston järjestyssääntö.
Järjestyssäännön määräykset noudattavat periaatteita, jotka on esitetty ympäristöministeriön 28.11.2008
vahvistamassa Riisitunturin kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa.
Riisi tunturin kansallispuiston muodostavat perustamislaissa (67 411981) mainitun rajauksen sisällä
olevat valtion omistamat maa- ja vesialueet ja muut alueet siten kuin liitteen 2 kartta osoittaa.
Riisitunturin kansallispuisto on yleiseksi nähtävyydeksi tarkoitettu luonnonsuojelualue, jonka tehtävänä
on säilyttää Peräpohjolan alkuperäistä, erämaista metsä- ja suoluontoa. Kansallispuisto tarjoaa
mahdollisuuksia retkeilyyn, opetukseen ja tutkimukseen.

Kielletyt toimet
Kansallispuistossa on kielletty:
1) maa-ainesten ottaminen (asetus 932/1981, 1 §)sekä maaperän vahingoittaminen
muulla tavoin,
2) eläinten tappaminen, pyydystäminen ja hätyyttäminen sekä eläinten pesien,
kasvien ja elävien ja kuolleiden kasvinosien ottaminen ja vahingoittaminen (asetus
932/1981, 1 §),
3) roskaaminen Uätelaki 107211993, 19 §)ja muita ihmisiä häiritsevä toiminta,
4) rakennelmien, muinaismuistojen tai raunioiden vahingoittaminen (muinaismuistolaki 295/1963, 1§),
5) koirien pitäminen irrallaan (metsästyslaki 615/1993, 8 luku),
6) muut toimenpiteet, jotka saattavat muuttaa alueen luonnontilaa tai vaikuttaa
epäedullisesti sen kasvillisuuden tai eläimistön säilymiseen (asetus 93211981, 1 §).

Sallitut toimet

Kansallispuistossa on sallittu:
1) liikkuminen jalan tai hiihtäen,
2) polkupyörällä ajaminen ja ratsastaminen ainoastaan Tolva-Niirokumpu ja
Jaksamo-Ruokamo -välisillä teillä, koiravaljakolla liikkuminen on sallittua vain
tarkoitusta varten osoitetuilla reiteillä (luonnonsuojelulaki, 18 §),
3) tulenteko vain huolletuilla tulentekopaikoilla (asetus 93211981, 2 §),
4) marjojen ja hyötysienien poiminta (asetus 932/1981, 2 §),
5) kalastus onkimalla, pilkkimällä ja muulla tavoin kalastuslain (286/1982)
mukaisesti (asetus 932/1981, 2 §),
6) poronhoito, sen edellyttämien kämppien, poroaitojen ja muiden rakenteiden
tekeminen, poronhoitoon tarvittavan puun ottaminen sekä poronhoitoon liittyvä
leiriytyminen, tulenteko ja moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla liikkuminen (asetus
93211981, 2 §).
7) Kansallispuisto on jaettu vyöhykkeisiin, joita koskevat erilaiset leiriytymiseen
liittyvät suositukset:
Riisitunturin virkistysvyöhyke
Liittolammin virkistysvyöhyke
syrjävyöhyke.
Leiriytymispaikan voi koko kansallispuiston alueella valita vapaasti, mutta
virkistysvyöhykkeellä sen suositellaan tapahtuvan huolletuilla taukopaikoilla,
jotka on merkitty alueen opaskarttoihinja maastoon (asetus 93211981, 2 §).
Kansallispuiston päivätuvat on tarkoitettu ensisijaisesti päiväkäyttöön ja
autiotuvat tilapäistä leiriytymistä varten (asetus 93211981, 2 §).

Metsähallituksen luvalla sallitut toimet
Kansallispuistossa on Metsähallituksen luvalla sallittu:
1) tieteellisessä tai opetuksellisessa tarkoituksessa tapahtuva eläinten tappaminen ja
pyydystäminen sekä eläinten pesien, kasvien, elävien ja kuolleiden kasvinosien ja
kivennäisnäytteiden vähäinen ottaminen (asetus 932/1981, 2 §),
2) metsäpuiden käpyjen ja siementen kerääminen sekä metsänjalostukseen tarvittavien
kasvinosien vähäinen ottaminen (asetus 93211981, 2 §),
3) alueelle kaatuneen riistaeläimen haltuunotto (luonnonsuojelulaki 1096/1996, 15 §).

Paikallisia asukkaita koskevat erityissäädökset
Kansallispuistossa on suden ja karhun metsästys sekä muu metsästys sallittu
paikallisille asukkaille (asetus 932/1981, 3 §).

Muut määräykset
Valvontatehtävissä toimiva voi antaa luonnonsuojelutarkoituksessa tähän
järjestyssääntöön perustuvia määräyksiä, joita kansallispuistossa kävijän on
noudatettava. Kansallispuiston valvojalla on luonnonsuojelulain (1096/1996, 60 §)
mukaan oikeus ottaa haltuunsa metsästys-, kalastus-, keräily- tai muut välineet, joita
on käytetty tai aiotaan käyttää vastoin kansallispuistossa noudatettavia säännöksiä tai
määräyksiä. Sama haltuunotto-oikeus koskee kansallispuistosta luvattomasti

pyydettyjä eläimiä, luvattomasti otettuja kasveja sekä kaikkea muuta sellaista, mitä
kansallispuistosta on kielletty ottamasta tai siellä käyttämästä.
Liikkumista, tulentekoa ja maastokulkuneuvojen käyttöä koskevat rajoitukset eivät
koske kansallispuiston valvonta- ja hoitotehtävissä liikkuvia eivätkä poliisi-, pelastusja palontorjuntatehtävissä tai vastaavissa viranomaistehtävissä liikkuvia.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen valittamalla muutosta Rovaniemen
hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Valitusosoitus on liitteenä.

Päätöksen tiedoksianto
Tämä päätös saatetaan tiedoksi yleistiedoksiantona. Päätös pidetään nähtävänä
29.7.2009 saakka Metsähallituksen ohjausyksikössä, Vemissakatu 4, 01300 Vantaa ja
Metsähallituksen Kuusamon toimipaikassa, sekä Metsähallituksen intemet-sivuilla
osoitteessa www.metsa.fi/Eräasiat ja retkeily/Luvat ja päätökset/Uusimmat
järjestyssäännöt. Asiakirjan nähtäväksi asettamisesta ilmoitetaan virallisessa lehdessä
22.6.2009 sekä lisäksi seuraavissa sanomalehdissä: Koillissanomat, Kuriiri
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