Riisitunturin kansallispuiston järjestyssääntö
Vahvistettu
7.9.2020

Lainvoimainen
14.10.2020

Pinta-ala (ha)
7 644

josta vesialuetta (ha)
27

Sijainti
Maakunta

Kunta

Lapin maakunta

Posio

Perustamissäädökset
Säädöksen nimi

Säädöksen numero

Laki eräiden valtion omistamien alueiden
muodostamisesta kansallispuistoiksi ja
luonnonpuistoiksi

674/1981

Asetus eräistä valtion omistamille alueille
perustetuista kansallispuistoista ja
luonnonpuistoista

932/1981

Alueen suojelun perusteet
Riisitunturin kansallispuisto on yleiseksi nähtävyydeksi tarkoitettu luonnonsuojelualue, jonka
tehtävänä on säilyttää Peräpohjolan alkuperäistä, erämaista metsä- ja suoluontoa. Kansallispuisto
tarjoaa mahdollisuuksia retkeilyyn, opetukseen ja tutkimukseen.

Yleistä
Metsähallitus on luonnonsuojelulain (1096/1996) 20 §:n nojalla antanut tämän Posion kunnassa
sijaitsevaa Riisitunturin kansallispuistoa koskevan järjestyssäännön. Riisitunturin kansallispuisto on
perustettu 14.10.1981 annetulla lailla (674/1981) ja sen rauhoituksesta, hallinnosta ja hoidosta on
säädetty asetuksella (932/1981).

Järjestyssääntöön on otettu eri laeista johtuvia määräyksiä. Lisäksi järjestyssäännössä on
määräyksiä, jotka Metsähallitus on kansallispuiston hallinnosta vastaavana viranomaisena
maanhaltijan ominaisuudessa oikeutettu ja velvollinen antamaan. Järjestyssäännön määräykset
noudattavat periaatteita, jotka on esitetty ympäristöministeriön 28.11.2008 vahvistamassa
Riisitunturin kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa.
Riisitunturin kansallispuiston muodostavat perustamislain (674/1981) liitekarttaan merkityn
rajauksen sisällä olevat valtion omistamat maa- ja vesialueet. Järjestyssääntö koskee myös alueita,
jotka on myöhemmin liitetty tai liitetään Riisitunturin kansallispuistoon.

Luonnonsuojelusäädökset
Luonnonsuojelulaki (1096/1996), laki eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta
kansallispuistoiksi ja luonnonpuistoiksi (674/1981), asetus eräistä valtion omistamille alueille
perustetuista kansallispuistoista ja luonnonpuistoista (932/1981).

Muu lainsäädäntö
Edellä mainittujen lisäksi järjestyssääntöön on otettu alueen käyttäjiä koskevia määräyksiä
seuraavista säädöksistä: järjestyslaki (612/2003), jätelaki (646/2011), kalastuslaki (379/2015),
valtioneuvoston asetus kalastuksesta (1360/2015), kokoontumislaki (530/1999), laki
Metsähallituksesta (234/2016), maastoliikennelaki (1710/1995), metsästyslaki (615/1993),
muinaismuistolaki (295/1963), pelastuslaki (379/2011), poronhoitolaki (848/1990).

Säädöspohjaiset yleiset kiellot
Riisitunturin kansallispuistossa on kielletty:

1) ojitus ja maa-ainesten ottaminen (asetus 932/1981, 1 §)
2) rakennusten, teiden ja laitteiden rakentaminen (asetus 932/1981, 1 §)
3) eläinten tappaminen, pyydystäminen ja hätyyttäminen sekä eläinten pesien, kasvien ja
elävien ja kuolleiden kasvinosien ottaminen ja vahingoittaminen (asetus 932/1981, 1 §)
4) muut toimenpiteet, jotka saattavat muuttaa alueen luonnontilaa tai vaikuttaa epäedullisesti
sen kasvillisuuden tai eläimistön säilymiseen (asetus 932/1981, 1 §)
5) roskaaminen (jätelaki, 72 §)
6) muinaisjäännösten ja muiden arkeologisten kulttuuriperintökohteiden vahingoittaminen
(muinaismuistolaki, 1 §)
7) koirien tai muiden kotieläinten pitäminen irrallaan lukuun ottamatta metsästyksen
yhteydessä käytettäviä koiria (metsästyslaki, 53 §) sekä poronhoitotöissä käytettäviä koiria
(metsästyslaki, 51 §:n 2 momentin 3 kohta)
8) muun ihmisiä häiritsevän toiminnan harjoittaminen (järjestyslaki, 3 §)
9) 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
luontomatkailuvyöhykkeillä leiriytyminen
on sallittu vain huolletuilla taukopaikoilla.
Muualla leiriytymispaikan saa valita
vapaasti.

Luonnonsuojelulaki, 18 §

Tulenteko

Kansallispuiston retkeily- ja
luontomatkailuvyöhykkeillä tulenteko on
sallittu ainoastaan rakennetuilla
tulentekopaikoilla. Muualla tulenteko on
sallittu käyttäen risuja, kuivia oksia ja
pieniä juurakoita. Muutoin polttopuun
otto on kielletty.

Asetus 932/1981, 2 §

Pyöräily

Lumettomana aikana pyöräily on sallittu
ainoastaan Tolva-Niirokumpu- ja JaksamoRuokamo -välisillä metsäautoteillä.

Luonnonsuojelulaki, 18 §

Talvipyöräily

Talvipyöräily on sallittu vain sitä varten
osoitetuilla reiteillä.

Ratsastus

Ratsastus on sallittu ainoastaan TolvaLuonnonsuojelulaki, 18 §
Niirokumpu- ja Jaksamo-Ruokamo -välisillä
metsäautoteillä.

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 vastaavien kiinnikkeiden asentamista,
tarvitaan siihen Metsähallituksen lupa.
Jokamiehenoikeudella tapahtuva kiipeily
ei myöskään oikeuta poistamaan kallioilta
sammalta, jäkälää tai muuta kasvillisuutta.

Luonnonsuojelulaki, 18 §

Kalastus

Kalastus on sallittu kalastuslain (379/2015) Asetus 932/1981, 2 §,
ja valtioneuvoston kalastuksesta antaman kalastuslaki, 5 ja 7 §,
asetuksen (1360/2015) mukaisesti.
valtioneuvoston
kalastuksesta antama
asetus, 1-12 §

Muut luonnonsuojelusäädöksiin perustuvat määräykset
Toimintamuoto

Kuvaus

Säädökset

Marjastus ja sienestys

Marjojen ja hyötysienien poimiminen on
sallittu.

Asetus 932/1981, 2 §

Metsästys

Suden ja karhun metsästys sekä muu
metsästys on sallittu paikallisille
asukkaille metsästyslain (615/1993)
mukaisesti.

Asetus 932/1981, 3 §,
metsästyslaki, 8 §

Poronhoito

Porojen laiduntaminen ja poronhoitotyöt
on sallittu poronhoitolain (848/1990)
mukaisesti. Poronhoitotöihin liittyvinä
erityisoikeuksina on sallittu
maastoliikenne, leiriytyminen, tulenteko
ja sitä varten polttopuun ottaminen.
Poronhoitoon liittyvät rakennukset tai
rakennelmat edellyttävät
Metsähallituksen luvan.

Asetus 932/1981, 2 §

Viranomaistoiminta

Liikkumista, tulentekoa, leiriytymistä ja
maastoliikennettä koskevat rajoitukset
eivät koske kansallispuiston valvonta- ja
hoitotehtävissä liikkuvia eivätkä poliisi-,
pelastuspalvelu- ja
palontorjuntatehtävissä tai vastaavissa
viranomaistehtävissä liikkuvia.

Asetus 932/1981, 2 §,
luonnonsuojelulaki, 60 §

Luonnonsuojelua valvovalla
viranomaisella ja kansallispuiston
valvojalla on oikeus ottaa haltuunsa
metsästys-, kalastus- ja keräilyvälineet
tai muut välineet, joita on käytetty tai
aiotaan käyttää vastoin säännöksiä ja
määräyksiä. Sama haltuunotto-oikeus
koskee myös luvattomasti pyydettyjä
eläimiä, luvattomasti otettuja kasveja
sekä kaikkea muuta sellaista, mitä
kansallispuistosta on kielletty ottamasta
tai siellä käyttämästä.

Muut määräykset
Toimintamuoto

Kuvaus

Säädökset

Rakenteiden ja rakennusten Kansallispuiston huolletut taukopaikat
käyttäminen
on tarkoitettu päiväkäyttöön tai
tilapäiseen leiriytymiseen.
Järjestetyt tapahtumat

Yleisötapahtumien järjestäminen
edellyttää Metsähallituksen
suostumuksen.

Kokoontumislaki,13 §

Maastoliikenne
kesäkaudella

Kesäaikainen maastoliikenne
edellyttää Metsähallituksen luvan.
Lupia voidaan myöntää
Metsähallituksen
maastoliikenneperiaatteiden
mukaisesti kansallispuiston hoitoon ja
käyttöön soveltuvaan tarkoitukseen.

Maastoliikennelaki, 4 §

Maastoliikenne
talvikaudella

Talviaikainen maastoliikenne
edellyttää Metsähallituksen luvan.
Lupia voidaan myöntää
Metsähallituksen
maastoliikenneperiaatteiden
mukaisesti kansallispuiston hoitoon ja
käyttöön soveltuvaan tarkoitukseen.
Erilaisten tapahtumien,
luontomatkailutoiminnan ja
ammattimaisen luontokuvauksen
huoltoajoon voidaan myöntää lupia.

Maastoliikennelaki, 4 §

Tällä päätöksellä kumotaan Metsähallituksen 15.6.2009 antama Riisitunturin kansallispuiston
järjestyssääntö.

Vantaalla, Metsähallituksessa 7.9.2020
Luontopalvelujohtaja

Timo Tanninen

Aluepäällikkö

Arja Halinen

Liitteet
Kartta

Liitekartta. Riisitunturin kansallispuiston järjestyssääntö (Posio).
Leiriytyminen sallittu vain huolletuilla taukopaikoilla ja tulenteko vain rakennetuilla
tulentekopaikoilla. (Muualla puistossa tulenteko on sallittu käyttäen risuja, kuivia
oksia ja pieniä juurakoita.)
Järjestyssääntöalue

0

1,25

2,5
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