Järjestyssääntö
Järjestyssäännön nimi

Urho Kekkosen kansallispuiston järjestyssääntö

Pinta-ala (ha)

254696,1

Josta vesialuetta
(ha)
Vahvistettu

1033,6

Lainvoimainen

Lisätiedot

Metsähallituksen asianumero MH 4412/2016.
Tällä päätöksellä kumotaan Metsähallituksen 4.9.2007 antama Urho Kekkosen kansallispuiston järjestyssääntö.
Maakunta

Kunta

19- Lapin maakunta

742- Savukoski

19- Lapin maakunta

758- Sodankylä

19- Lapin maakunta

148- Inari

Perustamissäädökset:
Säädöksen nimi

Säädöksen numero

Laki Urho Kekkosen kansallispuistosta

228 / 1983

Asetus Urho Kekkosen kansallispuistosta

229 / 1983

Laki Urho Kekkosen kansallispuiston rajauksen muuttamisesta

565 / 1991

Alueen suojelun perusteet
Säilyttää laaja ja tietön metsä-, suo- ja tunturierämaa-alue; alueen metsät säilytetään luonnontilaisina; matkailua ja retkeilyä
ohjataan luonnon kannalta sopiviin kohteisiin (HE 8/1982).
Yleiskuvaus
Metsähallitus on Luonnonsuojelulain (1096/1996) 20 §:n nojalla antanut seuraavan Inarin, Savukosken ja Sodankylän kunnissa
sijaitsevaa Urho Kekkosen 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.
Urho Kekkosen kansallispuisto on perustettu 4.3.1983 annetulla lailla (228/83). Puiston rajausta on muutettu 22.3.1991
annetulla lailla (565/91).
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
2.9.2016 (YM2/5741/2016) vahvistamassa Urho Kekkosen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa.
Yleiset säädökset
luonnonsuojelulaki (1096/1996), laki Urho Kekkosen kansallispuistosta (228/1983) (myöh. UK-laki), asetus Urho Kekkosen
kansallispuistosta (229/1983) (myöh. UK-asetus).
Muu lainsäädäntö
Yllämainittujen lisäksi tähän järjestyssääntöön on otettu määräyksiä mm. seuraavista säädöksistä: jätelaki (646/2011),
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), perustuslaki (731/1999), laki saamelaiskäräjistä (974/1995), kaivoslaki (621/2011), rajavartiolaki (578/2005), laki
Metsähallituksesta (234/2016). Lisäksi järjestyssäännössä on määräyksiä, jotka Metsähallitus on kansallispuiston hallinnosta
vastaavana viranomaisena ja maanhaltijan ominaisuudessa oikeutettu ja velvollinen antamaan.

Saamelaisten perustuslailliset oikeudet
Saamelaisten kotiseutualueeseen kansallispuistossa kuuluvat Lapin paliskunnan alue Sodankylän kunnassa ja Ivalon
paliskunnan alue. Saamelaisilla alkuperäiskansana on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään, kulttuuriaan ja
kulttuurimuotoonsa kuuluvia perinteisiä elinkeinoja kuten poronhoitoa, kalastusta ja metsästystä. Lisäksi Metsähallituksen
hallinnassa olevien luonnonvarojen hoito, käyttö ja suojelu on sovitettava yhteen saamelaisten kotiseutualueella siten, että
saamelaisten kulttuurin harjoittamisen edellytykset turvataan.

Yleiset kiellot
Urho Kekkosen kansallispuistossa on kielletty:
1) ojitus ja maa-ainesten ottaminen (asetus 229/1983 1 §);
2) rakennusten, teiden ja rakennelmien rakentaminen (asetus 229/1983 1§);
3) eläinten tappaminen, pyydystäminen ja hätyyttäminen sekä näiden pesien hävittäminen (asetus 229/1983 1 §);
4) puiden, pensaiden ja muiden kasvien sekä elävien ja kuolleiden kasvinosien ottaminen ja vahingoittaminen (asetus 229/1983
1 §);
5) muut toimenpiteet, jotka saattavat muuttaa alueen luonnontilaa tai vaikuttaa epäedullisesti sen kasvillisuuden tai eläimistön
säilymiseen (asetus 229/1983 1 §)
6) roskaaminen (jätelaki 72 §)
7) muinaisjäännösten ja muiden arkeologisten kulttuuriperintökohteiden vahingoittaminen (muinaismuistolaki 1 §)
8) koirien tai muiden kotieläinten pitäminen irrallaan lukuun ottamatta metsästyksen yhteydessä käytettäviä koiria
(metsästyslaki, 53 §) sekä poronhoitotöissä käytettäviä koiria (metsästyslaki 51 §:n 3-kohta)
9) muita ihmisiä häiritsevän toiminnan harjoittaminen (järjestyslaki 3 §)
10) avotulenteko metsäpalovaroituksen aikana (pelastuslaki 6 §)
Edellä mainittujen lisäksi ovat voimassa muista säädöksistä ja viranomaismääräyksistä johtuvat kiellot.

Lainsäädäntö
Leiriytyminen

Retkeily- ja luontomatkailuvyöhyke: Leiriytyminen on kielletty muualla,
paitsi tupien, laavujen ja tulipaikkojen läheisyydessä.
Syrjävyöhyke: Leiriytyminen on sallittu, poislukien Paratiisikuru,
Lumikuru sekä Raja-Joosepin museoalue ja kolttakentät (karttaliite).

luonnonsuojelulaki 18 §,
UK-laki 6 § 2 mom, UKasetus 3 § 1 mom ja 2
mom

Paikallinen asukas voi oman kotikuntansa alueella marjastaessaan,
metsästäessään ja kalastaessaan leiriytyä koko kansallispuiston
alueella.
Leiriytyminen on sallittua poronhoitotöissä koko alueella.
Pyöräily

Sallittu maastoon merkityillä ulkoilureiteillä sekä seuraavilla reiteillä:
Kakslauttanen-Kopsusjärvi, Niilanpää-Suomunruoktu,RajajooseppiAnterinmukka, Kemihaara-Peskihaara-Keskipakat, KemihaaraMantoselkä, Matkailupalvelureitti: Kemihaara-Rakitsat.

luonnonsuojelulaki 18 §

Koiravaljakkotoiminta

Voidaan tehdä sopimuksia tai antaa suostumuksia Pieranvaaran
ympäri kulkevalle reitille. Muualla kielletty.

luonnonsuojelulaki 18 §
Metsähallituslaki 6 § 2
mom

Ratsastus

Ratsastus on mahdollista seuraavilla reiteillä:
- Kemihaara-Peskihaara-Keskipakat
- Kemihaara-Mantoselkä
- Matkailupalvelureitti Kemihaara-Rakitsat
- Kakslauttanen- Kopsusjärvi maastouran laavu.

luonnonsuojelulaki 18 §

Pyöräilyä myös em. reiteillä voidaan rajoittaa perustellusta syystä.

Voidaan tehdä sopimuksia tai antaa suostumuksia Saariselän
lähireiteille ohjelmapalveluna.
Ratsastusta myös em. reiteillä voidaan rajoittaa perustellusta syystä.
Vesiliikenne

Moottoriveneen käyttö on sallittu: metsästyksen, kalastuksen ja
marjastuksen yhteydessä sodankyläläisille Luiro- ja Repojoella ja
savukoskelaisille Nuorttijoella, savukoskelaisille metsästyksen ja
marjastuksen yhteydessä Kemijoen latvavesissä sekä
poronhoitotöissä kaikkialla.

luonnonsuojelulaki 18 §,
UK-asetus 3 § 1 mom ja 2
§ 1 mom 9 k

Voidaan tehdä sopimuksia tai antaa suostumuksia moottoriveneen
käyttöön matkailun yritystoiminnan yhteydessä Luiro- ja Repojoella.
Muulla alueella ja muuhun toimintaan moottoriveneen käyttämiseen
tarvitaan Metsähallituksen kirjallinen suostumus.
Metsästys

Paikallisilla asukkailla on kotikuntansa alueella oikeus metsästää
kansallispuistossa.

UK-laki 6 § 2 mom
UK-asetus 2 § 1 mom 10 k,
metsästyslaki 8 §

Ulkopaikkakuntalaisille ei myönnetä metsästyslupia kansallispuistoon.
Kalastus

Sallittu kalastuslain sekä kulloinkin voimassa olevien kalastussäännön, UK-asetus 2 § 1 mom 10 k
käyttö- ja hoitosuunnitelman, kiintiöpäätöksen ja Metsähallituksen
kalastuslaki 1 §, 5 § ja 79
kalastuslupaehtojen mukaisesti.
§, metsähallituslaki 18 § 2

mom
Tulenteko

Retkeily- ja luontomatkailuvyöhyke: Tulenteko on kielletty muualla,
paitsi siihen tarkoitukseen rakennetuilla paikoilla.

UK-laki 6 § 2 mom, UKasetus 2 § 1 mom 3 k ja 3 §
2 mom

Syrjävyöhyke: Tilapäinen tulenteko on sallittu poislukien Paratiisikuru,
Lumikuru sekä Raja-Joosepin museoalue ja kolttakentät (karttaliite)
käyttäen risuja, kuivia oksia ja pieniä juurakoita.
Paikallinen asukas voi oman kotikuntansa alueella marjastaessaan,
metsästäessään ja kalastaessaan tehdä tilapäisen tulen.
Tulenteko on sallittua poronhoitotöissä koko alueella.
Marjastus ja sienestys

Sallittu kaikille.

UK-asetus 2 § 1 mom 3 k

Polttopuun otto

Poronhoitoa varten tarvittavan poltto- ja kotapuiden otto on sallittu.
Myös Rajavartioston ja Metsähallituksen tuville voidaan ottaa puuta
rajoitetusti.

poronhoitolaki 40 §, UKasetus 2 § 1 mom 13 k ja
15 k

Ilma-aluksella
laskeutuminen

Sallittu ilman lupaa poronhoitotöiden ja viranomaistehtävien
yhteydessä.

UK-asetus 2 § 1 mom 9 k
ja 13 k

Voidaan myöntää kirjallisia suostumuksia kansallispuiston hoitoon ja
käyttöön soveltuvaan tarkoitukseen.

ilmailulaki 76 §

Poronhoito

Poronhoito ja sen edellyttämät toimenpiteet on sallittu.
Poronhoitotöihin liittyvien rakenteiden rakentaminen on mahdollista.
Muualle kuin porotilalain mukaisille paimentopaikoille rakentamisesta
tulee sopia Metsähallituksen kanssa.

UK-laki 6 § 2 mom, UKasetus 2 § 1 mom 9 k

Muu toiminta

Kansallispuistossa on sallittu perinteisin menetelmin tapahtuva
kullanhuuhdonta. Koneellinen kullankaivuu on kielletty.
Kullanhuuhdontaan tulee olla kaivosviranomaisen myöntämä
kullanhuuhdontalupa.

UK-asetus 2 § 1 mom 3 k

Järjestetyt tapahtumat

Voidaan myöntää suostumus yleisötapahtuman järjestämiseen.

kokoontumislaki 13 §

Talvipyöräily

Lumipeitteisenä aikana sallittu kaikkialla muualla, paitsi huolletuilla
laduilla.

Maastoliikenne
kesäkaudella

Sallittu ilman lupaa viranomaistehtävissä ja poroisännän tai
maastoliikennelaki 4 §,
varaisännän kirjallisella todistuksella poronhoitotöissä. Vaikeasti
maastoliikenneasetus 13 §
liikuntavammainen ja hänen saattajansa eivät tarvitse myöskään lupaa
maastoliikenteeseen.

kaivoslaki 22 §

Voidaan myöntää lupia hirven ja karhun lihojen hakuun sekä hillan
kuljetukseen luontaiselinkeinon harjoittajalle.
Voidaan myöntää lupia matkailuyrittäjille liikuntarajoitteisten
asiakkaiden kuljettamiseen. Voidaan myöntää lupia perusteltuun
tarpeeseen voimassa olevien lupien myöntämisperiaatteiden ja ohjeiden mukaisesti kansallispuiston hoitoon ja käyttöön soveltuvaan
tarkoitukseen.
Maastoliikenne
talvikaudella

Sallittu ilman lupaa viranomaistehtävissä ja poronhoitotöissä. Vaikeasti maastoliikennelaki 4 §
liikuntavammainen ja hänen saattajansa eivät tarvitse myöskään lupaa
maastoliikenteeseen.
Paikallisille asukkaille oman kotikunnan alueelle voidaan myöntää
maastoliikennelupia seuraavin perustein: kalastustarkoitukseen, hirven
pyynnin huoltoajoon, hirven ja karhun lihojen hakuun sekä pienpetojen
pyyntiin. Voidaan myöntää lupia muuhun perusteltuun tarpeeseen
voimassa olevien lupien myöntämisperiaatteiden mukaisesti
kansallispuiston hoitoon ja käyttöön soveltuvaan tarkoitukseen.
Luontomatkailun luvat:
Voidaan myöntää moottorikelkkalupia talviretkituotteiden huoltoajoon,
asiakkaiden kuljettamiseen moottorikelkan reessä välillä KemihaaraKorvatunturi, Kakslauttanen-Niilanpää, Tankavaara-Jorpulipään välille.
Lisäksi Kakslauttanen-Kopsusjärvi 15.3. saakka. Voidaan myöntää
lupia matkailuyrittäjille liikuntarajoitteisten asiakkaiden kuljettamiseen.

Porovaljakkotoiminta

Voidaan tehdä sopimuksia tai antaa suostumuksia
porosafaritoimintaan koko alueelle.

Muu toiminta

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

Metsähallituslaki 5 §

Alueelliset ja ajalliset määräykset
Kohteen
tunniste

Määräys

Alkaa

Päättyy

Kuvaus

321

Rajavyöhykkeellä
oleskelu ja
liikkuminen on
kielletty ilman
rajavartiolaitoksen
rajavyöhykelupaa.

01.01.

31.12.

Rajavartiolaki 52 §

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 10.4.2017 saakka Metsähallituksen keskusyksikössä,
Vernissakatu 4 (3.4.2017- Ratatie 11), 01300 Vantaa, Metsähallituksen palvelupisteissä Saariselän Kiehisessä ja Ivalossa, sekä
Metsähallituksen internet-sivuilla osoitteessa www.metsa.fi/ Luonnossa liikkuminen/ Oikeudet ja säännöt. Asiakirjan nähtäväksi
asettamisesta ilmoitetaan Virallisessa lehdessä 3.3.2017 sekä sanomalehdissä Lapin Kansa, Inarilainen sekä Sompio.

Vantaalla, Metsähallituksessa 23.2.2017

Luontopalvelujohtaja

Timo Tanninen

Ylitarkastaja

Esko Korsulainen

Urho Kekkosen kansallispuiston järjestyssäännön liitekartta

