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Laki
eräiden uusien luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain 

muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan eräiden uusien luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun

lain (634/1956) 21 §:n 2 momentti ja 23–27 §,
muutetaan 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on osaksi laissa 485/1989, sekä
lisätään lakiin uusi 21 a–21 e § ja liite seuraavasti:

1 §
Sellaisen luonnonsuojelun aikaansaamiseksi, josta säädetään vuoden 1923 luonnonsuo-

jelulaissa (71/1923), perustetaan jäljempänä mainitut valtion alueet luonnonsuoje-
lualueiksi seuraavasti:

1) luonnonpuistoiksi:
a) Vaskijärven alue Yläneen kunnassa Vaskijärven luonnonpuistoksi;
b) Vesijaon alue Padasjoen kunnassa Vesijaon luonnonpuistoksi;
c) Sinivuoren alue Längelmäen kunnassa Sinivuoren luonnonpuistoksi;
d) Häädetkeitaan alue Parkanon ja Karvian kunnissa Häädetkeitaan luonnonpuistoksi;
e) Salamanperän alue Kivijärven kunnassa Salamanperän luonnonpuistoksi;
f) Ulvinsalon alue Kuhmon kunnassa Ulvinsalon luonnonpuistoksi;
g) Paljakan alue Puolangan kunnassa Paljakan luonnonpuistoksi;
h) Runkauksen alue Simon ja Tervolan kunnissa Runkauksen luonnonpuistoksi;
i) Maltion alue Savukosken kunnassa Maltion luonnonpuistoksi;
j) Sompion alue Sodankylän kunnassa Sompion luonnonpuistoksi;
k) Kevojoen alue Utsjoen kunnassa Kevon luonnonpuistoksi;
2) kansallispuistoiksi:
a) Liesjärven alue Tammelan kunnassa Liesjärven kansallispuistoksi;
b) Linnansaaren alue Rantasalmen kunnassa Linnansaaren kansallispuistoksi;
c) Petkeljärven alue Ilomantsin kunnassa Petkeljärven kansallispuistoksi;
d) Pyhähäkin alue Saarijärven kunnassa Pyhä-Häkin kansallispuistoksi;
e) Rokuanvaaran alue Vaalan kunnassa Rokuan kansallispuistoksi;
f) Oulangan alue Kuusamon ja Sallan kunnissa Oulangan kansallispuistoksi; 
g) Lemmenjoen alue Inarin kunnassa Lemmenjoen kansallispuistoksi.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

21 a §
Mitä luonnonsuojelulain (9/2023) 49 §:ssä säädetään kielletyistä toiminnoista ja 50 §:n

1 momentin 1–3, 5–9 ja 11 kohdassa ja 2–5 momentissa sekä 51 §:ssä rauhoitussäännöksiä
koskevista poikkeuksista, sovelletaan myös tässä laissa tarkoitetuissa luonnonpuistoissa.
HE 270/2022
YmVM 23/2022
EV 329/2022
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Sen estämättä, mitä luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetään, Ke-
von luonnonpuistossa ne, joiden kotikunnan alueella luonnonpuisto sijaitsee, saavat Met-
sähallituksen luvalla rakentaa luontaiselinkeinojen harjoittamista varten tarpeellisia turve-
kammeja. 

Sen estämättä, mitä luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin 5 kohdassa säädetään, Ke-
von luonnonpuistossa riekkoa saavat pyydystää ansapyynnillä ne, joiden kotikunnan
alueella luonnonpuisto sijaitsee.

Runkauksen, Maltion, Sompion ja Kevon luonnonpuistoissa saavat luonnonsuojelulain
50 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisesti marjoja ja sieniä poimia luonnonsuojelulain
56 §:n 1 momentin mukaisten liikkumisrajoitusten estämättä ne, joiden kotikunnan alueel-
la luonnonpuisto sijaitsee. 

Kevon luonnonpuistossa saavat luonnonsuojelulain 50 §:n 1 momentin 5 kohdan mu-
kaisesti kalastaa luonnonsuojelulain 56 §:n 1 momentin mukaisten liikkumisrajoitusten
estämättä ne, joiden kotikunnan alueella luonnonpuisto sijaitsee. 

Sompion luonnonpuistossa sijaitsevassa Sompiojärvessä saa luonnonsuojelulain 50 §:n
1 momentin 5 kohdan mukaisesti kalastaa luonnonsuojelulain 56 §:n 1 momentin mukais-
ten liikkumisrajoitusten estämättä sekä harjoittaa muutakin kalastusta luonnonsuojelulain
51 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisesti. 

Sen lisäksi, mitä luonnonsuojelulain 50 §:n 1 momentin 6 kohdassa säädetään, poron-
hoitoalueella sijaitsevissa luonnonpuistoissa saa rakentaa poronhoidon edellyttämiä
kämppiä, poroaitoja ja muita rakenteita, ottaa poronhoitoon tarvittavaa puuta sekä tilapäi-
sesti leiriytyä ja tehdä avotulen poronhoitoon liittyen.

Luonnonsuojelulain 51 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun riistaeläinlajien yksi-
lön poistamiseen on poronhoitoalueella lisäksi oikeus luonnonpuistossa toimivan palis-
kunnan osakkailla ja luvansaajan tähän tarkoitukseen erikseen nimeämillä henkilöillä näi-
den kotikunnasta riippumatta.

21 b §
Mitä luonnonsuojelulain 49 §:ssä säädetään kielletyistä toiminnoista sekä 50 ja 51 §:ssä

rauhoitussäännöksiä koskevista poikkeuksista, sovelletaan myös tässä laissa tarkoitetuissa
kansallispuistoissa. 

Sen estämättä, mitä luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin 5 kohdassa säädetään, Lem-
menjoen kansallispuistossa niillä, joiden kotikuntaan kansallispuisto sijoittuu, on oikeus
kotikunnassaan metsästää metsästyslain (615/1993) mukaisesti. 

Sen estämättä, mitä luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin 5 kohdassa säädetään, Ou-
langan kansallispuistossa niillä, joiden kotikuntaan kansallispuisto sijoittuu, on oikeus ko-
tikunnassaan metsästää metsästyslain mukaisesti sutta ja karhua koko kansallispuiston
alueella sekä pienriistaa ja hirveä liitteessä olevassa kartassa osoitetuilla Kitkanniemen ja
aapaosan alueilla. Kuusamon yhteismetsän osakkailla on kotikunnasta riippumatta oikeus
metsästää hirveä mainitussa kartassa osoitetulla Kitkanniemen alueella.

Sen lisäksi, mitä luonnonsuojelulain 50 §:n 1 momentin 6 kohdassa säädetään, poron-
hoitoalueella sijaitsevissa kansallispuistoissa saa rakentaa poronhoidon edellyttämiä
kämppiä, poroaitoja ja muita rakenteita, ottaa poronhoitoon tarvittavaa puuta sekä tilapäi-
sesti leiriytyä ja tehdä avotulen poronhoitoon liittyen.

Poiketen siitä, mitä luonnonsuojelulain 50 §:n 1 momentin 6 kohdassa säädetään, Ou-
langan kansallispuistossa saa harjoittaa maastoliikennettä poronhoitotehtävissä lumetto-
massa maastossa vain kansallispuiston huoltoväylillä. Metsähallitus voi sallia maastolii-
kennettä poronhoitotehtävissä lumettomassa maastossa myös muualla kuin huoltoväylillä
Metsähallituksen erikseen osoittamilla alueilla. Metsähallituksen tulee maastoliikenteelle
sallittujen alueiden suunnittelussa varmistaa riittävä vuorovaikutus asianomaisten palis-
kuntien kanssa. Lupa maastoliikenteeseen poronhoitotehtävissä annetaan määräaikaisena
ja se saa olla voimassa enintään kymmenen vuotta kerrallaan.
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Luonnonsuojelulain 51 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun riistaeläinlajien yksi-
lön poistamiseen on poronhoitoalueella lisäksi oikeus kansallispuistossa toimivan palis-
kunnan osakkailla ja luvansaajan tähän tarkoitukseen erikseen nimeämillä henkilöillä näi-
den kotikunnasta riippumatta.

Lemmenjoen kansallispuistossa saa käyttää ja pitää kunnossa Jäkäläpään ja Martiniis-
konpalon lentopaikkoja.

Oulangan kansallispuistossa ne, joiden kotikuntaan kansallispuiston Kitkanniemen alue
sijoittuu, saavat leiriytyä tilapäisesti kalastusta varten Kitkanniemen alueella.

21 c §
Lemmenjoen kansallispuistossa saa kaivoslain (621/2011) mukaisesti huuhtoa kultaa

perinteisin menetelmin ilman konevoimaa sekä Metsähallituksen luvalla rakentaa maini-
tun lain 26 §:n 2 momentissa tarkoitetun rakennuksen tai rakennelman kullanhuuhdontaa
varten. Kullanhuuhdonnalla ei saa vaarantaa kansallispuiston perustamistarkoitusta.

Metsähallitus saa luovuttaa Kevon luonnonpuistosta puuta kotitarvekäyttöön luonnon-
puistoon rajautuvien kiinteistöjen haltijoille sekä Lemmenjoen kansallispuistosta kansal-
lispuiston sisäpuolella sijaitsevien kiinteistöjen haltijoille.

Sompion luonnonpuiston rauhoitus ei ole esteenä Lokan tekoaltaan säännöstelylle.

21 d §
Mitä luonnonsuojelulain 55 §:n 3 momentissa säädetään eräiden oikeuksien turvaami-

sesta, 56 §:ssä liikkumisen rajoittamisesta, 57 §:ssä luonnonsuojelualueen hoito- ja käyt-
tösuunnitelmasta, 58 §:ssä järjestyssäännöstä valtion luonnonsuojelualueella, 59 §:ssä
luonnonsuojelualueen rajojen määräämisestä ja merkitsemisestä, 60 §:ssä alueen liittämi-
sestä valtion luonnonsuojelualueeseen sekä 133 §:ssä haltuunotto-oikeudesta, sovelletaan
myös tässä laissa tarkoitetuissa kansallispuistoissa ja luonnonpuistoissa.

21 e §
Oulangan kansallispuiston hoitoon ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä Metsähallituk-

sen tueksi voidaan asettaa kansallispuiston neuvottelukunta. Neuvottelukuntaan kuuluu
enintään neljätoista jäsentä, jotka samoin kuin heidän henkilökohtaiset varajäsenensä
Metsähallitus kutsuu neljäksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnassa tulee olla ympä-
ristöministeriön, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, asianomaisten kuntien ja
paliskuntien, Puolustusvoimien, paikallisten luonnonsuojelua, riistanhoitoa, kalatalous-
alueita, asukkaita sekä elinkeinoja edustavien yhteisöjen ja retkeilyjärjestöjen edustus.
Metsähallitus toimii neuvottelukunnan asiantuntijajäsenenä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023.

Helsingissä 23.3.2023

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo
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