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Laki
eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta kansallispuistoiksi ja 

luonnonpuistoiksi annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta kansallispuistoiksi ja

luonnonpuistoiksi annetun lain (674/1981) 6–10 §,
muutetaan 1 §:n johdantokappale ja 2 §:n johdantokappale sekä 
lisätään lakiin uusi 6 a–6 c § seuraavasti:

1 §
Vuoden 1923 luonnonsuojelulain (71/1923) mukaisiksi kansallispuistoiksi muodoste-

taan seuraavat alueet:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

2 §
Luonnonpuistoiksi muodostetaan seuraavat alueet:

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

6 a §
Mitä luonnonsuojelulain (9/2023) 49 §:ssä säädetään kielletyistä toiminnoista sekä 50

ja 51 §:ssä rauhoitussäännöksiä koskevista poikkeuksista, sovelletaan myös tämän lain
1 §:ssä tarkoitetuissa kansallispuistoissa.

Sen estämättä, mitä luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin 5 kohdassa säädetään, Rii-
situnturin 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, Itäi-
sen Suomenlahden kansallispuistossa niillä, joiden kotikuntaan kansallispuisto sijoittuu,
on oikeus kotikunnassaan metsästää metsästyslain mukaisesti hirveä sekä pienriistaa. 

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.

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.

Kaloja saa istuttaa Salamajärven kansallispuistossa sijaitsevissa Koirajärvissä.
Tämän lain 1 §:ssä tarkoitetuissa kansallispuistoissa saa harjoittaa Puolustusvoimille ja

Rajavartiolaitokselle säädettyjen tehtävien edellyttämää toimintaa ja kehittää sitä.
HE 270/2022
YmVM 23/2022
EV 329/2022
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6 b §
Mitä luonnonsuojelulain 49 §:ssä säädetään kielletyistä toiminnoista ja 50 §:n 1 mo-

mentin 1–3, 5–9 ja 11 kohdassa ja 2–5 momentissa sekä 51 §:ssä rauhoitussäännöksiä
koskevista poikkeuksista, sovelletaan myös tämän lain 2 §:ssä tarkoitetuissa luonnonpuis-
toissa.

Tämän lain 2 §:ssä tarkoitetuissa 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 alueella suo-
jelualue sijaitsee. 

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.

6 c §
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 tämän lain 1 ja 2 §:ssä tarkoitetuissa kansallispuistoissa ja luonnonpuistoissa. 

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