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Laki
Urho Kekkosen kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan Urho Kekkosen kansallispuistosta annetun lain (228/1983) 3–5 §,
muutetaan 1 ja 6 § ja
lisätään lakiin uusi 6 a–6 d § seuraavasti:

1 §
Vuoden 1923 luonnonsuojelulain (71/1923) nojalla muodostetaan Inarin, Savukosken

ja Sodankylän kunnissa sijaitsevaan Koilliskairaan noin 253 000 hehtaarin suuruinen alue,
joka käsittää liitteenä olevassa kartassa punaisella katkoviivalla merkityn rajauksen sisällä
olevat valtion omistamat alueet. Suojelualueen nimi on Urho Kekkosen kansallispuisto.

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

ja 51 §:ssä rauhoitussäännöksiä koskevista poikkeuksista, sovelletaan myös tässä laissa
tarkoitetussa kansallispuistossa. 

Sen estämättä, mitä luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin 5 kohdassa säädetään, kan-
sallispuistossa niillä, joiden kotikuntaan kansallispuisto sijoittuu, on oikeus kotikunnas-
saan metsästää metsästyslain (615/1993) mukaisesti. 

Sen lisäksi, mitä luonnonsuojelulain 50 §:n 1 momentin 6 kohdassa säädetään, kansal-
lispuistossa saa rakentaa poronhoidon edellyttämiä kämppiä, poroaitoja ja muita rakentei-
ta, ottaa poronhoitoon tarvittavaa puuta sekä tilapäisesti leiriytyä ja tehdä avotulen poron-
hoitoon liittyen.

Luonnonsuojelulain 51 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun riistaeläinlajien yksi-
lön poistamiseen on lisäksi oikeus kansallispuistossa toimivan paliskunnan osakkailla ja
luvansaajan tähän tarkoitukseen erikseen nimeämillä henkilöillä näiden kotikunnasta riip-
pumatta.

Metsähallitus voi myöntää kalakantojen kestävyyteen perustuvien kiintiöiden sallimis-
sa rajoissa kalastuslupia Suomujokeen niille, joiden kotikunta on Sodankylän kunta sekä
Nuorttijokeen niille, joiden kotikunta on Savukosken kunta. Jos kiintiöt sen edelleen sal-
livat, Metsähallitus voi myöntää kyseisiin jokiin kalastuslupia myös muille kotikunnasta
riippumatta.

6 a §
Urho Kekkosen kansallispuistossa saa kaivoslain (621/2011) mukaisesti huuhtoa kultaa

perinteisin menetelmin ilman konevoimaa. Kullanhuuhdonnalla ei saa vaarantaa kansal-
lispuiston perustamistarkoitusta. 
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6 b §
Kansallispuistossa saa harjoittaa Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle säädettyjen

tehtävien edellyttämää toimintaa ja kehittää sitä.

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 tässä laissa tarkoitetussa kansallispuistossa. 

6 d §
Urho Kekkosen kansallispuiston hoitoon ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä on Met-

sähallituksen apuna kansallispuiston neuvottelukunta. Neuvottelukuntaan kuuluu enin-
tään neljätoista jäsentä, jotka samoin kuin heidän henkilökohtaiset varajäsenensä Metsä-
hallitus kutsuu neljäksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnassa tulee olla ympäristömi-
nisteriön, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Saamelaiskäräjien, asianomaisten
kuntien ja paliskuntien, Puolustusvoimien, paikallisten luonnonsuojelua, riistanhoitoa, ka-
latalousalueita, asukkaita ja elinkeinoja edustavien yhteisöjen sekä retkeilyjärjestöjen
edustus. Metsähallitus toimii neuvottelukunnan asiantuntijajäsenenä. 

————
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