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Laki
Perämeren kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan Perämeren kansallispuistosta annetun lain (537/1991) 2 §:n 2 ja 3 momentti

ja 4–6 §,
muutetaan 1 ja 3 § sekä
lisätään lakiin uusi 3 a–3 c § seuraavasti:

1 §

Kansallispuiston perustamistarkoitus

Perämeren ulkosaariston ja meriluonnon suojelemiseksi sekä ympäristöntutkimusta ja
luonnonharrastusta varten muodostetaan Kemin ja Tornion kaupunkeihin valtion omista-
mille alueille vuoden 1923 luonnonsuojelulain (71/1923) mukainen Perämeren kansallis-
puisto.

3 §

Kalastus

Kalastuslain (379/2015) 8 §:ssä säädetty oikeus kalastaa yleisellä vesialueella on voi-
massa kaikilla Perämeren kansallispuistoon kuuluvilla vesialueilla.

3 a §

Rauhoitussäännökset

Mitä luonnonsuojelulain (9/2023) 49 §:ssä säädetään kielletyistä toiminnoista sekä 50
ja 51 §:ssä rauhoitussäännöksiä koskevista poikkeuksista, sovelletaan myös tässä laissa
tarkoitetussa kansallispuistossa.

Sen lisäksi, mitä luonnonsuojelulain 50 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetään, kansal-
lispuistossa saa rakentaa ja pitää kunnossa kalastusta, rajanvartiointia ja meripelastusta
varten tarpeellisia rakennuksia ja rakennelmia sekä entistää, pitää kunnossa ja käyttää
alueen perinteiseen käyttöön liittyviä rakennuksia ja rakennelmia.

Sen lisäksi, mitä luonnonsuojelulain 51 §:ssä säädetään, kansallispuistossa saa Metsä-
hallituksen luvalla syventää ja ruopata vesikulkuväyliä.

3 b §

Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle sallitut toimet

Perämeren kansallispuistossa saa harjoittaa Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle
säädettyjen tehtävien edellyttämää toimintaa ja kehittää sitä.
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3 c §

Viittaussäännös

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. 

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

Helsingissä 23.3.2023

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904

2


