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Metsähallitus LAUSUNTO  

PL 94 

01301 Vantaa         

kirjaamo@metsa.fi 9.1.2020 Dnro  012 /2020  

 

 
Asia: Paliskuntain yhdistyksen lausunto  

 

 
SYÖTTEEN KANSALLISPUISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ  

 

Metsähallitus on luonnonsuojelulain (1096/1996) 20 §:n nojalla antanut Posion, Pudasjärven ja Taival-

kosken kunnissa sijaitsevaa Syötteen kansallispuistoa koskevan järjestyssäännön. Järjestyssäännön mää-

räykset johtuvat eri laeista ja noudattavat periaatteita, jotka on esitetty alueen hoito- ja käyttösuunnitel-

massa. Alueen kokonaispinta-ala on 29 400 hehtaaria. Kansallispuisto sijoittuu Pintamon, Posion Livon, 

Pudasjärven Livon ja Taivalkosken paliskuntien alueelle.  

 

 

Vaikutukset poronhoitoon 

 

Esityksen mukaan porojen laiduntaminen ja poronhoitotyöt on sallittu poronhoitolain (848/1990) mu-

kaisesti. Poronhoitotöihin liittyvinä erityisoikeuksina on sallittu maastoliikenne, leiriytyminen, tulen-

teko ja sitä varten polttopuun ottaminen. Poronhoitoon liittyvät rakennukset tai rakennelmat edellyttävät 

Metsähallituksen luvan. Porokoiraa saa pitää irrallaan poronhoitotöissä. Porovaljakoilla saa järjestys-

säännön mukaan liikkua kansallispuistossa sitä varten osoitetuilla reiteillä.  Näiltä osin järjestyssääntö 

ei tule muuttamaan nykytilannetta. 

 

Poronhoidon kannalta kriittisiä aikoja muun kansallispuiston käytön suhteen ovat talvi, kevättalvi, va-

soma-aika ja porotöiden ajat. Porojen talvilaidunnusta potentiaalisesti häiritsevät koiravaljakot on sal-

littu vain sitä varten osoitetuilla reiteillä. Metsähallituksen ja Paliskuntain yhdistyksen välisen sopimuk-

sen mukaan matkailun ohjelmapalvelureiteistä pyydetään lausunto tai neuvotellaan paliskunnan kanssa 

ennen reittisopimuksen tekemistä, joten paliskunnilla on mahdollista vaikuttaa reittien sijoitteluun. 

Myös muista toiminnoista, kuten tapahtumista, tulee neuvotella em. sopimuksen mukaisesti. Toisaalta 

järjestyssääntöön uutena asiana tullut talvipyöräilyn salliminen kaikkialla paitsi hiihtoladuilla ja lumi-

kenkäreiteillä voi häiritä porojen talvilaidunnusta alueella. Mikäli poronhoidolle aiheutuu tulevaisuu-

dessa ongelmia, tulisi pyöräilyä ohjata talvilaidunalueilta pois.  

 

Maasuurpetojen porotaloudelle aiheuttamat vahingot ovat olleet erittäin korkealla tasolla reilun kymme-

nen vuoden ajan. Ainoa keino vähentää vahinkoja ja porotalouden kannattavuuden heikkenemistä sekä 

valtion petovahinkokorvausten maksutaakkaa, on vahinkoa aiheuttavien maasuurpetojen poisto. Se on 

siksi välttämätöntä sallia Syötteen kansallispuiston alueella jatkossakin. Järjestyssäännön luonnoksen 

mukaan luonnonsuojelulain 15.1 §:n 3 kohdassa tarkoitettuun pyyntiluvanvaraisten eläinten poistami-

seen voidaan kansallispuistossa myöntää lupa. Alueella myös sallitaan metsästys paikallisille asukkaille 

(metsästyslain 615/1993, 8 §). Metsästyskäytäntöön ei siten ole tulossa muutosta järjestyssäännön uu-

distuksessa, mikä on erittäin tärkeää.  
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