
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 29 december 2014

L a g
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om Tykö nationalpark

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Inrättandet av nationalparken

För att skydda och vårda organismerna, de
geologiska särdragen och landskapet i den
bevarade vildmarksnaturen i kulturlandskapet
i Egentliga Finland samt kulturarvet i anslut-
ning till det och för allmän rekreation, all-
mänt friluftsliv och för att främja intresset för
naturen inrättas Tykö nationalpark som är en
sådan nationalpark som avses i naturvårdsla-
gen (1096/1996).

2 §

Läge och gränser

Tykö nationalpark omfattar cirka 3 385
hektar statsägda områden i Salo stad. Grän-
serna för området har märkts ut med en röd
linje på den karta som utgör bilaga till denna
lag.

3 §

Fridlysningsbestämmelser

Bestämmelser om verksamhet som är för-

bjuden i nationalparken finns i 13 § i natur-
vårdslagen och bestämmelser om undantag
från fridlysningsbestämmelserna i 14 och
15 § i den lagen.

Trots de i 1 mom. avsedda fridlysningsbe-
stämmelserna är det tillåtet att utplantera fisk
och utöva sådant rekreationsfiske som har sin
grund i utplanteringen i sjön Matildanjärvi.

I syfte att avvärja betydande hot om skada
som riktar sig mot vägtrafiken och jord- och
skogsbruket får älg och vitsvanshjort jagas
mellan den 15 oktober och den 31 december
med tillstånd av den myndighet som svarar
för förvaltningen av området, om syftet med
att nationalparken inrättades inte äventyras.

4 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
Genom denna lag upphävs
1) statsrådets beslut om inrättande av Tykö

strövområde (47/1991),
2) 1 § 41 punkten i förordningen om avsät-

tande av staten tillhöriga områden till myr-
skyddsområden (801/1985),

3) förordningen om Hamarijärvi natur-
skyddsområde (1357/1992).
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Jakt enligt de avtal om jaktarrende som
gällde vid lagens ikraftträdande kan obero-

ende av 3 § fortgå till och med den 31 januari
2015.

Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Miljöminister Sanni Grahn-Laasonen
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