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MUUT KUULUTUKSET 
ÖVRIGA KUNGÖRELSER 
Patvinsuon kansallispuiston järjc-;tyssääntö 
Luonnonsuojelulain {7l/1923) nojalla metsä
hallitus on 9. 4. 1986 antanut seuraavan Ilo
mantsin kunnassa ja Lieksan kaupungissa si
jaitsevaa Patvinsuon kansallispuistoa koskevan 
järjestyssäännön. Puisto on peruslettu lailla 
(674/1981) ja sen rauhoituksesta ja hallinnosta 
on säädetty asetuksella (932/1981 ). 
Patvinsuon kansallispuisto on yleiseksi nähtä
vyydeksi tarkoitettu luonnonsuojelualue, jonka 
tehtävänä on säilyttää Pohjois-Karjalan suo-, 
metsä- ja vesiluontoa. Kansallispuisto tarjoaa 
mahdollisuuksia retkeilyyn, opetukseen ja tut
kimukseen. 
1 Kansallispuistossa on kielletty roskaaminen, 
maaperän ja kasvillisuuden vahingoittaminen, 
elälnten häiritseminen sekä muu alueen luon
toa muuttava, rakennelmia, rakennuksia tai 
niiden raunioita vahingoittava taikka puiston 
toisia käyttäjiä häiritsevä toiminta. 
Koirien, kissojen ja muiden eläinten päästämi
nen irralleen kansallispuistoon on kielletty. 

2 Kansallispuistossa saa liikkua jalan, hiih
täen, polkupyörällä, soulaen tai meloen. Liik
kuminen merkittyjen polkujen ulkopuolella on 
kuitenkin kielletty kansallispuistossa nähtävillä 
oleviin karttoihin ja maastoon merkityissä ra
joitusosissa 1. 3.-10. 7. 
Metsähallitus voi myöntää luvan veneiden säi
lyttämiseen kansallispuiston venevalkamissa. 
Suojelu- ja tutkimustarkoituksia varten voi
daan lisäksi melsähallituksen päätöksellä pe
rustaa pienehköjä rajoitusosia. Ne merkitään 
maastoon. 
3 Moottoriajoneuvojen käyttö kansallispuis
ton teillä on sallittu ellei liikennemerkein ole 
toisin osoitettu. Teiden ulkopuolella niiden 
käyttö on kielletty. Moottorikelkkaa saa käyt
tää talvella teiden ollessa auraamattomia niillä 
teillä, joilla muukin moottoriajoneuvoliikenne 
on sallittu. 
Moottoriveneiden käyttö on kielletty kaikilla 
kansallispuiston vesialueilla, samoin moottori
kelkkojen käyttö jääpeitteisillä vesialueilla. 

4 Tulenteko on sallittu vain sitä varten osoite
tuilla paikoilla. Siihen saa käyttää säästeliäästi 
tarkoitukseen varattua, paikalle tuo1ua puuta. 
Retkikeittimen käyttö on sallittu muuallakin. 

Leiriytyminen on sallittu vain osoitetuilla lei
rintä- ja telttailualueilla. 
5 Marjojen ja sienten poimiminen on sallittu 
elleivät liikkumisrajoitukset sitä estä. 
6 Onkiminen ja pilkkiminen on kansallispuis
ton vesissä sallittu kalastuslain mukaisesti ellei
vät liikkumisrajoitukset sitä estä. Muu kalastus 
on paikkakuntalaisille sallittu erikseen lunas- , 
tettavalla luvalla Isossa Hietajärvessä, Suo- 1 

munjärvessä ja niiden välisessä purovesistössä 
sekä Nälämänjärvessä. Muutkin kuin paikka- , / 
kuntalaiset voivat lunastaa onkimis- ja viehe- {/ 
kalastusluvan näihin vesiin. 
7 Metsästys on kansallispuistossa kielletty. 
Metsähallitus voi kuitenkin myöntää luvan hir
venajoon kansalli~puistossa. 

8 Kohtien 1-7 määräykset eivät koske viran
omaisia, kun kyseessä ovat kansallispuiston 
hoito, valvonta ja palo- tai pelastustoimet. 
9 Kansallispuiston rauhoitusmääräyksistä 
poikkeaminen edellyttää kirjallista lupaa, jota 
haetaan metsähallituksen Lieksan hoitoalueel
ta. Metsähallitus voi myöntää tällaisen luvan 
rajoitusosassa liikkumiseen, tieteellisessä tai 
opetustarkoituksessa tapahtuvaan eläinten pyy
dystämiseen, ammattikalastukseen, kasvien ke
räämiseen tai muiden luonnonesineiden ottami
seen taikka matkailun yritystoimintaan, yleisö
tapahtumien järjestämiseen tai muuhun niihin 
verrattavaan toimintaan puiston alueella. 
JO Kansallispuiston valvontatehtävissä toimiva 
voi antaa luonnonsuojelutarkoituksessa erik
seen määräyksiä, joita puistossa kävijän on 
noudatettava. 
Kansallispuiston käyttöä valvovilla viranomai
silla on oikeus ottaa haltuunsa metsåstys-, 
kalastus-, keräily- tai muut välineet, joita on 
käytetty tai aiotaan käyttää vastoin annettuja 
säännöksiä ja määräyksiä. Rikkomukset kan
sallispuiston rauhoitusmääräyksiä vastaan ran
gaistaan luonnonsuojelulain .mukaan. 
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