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PETKELJÄRVEN KANSALLISPUISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ 
 
 
 

Petkeljärven kansallispuistossa kävijöitä koskevat sen lisäksi, mitä eräistä valtionmaiden 

luonnonsuojelualueista 6.6.1958 annetussa asetuksessa (273/1958) on säädetty, seuraavat 

määräykset. Tällä järjestyssäännöllä kumotaan metsähallituksen 29.5, 1959 vahvistamat Petkeljärven 

kansallispuiston järjestyssäännöt sellaisina kuin ne ovat muutettuina 2.12.1971 annetulla päätöksellä. 

 
1. Petkeljärven kansallispuisto on yleiseksi nähtävyydeksi varattu luonnonsuojelualue, jonka 

tehtävänä on säilyttää pohjoiskarjalaista harju- ja järviluontoa. 

Kansallispuisto tarjoaa mahdollisuuksia retkeilyyn, opetukseen ja tutkimukseen. 

 
2, Kansallispuistossa saa liikkua vapaasti jalan, hiihtäen tai vesikulkuneuvolla lukuun ottamatta 

moottorivenettä sekä mahdollisesti perustettavia ja maastoon merkittäviä rajoitusosia, joissa 

liikkumista on rajoitettu. 

Moottorikäyttöisten maakulkuneuvojen käyttö tien ulkopuolella on kielletty, samoin 

moottoriveneen käyttö kansallispuiston vesialueella lukuun ottamatta Valkiajärveä ja 

Petkeljärveä. Ilma-alusten laskeutuminen ilman metsähallituksen antamaa lupaa on myös 

kielletty, 

 
2. Kansallispuistossa on kielletty roskaaminen, maaperän ja kasvillisuuden vahingoittaminen, 

eläinten häiritseminen sekä muu alueen luontoa muuttava, rakennuksia tai rakennelmia 

vahingoittava taikka puiston toisia käyttäjiä häiritsevä toiminta. 

Koirien ja kissojen päästäminen irralleen kansallispuistoon on kielletty. 

 
4, Tulenteko, myös retkikeittimen tai siihen verrattavan laitteen käyttö, ja leiriytyminen on sallittu 

ainoastaan leirintäalueella, jota koskee erillinen järjestyssääntö. 

 
5. Marjojen ja sienten poimiminen on sallittu. 
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6. Kalastus on sallittu vain metsähallinnon kirjallisella luvalla ja siinä mainituin ehdoin. 

Kuikkalammissa, Mustalammessa ja Savulammessa kalastaminen on kokonaan kielletty. 

Metsästys kansallispuistossa on kielletty. Suurpetojen pyynnistä on säädetty erikseen. 

 
7. 2. ja 3. kohtien määräykset eivät estä kansallispuiston hoitoon ja yalvontaan kuuluvia 

toimenpiteitä. 

 
8. Kansallispuistossa harjoitettava matkailun yritystoiminta edellyttää metsähallituksen lupaa. 

 

9. Tieteellisessä tai rodunjalostukseen liittyvässä tarkoituksessa tapahtuva eläinten pyytäminen, kasvien ja 
muiden luonnonesineiden ottaminen sekä puiston rajoitusosissa liikkuminen saa tapahtua vain aluemetsänhoitajan 
kirjallisella luvalla ja siinä mainituin ehdoin. 

' 
 

10. Kansallispuiston valvojan tehtäviin kuuluu huolehtia siitä, että alueella noudatetaan siitä annettuja 

säännöksiä ja määräyksiä. Valvojan tässä tarkoituksessa antamia määräyksiä on noudatettava. 

Rikkomukset tätä järjestyssääntöä vastaan rangaistaan luonnonsuojelulain (71/1923) 23 §:n 

mukaan. 
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