Petkeljärven ohjeet ja säännöt
Tarkista varoitukset
Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla
tulentekopaikoilla sekä autiotupien ja kämppien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen.
Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää
paikkakohtaisesti.
Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi).

Ohjeita Petkeljärvellä liikkumiseen
• Petkeljärven kansallispuiston järjestyssääntö (julkaisut.metsa.fi)

Petkeljärven kansallispuistossa on
sallittua
• liikkuminen jalan, hiihtäen, soutaen ja meloen mahdollisia rajoitusosia lukuun ottamatta
• marjojen ja ruokasienten poimiminen
• maastopyöräily on sallittu jokamiehenoikeudella. Pysythän selvästi erottuvilla poluilla ja
otat huomioon muut poluilla liikkuvat.

rajoitettua
• avotulen teko ja leiriytyminen, jotka on sallittu vain niitä varten osoitetuilla paikoilla
• moottoriveneen käyttö, joka on sallittua vain Petkeljärvessä ja Valkiajärvessä
• kalastus:
• Onkia ja pilkkiä voi jokamiehenoikeudella.
• Viehekalastusta varten pitää 18-64 vuotiaiden maksaa kalastonhoitomaksu
(www.eräluvat.fi). Jos kalastat useammalla kuin yhdellä vavalla tarvitset
lisäksi Metsähallituksen Etelä-Suomen vapaluvan nro 7413 (www.eräluvat.fi).Luvat
voi ostaa erälupien verkkokaupasta (www.eräluvat.fi).
• Pyydyskalastukseen tarvitaan kalastonhoitomaksun lisäksi Metsähallituksen
Ilomantsin pyydyslupa nro 7004 (eräluvat.fi). Luvat ovat voi ostaa palvelunumerosta
020 69 2424.
• Kaikenlainen kalastus on kuitenkin kielletty Kuikkalammessa, Pieni
Kuikkalammessa, Savulammessa ja Mustalammessa.
• Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi!
• Muuhun kuin jokamiehenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti
Metsähallituksen lupa. Tällaisia lupia ovat mm. tutkimusluvat ja suurten tapahtumien luvat.
• Metsähallitus on laatinut erillisen ohjeen ja lomakkeen (www.metsa.fi) näiden lupien
hakua varten.

kiellettyä
• avotulen teko metsäpalovaroituksen aikana
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• Avotulen teko on kielletty aina sekä merkityillä tulentekopaikoilla että
maanomistajan luvalla, jos alueelle on annettu metsäpalovaroitus
(ilmatieteenlaitos.fi).
• Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja.
lemmikkieläinten vapaana pitäminen
muiden kuin ruokasienten sekä puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien
ottaminen ja vahingoittaminen
maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen
luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai
niiden pesien hävittäminen
selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen
metsästäminen
kaikenlainen kalastaminen Kuikkalammissa sekä Savu- ja Mustalammessa
moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitettuja teitä lukuun ottamatta
ilma-alusten laskeutuminen kansallispuiston vesialueelle ilman Metsähallituksen antamaa
lupaa
roskaaminen tai rakenteiden vahingoittaminen.

Ennakkovarustautuminen
Matkapuhelimien kuuluvuus
• Vaikka Suomen matkaviestinverkot ovatkin kattavia, kansallispuiston alueella voi olla
katvealueita. Tarkista matkaviestinverkon kattavuus omalta puhelinoperaattoriltasi. Lisäksi
aina on paikkoja, joissa matkapuhelin ei toimi tai puheluissa on häiriöitä. Tällaisissa
tilanteissa saattaa auttaa esim. hakeutuminen muuta maastoa korkeammalle, avoimelle
paikalle ja/tai puhelimen SIM-kortin poistaminen hätäpuhelun ajaksi. Kannattaa myös ottaa
huomioon, että erilaisten matkapuhelimien välillä on eroja kuuluvuudessa.
• Kannattaa pitää puhelin lämpimänä sekä ruokaa ja juomaa mukana. Tietyt puhelinmallit
eivät toimi pakkasessa, joten reittisuunnitelma aikatauluineen on hyvä ilmoittaa jollekin.
Jotta matkapuhelimesta ei loppuisi virta, ota mukaan esimerkiksi varavirtalähde, vara-akku
tai vanha puhelin, jossa on toimiva akku.
• Taustatietoa toiminnasta hätätilanteessa.

Varusteet ja turvallisuus
• Tukevat kengät ovat tarpeelliset Petkeljärven harjumaastossa.
• Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita
numeroon 112 ja tee hätätilanneilmoitus. Taustatietoa toiminnasta hätätilanteessa.
• Mukaan kannattaa ottaa myös ensiapupakkaus.
• Retkeilyn ABC:
• Turvallisuus
• Ympäristöä säästävä retkeily
• Retkeilijän linkit
• Tietoa melonnan turvallisuudesta ja varusteista: Turvallista melontaa
(www.melontajasoutuliitto.fi) ja Melontaopas (melonta.wasalab.com).
• Katso myös retkikohteesi ajankohtaista-sivu.

Sesonkiajat
• Petkeljärvi on suosittu pistäytymiskohde, jonne tullaan erityisesti juhannuksen ja elokuun
ensimmäisen viikon välisenä aikana. Toukokuussa kansallispuistossa pidetään paljon
leirikouluja.

