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Petkeljärvi svenska

Instruktioner för dem som 
vistas sig i nationalparken

I PETKELJÄRVI NATIONALPARK ÄR DET
TILLÅTET
• att färdas till fots, på skidor, med rodd
båt och med kanot,
• att plocka bär och matsvampar.

BEGRÄNSAT
• att göra upp öppen eld och slå läger, 
som är tillåtna endast på camping
området i Petraniemi,
• att åka med motorbåt, som är tillåtet  
endast på sjöarna Petkeljärvi och 
 Valkeajärvi,
• att meta och pimpelfiska, som är till
låtna i andra vatten än Kuikkalampi, 
Savulampi och Mustalampi.

FÖRBJUDET 
• att skada naturen och störa djuren,
• att använda motordrivna fordon på 
andra ställen än de vägar som anvisats 
för ändamålet,
• att låta sällskapsdjur gå lösa, 
• att göra upp öppen eld då varning för 
skogsbrand utfärdats,
• att skräpa ner och att skada friluftsan
ordningar, 
• att jaga.

Hela ordningsstadgan: www.utinaturen.fi/
petkeljarvi > Instruktioner och regler

Forststyrelsen – områdets 
förvaltare
• Ukko naturum, tfn +358 205 645 654, 
ukko@metsa.fi
• Mer information: www.utinaturen.fi/
petkeljarvi, www.utflyktskarta.fi
• Nationalparksprodukter:  
kauppa.luontoon.fi
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Värna om miljön 
Parkens avfallssortering ligger vid 
 Petkeljärvi friluftscenter. I övrigt ansvarar 
alla själva för sitt avfall: var och en för bort 
sitt skräp från terrängen och för det till sor
tering. Brännbart avfall kan dock brännas 
på eldplatserna och bioavfall läggas i torr
toaletterna.

Petkeljärvi naturstuga och 
friluftscenter
Petkeljärvi naturstuga och friluftscenter 
ligger i Petraniemi och de har öppet varje 
dag om somrarna. Naturstugans utställ
ning berättar om nationalparken och dess 
åsnatur. Friluftscentret säljer fisketillstånd, 
hyr ut kanoter och roddbåtar och erbjuder 
restaurang och inkvarteringstjänster. Man 
får också dricksvatten från friluftscentret 
under dess öppettider.

Petkeljärvi nationalpark lämpar sig utmärkt för dagsutflykter men också som startpunkt 
för längre vandringar. De av istiden formade åslandskapen med sina klarvattenstjärnar 
och sjöar är kännetecknande för denna Finlands östligaste nationalpark. Parkens symbol
djur storlommen häckar vid ödemarkssjöarna, och i terrängen kan man få se spår efter 
bävrarnas knog.

Petkeljärvi nationalpark
• Areal 6 km2

• Grundad 1956
• Utgör en del av det stora Natura 
2000området PetkeljärviPutkelanharju
• Forststyrelsens naturtjänster förvaltar 
och sköter alla Finlands nationalparker.

Leder i parken
Det finns två markerade rundslingor i 
national parken. Storlommens runda  
(6,5 km) går över skogskärr och myrar och 
upp på de smala åsarna. Intill leden ligger 
också en madäng, som är en vårdbiotop i 
dag. På åsstigen (3,5 km) kan man sätta sig 
in i hur åsarna uppstod i tiden. Från bägge 
lederna kan man göra en avstickare på  
2 km till spetsen av den långsmala åsen 
Korkeasärkkä. Det lönar sig att röra sig 
längs de markerade lederna, så att de käns
liga åsarnas naturtillstånd inte äventyras.

Man kan också starta en längre 
vandring  från Petkeljärvi: Norra Karelens 
äldsta friluftsled, den 31 km långa  Taitajan 
taival börjar i nationalparken och slutar i 
Mekrijärvi by. Leden är markerad med skyl
tar och orange cirklar och går nästan i 
sin helhet uppe på krönet av Petkeljärvi– 
Putkelanharjus åsar. Utmed Taitajan taival 
ligger fyra rastplatser med skärmskydd.

Man kan även ta sig fram med rodd
båt och kanot i nationalparkens vatten. Det 
går också paddla från Petkeljärvi till sjön 
 Koitere och Patvinsuo nationalpark längs 
den närliggande ån Koitajoki.
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