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    METSÄHALLITUKSEN PÄÄTÖS 
Evon retkeilyalueen  

järjestyssäännöstä 

 

Annettu Vantaalla 10.1.2012 

 
 

Evon retkeilyalue on perustettu Valtioneuvoston päätöksellä (284/1994) ulkoilua varten.  Tätä 

silmällä pitäen retkeilyalueella metsätalouden harjoittamisessa, metsästyksessä ja 

kalastuksessa sekä alueen muussakin käytössä ulkoilun tarpeet otetaan korostetusti huomioon 

(ulkoilulaki 606/1973, 16 §). 

 

Ulkoilun helpottamiseksi ja ohjaamiseksi alueelle on rakennettu reittiverkosto sekä tulenteko- 

ja levähdyspaikkoja. 

 

 

1. Yleiset säännökset  

Retkeilyalueella on kielletty: 

 

1) lemmikkieläinten pitäminen irrallaan (metsästyslaki 615/1993, 8 luku); 

2) luonnon roskaaminen (jätelaki 1072/1993, 19 §)  

3) muita ihmisiä häiritsevä toiminta (järjestyslaki 612/2003, 3 §; sekä 

4) rakennelmien, muinaismuistojen tai raunioiden vahingoittaminen (muinaismuistolaki 

259/1963, 1 §). 

 

2. Liikkuminen, leiriytyminen ja tulenteko 

 

1) Retkeilyalueella saa liikkua vapaasti jokamiehen oikeuksin;  

2) tilapäinen leiriytyminen retkeilyalueella on sallittua, mieluiten kuitenkin siihen 

osoitetuilla paikoilla;  

3) avotulen teko on sallittua ainoastaan sitä varten osoitetuilla tulentekopaikoilla käyttäen 

säästeliäästi tarkoitukseen varattua, paikalle tuotua puuta. Retkikeittimen käyttö on sallittu 

muuallakin. Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on kokonaan kielletty 

(pelastuslaki 379/2011, 6 §).   

 

3. Kalastus ja luonnontuotteiden keräily  

 

1) Retkeilyalueella onkiminen, pilkkiminen ja viehekalastus ovat sallittuja kalastuslain 

mukaan seuraavilla järvillä: Kylökkäänjärvi, Lapinjärvi, Vähä-Ruuhijärvi, Latvajärvi ja 

Rieskalammi sekä toistaiseksi myös Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen hallinnassa 

olevista järvistä Sorsajärvellä, Savijärvellä, Rahtijärvellä sekä Alisella, Keskisellä ja 

Ylisellä Rautjärvellä; 

2) Niemisjärvet, Vähä-Koukkujärvi, Kalliojärvi ja Makkarajärvi ovat Metsähallituksen 

virkistyskalastusalueita, joissa kalastaminen on sallittua ainoastaan erillisillä luvilla;  

3) Syväjärvi on erityiskalastuskohde, jossa on onkimis- ja pilkkimiskielto ja jossa kalastus on 

mahdollista ainoastaan erityisluvalla.  

4) marjojen ja sienten keräily on sallittua. 

4. Metsähallituksen luvalla tai suostumuksella sallitut toimet 

 Retkeilyalueella on Metsähallituksen luvalla tai suostumuksella sallittua:  



1) metsästys (metsästyslaki 615/1993, 44 §); 

2) matkailun yritystoiminta, yleisötapahtumien tai maastokilpailujen järjestäminen ja muuhun 

niihin verrattava toiminta. Matkailuun liittyvää toimintaa voidaan retkeilyalueella 

harjoittaa kuitenkin ilman erillistä sopimusta, mikäli toiminta perustuu retkeilyalueella 

sallittuihin jokamiehenoikeuksiin kuten patikointiin tai melontaan, eikä siinä käytetä 

Metsähallituksen huollettuja taukopaikkoja (kokoontumislaki 530/1999, 13 §); 

3) moottorikäyttöisellä ajoneuvolla liikkuminen maastossa (maastoliikennelaki 1710/1995,   

4 §). 

 

5. Muut säännökset 

 

Liikkumista, tulentekoa, lukuun ottamatta metsäpalovaroituksen aikana tapahtuvaa avotulen 

tekoa, ja maastokulkuneuvojen käyttöä koskevat rajoitukset eivät koske retkeilyalueen 

valvonta- ja hoitotehtävissä liikkuvia eivätkä myöskään poliisi-, pelastuspalvelu- ja 

palontorjuntatehtävissä tai vastaavissa viranomaistehtävissä liikkuvia. 

 

6. Muutoksenhaku 

 

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän 

kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätöksen 

liitteenä olevassa valitusosoituksessa. 

 

7. Tiedoksianto 

 

Tämä päätös saatetaan tiedoksi yleistiedoksiantona. Päätös pidetään nähtävänä 20.2.2012 

saakka Metsähallituksen keskusyksikössä, Vernissakatu 4, 01300 Vantaa sekä 

Metsähallituksen internet-sivuilla osoitteessa www.metsa.fi/Eräasiat ja retkeily/Luvat ja 

päätökset/Uusimmat järjestyssäännöt. Asiakirjan nähtäväksi asettamisesta ilmoitetaan 

virallisessa lehdessä 13.1.2012 sekä sanomalehti Hämeen sanomissa.  
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