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Koivusuon luonnon puiston järjestyssääntö 
 

Metsähallitus on luonnonsuojelulain (1096/96) 1 8 ja 20 §:n nojalla antanut seuraavan 
Ilomantsi n kunnassa sijaitsevaa Koivusuon luon nonpuistoa koskevan järjestyssäännön. 

 
Koivusuon luonnonpuisto on perustettu 1.1.1982 voimaantulleella lailla (674/ 198 1) ja sen 
rauhoituksesta, hallinnasta ja hoidosta on säädetty asetuksella (932/ 1981) (muutos 12/1995). 
Järjestyssääntöön on otettu perustamissäädöksistä sekä luon nonsuojelulaista (1096/1996) 
johtuvat määräykset. Lisäksi järjestyssäännössä on määräyksiä, jotka Metsähallitus on 
luonnon puiston hallinnosta vastaavana viranomaisena maanomistajan ominaisuudessa 
oikeutettu ja velvollinen antamaan. 

 
Luonnonpuiston alueen muodostavat perustamislain (674/1981) liitekarttaan merkityn 
rajauksen sisällä olevat valtion omistamat maa- ja vesialueet. Tämä järjestyssääntö koskee 
myös niitä alueita, jotka on myöhemmin liitetty tai tullaan liittämään luonnonpuistoon 
kuuluviksi. 

 
Luonnonpuisto on perustettu säilyttämään itäsuomalaista suo- ja metsäluontoa 
koskemattomana tutkimusalueena. 

 
Yleiset kiellot (laki 1096/96 13 §) 

 
1. Luonnon puistossa liikkuvien on kaikin tavoin varottava vahingoittamasta ja turmelemasta 
kasvillisuutta ja muuta luontoa. Eläinten tappaminen, pyydystäminen ja hätyyttäminen, kivien 
ja maa-ainesten ottaminen sekä kasvien tai niiden osien ottaminen on kielletty. Kiellettyä on 
myös luonnon roskaaminen, muita ihmisiä häiritsevä toiminta, rakennuksien, rakennelmien 
tai niiden raunioiden vahingoittaminen sekä koirien, kissojen tai muiden eläinten päästäminen 
irralleen. 

 
 

Liikkumista koskevat rajoitukset (laki 1096/96 18 §) 
 

2. Luonnonpuiston alueella liikkuminen on sallittu ainoastaan sen läpi kulkevalla merkityllä 
retkeilyreitillä. Muuten alueella liikkuminen on kielletty ilman Metsähallituksen kirjallista 
lupaa. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske Ilomantsin kunnan vakinaisia asukkaita, kun he 
liikkuvat luonnonpuistossa marjastaakseen tai sienestääkseen. Moottorikäyttöisten 
kulkuneuvojen käyttö samoin kuin ilma-alusten laskeutuminen luonnonpuistoon on kielletty. 



 

Tulenteko ja leiriytyminen (laki 1096/96 18 §) 
 

3. Tulenteko ja leiriytyminen on kielletty. 
 
 

Marjastus ja sienestys (asetus 12/95 6 §) 
 

4. Ilomantsin kunnan vakinaiset asukkaat saavat luonnonpuistossa poimia marjoja ja 
sieniä. 

 
 

Kalastus 
 

5. Kalastus on kielletty 
 
 

Metsästys 
 

6. Metsästys on kielletty. 
 
 
Metsähallituksen luvalla sallitut toimet (asetus 932181 5 §) 

 
7. Metsähallitus voi myöntää luvan tieteellisessä tai opetuksellisessa tarkoituksessa 
tapahtuvaan rauhoitusmääräyksistä poikkeamiseen, mikäli se ei merkittävästi muuta alueen 
luonnon tilaa. Tällaista lupaa on haettava kirjallisesti Metsähallituksesta. 

 
 
Muut määräykset 

 
8. Liikkumista, tulentekoa, leiriytymistä, moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käyttöä sekä 
ilma-alusten laskeutumista koskevat rajoitukset eivät koske puiston valvonta- ja 
huoltotehtävissä eivätkä poliisi-, pelastuspalvelu-, rajavartio-, kulontorjunta- tai vastaavissa 
viranomaistehtävissä liikkuvia (asetus 932/81 5 §). 

 
9. Luonnonpuistoa koskevan asetuksen ja tämän järjestyssäännön sisältämät säädökset, 
joiden mukaan eräät toimen piteet luonnon puistossa sallitaan, eivät perusta kenellekään 
laajempaa oikeutta kuin mitä asianomaiselle muuten kuuluu (asetus 932/81 7 §). 

 
10. Luonnonsuojelua valvovalla viranomaisella ja luonnonsuojelualueen vartijalla on 
Koivusuon luonnonpuistoa koskevan lain (674/1981) 8 §:n mukaan oikeus ottaa haltuunsa 
metsästys-, keräily- tai muut välineet, joita on käytetty tai aiotaan käyttää vastoin 
luonnonpuistossa noudatettavia säännöksiä tai määräyksiä. Sama haltuunotto-oikeus koskee 
myös luonnonpuistosta luvattomasti pyydettyjä eläimiä, luvattomasti otettuja kasveja sekä 
kaikkea muuta sellaista, mitä luonnonpuistosta on kielletty ottamasta tai siellä käyttämästä. 



11. Tämä järjestyssääntö kumoaa Metsähallituksen 14.6.1985 antaman Koivusuon 
luonnonpuiston järjestyssäännön. 

 
 

Muutoksenhaku 
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen valittamalla muutosta Kuopion hallinto-
oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (58611996) säädetään. 

 
Valitusosoitus on liitteenä. 

 
Päätöksen tiedoksianto 

 
Tämä päätös saatetaan tiedoksi yleistiedoksiantona. Päätös pidetään nähtävänä 1.7.2005 
saakka Metsähallituksen keskusyksikössä, Vernissakatu 4, 01300 Vantaa sekä 
Metsähallituksen internet-sivuilla osoitteessa www.metsa.fi. Asiakirjan nähtäväksi 
asettamisesta ilmoitetaan virallisessa lehdessä 25.5.2005 sekä lisäksi seuraavissa 
sanomalehdissä: Karjalainen, Pogostan sanomat. 

 
 
 
 

 

LuontopalvelujohlaJa Rauno Väisänen 
 
 

Ylitarkastaja  
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