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Siikavaaran luonnonsuojelualueen järjestyssääntö

Metsähallitus on luonnonsuojelulain (1096/1996) 18 ja 20 §:n nojalla antanut Puolangan kunnassa
sijaitsevaa Siikavaaran luonnonsuojelualuetta koskevan järjestyssäännön. Siikavaaran
luonnonsuojelualue on perustettu lailla ( 135/1991) ja sen rauhoituksesta, hallinnasta ja hoidosta
on säädetty asetuksella (136/1991).
Tämä j ärjestyssääntö sisältää ne määräykset, jotka alueen kävijöiden tulee tietää ja tuntea.
Järjestyssääntöön on koottu alueen perustamislakiin ja -asetukseen perustuvia määräyksiä sekä
eräitä muussa lainsäädännössä annettuja määräyksiä. Lisäksi järjestyssäännössä on määräyksiä,
jotka Metsähallitus suojelualueen hallinnosta vastaavana viranomaisena maanhaltijan
ominaisuudessa on oikeutettu ja velvollinen antamaan
Siikavaaran luonnonsuojelualueen muodostavat perustamislain liitekarttaan merkityn rajauksen
sisällä olevat valtion omistamat maa- ja vesialueet. Järjestyssääntö koskee myös niitä alueita,
jotka on myöhemmin liitetty Siikavaaran luonnonsuojelualueen (liitekartta).
Siikavaaran luonnonsuojelualue on perustettu Itä- ja Pohjois-Suomen vaara-, metsä- ja
suoluonnon suojelemiseksi sekä ympäristöntutkimusta ja luonnonharrastusta varten.
1. Kielletyt toimet

Luonnonsuojelualueella on kiellettyä:
1) maa-ainesten ottaminen sekä maa- tai kallioperän vahingoittaminen (asetus 1§),
2) puiden, pensaiden tai muita kasvien tai niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen (asetus 1 §),
3) luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten tappaminen, pyydystäminen tai hätyyttäminen tai
niiden pesien hävittäminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen ja kerääminen
(asetus 1 §),
4) leiriytyminenja avotulen teko jäljempänä mainituin poikkeuksin,
5) roskaaminen Gätelaki 1072/1993, 19§)),
6) koirien päästäminen irralleen (metsästyslaki),
7) ryhtyminen muihinkaan toimiin, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin,
maisemaan taikka eliölajien säilymiseen.
2. Sallitut toimet
Luonnonsuojelualueella on sallittua:
1) avotulen teko tähän tarkoitukseen osoitetuissa paikoissa. Tulentekoon saa käyttää säästeliäästi
tarkoitusta varten varattua puuta. Avotulen teko ei ole kuitenkaan sallittu silloin kun alueelle on
annettu metsäpalovaroitus. Retkikeittimen käyttö on sallittu.
2) tilapäinen leiriytyminen sitä varten tehdyillä taukopaikoilla, jotka on esitetty alueen
opastuskartoissa (asetus 2§),
3) marjojen ja ruokasienten poiminta. (asetus 2§),
4) metsästys Ga siihen liittyvä koiran käyttö) metsästyslain (615/1993) mukaisesti,
5) kalastus kalastuslain (286/1982) mukaisesti, lukuunottamatta verkkokalastustaja muilla
seisovilla pyydyksillä pyytämistä.(asetus 2§),

6) poronhoito poronhoitolain (848/1990) mukaisesti (asetus 2 §).
3. Metsähallituksen luvalla sallitut toimet (asetus 136/1991 3 §)

Luonnonsuojelualueella on Metsähallituksen luvalla sallittu:
1) tutkimuksellisessa, tieteellisessä tai opetuksellisessa tarkoituksessa tapahtuva eläinten
tappaminen ja pyydystäminen sekä eläinten pesien, kasvien, kasvinosien ja kivennäisnäytteiden
vähäinen ottaminen samoin kuin metsäpuiden käpyjen ja siementen kerääminen sekä
metsänjalostukseen tarvittavien kasvinosien vähäinen ottaminen,
2) geologiset tutkimukset ja malminetsintä.
4. Muut määräykset

Luonnonsuojelueen valvojalla on luonnonsuojelualulain (1096/1996, 60 §)mukaan oikeus
ottaa haltuunsa metsästys-, kalastus-, keräily- tai muut välineet, joita on käytetty tai aiotaan
käyttää vastoin luonnonsuojelualueella noudatettavia säännöksiä tai määräyksiä. Sama
haltuunotto-oikeus koskee myös alueelta luvattomasti pyydettyjä eläimiä ja luvattomasti
otettuja kasveja sekä kaikkea muuta sellaista, mitä luonnonsuojelualueelta on kielletty
ottamasta tai siellä käyttämästä.

5. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen valittamalla muutosta Oulun hallinto-oikeudelta
siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Valitusosoitus on liitteenä.
6. Päätöksen tiedoksianto

Tämä päätös saatetaan tiedoksi yleistiedoksiantona. Päätös pidetään nähtävänä 14.1.2008 saakka
Metsähallituksen keskusyksikössä, Vemissakatu 4, 01300 Vantaa, Metsähallituksen Puolangan
toimipaikassa, Virastokatu 8, 89200 Puolanka ja Metsähallituksen Pudasjärven toimipaikassa,
Toritie 2, 93100 Pudasjärvi sekä Metsähallituksen intemet-sivuilla osoitteessa www.metsa.fi.
Asiakirjan nähtäväksi asettamisesta ilmoitetaan virallisessa lehdessä 7 .12.2007 sekä seuraavissa
sanomalehdissä: Puolanka-lehti, Tervareitti.
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