1548/623/2006

METSÄHALLITUKSEN PÄÄTÖS
Talaskankaan luonnonsuojelualueen
järjestyssäännöstä
Annettu Vantaalla 15.6.2009

Talaskankaan luonnonsuojelualueen järjestyssääntö
Metsähallitus on luonnonsuojelulain 1096/96 18 ja 20 §:n nojalla antanut tämän Kajaanin kaupungissa
sekä Sonkajärven ja Vieremän kunnissa sijaitsevaa Talaskankaan luonnonsuojelualuetta koskevan
järjestyssäännön. Luonnonsuojelualue on perustettu lailla (258/1994) ja sen rauhoituksesta, hallinnasta
ja hoidosta on säädetty asetuksella (25911994 ).
Tämä järjestyssääntö sisältää ne määräykset, jotka alueella kävijöiden tulee tietää ja tuntea. Järjestyssääntöön on otettu edellä mainitusta laista ja asetuksesta sekä luonnonsuojelulaista ( 1096/96 johtuvat
määräykset. Lisäksi järjestyssäännössä on määräyksiä, jotka Metsähallitus on luonnonsuojelualueen
hallinnosta vastaavana viranomaisena maanomistajan ominaisuudessa oikeutettu ja velvollinen
antamaan.
Talaskankaan luonnonsuojelualueen muodostavat perustamislain määrittelemän kartan sisällä olevat
valtion omistamat maa- ja vesialueet sekä siihen mahdollisesti myöhemmin liitettävät alueet.
Talaskankaan luonnonsuojelualue on yleiseksi nähtävyydeksi tarkoitettu luonnonsuojelualue, jonka
tehtävänä on säilyttää Kainuun ja Savon vedenjakaja-alueen alkuperäistä, erämaista metsä-, suo- ja
vesi luontoa. Luonnonsuojelualue tarjoaa mahdollisuuksia retkeilyyn, opetukseen ja tutkimukseen.

1. Kielletyt toimet
Luonnonsuojelualueella on kielletty:
1) luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten tappaminen, pyydystäminen tai hätyyttäminen, niiden pesien hävittäminen, sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen
tai kerääminen (asetus 259/1994, 1 §),
2) puiden, pensaiden ja muiden kasvien tai kasvinosien ottaminen ja vahingoittaminen
(asetus 25911994, 1 §),
3) maa-aineksen ottaminen tai muulla tavoin maa- tai kallioperän vahingoittaminen
(asetus 259/1994, 1 §),
4) luonnon roskaaminen (jätelaki 107211993 19 §)ja muita ihmisiä häiritsevä toiminta,
5) rakennelmien, muinaismuistojen tai raunioiden vahingoittaminen (muinaismuistolaki
29511963, 1 § ),
6) koirien pitäminen irrallaan (metsästyslaki 61511993, 8 luku),
7) muut toimenpiteet, jotka saattavat muuttaa alueen luonnontilaa tai vaikuttaa
epäedullisesti sen kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen.

2. Sallitut toimet
Luonnonsuojelualueella on sallittu:
1) liikkuminen jalan, hiihtäen, lumikengin, soutaen ja meloen, hevosratsastus,
polkupyöräily ja koiralla vedettävän reen ohjastaminen,
2) tulenteko vain sitä varten osoitetuilla paikoilla. Siihen saa käyttää tarkoitukseen
varattua, paikalle tuotua puuta. Avotulen teko on kokonaan kielletty metsäpalovaroituksen aikana. Retkikeittimen käyttö on sallittua muuallakin (asetus 25911994, 2
§).

3) tilapäinen leiriytyminen on sallittu vain edellä mainituilla tulentekopaikoilla (asetus
25911994, 2 § ),
4) marjojen ja ruokasienien poiminta (asetus 25911994, 2 § ),
5) onkiminen ja pilkkiminen (kalastuslaki 8 §).

3. Metsähallituksen luvalla sallitut toimet
Luonnonsuojelualueella on Metsähallituksen luvalla sallittu:
tutkimusta tai muuta tieteellisessä tarkoitusta taikka opetusta varten tapahtuva
eläinten tappaminen ja pyydystäminen sekä eläinten pesien, kasvien ja niiden osien ja
kivennäisnäytteiden kerääminen (asetus 25911994, 3 § ),
2) hirven ja pienriistan metsästäminen (asetus 259/1994, 3 §),
3) muu kalastaminen kuin onkiminenjapilkkiminen (asetus 25911994, 3 §).
1)

4.

Muut säännökset
Liikkumista, tulentekoa ja leiriytymistä koskevat rajoitukset eivät koske
luonnonsuojelualueen valvonta- ja hoitotehtävissä liikkuvia eivätkä myöskään poliisi-,
pelastuspalvelu- ja palontorjuntatehtävissä tai vastaavissa viranomaistehtävissä liikkuvia.
Luonnonsuojelualuetta koskevan asetuksen ja tämän järjestyssäännön sisältämät
säännökset, joiden mukaan eräät toimenpiteet alueella sallitaan, eivät perusta kenellekään
laajempaa oikeutta kuin mitä asianomaiselle muutoin kuuluu.
Luonnonsuojelua valvovalla viranomaisella on oikeus ottaa haltuunsa metsästys-,
kalastus-, keräilyvälineet ja muut välineet, joita on käytetty tai aiotaan käyttää vastoin
alueella noudatettavia säännöksiä tai määräyksiä. Sama haltuunotto-oikeus koskee myös
alueelta luvattomasti pyydettyjä eläimiä, luvattomasti otettuja kasveja sekä kaikkea muuta
sellaista, mitä on kielletty ottamasta tai siellä käyttämästä.

6.

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Oulun 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 29.7.2009
saakka Metsähallituksen keskusyksikössä, Vernissakatu 4, 01300 Vantaa,
Metsähallituksen Kuhmon toimipaikassa, Lentiirantie 342 A, 88900 Kuhmo ja
Metsähallituksen internet-sivuilla osoitteessa www.metsa.fi/Eräasiat ja retkeily/Luvat ja
päätökset/Uusimmat järjestyssäännöt. Asiakirjan nähtäväksi asettamisesta ilmoitetaan
Virallisessa lehdessä 22.6.2009 sekä sanomalehti Kainuun Sanomissa.
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