
TIILIKKAJÄRVEN KANSALLISPUISTON 
J ÄRJESTYSSÄÄNTÖ 

Luonnonsuojelulain (71/ l ~'23) nojalla metsä
hallitus on 11. 3. 1988 antanut sel':-,:..avan, 
Rautavaaran kunnassa sijaitsevaa Tiilikkajär
ven kansallispuistoa ·koskevan järjestyssään
nön. Puisto on perustettu lailla (674/1981), _1a 

sen rauhoituksesta, hallinnasta ja hoidosta on 
säädetty asetuksella (932/ 1981). 

Tiilikkajärven kansallispuisto on yleiseksi näh
tävyydeksi tarkoitettu luonnonsuojelualue, 
jonka tehtävänä on säilyttää Ylä-Savon alku
peräistä, erämaista metsä-, suo- ja vesiluontoa. 
Kansallispuisto tarjoaa mahdollisuuksia retkei
lyyn, opetukseen ja tutkimukseen. 

1 Kansallispuistossa on kielletty roskaaminen,· 
maaperän ja kasvillisuuden vahingoittaminen, 
eläinten häiritseminen sekä muu alueen luon
toa muuttava, rakennuksia, rakennelmia tai 
niiden raunioita vahingoittava taikka puiston 
toisia käyttäjiä häirit.sevä toiminta. 
Koirien, kissojen ja muiden eläinten päästämi
nen irralleen kansallispuistoon on kielletty. 

2 Kansallispuistossa saa liikkua jalan, hiih
täen, polkupyörällä, soutaen tai meloen lu
kuun ottamatta kansallispuistossa nähtävillä 
oleviin karttoihin ja maastoon merkittyjä ra
joitusosia, joissa liikkuminen on kielletty 15. 
4.-15. 7. Pohjoisniemen-Kalmoniemen harju
alueilla liikkuminen ja maihinnousu on sallittu 
lumettomana aikana vain merkityillä . poluilla 
ja paikoilla. 
Suojelu- ja tutkimustarkoituksia varten voi
daan lisäksi metsähallituksen päätöksellä pe
rustaa pienehköjä rajoitusosia. Ne merkitään 
maastoon. 

3 Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla liikkumi
nen on kansallispuistossa kielletty. · 
Moottoriveneiden käyttö on kielletty kaikilla 
kansallispuiston vesialueilla. Metsähallitus voi 
myöntää paikkakuntalaisille luvan veneiden 
säilyttämiseen kansallispuiston venevalkamis
sa. 

4 Tulenteko on sallittu vain sitä varten osoite
tuilla paikoilla. Siihen saa käyttää säästeliäästi 
tarkoitukseen varattua, paikalle tuotua puuta. 
Retkikeittimen käyttö on sallittu muuallakin. 
Leiriytyminen on sallittu vain osoitetuilla telt
tailualueilla. 

5 Marjojen ja sienten po1mmen on sallittu, 
elleivät li.ikkumisrajoitukset sitä estä. 

6 Onkiminen ja pilkkiminen on sallittu kansal
lispuiston vesissä kalastuslain mukaisesti ellei
vät liikkumisrajoitukset sitä estä: Paikkakunta
Iaisille voidaan myöntää lupia muuhunkin ko
titarvekalastu kseen. 

Muillekin kuin paikkakuntalaisille voidaan 
myöntää kansallispuiston vesiin onkimis- ja 
viehekalastuslupia. 

7 Metsästys on kansallispuistossa kielletty. 
Metsähallitus voi kuitenkin myöntää luvan hir
venajoon kansallispuistossa. 

8 Kansallispuiston rauhoitusmääräykset eivät 
estä asetuksen (932/1981) 2 §:n mukaisia viran
omais- ja muita toimenpiteitä. 

9 Kansallispuiston rauhoitusmääräyksistä 
poikkeaminen edellyttää kirjallista lupaa. Lupa 
tarvitaan mm. kansallispuiston rajoitusosassa 
liikkumiseen, tieteellisessä tai opetustarkoituk
sessa tapahtuvaan eläinten pyydystämiseen, 
kasvien keräämiseen tai muiden luonnonesinei
den ottamiseen taikka matkailun yritystoimin
taan, yleisötapahtumien järjestämiseen tai 
muuhun niihin verrattavaan toimi'ntaan puis
ton alueella. Tällaista lupaa on haettava metsä
hallituksen Nurmeksen hoitoalueelta. 

10 Kansallispuistoa koskevan asetuksen (932/ 
1981) ja tämän j ärj estyssäännön sisältämät 
säännökset, joiden mukaan eräät toimenpiteet 
kansallispuistossa sallitaan, eivät perusta ke-

nellekään laajempaa oikeutta kuin mitä asian
omaiselle muutoin kuuluu. 

11 Kansallispuiston valvontatehtävissä toimiva 
voi antaa luonnonsuojelutarkoituksessa erik
seen määräyksiä, joita puistossa kävijäin on 
noudatettava. 
Luonnonsuojelua valvovalla viranomaisella ja 
luonnonsuojelualueen vartijalla on oikeus ot
taa haltuunsa metsästys-, kalastus-, keräily- tai 
muut välineet, joita on käytetty tai aiotaan 
käyttää vastoin kansallispuistossa noudatetta
via säännöksiä tai määräyksiä. Sama hal
tuunotto-oikeus koskee myös puistoalueelta lu
vattomasti pyydettyjä eläimiä ja luvattomasti 
otettuja kasveja sekä kaikkea muuta sellaista, 
mitä puistoalueelta on kielletty ottamasta tai 
siellä käyttämästä. 

Rikkomukset kansallispuiston järjestyssääntöä 
tai luonnonsuojelulaissa tarkoitettua rauhoi
tusmääräystä vastaan rangaistaan luonnonsuo
jelulain nojaila, jollei teosta ole muualla laissa 
säädetty ankarampaa rangaistusta. 


