Kansallispuisto

Petkeljärvi

suomi

Petkeljärven kansallispuisto sopii hyvin päiväretkeilyyn tai pidemmän patikkaretken
lähtöpisteeksi. Suomen itäisimmälle kansallispuistolle ovat tyypillisiä jääkauden
muovaamat harjumaisemat kirkasvetisine lampineen ja järvineen. Erämaajärvillä
pesii puiston tunnuseläin kuikka, ja maastossa voi törmätä majavan työnjälkiin.

kalastuslupia, vuokraa kanootteja ja
soutuveneitä sekä tarjoaa majoitus- ja
kahvilapalveluita. Retkeilykeskuksesta
saa sen aukioloaikoina myös
juomavettä.

Ohjeita kansallispuistossa
liikkumiseen

Puiston reitit

Pidä huolta ympäristöstäsi

Kansallispuistossa on kaksi merkittyä rengasreittiä. Kuikan kierros (6,5 km) kulkee
korpien kätköistä ja soilta kapeille harjuille, polun varrelta löytyy myös perinnemaisemana hoidettava luhtaniitty. Harjujen syntyyn voi tutustua Harjupolulla
(3,5 km). Molemmilta reiteiltä voi poiketa kapean Korkeasärkän päähän vievälle polulle (2 km); takaisin on palattava
samaa reittiä. Kulkijan kannattaa pysytellä merkityillä poluilla, jotta herkkä harjuluonto säilyisi mahdollisimman luonnontilaisena.
Petkeljärveltä voi aloittaa myös pidem
män retken: Pohjois-Karjalan vanhin retkei
lyreitti, 31 kilometriä pitkä Taitajan taival
alkaa kansallispuistosta ja päättyy vanhaan
Mekrijärven kylään. Viitoin ja oranssein
ympyröin merkitty reitti kulkee lähes koko
matkan Petkeljärven–Putkelanharjun
selänteiden laella. Taipaleen varrella on
neljä laavullista taukopaikkaa.
Kansallispuiston vesissä voi meloa ja
soutaa. Petkeljärveltä on mahdollista meloa
Koitereelle ja Patvinsuon kansallispuistoon
saakka läheistä Koitajokea pitkin.

Puiston ekopiste sijaitsee Petkeljärven retkeilykeskuksessa. Muuten jätehuolto on
omatoimista: retkeilijä ottaa vastuun
omista jätteistään tuomalla ne pois maas
tosta lajitteluun. Poltettavaksi soveltuvat jätteet voi kuitenkin polttaa nuotiopaikoilla ja biojätteet kompostoida kuivakäymälöissä.

Petkeljärven luontotupa ja
retkeilykeskus
Petkeljärven luontotupa ja retkeilykeskus sijaitsevat Petraniemessä ja ovat
kesäisin auki päivittäin. Luontotuvan
näyttely esittelee kansallispuistoa ja
sen harjuluontoa. Retkeilykeskus myy

Petkeljärven kansallispuisto
• Perustettu 1956
• Pinta-ala 6 km2
• Osa laajempaa PetkeljärviPutkelanharjun Natura 2000 –aluetta
• Metsähallituksen luontopalvelut
hallinnoi ja hoitaa kaikkia Suomen
kansallispuistoja

PETKELJÄRVEN KANSALLISPUISTOSSA ON
SALLITTUA
• liikkuminen jalan, hiihtäen, soutaen ja
meloen
• marjojen ja ruokasienten poimiminen
RAJOITETTUA
• avotulen teko ja leiriytyminen sallittua
vain Petraniemen leirintäalueella
• moottoriveneen käyttö sallittua vain
Petkeljärvessä ja Valkeajärvessä
• mato-onginta ja pilkkiminen on sallittua
paitsi Kuikkalammissa, Savulammessa ja
Mustalammessa
KIELLETTYÄ
• luonnon vahingoittaminen ja eläinten
häiritseminen
• moottoriajoneuvoilla ajo siihen
osoitettuja teitä lukuun ottamatta
• lemmikkieläinten vapaana pitäminen
• avotulen teko metsäpalovaroituksen
aikana
• roskaaminen ja rakenteiden
vahingoittaminen
• metsästys
Järjestyssäännöt kokonaisuudessaan:
www.luontoon.fi/petkeljarvi > ohjeet ja
säännöt

Metsähallitus – alueen hoitaja
• Luontokeskus Ukko, p. 0205 64 5654,
ukko@metsa.fi
• Lisätietoja: www.luontoon.fi/petkeljarvi,
www.retkikartta.fi
• Kansallispuistotuotteet: kauppa.luontoon.fi
• Jaa retkimuistosi: yhteiso.luontoon.fi

Hyödyllistä lisätietoa
• Petkeljärven retkeilykeskus,
p. 041 436 1790, https://petkeljarvi.com
• Tietoa Taitajan taipaleesta,
www.vaellus.info ja www.retkikartta.fi
Petkeljärven kansallispuisto
on Facebookissa
Kuva: Metsähallitus/Jenni Miettunen
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