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Viite: Patvinsuon kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos

PATVINSUON KANSALLISPUISTON HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA
Suomen Latu kiittää saamastaan kommenttipyynnöstä.
Patvinsuo on helmi kansallispuistojen joukossa kaikkina vuodenaikoina.
Retkeileminen on mahdollista jalan ja vesitse. Luonnonrauhan
kokeminen on selvityksen mukaan kansallispuiston tärkeimpiä
vetovoimatekijöitä, joten se on turvattava.
Joensuun Latu on Suomen Ladun paikallisyhdistys. Joensuun Latu toimii
suunnittelualueella ja sillä on noin 1700 aktiivista jäsentä, joista monet
retkeilevät Patvinsuon kansallispuistossa aktiivisesti kaikkina
vuodenaikoina.
Suomen Latu on valtakunnallinen ulkoilujärjestö ja siksi katsomme
hoito- ja käyttösuunnitelmaa ainoastaan luonnon virkistyskäytön
näkökulmasta.

YLEISTÄ
Tavoitteet ja yleislinjaukset ovat hyviä. Asutushistoriaa, kasvi- ja
eläinkuntaa koskevat tiedot ovat loistavia.
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RETKEILYRAKENTEET
Suunnitelmassa oleva talvimatkailun kehittämisajatus Susitaipaleen ja
Karhunpolun suunnalta on hyvä. Etäisyydet reiteiltä Patvinsuon
kansallispuistoon ovat kuitenkin niin suuret, että yöpymisvarustusta on
tarpeen kehittää.
Susitaipaleen varrella on useita autiotupia. Joensuun Latu esittää, että
jokin telttaa jykevämpi majoitus, kuten autiotupa, varaustupa tai
yksityinen mökkimajoitus olisi tarpeen hiihtäen retkeileville.
Talvimatkailun kehittämiselle olisi suotuisaa myös jos Suomun
opastuskeskus voisi tarjota yöpymismahdollisuuden talvellakin.
Metsänvartijan talon kunnostaminen talvikäyttöön ainakin
pohjakerroksen osalta edistäisi tätä huomattavasti.
Ehdotus Pokkaniemeen rakennettavasta laavusta on mainio niin
patikointi- kuin melonta- ja souturetkeilijöille, koska se tarjoaa suojan
sateelta.
Tulentekopaikkojen rakenteita tulisi monin paikoin parantaa. Ne olisi
hyvä muuttaa Metsähallituksen parhaiden nuotiorakenteiden
mukaisiksi (tuulensuoja, kansi ja puita säästävä rengas).
Koiravaljakkoreittiä koskeva ehdotus on hyvä. Siihen liittyvä
moottorikelkkaliikenne on tarpeen pitää luvanvaraisena.
Joensuun Latu esittää, että Ritojärven ja Patvinsuon välille tehtäisiin
yhteys muutoin kuin maantietä pitkin. Ylipäätään eri reittien
yhdistäminen ja rengasreittien muodostaminen olisi kulkijan kannalta
logistisesti ja ekologisesti järkevää.
Patvinsuon ympäri kulkevan polun uusi linjaus on hyvä, sillä se lisää
käytettävyyttä, kun ei tarvitse retkeä suunnitellessaan seurata
ampumaharjoitusten aiheuttamia kieltoja.
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Ehdotus matkailuautojen ja -vaunujen paikasta on hyvä. Paikan tulee
olla riittävän etäällä rannasta, jotta ranta pysyy rauhallisena.
On hienoa, että Suomunkierros on nyt tarkoitus osoittaa myös
pyöräilijöiden käyttöön.
On tärkeää, että Susitaipaleen ja Karhunpolun yhtenäinen ja pitkä
vaellus- ja pyöräilyreitti säilyy.
Pitkillä pitkospuuosuuksilla hyvin kosteissa kohdissa tulee olla riittävästi
kohtaamispaikkoja retkeilijöille, koiran kanssa liikkuville ja pyöräilijöille.

SYRJÄVYÖHYKKEELLÄ TELTTAILU
Syrjävyöhykkeen on vähän kävijöitä, ja he ovat omatoimisia, vähemmän
rakennettuja palveluja kaipaavia retkeilijöitä. Hoito- ja
käyttösuunnitelman luonnoksessa todetaan sivulla 52, että telttailu olisi
mahdollista syrjävyöhykkeellä osoitetuilla paikoilla. Suomen Ladun
näkemyksen mukaan telttailua tietyillä telttailuun osoitetuilla paikoilla
voidaan suositella, mutta ilman erityisiä perusteita leiriytymistä
syrjävyöhykkeellä osoitettujen telttailupaikkojen ulkopuolella ei
kuitenkaan voi kieltää.

MUUTA
Joensuun Latu toimii suunnittelualueella ja on aktiivinen ja toimiva,
1700 jäsenen paikallisyhdistys. Joensuun Ladun jäsenissä on paljon
ihmisiä, jotka retkeilevät Patvinsuon kansallispuistossa aktiivisesti
kaikkina vuodenaikoina.
Saatteessa mainittiin, että paikallisten yhdistysten ja muiden
sidosryhmien mukanaoloa pidetään tärkeänä, ja että lausuntoa
pyydetään keskeisiltä sidosryhmiltä. Joensuun Latu on pahoillaan siitä,
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että tieto suunnitelman tekemisestä tai valmistumisesta ei tavoittanut
heitä suoraan missään vaiheessa.
Joensuun Latu on jatkossa mielellään mukana auttamassa ja
kehittämässä Patvinsuon hoitoa ja käyttöä.

Liisa Oura, Joensuun Latu ry, puheenjohtaja, puh. 040 829 4239
Eki Karlsson, Suomen Latu ry, toiminnanjohtaja, puh. 044 328 3286
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