
• Rajoitusvyöhykkeellä (Isokuru ja 
15.2.-31.5. myös Peurakero) reitiltä ei 
saa poistua edes valokuvan/videon 
ottamisen ajaksi. 

• Lemmikit on aina pidettävä kytket-
tynä. 

• Kasvien kerääminen, kivien siirtely ja 
pinoaminen kielletty. 

• Tulenteko on sallittu vain virallisilla 
tulentekopaikoilla. 

• Leiriytyminen, mukaan lukien riip-
pumatot ja kaikki muukin ulkona 
nukkuminen, on suositeltavaa vain 
autiotupien ja muiden virallisten 
taukopaikkojen välittömässä lähei-
syydessä. 

• Retkeilijä kuvissa ja videoissa aina 
merkityllä reitillä tai virallisella tau-
kopaikalla, ei polkujen ulkopuolella. 

• Pyörä ja pyöräilijä kuvissa ja videois-
sa aina sallitulla reitillä, myös tauon 
aikana. Reitti näkyy kuvassa.  

• Kuvassa tai videossa ei oteta vettä 
juotavaksi suoraan purosta/lam-
mesta/järvestä (luonnonvedet 
suositellaan keitettäväksi ennen 
käyttöä).

• Droonin lennättäminen on kielletty 
Isokurun rajoitusvyöhykkeellä sekä 
15.2.-31.5. Peurakeron rajoitusvyö-
hykkeellä. Muualla kansallispuis-
tossa droonin lennätys on sallittua, 
kunhan se ei aiheuta vähäistä 
suurempaa haittaa eläimille, ym-
päristölle tai toisille ihmisille; ei 
aiheuta vaaraa; ei riko kotirauhaa 
ja yksityisyydensuojaa; ja toimitaan 
ilmailulain ja Trafin määräyksien ja 
ohjeiden mukaisesti.

• Marjastus ja sienestys on sallittu 
(paitsi ei Isokurun rajoitusvyöhyk-
keellä). 

• Kalastus vain sallituilla paikoilla ja 
sallituilla välineillä.

• Kansallispuiston logon käyttö vaatii 
aina erillisen sopimuksen.

• Kaiken toiminnan ja jaettavan ma-
teriaalin pitää olla kansallispuiston 
sääntöjen mukaista ja luvallisilla 
paikoilla. Lue säännöistä lisää: htt-
ps://www.luontoon.fi/pyha-luosto/
ohjeetjasaannot

KUVAMATERIAALIOHJE
Pyhä-Luoston kansallispuisto
Pyhä-Luoston kansallispuisto on helposti lähestyttävä luonto-
kohde, joka tuottaa henkistä hyvinvointia ja iloa. Kuvamateri-
aalissa korostuu luonto, hiljaisuudesta ja tunnelmasta nauti-
taan kiireettömästi yhdessä ollen ja eri ulkoilma-aktiviteetteja 
harrastaen. Iloiset, eri-ikäiset ja -näköiset ihmiset kuvataan 
kasvot kameraan päin, jotta hyvä fiilis näkyy. Mutta pitää myös 
muistaa, että kansallispuisto on aina ensisijaisesti suojelualue, 
joka vaatii kävijältään ja viestijältään vastuullisuutta. 

Viesti vastuullisesti ja noudata sääntöjä 
HUOMIO NÄMÄ:

MALLIKUVAT
• Retkeilijä virallisella reitillä.
• Reitin vaativuus näkyy ku-

vassa. 
• Asianmukaiset varusteet. 
• Kasvot kohti kameraa. 
• Lemmikit hihnassa. 

METSÄHALLITUS, LUONTOKESKUS NAAVA

Katja Heikkinen
0206 397 042
katja.heikkinen@metsa.fi

Anna Pakkanen
0206 395 065
anna.pakkanen@metsa.fi


