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ASIA

Luonnonsuojelualueenperustammen
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Tornator Oyj
VIREILLETULO

Toukokuu 2021, Soidensuojelun täydennysehdotus, Helmi-ohjehna

SUOJELUKOHTEEN TIEDOT
Kunta:

Tuusniemi 857

Kylät:

402, 405, 410, 417, 420
Kaakaisenniemi (857-405-2-67), Kourulampi (857-420-144), Mäkelä (857-405-1-21), Ruuttula (857-410-10-0),
Suur-Karsikko (857-402-9-8), Telkkämäki (857-417-3-17),
Tuohilampi (857-405-2-30), Ännikkälämnäki (857-410-9-0)

Tilat:

Lainhuudot: Kankaisenniemi3.2.2004, Kourulampi 3.2.2004,
Mäkelä3.2.2004, Ruuttula 3.2.2004,
Suur-Karsikko3.2.2004, Telkkämäki3.2.2004,
Tuohilampi 3.2. 2004, Ännikkälänmäki3. 2.2004
Pinta-ala:

n. 92, 5 ha

Suojelualueen sijainti ja rajat ilmenevät tämän päätöksen liitekartasta.
ALUEKUVAUSJA SUOJELUNTARKOITUS

Palokankaan ympäristön soidenkokonaisuus muodostuu 16:sta osa-alueesta. Suot ovat harjumaastossa sijaitsevia suppasoita, harjunhevesoitaja
lammenrantasoita, joissa on paikoin pohjavesivaikutteisia lettoja.

Itäosassasuojelualueeseen sisältyyUudissuota, SäleikönsuotajaPalokankaansuota sekäPieni-Kankaisen,PaskolammenjaPienenVehmas-

järven rautasoita sekäpieniäsuppasoita. Suot ovat pääosinvähä-jakeskiravinteisia rämeitä, korpia ja nevoja. Säleikönsuollaja Pieni-Kankaisen rautasoilla on havaittu lettorämettä.

KeskiosanSihnäsuo,Huhmarkoivunsuo, AhvenlammenjaViitalammin

rautasuot sekäTiputtavanmäen suppasuot ovat pääosinvähä-jakeskiravinteistä rämeitä ja nevoja. Huhmarkoivun suolla on paikoin keskiravinteistakorpea.
POHJOIS-SAVONELINKEINO-,LIIKENNE-JAYMPÄRISTÖKESKUS
/ YmpäristöJaluonnonvarat
Kutsunumero 0295 026500
www. ely-keskus. fi/pohjois-savo

PL2000 (Kallanranta 11)
70101 Kuopio
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LänsiosanLuitinjaPieni-LuitinrautasoidensekäPientenOrilammien
rautasoiden suot ovat vähä-ja keskiravinteisia rämeitä, korpia ja nevoja.
Pieni-Luitin ympäristössä on paikoin ruoho-ja lehtokorpea. Suojelualueeseen sisältyy myös Vuorisensalonja Orivaarun jyrkkärinteisiä ja van-

hapuustoisia mäntyvaltaisia rinteitä, jotka täydentävät hyvin suojelukokonaisuutta.

Rauhoittamisen tarkoituksena on suo-ja metsäluonnon suojeleminen säilyttämällä alue luonnontilaisena. Alue on soidensuojelun täydemiysehdotuksen kohdeja se suojellaan osanaHehni-ohjelmaa.
POHJOIS-SAVONELINKEINO-,LIIKENNE-JAYMPÄRISTÖKESKUKSEN
PÄÄTÖS

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus päättää,että
oheiseen liitekarttaan merkitystä alueestaperustetaan luonnonsuojelualue. TälläPalokankaan HELMI-nimisellä luonnonsuojelualueella
ovatvoimassaseuraavatrauhoitusmääräykset:
l Yleiset rajoitukset
Alueella on kielletty:
- metsän hakkaaminen ja puuston vahingoittammen sekämuu kasvien tai kasvinosien ottaminen ja vahingoittaminen

-

selkärankaisten eläintentappaminen, pyydystäminen, hätyyttäminenja pesien vahingoittaminen sekäselkärangattomien eläinten
pyydystäminen keräämistä varten

-

ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen
turpeen nostaminen sekäkaikenlainen muu maa-j a kallioperän vahingoittaminenjasen ainestenottaminen
rakennusten, laitteiden, teiden j a polkuj en rakentaminen
tulenteko, telttailu j a muu leiriytyminen
moottoriajoneuvoilla liikkuminen

-

samoin kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen

maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen

II Sallitut toimenpiteet
Edellä olevien määräystenestämättä on sallittu:
marjojenja hyötysienienkerääminen
- lainmukainen metsästys j a kalastus
- vieraslajiasetuksen mukaisen lajin tai ELY-keskuksen haitalliseksi
toteamanlajin poistaminenalueelta
- ennallistamis- ja hoitotoimenpiteet sekä virkistyskäyttöön liittyvät
toimet maanomistajan ja ELY-keskuksen kanssa sovittavalla tavalla

-

olemassa olevien teiden käyttäminen ja kunnostaminen
sähkölinjojen kunnossapito ja huoltotöissä liikkuminen moottoriajoneuvolla linja-alueella

-

teidenja sähkölinjojen käyttötiu-vallisuutta vaarantavien puiden
kaataminensuojelualueelle
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Uudissuon pohjoisosaan rajoittuvan ajouran käyttäminen talviaikaan
ja urankäyttöturvallisuutta vaarantavien puiden kaataminen suojelualueelle

Orivaarun päälläkulkevan ajouran käyttäminenja uran käyttöturvallisuutta vaarantavien puiden kaataminen suojelualueelle
Kuopio-Joensuu tien kunnossapitoon liittyvät toimenpiteet

III Poikkeuslupa

Luonnonsuojelulain 24 §:n 4 momentm mukaan elinkeino-, liikenne- ja

ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myöntääpoikkeuksen luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyksistä, jos poikkeaminen
ei vaaranna alueen perustamistarkoitustaja on tarpeen alueen hoidon,
käytöntai tutkimuksen kannalta.

rv Hoito- ja käyttösuunnitelma
Alueelle voidaan tarvittaessa laatia hoito- ja käyttösuunnitehna, jonka
maanomistaja ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus yhdessä hyväksyvät. Tämän päätöksen rauhoitusmääräykset eivät
ole esteenä hyväksytyn hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisten töiden
toteuttamiselle.

PÄÄTÖKSEN
PERUSTELUT

Suojelualueen rauhoittaminen on perusteltua soidenja metsien eliöyhteisöjenja suo-ja metsäluontotyyppien suotuisan suojelutason saavuttamiseksi.

KORVAUS

Kiinteistön omistajalle maksetaan korvaus rauhoitusmääräyksistä aiheutuvista taloudellisista menetyksistä kiinteistön omistajan 4. 11.2021
ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 12. 11. 2021 allekirjoitta-

man sopunuksen mukaisesti. Korvaus maksetaan neljänviikon kuluessa siitä, kun luonnonsuojelualueen pemstamispäätös on tullut lainvoimaiseksi.

LUONNONSUOJELUALUEEN MERKITSEMINEN KIINTEISTÖREKISTERIIN

Pohjois-Savon maanmittaustoimisto tekee päätöksestämerkinnänkiinteistörekisteriin.

SOVELLETUT LAINKOHDAT

Luonnonsuojelulaki 10 § 2 (l) ja (6), 21 § 2, 24 § 1, 2 ja 4, 61 §.
MUUTOKSENHAKU

Tähänpäätökseensaahakeamuutosta valittamalla Itä-Suomenhallintooikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

4/4 -

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt luonnonsuojelun asiantuntija Toni Nevalainen ja ratkaissut ympäristöylitarkastaja Antti Lammi.

LHTTEET

Kartta perustettavasta luonnonsuojelualueesta
Valitusosoitus

JAKELU
Päätös

TIEDOKSI

Kiinteistönomistajallesaantitodishistavastaan
Ympäristöministeriö
Maanmittauslaitos
Tuusniemen kunta

Suomen metsäkeskus. Julkiset palvelut, Pohjois-Savo
Pohjois-Savon luomionsuoj elupiiri
Metsähallitus, Palvelukeskus

Pohjois-Savonverotoimisto. Kiinteistöverotus

Tämäasiakirja POSELY/2615/2021on hyväksyttysähköisesti/ Detta dokument POSELY/2615/2021 har
godkäntselektroniskt
Ratkaisija Lammi Antti 12. 11. 202115:35

Esittelijä Nevalainen Toni 12. 11. 202115:35

LiitePohjois-Savonelinkeino-liikenneja ympäristökeskuksenpäätökseen
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Tähänpäätökseen tyytymätön saahakea siihen muutosta valittamalla. Kirjallisesti tehtävä valitus on
osoitettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Valitusaika

Valitus on tehtävä30 päivänkuluessa päätöksentiedoksisaantipäivästä, sitäpäiväälukuun ottamatta. Kun
kyse on saantitodistusta vastaan toimitetusta päätöksestä, tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai
saantitodistus. Milloin päätöson lähetetty postitse tavallisella kirjeellä, päätöskatsotaan tiedoksi saaduksi,

jollei muuta näytetä,seitsemäntenäpäivänäsiitä,kunpäätösonannettupostin välitettäväksi. Virkakirjeen
katsotaantulleenviranomaisentietoon saapumispäivällään.Josvalitusajanviimeinenpäiväonpyhäpäivä,
lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,jouluaatto taijuhannusaatto, valitusaikajatkuu vielä seuraavana
arkipäivänä.Valituksen on oltava perillä viimeistäänvalitusajan viimeisenäpäivänäennen viraston
aukioloajanpäättymistä.
Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Valituksen voi
tehdämyöshallinto-jaerityistuomioistuintenasiointipalvelussaosoitteessa
https://asiointi2. oikeus. fi/hallmtotuomioistiimet. Omalla vastuulla valihiskirjelmä liitteineen voi myös
lähettääpostitse, lähetinvälityksellä, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti(telekopiona tai
sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä
vastaanottolaitteessataitietojärjestelmässämääräajanviimeisenäpäivänäennenvirka-ajanpäättymistä.
Pesäinvalitusasiakirjatonjätettäväniinajoissa,ettäne ehtivätperille valitusajanviimeisenäpäivänäennen
viraston aukioloajanpäättymistä.
Valituskirjelmäja sen liitteet
Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös,johon haetaanmuutosta

- miltä kohdinpäätökseenhaetaanmuutosta ja mitämuutoksia siihenvaaditaan tehtäväksi
- vaatimustenperustelut

- mihinvalitusoikeusperustuu,jos valituksenkohteenaolevapäätöseikohdistuvalittajaan.
Valituksessaonlisäksiilmoitettavavalittajan nimija yhteystiedot. Jospuhevaltaakäyttäävalittajan
laillinen edustaja täiasiamies, myös tämänyhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on
valituksenvireilläollessaUmoitettavaviipymättähallintotuomioistuimelle. Valituksessaonilmoitettava
myös sepostiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
(prosessiosoite). Mikälivalittaja on ilmoittanut enemmänkuin yhden prosessiosoitteen, voi
haUintohiomioistuin valita, mihin ihnoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätösvalitusosoituksilleen

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitäolejo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Itä-SuomenhaUinto-oikeudenyhteystiedot
käyntiosoite

Minna Canthin katu 64, 70101 Kuopio

postiosoite
faksi

PL 1744, 70101 Kuopio

sähköpostiosoite
puhelinvaihde

0295642501
ita-suomi.hao@oikeus.fi
029 56 42501

aukioloaika

klo 8-16. 15

Valituksen voi tehdämyös hallinto-ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.

oikeus,

fi /hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajaltaperitäänhallinto-oikeudessaoikeudenkäyntimaksu260 euroa, ellei valittaja
tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 7-9 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.

