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PÄÄTÖS MAATALCUSLUONNON MON I MUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITOSOPI MUKSESTA

Sopimuksen hakija:

o

POHJOIS-IIN KYLAYHDISTYS RY

ELY-keskuksen ratkaisu

o

Hakemus maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimuksesta hyväksytään.
Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus valtion puolesta ja hakemuksen allekirjoittanut hakija ovat
tehneet sopimuksen maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidosta. Soptmuksen
tekeminen on tarkoituksenmukaista sopimukselle Manner-Suomen kehittämisohjelmassa vuosille 20142020 asetettujen tavoitteiden sekä luonnonvarojen kestävän käytön ja ympäristön tilan kannalta.
Korvauksenhakija sitoutuu noudattamaan tähän sopimukseen sisältyviä (hakemuslomake nro 253)
sopimusehtoja ja hoitamaan sopimusaluetta hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

Sopimuskausi
Sopimus on S-vuotinen. Sopimuskausi on 0L.05.20l-5-30.04.2020

o

Sopirnukseen hyväksyttävät valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaat peruslohkot:
Sopimukseen ei ole hyväksytty valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita peruslohkoja.
P

Sopimukseen hyväksyttävät muut peruslohkot:
Peruslohkon
tunnus

Peruslohkon

nimi Pinta-ala

13901_45291_

Hiastinhaara

4,92

Huomautus

Päätöksen perustelut ja lisätiedot
Sopimuksen hakijan on noudatettava tähän päätökseen sisältyviä ja hakemuslomakkeessa (nro 253)
olevia sopimusehtoja.

Sopimukseen hyväksyttyjä peruslohkoja hoidetaan hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.
Alueelle on tehty ei-tuotannollisella investointituella aita ja alalla on jo ollut erityistukisopimus. Kohde on
paikallisesti arvokasta perinnebiotooppia. Alueen hoito suunnitelman mukaisesti kaikkien alueiden

riittävästä laidunnuksesta huolehtien edistää alueen luonnonmonimuotoiduutta ja maisemaa.
Hakija on esitänyt lohkolle uuden rajauksen13.].].2OL,, koska osalla alueesta on havaittu myrkkykeisoa,
josta epäillän aiheutuneen lammaskuolemia. Pahin myrkkykeiso alue on rajattu pois sopimusalasta 1a
uusi ala on 4,92 ha.
Aluetta tulee hoitaa sopimusehtojen, esitetyn suunnitelman ja tässå esitettyjen tarkennusten rnukaisestr.
Koko sopimuksen laidunnettavia alueita koskevla ehtoja (mainittu pääosin myös päätöstekstissä);
Laidunalueet tulee aidata ja eläinten juomaveden saannista huolehtia ja suorittaa riittävät eläinten
tarkastukset laitumella ja eläinten tulee hyvinvoinnista huolehtia.
Sopimusalueita tulee laiduntaa sopimusehtojen mukaisilla eläinmäärillä ja laidunnuspaineella, ellei ole
perustelua syytä poiketa niistä. Jokaiseila erilliselle laidunalueille on kirjattu sopimusaluekohtaisesti
sopimusehtojen mukaiset eläinrnäärät.
Laidunpainetta tulee säätää sopimusehtojen mukaisen eläinmäärän sisällä, esim. laidunnusta tulee
toteuttaa laidunpaineen ylärajalla, jos alueen hoito sitä vaatii.
Laidunnusaika tulee olla sopimusehtojen mukainen ja sopimusehdoissa mainituilla eläinmäärillä koko
laidunkauden elivähintään 100 vrk. Mikäli laidunnetaan lyhempiä aikoja, tulee eläinmäärää vastaavasti
nostaa, esim. puolet ajasta kaksinkertainen eläinmäärä.
Alueiden tulee olla lardunkauden lopussa tarkasti syötytä laidunkauden lopussa.
Muutossuunnitelmassa lammasmääräksi on esitetty 15 lammasta koko alalla eli 4,92ha alalle, se on n.
3 lammasta/ha. Ala on hakamaista ja rnetsäistä, sopimusehtojen mukainen laidunpaine voisi olla noin
1,5 uuhta+2,5 karitsaalha eli 7-B uuhta+ 2,5 karitsaa laskannallisesti koko laidunkaudelle, vähintään 1-00
päivää. Hakija käyttää ilmeisesti nuoria eläimiä, jolloin 3-4 lammasta/ha voi riittää eli 15-19 lammasta
koko ajalle.
Suunnitelmassa laidunajaksi on mainittu L.6.-30.8. Laidunnus voidaan aloittaa aiemminkin, jos alueilla
on syötävää ja sitä tulisi esiteyllä laidunnuspaineella tehdä vähintään 1-00 päivää, tosin jos rehu loppuu
aiemmin, tulee eläimet viedä alueelta pois ja kirjata hoitopäiväkirjaan, miksi näin on tehty,
Suunnitelmaan on kirjattu, että jos mikäli jotain kohtaa ei voida laiduntaa jonakin vuonna ollenkaan tai
riittävästi, tulee alue hoitaa muulla tavoin esim. niittämällä tai raivaamalle. Hyväksytyssä
suunnitelmassa ei voi olla tällaista kohtaa, vaan jos sopimukseen hyväksytään hoitotoimeksi laidunnus,
tulee aluetta hoitaa laiduntamalla sovitusti.
Tosin mikäli tavoitetasoon ei ole päästy avoimilla alueilla sopimuksen mukaisesta laidunnuspaineesta
huolimatta, tulee avoimia alueita täydennys niittää L5.7.-15"9. vuosittain.
Mikäli esim. ylivoimaisesta syystä johtuen jotain sovittua hoitotoimea ei voida suorittaa tai sitä et voida
tehdä sovitussa aikataulussa, tulee siitä tehdä ilmoitus ylivoimaisesta esteestä ELY-keskukseen. Tuki on
kustannusperusteinen, joten tukea pienennetään toteutumattoman toimen osalta sen verran, ellei sitä
voida korjata jollain muulla erikseen sovittavalla tavalla.

Säädösluettelo
Säädösluettelo on päätöksen liitteenä,

Muutoksenhaku
Päätökseen tyytymätön asianosainen saa vaatia oikaisua päätöksen tehneeltä viranomaiselta 30 päivän
kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusosoitus on päätöksen liitteenä,

Tiedoksianto
Tämän päätöksen vastaanottajan on viipymättä ilmoitettava tästä päätöksestä muille päätöksen
asianosaisille hallintolain 68 §:ssä säädetyllä vahingonkorvausvastuulla.
Päätös jätetty posti n
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Allekirjoitukset
Tiina Suutari

Johanna Helkimo

Allekirjoitettu koneeilisesti

Allekirjoitettu koneellisesti

Lisätietoja antaa:
Heli Ronkainen
Puh: 0295038125, Sähköposti: heli.ronkainen@ely-keskus.fi
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OIKAISUVAATIMUSOSOITUS
Tähän päätökseen voi hakea muutosta Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskukselta. Oikaisua
saa vaatia se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittÖmästi vaikuttaa.
Oikaisuvaatim us on tehtävä kirjallisesti.

Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Oikaisuvaatimuskirjelmässä, joka osoitetaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskukselle, on ilmoitettava seuraavat
asiat:

r
o
r

oikaisua vaativan nimi ja kotikunta

päätös, johon muutosta haetaan, miltä osin päätökseen haetaan mulrtosta, mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi ja rnillä perusteilla muutosta vaaditaan
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua vaativalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustalansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen
laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelrnässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisua vaativan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä.

Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet
Oikaisuvaatim uskirjelmään on liitettävä
oikaisunalainen päåtös alkuperäisenätai jäljennöksenä
tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys oikaisuajan alkamisen ajankohdasta
asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai julkinen oikeusavustaja
asiakrrjat, joihin oikaisua vaativa vetoaa vaatimuksensa tueksi, .iollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

r
r
.
.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivåstä. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti
Jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, tiedoksisaantipäivå tlmenee
päätöksesså olevasta leimasta.
Jos päätös on iähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta.
Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä postituspåivästä, jollei muuta ilmene.
Jos päåtös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla jollekin muulle henkilölle kuin påätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä"
Jos päätös tai kuulutus sen nähtävänä pitämisestä on julkaistu virallisessa lehdessä tai julkisella kuulutuksella
ilmoitustaululla, katsotaan tiedoksisaannin tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä siitä påivästä, joiloin kuulutus virallisessa lehdessä on julkaistu tai kuulutus pantu ilmoitustaululle.

.
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Oikaisuvaatimuskirjelmän loimittaminen
Oikaisuvaatimuskirjelmän toimitetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle henkilökohtaisesti, asiamiestä
käyttäen, lähetin välityksellä, postitse maksettuna postilähetyksenä, telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuskirjelmän lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava elinkeino-, liikenne- ja ympåristökeskukselle virka-aikana ennen 30 päivän oikaisuvaatimusajan påättymistä, jotta orkaisuvaatimus voidaan tutkia. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.

Käsittelymaksu

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus perii pääsääntöisesti oikaisuvaatimuksen tutkimisesta käsittelymaksuna 80

euroa, mikäli päåtöksellään hylkää oikaisuvaatimuksen. Jos päätöstä muutetaan oikaisua vaativan eduksi, maksua ei
periiä. Maksu perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- la elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2016 (17311201 5). Maksu peritään yleensä postiennakolla päätöksen
lähettäm isen yhteydessä.
Käsittelymaksu ei koske kuitenkaan oikaisupäätöstä, joka tehdään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tekemästä päätöksestä.

Yhteystiedot
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 86, 90101 Oulu
Veteraanikatu 1
käyntiosoite
puhelinvaihde
0295 038 000
(08) 816 2869
telefax
kirjaamo.pohjois-pohianmaa(at)ely-keskus.f
sähköposti
aukioloaika
8:00-16:15
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