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ASIA Luonnonsuojelualueen perustaminen (Luonnonsuojelulaki 24 §)

MAANOMISTAJA Aira Hautanen
Purolantie 60
43800 KIVUÄRVI

VIREILLETULOAIKA 19.10.2016

SUOJELUKOHTEEN TIEDOT

Luonnonsuojelualueen nimi: Purolan luonnonsuojelualue
Kunta: Kivijärvi
Osat tiloista: Purola RN:o 13:65

(265-403-13-65) ja Airanpirtti
RN:o 13:85 (265-403-13-85)

Perustettavan luonnonsuojelu-
alueen pinta-ala: n.5,3 ha

Lainhuuto: 29.11.2003 ja 29.3.2013

Luonnonsuojelualueen sijainti ja rajat ilmenevät tämän päätöksen
liitekartasta.

ALUEKUVAUS JA SUOJELUN PERUSTE

Maanomistaja on tarjonnut osia tiloista Purola ja Airanpirtti suojeltavaksi
metsien monimuotoisuusohjelma METSOn kautta. Suojeltava alue
sijaitsee Kivijärven eteläosan länsirannalla Myllylahdessa. Alueeseen
kuuluu mäntyvaltainen Olkisaari sekä kaksi erillistä aluetta mantereelta.
Eteläisempi alue on pääosin tuoretta kangasta. Puusto on
erirakenteinen sisältäen vanhoja havupuita sekä joukossa kasvaa
nuorempaa lehtipuustoa. Vanhimmat yksittäiset rungot ovat iältään jopa
200-vuotiaita. Pohjoisempi alue on iäkästä tiheää kuusikkoa. Lahopuuta
on tällä hetkellä molemmilla kuvioilla jonkin verran. Jatkossa lahopuun
määrä tulee nousemaan reilusti. Alue luokittuu Metso valintaperusteiden
mukaan luokkaan II, monimuotoisuudelle merkittäviin puustoisiin
kangasmetsiin.

KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE-JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS

Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus päättää, että oheiseen karttaan
merkitty alue perustetaan luonnonsuojelualueeksi. Alueella tulee
noudattaa seuraavia rauhoitusmääräyksiä:

/ Yleiset rajoitukset Alueella on kielletty:
-metsänhakkuu
-maaperän ja vesitalouden muuttaminen

-kasvillisuuden vahingoittaminen, lukuun ottamatta marjojen ja
hyötysienten poimimista
-rakennusten, rakennelmien, laitteiden, teiden ja polkujen rakentaminen

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus
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-muut toimet, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin,
maisemaan ja eliölajien säilymiseen.

// Liikkumisrajoitukset Alueella on kielletty
- liikkuminen moottoriajoneuvolla

/// Sallitut toimenpiteet Edellä olevien määräysten estämättä alueella on sallittu
- laillinen metsästys
- suojeltaviin alueisiin rajautuvien peltojen ja pelto-ojien normaali käyttö
ja kunnossapito

IV Määräyksistä poikkeaminen

Luonnonsuojelulain 24 §:n 4 momentin mukaan elinkeino-, liikenne-ja
ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen
luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyksistä, jos
poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta ja on tarpeen
alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta.

Alueelle laaditaan tarvittaessa hoito-ja käyttösuunnitelma, jonka
maanomistaja ja ELY-keskus yhdessä hyväksyvät. Tässä sovitut
rauhoitusmääräykset eivät ole esteenä hyväksytyn hoito- ja
käyttösuunnitelman mukaisten töiden toteuttamiselle.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Alueen perustaminen luonnonsuojelualueeksi on katsottu perustelluksi,
koska alueella on luonnonsuojelulain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla
erityistä merkitystä monimuotoisuudelle merkittävien kangasmetsien
suotuisan suojelutason säilyttämisen ja saavuttamisen kannalta. Alue
suojellaan metsien monimuotoisuusohjelma METSO:n kohteena
maanomistajan esityksestä.

SOVELLETUT LAINKOHDAT

Luonnonsuojelulaki 10 §, 21 §, 24 § ja 61 §

KORVAUKSEN MAKSAMINEN

Maanomistajalle maksetaan korvaus rauhoitusmääräyksistä
aiheutuvista taloudellisista menetyksistä maanomistajien ja ELY-
keskuksen luonnonsuojelualueen perustamisesta allekirjoittaman
sopimuksen mukaan. Korvaus suoritetaan tämän päätöksen saatua
lainvoiman.

PÄÄTÖKSEN KUULUTTAMINEN

Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus kuuluttaa tästä päätöksestä
julkisista kuulutuksista säädetyssä järjestyksessä Kivijärven kunnan
virallisella ilmoitustaululla.

LUONNONSUOJELUALUEEN MERKITSEMINEN KIINTEISTÖREKISTERIIN JA MAASTOON

Maanmittauslaitos merkitsee tiedon luonnonsuojelualueen
perustamisesta kiinteistörekisteriin ja kiinteistörajakarttaan. Keski-
Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus vastaa
luonnonsuojelualueen merkitsemisestä maastoon luonnonsuojelulain 21



MUUTOKSENHAKU

§:nja luonnonsuojelualueen merkitsemisestä maastoon annetun
ympäristöministeriön asetuksen (261/2016) mukaisesti.

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-
oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusoikeus on niillä, joiden oikeutta
tai etua asia saattaa koskea, asianomaisella kunnalla sekä sellaisella
rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä, jonka tarkoituksena
on luonnon- tai ympäristönsuojelun edistäminen. Valitusosoitus on
päätöksen liitteenä.
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Yksikön päällikkö Risto Kujala
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Piia Siitonen

LIITTEET

JAKELU MAKSUTTA

Kartta perustettavasta luonnonsuojelualueesta
Valitusosoitus

PÄÄTÖS Aira Hautanen
Purolantie 60
43800 KIVUÄRVI

TIEDOKSI

Ympäristöministeriö kiriaamo.vm@ymparisto.fi
Keski-Suomen liitto kirjaamo@keskisuomi.fi
Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, kirjaamo@metsakeskus.fi
MTK Metsälinja, Keskustie 20 C, 40100 JYVÄSKYLÄ
pauli.rintala@mtk.fi
Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi ry, Keskustie 20 C, 40100 Jyväskylä
Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi, toimisto.keski-suomi@mhy.fi
Kivijärven kunnanhallitus
Kivijärven tekninen lautakunta

Jyväskylän pääpoliisiasema, Urhonkatu 1, PL 59, 40100 Jyväskylä
kirjaamo. Sisa-Suomi(5)poliisi.fi
Keski-Suomen verotoimisto, PL 292, 40101 JYVÄSKYLÄ
Metsähallitus kirjaamo@metsa.fi
Suomen luonnonsuojeluliitto, Keski-Suomen piiri ry keski-suomi@sll.fi
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Tämä kartta liittyy Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-ja
ympäristökeskuksen tänään antamaan päätökseen.

Kiinteistötunnus: Purola (265-403-13-65) ja
Airanpirtti (265-403-13-85)

Suojelupinta-ala yhteensä: noin 5,3 ha
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Vali-
tuskirjelmä on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa pää-
töksen tiedoksisaantipäivästä. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos vali-
tusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arki-
lauantai, valituskirjelmän saa toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Tiedoksisaantipäivän osoittaa saantitodistus tai tiedoksiantotodistus. Jos päätös on lähetetty postitse
tavallisena kirjeenä, katsotaan tiedoksisaannin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämises-
ta, jollei muuta näytetä. Virkakirjeen katsotaan kuitenkin tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumis-

päivänä. Sijaistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sijaistiedok-
siantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin

katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä.

Valituskirjelmän sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta;
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa;
- päätös, johon haetaan muutosta;

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtä-
vaksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana
on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen
edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköisesti lähetettyä valituskirjelmää ei tar-
vitse allekirjoittaa.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta; sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Asianajajan ja julkisen oikeusavustajan tulee
kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos valitusviranomainen niin määrää. Jos sähköisessä valitus-

kirjelmässä on selvitys asiamiehen toimivallasta, asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa.

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmä on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle viimeistään valitusajan viimeisenä päi-
vana klo 16.15 mennessä. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse maksettuna
postilähetyksenä, sähköisesti (faksina tai sähköpostina) taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen.

Käyntiosoite Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hallinto-oikeuden
asiakaspalvelu 1. kerroksessa, Hämeenlinna

Postiosoite Raatihuoneenkatu 1,13100 HÄMEENLINNA
Kirjaamon puhelinnumero 029 56 42210
Vaihde 029 56 42200
Tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
Telefaksi 029 56 42269
Sähköposti hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
httpsi//asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä hallinto-
oikeudessa 260 euron oikeudenkäyntimaksu. Oikeudenkäyntimaksua ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-
oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.


