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PÄÄTÖS LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESTA (LUONNONSUOJELULAKI 24.1§) 

 

LUONNONSUOJELUALUEEN NIMI  

 Nimi: Kolmikouran metsä 

 Suojelualuetunnus: YSA257229 

   

KOHDE  

Tilat: 291-401-3-69, 291-401-3-112, 291-401-3-129  

Pinta-ala: n. 30,90 ha (merkitty liitekarttaan)  

Omistaja: Kindberg, Toini Siviä (lainhuuto tulostettu 17.05.2022) 

Suojelukohde: METSO 

Alue on merkitty päätöksen liitteenä olevalle kartalle 

 

KOHTEEN KUVAUS 

Perustettavaksi tarkoitetulla suojelualueella on METSO-ohjelman kriteerit I-II -luokkien 

täyttävää aluetta n. 19,5 ha, METSO III n. 11 ha ja METSO 0 n. 0,4. 

 Monipuolinen ja hyvin luonnontilainen kokonaisuus, jonka yhteydessä on vanhoja 

laidunniittyjä ja reunametsiä kolohaapoineen. Monimuotoisuudelle merkityksellistä 

kangasmetsää, monimuotoisuudelle merkityksellisiä soita, luonnontilainen neva, 

luonnontilaistumassa oleva räme ja korpi. Vesistön rantametsää ja kalliota. Kookkaita 

haapoja ja koivuja, paikoitellen hyvin rehevää. 

 

SOPIMUS 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja kiinteistön omistaja ovat 

sopineet kirjallisella sopimuksella luonnonsuojelulain 24.1 §:n mukaisesti 

luonnonsuojelualueen perustamisesta edellä mainitulle kiinteistölle.  

 

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus perustaa edellä mainitun ja liitekartalle 

merkityn luonnonsuojelualueen, jolla ovat voimassa seuraavat rauhoitusmääräykset: 

 

I Yleiset rajoitukset  

Koko alueella on kielletty: 

− Metsänhakkuu, lahopuiden poistaminen sekä muu kasvien ja kasvinosien 
ottaminen sekä vahingoittaminen, marjoja ja sieniä lukuun ottamatta. 

− Ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen sekä kaikenlainen muu 
maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja sen ainesten ottaminen. 

− Selkärankaisten eläimien tappaminen, pyydystäminen, häiritseminen ja pesien 
vahingoittaminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen 
keräämistarkoituksessa. 
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− Rakennusten, laitteiden, teiden ja polkujen rakentaminen. 

− Liikkuminen moottoriajoneuvoilla. 

− Maastokilpailut ja harjoitukset, mukaan lukien myös kaikki järjestetty 
luonteeltaan yksityinen toiminta ja tapahtumat, jotka saattavat aiheuttaa 
maaston kulumista. 

− Leiriytyminen ja avotulenteko. 

− Samoin kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa 
tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen. 
    

II Sallitut toimenpiteet 

 
Edellä olevien määräysten estämättä sallitaan: 

− Metsästyslain 5 § mukaisten riistaeläinten metsästys ja vieraslajien pyynti. 

− Haitallisten vierasperäisten kasvi- ja eläinlajien poistaminen ELY-keskuksen 
hyväksymällä tavalla. 

− Olemassa olevien kulkureittien käyttö ja kunnossapito, kaatuneet puut jätetään 
suojelualueelle lahopuuksi. 

− Rakennuksille vaaraa aiheuttavien puiden poisto, puut jätetään suojelualueelle 
lahopuuksi. 

− Suon ennallistaminen ELY-keskuksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. 

− Tulenteko maanomistajan luvalla. 

− Lehtojen hoito maanomistajan hyväksymän ja ELY-keskuksen vahvistaman 
suunnitelman mukaan. Alueella saa ajaa moottoriajoneuvolla ko. hoitotöissä. 
 

III Poikkeuslupa  

Edellä olevista määräyksistä saadaan poiketa luonnonsuojelulain 24 §:n mukaisesti; 

ELY-keskus voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen luonnonsuojelualuetta 

koskevista rauhoitusmääräyksistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen 

perustamistarkoitusta ja on tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta. 

 

Korvaus 

 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus maksaa kiinteistön omistajalle 

kolmesataaseitsemäntuhattaviisisataa (307 500) euroa. korvausta 

rauhoitusmääräyksistä aiheutuvista taloudellisista menetyksistä. Korvaus maksetaan 

korottomana yhdessä erässä sen jälkeen, kun päätös on saanut lainvoiman. 

 

PERUSTELUT 

Päätöksellä toteutetaan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa 

(METSO-ohjelma). Alue täyttää METSO-ohjelman luonnontieteelliset 

valintaperusteet. Aluetta on siten pidettävä niin edustavana ja arvokkaana, että sen 

suojelu voidaan katsoa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta 

tarpeelliseksi.  

Alue täyttää luonnonsuojelulain 10.2 §:n mukaiset luonnonsuojelualueen 

perustamisedellytykset ja alueen suojelusta on sovittu maanomistajan kanssa 

luonnonsuojelulain 24 §:n 1 momentin tarkoittamalla tavalla.  

 

SOVELLETUT LAINKOHDAT 

 Luonnonsuojelulaki 10 § 2, 24 § 
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LUONNONSUOJELUALUEEN MERKITSEMINEN MAASTOON JA KIINTEISTÖREKISTERIIN 

Päätöksestä tehdään merkintä kiinteistörekisteriin. Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus merkitsee luonnonsuojelualueen maastoon tarvittaessa. 

 

MUUTOKSENHAKU 

Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen tyytymätön saa 

hakea siihen muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. 

Valitusosoitus on liitteenä. 

 

ASIAKIRJAN HYVÄKSYMINEN  

Tämän päätöksen on esitellyt ylitarkastaja Jyri Pääkkönen ja ratkaissut 

yksikönpäällikkö Marja-Liisa Pitkänen. Asiakirja on sähköisesti hyväksytty ja merkintä 

hyväksynnästä on asiakirjan viimeisellä sivulla. 

LIITTEET  

Kartta 

Valitusosoitus 

  

LISÄTIETOJA PÄÄTÖKSESTÄ 

 Ylitarkastaja Jyri Pääkkönen, puh. 0295036088, jyri.paakkonen@ely-keskus.fi 

 

ANNETTU POSTIN KULJETETTAVAKSI 07.06.2022: 

 

PÄÄTÖS Kindberg, Toini Siviä, Kiurukuja 2-4 as. 8, 17800 KUHMOINEN 

 

TIEDOKSI Ympäristöministeriö, SATJ 

 Pirkanmaan liitto, (sähköpostilla)   

 Kuhmoisten kaupunginhallitus, (sähköpostilla)  

 Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry, (sähköpostilla) 

 Maanmittaustoimisto, Pirkanmaa 

 Metsähallitus, (sähköpostilla)  

Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Pirkanmaa, (sähköpostilla) 

   

Maksuitta 

mailto:jyri.paakkonen@ely-keskus.fi


RAUHOITUSPÄÄTÖSKARTTA

291-401-3-69 291-401-3-112 291-401-3-129
 ls-alueen pinta-ala n. 30,90 ha

.

1:7 000

Jyri Pääkkönen 3.5.2022

© Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/14

Metso
METSO_Kindberg



VALITUSOSOITUS   Liite Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen 

 
Valitusviranomainen 

 

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.  Valituskirjelmä osoitetaan 

valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamoon. 

 

Valitusaika 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan 

viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä 

sen jälkeen.  

 

Päätöksen tiedoksisaantiajankohta: 

- Postitse kirjeellä toimitettu päätös katsotaan annetun tiedoksi seitsemäntenä (7.) päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Viranomaiselle 

päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi kirjeen saapumispäivänä. 

- Postitse saantitodistusta vastaan toimitetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa saantitodistus. 

- Haastetiedoksiantona toimitetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksiantotodistus. 

- Vastaanottajalle tai tämän edustajalle henkilökohtaisesti luovutetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa vastaanottamisesta laadittu 

tiedoksiantotodistus. 

- Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan annetun tiedoksi kolmantena (3.) päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan 

tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä. 

- Sähköisesti tiedoksi annettu asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena (3.) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 

- Todisteellisesti sähköisenä viestinä tiedoksi annettava asiakirja katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta 

yhteydeltä. 

 

Valituskirjelmän sisältö  

 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava 

- valittajan nimi ja yhteystiedot 

- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (prosessiosoite) 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 

- vaatimusten perustelut 

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

 

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen 

muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

 

Valituskirjelmän liitteet 

 

Valituskirjelmään on liitettävä 

- päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen 

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

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

 

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei hallintotuomioistuin toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse esittää, jos päämies on antanut 

valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa, asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai 

tuomioistuimessa taikka valtuutettu on asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan 

saanut oikeudenkäyntiavustaja. 

 

Valituskirjelmän toimittaminen perille 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle, jollei erikseen säädetä, että valitus toimitetaan viranomaiselle.  

 

Valituskirjelmän voi toimittaa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä.  Sen voi omalla vastuulla lähettää myös postitse, lähetin 

välityksellä, telekopiona tai sähköpostina.  Valituskirjelmä on toimitettava niin ajoissa, että se on perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 

hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on klo 8.00 - 16.15.  

 

Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös henkilölle, joka on määrätty tätä tehtävää laitoksessa hoitamaan, 

tai laitoksen johtajalle. 

 

Valituskirjelmän toimittamisesta telekopiona tai sähköpostina säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa 

(13/2003).   

 

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

 

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden yhteystiedot   

 

Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna  

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna  

Telekopio: 029 56 42269   

Sähköposti: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi  

Puhelin: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton), 029 56 42200 (vaihde) 
 

Oikeudenkäyntimaksu 

 

Muutoksenhakijalta peritään Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty 

eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. 
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