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ASIA

Luonnonsuojelualueen perustaminen

MAANOMISTAJA

Juhani Lindqvist
Rentukkatie 3b
01350 Vantaa
saantitodistuksin

VIREILLETULO

Hakemuksesta 21.7.2020

TIEDOT RAUHOITUSKOHTEESTA
Herajärven suojelualue
Kunta: Heinola
Kiinteistö: Herajärvi (111-408-1-62)
Määräalan pinta-ala noin 2,52 ha
Määräalan rajat ja sijainti ilmenevät tämän päätöksen liitekartasta.
Aluekuvaus
Kohde on pääosin METSO I-luokan kriteerit täyttävää yli-ikäistä
kangasmetsää, jossa maalahopuunmäärä on noin viisi kuutiota hehtaarilla.
Kohde sisältää yksittäisiä yli-ikäisiä, kilpikaarnaisia ja ylijäreitä
mäntypuuyksilöitä. Elinympäristö muodostaa puustoltaan ja
maanmuodoiltaan vaihtelevan luonnontilaisen järven kallioisen lähimetsän
ja paikoin kostean luhtavaikutteisen rantavyöhykkeen.
Kohde täyttää METSO I-luokan kriteerit yli-ikäisenä jyrkän rinteen metsänä
ja pienveden lähimetsänä.
Sopimus

HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 025 000
www.ely-keskus.fi
Y-tunnus 2296962-1

Kirjaamo
PL 29, 15141 Lahti
kirjaamo.hame@ely-keskus.fi
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Maanomistaja ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELYkeskus) ovat 22.2.2021 päivätyssä sopimuksessa (LUO/22A/2021)
sopineet luonnonsuojelulain 24 §:ssä tarkoitetun korvauksen suuruudesta.
Korvaus maksetaan tämän päätöksen saatua lainvoiman.
ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Hämeen ELY-keskus suostuu hakemukseen ja määrää edellä tarkoitetun
alueen rauhoitetuksi luonnonsuojelualueeksi. Siellä ovat voimassa
seuraavat rauhoitusmääräykset:
1) Yleiset rajoitukset
Alueella on kielletty:
- metsänhakkuu ja muut metsänhoidon toimenpiteet
- elävien ja kuolleiden kasvien, kasviosien ja sienien ottaminen tai
vahingoittaminen
- ojien kaivaminen ja kaikenlainen maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja
sen ainesten ottaminen
- rakennusten, rakennelmien, rakenteiden, teiden ja polkujen
rakentaminen
- moottoriajoneuvoilla liikkuminen
- luonnonvaraisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen
sekä niiden pesien hävittäminen
- kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa
tai vaikuttaa epäedullisesti luonnonoloihin tai eliölajien säilymiseen
2) Sallitut toimenpiteet
Edellä olevien määräysten estämättä alueella sallitaan:
- marjojen ja hyötysienien poimiminen
- haitallisten vieraslajien (eläin- ja kasvilajit) poistaminen
- metsästyslain mukainen metsästäminen maanomistajan luvalla
- liitteenä olevaan karttaan merkitylle sijainnille sallitaan, enintään
yhdeksän neliömetrin alalle lautarakenteisen taukolaavun rakentaminen ja
teräksisen tulisijan sijoittaminen
- laavun ylläpito- ja kunnostustöiden osalta moottoriajoneuvon käyttö
olemassa olevalla polkureitistöllä
3) Hoito- ja käyttösuunnitelma
Tarvittaessa alueelle laaditaan valtion kustannuksella hoito- ja
käyttösuunnitelma, joka sisältää tarpeelliset toimet alueen luontoarvojen
säilyttämiseksi ja turvaamiseksi. Hoitosuunnitelmalle ja sen mukaisten
toimien suorittamiselle pyydetään maanomistajan hyväksyntä.
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4) Poikkeuslupa
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.
Rauhoituksen merkintä
Luonnonsuojelualue merkitään kiinteistörekisteriin ja peruskartalle
luonnonsuojelulain edellyttämällä tavalla.
Perustelut
Luonnonsuojelualueen perustaminen täydentää
luonnonsuojelualueverkostoa. Alueen suojelu on luonnon
monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tarpeellista.
Sovelletut oikeusohjeet
Luonnonsuojelulaki 10 ja 24 §.
MUUTOKSENHAKU
Hämeen ELY-keskuksen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä osoitetaan
valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeuden
kirjaamoon.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, jouluaatto tai juhannus, valitusaika jatkuu vielä seuraavana
arkipäivänä.
Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin on
kysymyksessä sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksi saaduksi
kolmantena päivänä tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.
Viranomaisen tietoon asian katsotaan tulleen saapumispäivänään.
Yleistiedoksiannossa katsotaan tiedoksisaannin tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona asiakirjan nähtäville
asettamisesta on ilmoitettu virallisessa lehdessä.
Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
valittajan nimi ja kotikunta
päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan
muutosta, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla
muutosta vaaditaan
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postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa.
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
Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
päätös, johon muutosta haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus päätöksen tiedonannosta tai muu selvitys valitusajan
alkamisajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
asiamiehen valtakirja
Valituskirjelmän toimittaminen perille
Valittajan tai hänen laillisesti valtuuttamansa asiamiehen on toimitettava
valituskirjelmä viimeistään määräajan päättymispäivänä Hämeenlinnan
hallinto-oikeuden kirjaamoon, osoitteeseen:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, 13100 Hämeenlinna
p. 029 56 42210, fax. 029 56 42269
Kirjaamon sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituskirjelmän voi viedä valittaja tai hänen valtuuttamansa asiamies.
Sen voi omalla vastuullaan lähettää myös postitse, sähköpostina,
telekopiona tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on
jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä
ennen aukioloajan päättymistä. Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika
on ma – pe kello 8.00 – 16.15.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä
asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa
oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on
erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Tämän päätöksen on esitellyt ylitarkasta Soile Hiitola ja ratkaissut
luonnonsuojelun asiantuntija Riitta Ryömä. Asiakirja on hyväksytty
sähköisesti. Merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.
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Luonnonsuojelun asiantuntija

Riitta Ryömä

Ylitarkastaja

Soile Hiitola

Lisätiedot
Lisätietoja päätöksestä antaa ylitarkastaja Soile Hiitola,
p. 050 3960075
LIITTEET

Kartta

JAKELU

Päätös hakijalle saantotodistuksin

Tiedoksi
Ympäristöministeriö kirjaamo@ym.fi
Heinolan kunta, kirjaamo@heinola.fi
Maanmittauslaitos, asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
Päijät-Hämeen liitto, toimisto@paijat-hame.fi
Suomen metsäkeskus, kirjaamo@metsakeskus.fi
Hämeen poliisilaitos, kirjaamo.hame@poliisi.fi
Metsähallitus luontopalvelut, kirjaamo@metsa.fi
Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri, etela-hame@sll.fi

Päätös

LUO/42A/2021 6 (6)
HAMELY/1059/2020

26.02.2021

Herajärven suojelualue
Kunta: Heinola
Kiinteistö: Herajärvi (111-408-1-62) määräala noin 2,52 ha
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