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TIEDOT RAUHOITUSKOHTEESTA
Koivusaaren luonnonsuojelualue
Kunta:
Hämeenlinna (109)
Kiinteistö:
Metsä-Lehtikumpu 109-572-11-45
Pinta-ala:
noin 0,6 ha
Alue on Valajärvellä sijaitseva Koivusaari, jonka rajat ja sijainti ilmene
vät tämän päätöksen IHtekartasta.
Alueen rauhoittamisella maanomistaja osallistuu Suomen itsenäisyyden
juhlavuoden Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan.
Aluekuvaus
Saaresta suuri osa on lehtoa tai lehtomaista kangasta. Saaren koivuval
tainen sekametsä on vanhaa ja erirakenteista. Lahopuuta on maapuuna
ja pystypuuna. Puusto käsittää vanhoja koivuja, mäntyjä, haapoja ja ter
valeppää. Saaren kasvilajistoon kuuluvat mm. ketunlieko, koiranheisi,
kevätlinnunherne, keltatalvikki ja valkolehdokki ja lintulajistoon mm. ran
tasipi, palokärki, käpytikka, kalalokki ja vierailevana laulujoutsen, har
maapäätikka ja harmaahaikara.
Kaavoitustilanne
Kohde on Hämeen maakuntakaavassa osoitettu VR-merkinnällä
(VR 144) retkeilyalueeksi ja Rengon rantaosayleiskaavassa VR-merkin
nällä retkeily- ja ulkoilualueeksi. Lisäksi Koivusaari on Hämeen virkistys
alueyhdistyksen verkostossa mainittu kohde.
Korvaus ja rauhoitusmääräykset
Hämeenlinnan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.10.2017 Koi
vusaaren hakemisesta luonnonsuojelualueeksi korvauksetta osana
Luontolahjani Suomelle -kampanjaa. Päätökseen sisältyi esitys alueen
rauhoitusmääräyksiksi.

HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kirjaamo: PL 29, 15141 LAHTI
kirjaamo.hame©ely-keskus.fi

Käyntiosoitteet: Kirkkokatu 12, Lahti
Birger Jaarlin katu 15, Hämeenlinna

Puhelinkeskus: 0295 025 000
www.ely-keskus.fl/hame

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
ELY-keskus suostuu hakemukseen ja määrää edellä tarkoitetun saaren
rauhoitetuksi luonnonsuojelualueeksi. Siellä ovat voimassa seuraavat
rauhoitusmääräykset.
1. Yleiset rajoitukset
Alueella on kielletty:
metsänhakkuu ja lahopuun poisto
ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen
maa-ainesten ottaminen sekä kaikenlainen maa-ja kallioperän va
hingoittaminen
rakennusten, rakennelmien, laitteiden ja polkujen rakentaminen
kasvien, kasvinosien ja sienten ottaminen tai vahingoittaminen
luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappami
nen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen ja selkärangat
tomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen
tulenteko
liikkuminen moottoriajoneuvoilla
roskaaminen ja muita ihmisiä häiritsevä toiminta
kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa vaikuttaa epäedullisesti alu
een luonnonoloihin, maisemaan tai eliölajien säilymiseen
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2. Sallitut toimet
Edellä olevien määräysten estämättä alueella sallitaan:
liikkuminen jalan tai hiihtäen
marjojen ja ruokasienien poiminta
vieraslajien poistaminen
tilapäinen leiriytyminen
mahdolliset ELY-keskuksen ja kaupungin yhdessä sopimat alueen
luonnonarvoja turvaavat toimet
moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttö virka-, sairaankuljetus-, palo
ja pelastustehtävissä
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3. Poikkeamislupa
Edellä olevista määräyksisistä voidaan poiketa Hämeen ELY-keskuksen
luvalla, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta ja
on tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta.
Perustelut
Alue rauhoitetaan osana Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kampan
jaa “Luontolahjani satavuotiaalle”.
Päätöksellä turvataan alueen luontotyyppien ja eliöstön säilyminen.
Alue täyttää luonnonsuojelulain 10.2 §:n mukaiset luonnonsuojelualu
een perustamisedellytyksetja sen suojelu on luonnon monimuotoisuu
den säilyttämisen kannalta tarpeellista.

Sovelletut oikeusohjeet
Luonnonsuojelulaki lOja 24

§

Rauhoituksen merkintä
Luonnonsuojelualue merkitään kiinteistörekisteriin ja peruskartalle luon
nonsuojelulain edellyttämällä tavalla.
MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Hämeenlin
nan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Valitusaika Valitus on toimitettava kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätök
sen tiedoksisaannista sitä päivää lukuun ottamatta hallinto-oikeuden kir
jaamoon.
Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin on
kysymyksessä sijaistiedaksianto, päätös katsotaan tiedoksi saaduksi
kolmantena päivänä tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä. Vi
ranomaisen tietoon asian katsotaan tulleen saapumispäivänään.
Yleistiedoksiannossa katsotaan tiedoksisaannin tapahtuneen seitse
mäntenä päivänä siitä päivästä, jona asiakirjan nähtäville asettamisesta
on ilmoitettu virallisessa lehdessä.
Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
valittajan nimi, asuinpaikka ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
muutos, joka tähän päätökseen vaaditaan
muutosvaatimuksen perustelut.
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Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava
myös laatijan nimi, asuinpaikka ja postiosoite.
Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
päätös johon muutosta haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel
vitys valitusajan alkamisajankohdasta
asiamiehen valtakirja
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
-
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Valituskirjelmän toimittaminen perille
Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asia
mies. Sen voi omalla vastuullaan lähettää myös postitse tai lähetin väli
tyksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii pe
rille valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Vali
tus voidaan jättää myös sähköisesti. Valitus on jätettävä niin ajoissa,

että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston auki
oloajan päättymistä. Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on kello
8:00 16:15.
—

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden
osoite
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
puhelinvaihde
0295 642 200
telekopio
0295 642 269
sähköpostiosoite
hameenlinna.hao@aikeus.fi
Ylitarkastaja

Esa Pynnänen

Ylitarkastaja

Rauni Itkonen

Tämä päätös on sähköisesti hyväksytty.
Lisätiedot Lisätietoja päätöksestä antaa ylitarkastaja Rauni Itkonen
p. 0295 025 188.
LIITE
JAKELU

kartta
Päätös

hakijalle

Tiedoksi

Hämeenlinnan kaupunginhallitus, kiriaamo.khEhameenlinna.fi
Ympäristäasiantuntija Heli Jutila,
heli.iutila(EhameenIinna.fl
Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste,
kirjaamomaanmittauslaitos.fi
Hämeen liitto, hameenliittohame.fi
Metsähallitus, kiriaamometsa.fi
Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri, etela-hamesll.fi
Suomen Metsäkeskus, kirjaamometsakeskus.fi
Hämeen polNsilaitos, Hämeenlinnan poliisiasema,
kirjaa mo ha me poliisi .fi
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Koivusaaren luonnonsuojelualue
Metsä-Lehtikumpu (1 09-572-11-45); noin 0,6 ha
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Tämä kartta liittyy päätökseen
LUO/220A12017 pvm 5.12.2017
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