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Päätös luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta
Asianosaiset

Tilan 541-417-27-2 omistaja, suojelupäätöksen hakija

Selostus asiasta

Yksityishenkilö hakee maanomistajan suostumuksella surukuusen
rauhoittamista luonnonmuistomerkiksi tilalle Peltola osoitteessa
Kuopiontie 120, Nurmes.
Kohde:
Nurmeksen kaupungin tilalla 541-417-27-2 Peltola oleva surukuusi
(likimääräinen sijainti ETRS-TM35FIN 7046153 594937).
Kuusi on istutettu kasvupaikalle 1970-luvulla. Kuusen kasvupaikka
on peltoalueen reunassa maatilan pihapiirissä.
Kapeakasvuinen surukuusi on merkittävin Suomen luonnosta
löydetty erikoishavupuu. Surukuusi on metsäkuusen erikoismuoto,
hyvin kapeakasvuinen, hento-, pitkä- ja riippuvaoksainen. Kyseessä
oleva kuusi on kapea pilari, joissa rungonmyötäisesti kasvavien
oksien tuuheat neulaset verhoavat rungon lähes kokonaan
näkyvistä. Kuusen erikoisen muodon vuoksi haetaan kuuselle
luonnonsuojelulain 23 § mukaista rauhoittamista.
Asian käsittely:
Hakemus on saapunut 16.6.2020. Hakemuksen johdosta ei ole
tarpeen olla kuulla naapureita, koska asian luonteen vuoksi se on
ilmeisen tarpeetonta. Kuusen sijaintipaikan vuoksi kaukana
naapureista keskellä asuintilaa sijaitseva puu ei vaikuta
naapureiden etuihin.

Päätös ja
sen perustelut

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 23 §:n mukaan puu, puuryhmä,
siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen
kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen
arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella,
voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi.
Yksityismailla rauhoittamisesta päättää kunta. Nurmeksen
lupajaoston delegointipäätöksen mukaan päätäntävalta on annettu
ympäristönsuojelusihteerille.
Määrään Peltolan surukuusen juuristoineen rauhoitetuksi
luonnonmuistomerkiksi. Puun ja sen juuriston vahingoittaminen tai
turmeleminen on kielletty. Ympäristötoimi merkitsee puun selvästi
havaittavalla tavalla.

Perustelut:
Peltola tilalla oleva surukuusi täyttää luonnonsuojelulain 23 §
luonnonmuistomerkin edellytykset.
Päätöksen tiedoksi antaminen
Päätös
Hakija
Tilan omistaja
Pohjois-Karjalan Ely-keskus
Nurmeksen kaupunki
Päätöksestä tiedottaminen
Päätöksestä kuulutetaan Nurmeksen kaupungin julkisten
kuulutusten ilmoitustaululla.
Sovelletut oikeusohjeet:
Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 23 ja 26 §
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen
hallinto-oikeuteen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.
Toimivallan peruste

Luonnonsuojelulaki 1096/1996 26 §
Lupajaoston delegointipäätös 8.5.2018 § 22

Allekirjoitus

Ympäristönsuojelusihteeri

Valitusosoitus
Valitusviranomainen
Valitusoikeus on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea ja kunnalla. Päätökseen
tyytymätön saa hakea siihen muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon
kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
Valituskirjelmän sisältö ja liitteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
-päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan
tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija
on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja osoite. Valituskirjelmä on
valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimustensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
-asiamiehen valtakirja
Valituksen toimittaminen perille
Valituskirjelmän voi omalla vastuulla lähettää postitse, toimittaa lähetin välityksellä tai sähköpostilla.
Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä
viraston aukioloaikana. Sähköpostilla lähetettyjen asiakirjojen pitää olla kirjaamon
sähköpostiosoitteessa ennen viraston aukiolon päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Itä-Suomen hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu
260 €.
Itä-Suomen hallinto-oikeuden yhteystiedot
Käyntiosoite: Minna Cantin katu 64, Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500
Sähköposti: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Aukioloaika: klo 8.00-16.15

