Diaarinumero POKELY/214/2022
PÄÄTÖS LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESTA (Luonnonsuojelulaki 24.3§)
LUONNONSUOJELUALUEEN NIMI JA TUNNUS
Nimi: Kesonsuon luonnonsuojelualue 34
Suojelualuetunnus: YSA
KOHDE
Kiinteistötunnus: 146-432-14-31, 146-433-18-7 ja 146-433-11-17
Kiinteistön nimi: Kuivaniemi, Kuoppa-aho ja Alalahti
Kunta: Ilomantsi
Suojelualueen pinta-ala: Kuivaniemi 13,3 ha, Kuoppa-aho 8,1 ha ja Alalahti 6,5 ha
Omistaja: Jouko Kärnä
Alue on merkitty päätöksen liitteenä olevalle kartalle.
ALUEEN KUVAUS
Alue kuuluu soidensuojeluohjelman kohteeseen Kesonsuo SSO070184. Alue kuuluu
Natura 2000 -verkoston kohteeseen Kesonsuo, Palokangas-Selkäkangas-Syväysjoki
FI0700011.
KUULEMINEN
Omistajaa on yritetty tavoittaa kirjeitse 23.3.2017 ja 6.10.2021, mutta 2021 lähetetty kirje
on palautunut vanhentuneen osoitetiedon vuoksi. Kuulemiskirje on annettu omistajalle
tiedoksi yleistiedoksiantona. Yleistiedoksianto on julkaistu 21.2.2022 Pohjois-Karjalan
ELY-keskuksen verkkosivuilla ja 21.2.2022 päivänä ilmestyneessä sanomalehti
Karjalaisessa. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä 21.2.–22.3.2022.
LAUSUNNOT
Ilomantsin kunnalta on pyydetty asiasta lausuntoa 16.2.2022 päivätyllä lausuntopyynnöllä.
Kunta ei antanut asiasta lausuntoa.
ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus perustaa edellä mainitun ja liitekartalle merkityn
luonnonsuojelualueen, jolla ovat voimassa seuraavat rauhoitusmääräykset:
Yleiset rajoitukset
Alueella on kielletty:
- ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen;
- metsänhakkuu sekä muu kasvien tai niiden osien ja sienten ottaminen tai
vahingoittaminen;
- maa-aineksien tai kaivoskivennäisten ottaminen tai maa- tai kallioperän vahingoittaminen;
- moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttäminen maastossa sulan maan aikana;
- rakennuksien, rakennelmien tai teiden rakentaminen.
Edellä olevien määräysten estämättä alueella sallitaan:
- marjojen ja hyötysienien poiminta;
- vierasperäisten eläin- ja kasvilajien poistaminen;
- luonnonsuojeluviranomaisen luvalla tehtävä tutkimus sekä
- luonnonsuojeluviranomaisen vahvistaman hoitosuunnitelman mukaiset
toimenpiteet.

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.
PERUSTELUT
Luonnonsuojelulain 24 §:n 3 momentin nojalla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi
ilman maanomistajan hakemusta tai suostumusta perustaa luonnonsuojelualueeksi myös
muun yksityisen alueen, jos alue sisältyy valtioneuvoston hyväksymään luonnonsuojeluohjelmaan.
Päätöksellä toteutetaan valtakunnallista soidensuojeluohjelmaa ja Natura 2000 –verkoston
suojelutavoitteita. Alue kuuluu soidensuojeluohjelman kohteeseen Kesonsuo
(SSO070184) ja Natura 2000 -verkoston kohteeseen Kesonsuo, Palokangas-Selkäkangas-Syväysjoki (FI0700011). Kyseessä olevan alueen suojelu on tarpeen luonnon
monimuotoisuuden ja kauneuden säilyttämiseksi. Alue täyttää luonnonsuojelulain 10.2 §:n
mukaiset luonnonsuojelualueen perustamisedellytykset.
Alueen vapaaehtoisesta suojelusta ei ole päästy sopimukseen, koska omistajaa ei ole
tavoitettu.
KORVAUKSET
Luonnonsuojelualueen perustamispäätöksestä maanomistajalle aiheutuvan merkityksellisen haitan korvaa valtio. Mikäli korvauksesta ei voida sopia maanomistajan ja PohjoisKarjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen välillä, korvaukset ratkaistaan maanmittaustoimituksessa, jota maanomistaja voi hakea maanmittauslaitokselta.
SOVELLETUT LAINKOHDAT
Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 10.2 §, 24 §, 61 §
Hallintolaki (434/2003) 62 §
LUONNONSUOJELUALUEEN MERKITSEMINEN MAASTOON JA KIINTEISTÖREKISTERIIN
Luonnonsuojelualue merkitään kiinteistörekisteriin. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
merkitsee alueen maastoon siten kuin siitä on erikseen säädetty.
MUUTOKSENHAKU
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen
muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valitusosoitus on liitteenä.
ASIAKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt luonnonsuojeluasiantuntija Säde Neitola ja ratkaissut yksikön
päällikkö Sirkka Hakalisto. Merkintä hyväksynnästä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

LIITTEET
Kartta
Valitusosoitus
LISÄTIETOJA PÄÄTÖKSESTÄ
Luonnonsuojeluasiantuntija Säde Neitola, puh. 0295 026 166
PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO
Päätös annetaan yleistiedoksiantona
Tätä luonnonsuojelualueen perustamispäätöstä koskeva ilmoitus julkaistaan huhtikuun
21. päivänä 2022 sanomalehti Karjalaisessa ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen
internetsivulla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan kaikkien asianosaisten osalta
tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisesta.
PÄÄTÖS TIEDOKSI
Ilomantsin kunta (sähköisesti)
Maanmittauslaitos (sähköisesti)
Metsähallitus / kirjaamo (sähköisesti)
Suomen Metsäkeskus, Pohjois-Karjala (sähköisesti)
PÄÄTÖKSEN MAKSULLISUUS
Maksutta

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä kirjallisesti Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
Valitusaika
Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää
lukuun ottamatta. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:
− Jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille,
tiedoksisaantipäivä ilmenee päätöksessä olevasta leimasta.
− Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistuksella, tiedoksisaantipäivä ilmenee saanti todistuksesta.
− Jos päätös on lähetetty postitse tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi
seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene. Viranomaisen tietoon asia
katsotaan tulleen kirjeen saapumispäivänä.
− Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle
(sijaistiedoksianto) katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä
tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä.
− Jos päätös tai kuulutus sen nähtävänä pitämisestä on julkaistu sähköisesti julkisella kuulutuksella
tai virallisessa lehdessä, katsotaan tiedoksisaannin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä
päivästä, jolloin kuulutus on julkaistu.
− Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
− Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun
asiakirja on noudettu viranmaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.
Valituskirjelmän sisältö
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
− valittajan nimi ja yhteystiedot
− se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, joihin oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan
toimittaa
− päätös, johon haetaan muutosta
− miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä
perusteella muutoksia vaaditaan.
− mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamies, on valituskirjelmässä
ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa
ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen
uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden
muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon
tulleeseen seikkaan.

Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
− valituksenalainen päätös valitusosoituksineen alkuperäisenä tai jäljennöksenä
− 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 valtakirja; mikäli asiamiehenä toimi asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan
saanut oikeudenkäyntiavustaja, valtakirja tulee esittää vain, mikäli hallinto -oikeus niin määrää

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmän voi toimittaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen,
lähetin välityksellä, postitse maksettuna postilähetyksenä, telekopiona tai sähköpostina.
Valituskirjelmän lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen on saavuttava
viranomaiselle virka-aikana ennen valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia. Jos valitusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto,
valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen. Valituksen voi tehdä
myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Käsittelymaksu
Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukainen
oikeudenkäyntimaksu 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa
maksua ei peritä.

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite
PL 1744
70101 Kuopio

Käyntiosoite
puhelinvaihde: 029 56 42500
Minna Canthin katu 64
f aksi: 029 56 42501
70100 Kuopio
sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.f i

Kesonsuon luonnonsuojelualue 34, YSA

Lähde: Maanmittauslaitos
Mittakaava 1:8000

Tämä kartta liittyy Pohjois-Karjalan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen 14.4.2022 tekemään
päätökseen POKELY/214/2022

®

146-432-14-31, 146-433-18-7, 146-433-11-17
Pinta-ala yhteensä noin 27,9 ha

Pohjois-Karjalan ELY/14.4.2022
HUOM! Kartan tausta-aineistot ja kiinteistörajat ohjeellisia.
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