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D/584/11.01.04/2022

LUONNONMUISTOMERKIN RAUHOITTAMINEN, 
KAKSI MÄNTYÄ, VARKAUS

Keski-Savon ympäristölautakunta 24.11.2022

Ympäristönsuojeluviranomainen on vastaanottanut 29.8.2022 yksityishen-
kilöltä luonnonsuojelulain (1096/1996) 26 §:n mukaisen hakemuksen luon-
nonmuistomerkin rauhoittamisesta Varkauden kaupungissa kiinteistöllä Ko-
tipuro 915-424-12-14. 

Hakemus koskee kahden kookkaan männyn suojelua Joenmäentien varrella. 
Rauhoitusta haetaan puiden maisemallisen merkityksen ja harvinaisuuden 
vuoksi. Tien varrella oleva pohjoisempi mänty on ympärysmitaltaan rinnan-
korkeudelta mitattuna 235 cm ja eteläisempi mänty 200 cm. Hakija on ar-
vioinut mäntyjen iäksi 150-200 vuotta. Hakija omistaa kiinteistön Kotipuro 
RN:o 12:14, jonka alueella puut sijaitsevat. Puut eivät sijaitse Joenmentien 
(Joenmäenvuoren metsätie) tiealueella eivätkä kotirauhan suojaamassa pi-
hapiirissä. 

Hakemuksesta on pyydetty lausuntoa Pohjois-Savon ELY-keskukselta. 
ELY-keskus toteaa 27.9.2022 saapuneessa lausunnossaan pitävänsä ajatusta 
luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta kannatettavana. Ympäristösihteeri 
on käynyt kohteessa 27.7.2022. 

Luonnonsuojelulain 23 §:n mukaisesti puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu 
niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, 
maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaan syyn vuoksi 
on aihetta erityisesti suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuis-
tomerkiksi. Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen tai turme-
leminen on kielletty. 

Luonnonsuojelulain 26 §:n mukaisesti yksityismaalla kunta päättää alueen 
omistajan hakemuksesta 23 §:ssä tarkoitetun luonnonmuistomerkin rauhoit-
tamisesta. 

Päätösesityksen liitteet:
- Kartta ja kuvat mäntyjen sijainnista kiinteistöllä 915-424-12-14
- Muutoksenhakuohje Itä-Suomen hallinto-oikeuteen

Päätösesityksen oheismateriaali nähtävillä extranetissä:
- Hakemusasiakirja 24.8.2022

Valmistelija ja lisätietoja: ympäristösihteeri Marika Limatius, 
p. 040 673 8488, marika.limatius@leppavirta.fi
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Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta päättää rauhoittaa luonnonmuistomerkik-
si kaksi mäntyä kiinteistöllä Kotipuro 915-424-12-14. 

Rauhoitettujen luonnonmuistomerkkien vahingoittaminen tai turmeleminen 
on kielletty. Hakijan on merkittävä rauhoitus maastoon selvästi havaittaval-
la tavalla. 

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oi-
keuteen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös tiedoksi: Hakija
Metsähallitus
Pohjois-Savon ELY-keskus

Keski-Savon ympäristölautakunta
PÖYTÄKIRJANOTE
24.11.2022

Sivu

____________________________________________________________________________________
Otteen oikeaksi todistaa
Leppävirralla 25.11.2022

Eila Kainulainen

 3



Liite: Kartta ja kuvat mäntyjen sijainnista kiinteistöllä 915‐424‐12‐14 

 
Karttapohja: kartta.paikkatietoikkuna.fi 

   

Harjurannantie
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Kuvat: Keski‐Savon ympäristötoimi 

← Kuva männyistä 

Joenmäentie varrelta. 

(P=pohjoinen, E=eteläinen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ Kuvat mäntyjen rungoista. 

 (P=pohjoinen, E=eteläinen) Mänty (P)  Mänty (E) 

Mänty (P)  Mänty (E) 
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VALITUSOSOITUS 
 

Valitusviranomainen   Muutosta tähän Keski‐Savon ympäristölautakunnan päätökseen saa hakea 

valittamalla Itä‐Suomen hallinto‐oikeudelta. 

Valitusaika ja valituksen toimittaminen 
 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksi saannon 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen 
julkaisemisajankohdasta. 

 
  Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on 

pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu‐ tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä‐Suomen hallinto‐oikeuteen. 

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

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka‐ajan 

päättymistä. 

Itä‐Suomen hallinto‐oikeuden kirjaamon yhteystiedot  

käyntiosoite:     Minna Canthinkatu 64  

postiosoite:     PL 1744, 70101 Kuopio  

puhelin:     029 56 42502  

faksi:     029 56 42501  

sähköposti:     ita‐suomi.hao@oikeus.fi  

aukioloaika:     klo 8–16.15  

 
Valitusoikeus   Valitusoikeus on: 

1)  asianosaisella;  
2)  kunnan jäsenellä; 
3)  rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön‐, 
terveyden‐ tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja 
jonka toiminta‐alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 
4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan 
ympäristövaikutukset ilmenevät; 
5) elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisella; 
6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella; 
 
Elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskuksella on lisäksi oikeus valittaa yleisen 
ympäristön‐ ja luonnonsuojeluedun valvomiseksi tai muusta perustellusta syystä 
sellaisesta päätöksestä, jolla hallinto‐oikeus on muuttanut kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen tekemää lupapäätöstä tai kumonnut lupapäätöksen. 

Valituksen sisältö   Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Itä‐Suomen hallinto‐oikeudelle, on ilmoitettava: 

1)  päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);  
2)  miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
tehtäväksi (vaatimukset); 
3)  vaatimusten perustelut; 
4)  mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 
valittajaan. 
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Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa 
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on 
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 
viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja 
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, 
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valituksen liitteet   Valituskirjelmään on liitettävä: 

1)  valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 
2)  selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta; 
3)  asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

 

Oikeudenkäyntimaksu   Muutoksenhakijalta peritään Itä‐Suomen hallinto‐oikeudessa muutoksenhakuasian 

käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 270 € 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tämän kokouksen päätökset § 67 – 69, 74, 75
koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei 
saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätökseen § 70 - 72
oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

Tämän kokouksen päätökseen § 73
tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Keski-Savon 
ympäristölautakunnalle neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava ja ilmoitettava lisäksi ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, josta oikaisuvaatimus tehdään, 
alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus 
siitä päivästä, josta oikaisuvaatimusaika on luettava.

Yhteystiedot: Keski-Savon ympäristölautakunta
 Savonkatu 39, PL 4
 79101 Leppävirta

Sähköposti:  kunta@leppavirta.fi
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