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Häme
Luonnonvarayksikkö

PÄÄTÖS LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESTA (luonnonsuojelulaki 24.1 §)
MAANOMISTAJAT
lkka Kamppila, Keinumäentie 15, 17200 VÄÄKSY
Pirjo Kamppila, Keinumäentie 15, 17200 VÄÄKSY
saantitodistuksin

.VIREILLE

17.9.2020

TIEDOT RAHOITUSKOHTEESTA
Kohde
Huipunkallion luonnonsuojelualue
Kunta:
Asikkala
Kiinteistö:
Huipunkallio (16-417-18-68)
Pinta-ala:
yht 8,1 ha (määräala)
Alue on osoitettu tämän päätöksen liitteenä olevassa kartassa rasteroituna.

Aluekuvaus
Alue on luonnontilainen, pitkään hakkuiden ulkopuolella ollut pääosaltaan
jyrkkärinteinen avo- ja jäkäläkallioinen ala ja rinteen lakialueella kuivahkon
kangasmetsän mäntypuustoinen ala ja. Puusto on osin yli 120-vuotiasta.
Maastonmuotojen ja kasvuolosuhteiden vaihtelu on synnyttänyt alalle
pienialaisten elinympäristöjenmosaiikkina pieniä suo- ja kangasmetsälaikkuja.
Kohteen erityispiirteinä kallio- ja jäkäläalat ovat eroosioherkkiä.
Alue on pitkäaikaisen luontaisen kehityksen myötä puuston ikä- ja
läpimittarakenteeltaan vaihteleva ja pieniin elinympäristöihin on keskittynyt
lahopuuta maalahopuina ja järeinä yksittäisinä runkoina. Alalla on lisäksi
metsäpalon vioittamia puuyksilöitä. Kohdealaan sisältyy alueen luontotietoa
välittävä metsäpolku opasteineen (Salonsaarenmetsäpolku), joka on merkitty
liitekarttaan.
Tällä luonnonsuojelualueen perustamispäätöksellä toteutetaan vapaaehtoista
metsiensuojeluohjelma METSOa. Alue täyttää Metso-ohjelman luokissa
I ja II esitetyt kriteerit jyrkän rinteen luonnontilaisena metsänä ja vaihtelevien
elinympäristöjen kalliometsäalana.
Alue kytkeytyy luonnonsuojelulailla (LsL 24 §) suojeltuun yksityiseen
luonnonsuojelualueeseen Kylä-Eskolan luonnonsuojelualue (YSA206739).
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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Sopimus
Maanomistajat ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
ovat sopineet 30.9.2021 päivätyllä sopimuksella luonnonsuojelulain 24 §:ssä
tarkoitetun korvauksen suuruudesta, joka maksetaan sopimuksen mukaisesti
maanomistajille päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus suostuu
hakemukseen ja määrää siinä 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;
- maastopyöräily koko suojelualueella kalliokasvillisuuden ja jäkälien
suojelemiseksi kulutus- ja eroosiovaurioilta;
- moottoriajoneuvoilla liikkuminen;
- luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten
pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen sekä niidenpesien hävittäminen;
- selkärangattomien eläinten pyydystäminen ja kerääminen;
- kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai
vaikuttaa epäedullisesti luonnonoloihin tai eliölajien säilymiseen;
2) Sallitut toimenpiteet:
Edellä olevien määräysten estämättä alueella sallitaan:
- muu jokamiehenoikeudella tapahtuva liikkuminen kuin pyöräily sekä syötävien
marjojen ja syötävien ruokasienien poimiminen;
- vierasperäisten eläin- ja kasvilajien torjuminen asianomaisen lainsäädännön
mukaisesti;
- metsästyslain mukainen metsästäminen maanomistajan luvalla;
- liitekarttaan merkityn luontopolun ylläpito- ja huoltotyöt, enintään 3 metrin
kokonaisleveydeltä, polun keskiviivan eri puolille;
- linnunpönttöjen sijoittaminen;
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 MAASTOSSA
Luonnonsuojelualue merkitään kiinteistörekisteriin ja peruskartalle
luonnonsuojelulain edellyttämällä tavalla.

PERUSTELUT
Luonnonsuojelualueen perustaminen täydentää
luonnonsuojelualueverkostoa. Alueen suojelu on luonnon
monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tarpeellista.

SOVELLETUT LAINKOHDAT
Luonnonsuojelulaki 10 ja 24 §.

MUUTOKSENHAKU
ELY-keskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta
hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

LISÄTIEDOT
Lisätietoja päätöksestä antaa ylitarkastaja Soile Hiitola,
p. 050 396 0075.
Tämän päätöksen on esitellyt ylitarkastaja Soile Hiitola ja ratkaissut yksikön
päällikkö Merja Suomalainen. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä
hyväksynnästä on asiakirjan lopussa
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maanomistajille saantitodistuksin
Ympäristöministeriö, kirjaamo@ym.fi
Asikkalan kunta, kirjaamo@asikkala.fi
Maanmittauslaitos, asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
Päijät-Hämeen liitto, toimisto@paijat-hame.fi
Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri, etela-hame@sll.fi
Suomen metsäkeskus, kirjaamo@metsakeskus.fi
Hämeen poliisilaitos, kirjaamo.hame@poliisi.fi
Metsähallituksen luontopalvelut, kirjaamo@metsa.fi
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