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Ilmoitus yleistiedoksiannosta
Asia
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt luonnonsuojelulain 24 §:n mukaisen päätöksen yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Ruoveden kunnassa sijaitsevalle kiinteistölle Mäyrysaari
RN:o 1:91 (kiinteistötunnus 702-415-1-91).
Luonnonsuojelualueen pinta-ala on noin 9,8 hehtaaria.
Tiedoksianto
Päätöstä koskeva ilmoitus on julkaistu Pirkanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla 21.6.2022
Liitteenä alueen rauhoitusmääräykset ja kartta.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta.
Nähtävilläpito
Päätös pidetään nähtävillä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa osoitteessa Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere, 29.7.2022
saakka ja sen voi pyytää annettavaksi tai toimitettavaksi kirjaamosta
(kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi).
Asian diaarinumero on PIRELY/2515/2022.
Lisätiedot
Ylitarkastaja Kaj Koivisto, puh. 0295 036 344, kaj.koivisto@ely-keskus.fi
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Pirkanmaa

Perustetulla luonnonsuojelualueella on voimassa seuraavat rauhoitusmääräykset:

I Yleiset rajoitukset









Alueella on kielletty:

metsänhakkuu, lahopuiden poistaminen sekä muu kasvien ja kasvinosien
ottaminen sekä vahingoittaminen, marjoja ja sieniä lukuun ottamatta,
ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen sekä kaikenlainen muu
maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja sen ainesten ottaminen,
selkärankaisten eläimien tappaminen, pyydystäminen, häiritseminen ja pesien
vahingoittaminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen
keräämistarkoituksessa,
rakennusten, rakennelmien, teiden ja polkujen rakentaminen,
liikkuminen moottoriajoneuvoilla,
maastokilpailut ja harjoitukset, mukaan lukien myös kaikki järjestetty luonteeltaan
yksityinen toiminta ja tapahtumat, jotka saattavat aiheuttaa maaston kulumista,
leiriytyminen ja avotulenteko,
samoin kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa
tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen.

II Alueella sallitut toimenpiteet
 haitallisten vierasperäisten kasvi- ja eläinlajien poistaminen ELY-keskuksen
hyväksymällä tavalla,
 rakennuksille vaaraa aiheuttavien puiden kaataminen. Kaadetut puut tulee jättää
suojelualueelle lahopuustoksi,
 olemassa olevan sähkölinjan käyttö ja kunnossapito.
III Poikkeuslupa
Edellä olevista määräyksistä saadaan poiketa luonnonsuojelulain 24 §:n mukaisesti;
ELY-keskus voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen luonnonsuojelualuetta
koskevista rauhoitusmääräyksistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen
perustamistarkoitusta ja on tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta.
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