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RAUHOITUSMÄÄRÄYKSET 

Rauhoitusmääräykset räätälöidään kullekin Tuusulan kunnan omistukseen jäävälle alueelle siten, että niin luontoarvot, vir-
kistystarpeet kuin maisema-arvotkin tulevat huomioiduksi. Tarvittaessa hoito- ja käyttösuunnitelmassa voidaan tarkemmin 
määritellä myös muita toimenpiteitä, kuten uusien ulkoilureittien perustaminen, virkistystä palvelevien rakenteiden ja mai-
semanhoitoa koskevien hoitotoimenpiteiden toteuttaminen. 

 

I Yleiset rajoitukset              Alueella on kielletty: 

- metsänhakkuu ja muut metsänhoitotoimet; 
- elävien ja kuolleiden kasvien, kasvinosien ja sienien ottaminen tai vahingoittaminen; 
- ojien kaivaminen ja muu maa- ja kallioperän vahingoittaminen, muuttaminen ja sen ai-

nesten ottaminen;  
- rakennusten, rakennelmien, teiden ja polkujen rakentaminen; 
- moottoriajoneuvolla liikkuminen; 
- luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttämi-

nen tai niiden pesien hävittäminen ja selkärangattomien eläimien pyydystäminen tai ke-
rääminen sekä;  

- kaikenlainen muu toiminta, joka muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedul-
lisesti luonnonoloihin tai eliölajien säilymiseen. 

                                                                                                                                            

II Sallitut toimenpiteet Edellä olevien määräysten estämättä alueella on sallittu: 

- marjojen ja hyötysienien poiminta; 
- alueella on sallittu riistaeläinten ja rauhoittamattomien eläinten metsästys.   
- polkujen ylläpito ja kunnostus; 
 

III Poikkeuslupa                 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen luon-
nonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyksistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen 
perustamistarkoitusta ja on tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta. 

 



 

SUOSTUMUS LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESTA OSANA SUOMEN ITSENÄISYYDEN JUH-
LAVUODEN KAMPANJAA ”LUONTOLAHJANI SATAVUOTIAALLE”. 

 

MAANOMISTAJA Tuusulan kunta 

  

SUOSTUMUKSEN TARKOITUS   

 Tällä suostumuksella allekirjoittanut hyväksyy pysyvän luonnonsuojelualueen perus-
tamisen, rauhoitusmääräykset sekä korvauksen siten kuin luonnonsuojelulain 24.1 
§:ssä on säädetty. 

KOHDE Kunta: Tuusulan kunta 

 Tila: xxx (kiinteistötunnus) 

 Pinta-ala: määräala, noin x ha (merkitty liitekarttaan)  

 Omistaja: xx (lainhuuto xx) 

Suojelukohde: Itsenäisyyden juhlavuoden suojelukohde 

 

KOHDEKUVAUS Alueen kuvailuteksti… 

Alue rauhoitetaan osana Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kampanjaa ”Luontolah-
jani satavuotiaalle”.  

 

KORVAUS Maanomistaja ei vaadi korvauksia suojelualueen perustamisesta.  

 

VAKUUTUS Tilan rasitustodistuksesta ja rekisteriotteesta x.x.200x ilmenevät tilaan kohdistuvat 
kiinnitykset ja rasitteet. Tilan omistaja vakuuttaa, ettei sovittuun määräalaan kohdistu 
muita vastaavia käyttöoikeuden rajoituksia tai kiinnityksiä. 

 X elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edustajat ovat tutustuneet rauhoitetta-
vaan alueeseen x.x.200x. Tilan omistaja vakuuttaa, että rauhoitettava alue on siinä 
kunnossa kuin se oli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edustajien arvioi-
dessa alueen maastossa. 

   

SITOUMUS Tilan omistaja sitoutuu olemaan tekemättä sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat vastoin 
asetettaviksi esitettyjä käyttöoikeuden rajoituksia, kunnes elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus tekee lopullisen luonnonsuojelulain 24 §:n mukaisen luonnonsuojelu-
alueen perustamispäätöksen. Mikäli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei ole 
kuuden (6) kuukauden kuluessa tämän suostumuksen allekirjoittamisesta tehnyt 
luonnonsuojelualueen perustamispäätöstä, eikä muuta ole erikseen sovittu, tämä 
suostumus raukeaa. 

Maanomistaja irtisanoo rauhoitusmääräysten kanssa ristiriidassa olevat sopimukset 
välittömästi sen jälkeen, kun suojelualueen perustamispäätös on lainvoimainen.  

 

 

 

 

MAANOMISTAJAN EHDOTUS LUONNONSUOJELUALUEEN NIMEKSI 

 

 

 



___________________________________________________ 

 

 

 

ALLEKIRJOITUKSET  

  

 Maanomistaja: 

 

 Aika  ja paikka 

 

 __________________________ 

 

 __________________________ 

  N,N    

 

   

 

 

  

LIITTEET Kartta  

 


