Kuulutus – luonnonmuistomerkin rauhoitushakemuksesta 28.8.2017

Kuulutus luonnonmuistomerkin rauhoitushakemuksesta, Kangas-Mäkelän
isopetäjä, Pirttikoski Ylinenoja, Pyhäjoki
Kohde
Vanha isopetäjä
Ylisenojantie 71
86160 Pirttikoski
tila: Kangas-Mäkelä Rno 625-404-8-24
Hakija:
Seppo Keskitalo ja Lele Keskitalo
Ylisenojantie 71
86160 Pirttikoski
Luonnonmuistomerkki, jolle rauhoitusta haetaan:
Luonnonmuistomerkkinä halutaan rauhoittaa vanhan Mäkelän pihapiirissä
ollut vanha ns. isopetäjä.
Perustelut
Isopetäjä on vanhan Mäkelän pihapiirissä kasvanut suuri mänty. Isopetäjän
Kuva: Kangas-Mäkelän isopetäjän
ympärysmitta on 2,28 cm (1,30 metrin korkeudelta). Nykyiset omistajat
sijaintipaikka ympyröitynä.
muistelivat, että talon silloinen isäntä oli ääneen suunnitellut tekevänsä
petäjästä kahden hevosen vedettävän peltopölkyn. Ajatus ei saanut muun väen hyväksyntää ja jäi
tekemättä.
Ennen sotia ja sotien aikana petäjässä oli asennettuna kideradion antenni, jonka kiinnitysosia arveltiin puussa
olevan edelleen. Petäjän vieressä on vanha aitta vuosiluvulla 1775. Aitassa on katteena päällekkäin alinna
tuohikate sitten pärekate ja tiilikate päällimmäisenä. Rungon vahvuuden ja kasvupaikan perusteella puun voi
arvioida hyvinkin olevan jopa 300 vuoden ikäinen. Latvaosistaan petäjä on hyvin runsasoksainen. Oksat
alkavat noin 5 metrin korkeudelta.
Petäjien rauhoittamisella halutaan osaltaan olla mukana Suomi 100 vuotta tapahtumissa kuntaliiton
suosituksen mukaisesti. Kohdetta ei voida käyttää nähtävyyskohteena pihapiiriin yhteyteen sijoittumisensa
johdosta.
Lupaperuste:
Luonnonmuistomerkkinä voidaan rauhoittaa luonnonsuojelulain (LSL 1096/1996) 23 §:n nojalla puu, puuryhmä,
siirtolohkare tai muu vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen
merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella. Päätös tehdään
maanomistajan hakemuksesta tai suostumuksella. Rauhoituspäätöksessä osoitetaan luonnonmuistomerkin
sijainti. Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen ja turmelu on kielletty (LSL 23 § 3 mom).
Päätöksessä ei voida antaa tarkentavia suojelumääräyksiä.
Lupaviranomainen:
Muualla kuin valtion maalla päätöksen luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta tekee kunta. Kunnassa
päätöstoimivalta on kunnanvaltuustolla, jos päätöstoimivaltaa ei ole siirretty edelleen.
Hakemusasiakirjojen nähtävänä pito:
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 29.8.–13.9.2017 välisen ajan Pyhäjoen kunnantalon
aukioloaikoina os. Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki. Hakemuksesta tiedotetaan myös naapurikiinteistöjen omistajia.
Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen:
Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen varaa hakemuksen johdosta ottamisalueen kiinteistöihin
rajoittuvien kiinteistöjen ja muille lähialueen omistajille ja haltijoille tilaisuuden tulla kuulluksi. Myös muut saavat
ilmaista hankkeesta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena tai sähköpostilla
viimeistään 13.9.2017 Pyhäjoen kuntaan os. Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki tai sähköpostilla
vesa.ojanpera@pyhajoki.fi.
Lisätiedot:
Lisätietoja rauhoitushakemuksesta antaa asiaa valmisteleva ympäristösihteeri Vesa Ojanperä,
puh: 040 359 6073, s-posti: vesa.ojanpera@pyhajoki.fi, osoite: Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki
Pyhäjoella 28.8.2017
Tiedoksi:

Vesa Ojanperä, ympäristösihteeri
Luonnonmuistomerkin lähialueen naapurikiinteistöjen maanomistajat
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: kirjaamo, sähköisesti
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