
RUUTANAN LUONNONSUOJELUALUEEN LAAJENNUSOSAN ESITTÄMINEN 
RAUHOITETTAVAKSI 

 
Rakla 20.4.2016 § 29 Ympäristönsuojelusuunnittelija Katriina Peltonen: 
 
  Kunnat voivat hakea omistamilleen alueille yksityismaiden luon-

nonsuojelualueen perustamista METSO-ohjelman (Etelä-Suomen 
metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma) kautta. Ympäristön-
suojeluyksikkö on yhteistyössä infrapalvelujen kanssa valmistellut 
kiinteistöillä Knuutila (Rn:o 536-418-21-2) ja Korpiniitty (Rn:o 536-
418-1-108) sijaitsevan alueen (liite 1) ehdottamista suojeltavaksi 
METSO-ohjelmalla. Suojeluun ehdotettava alue on pinta-alaltaan 
noin 61 ha ja sijaitsee Siuron kaupunginosassa 4.12.1984 annetul-
la päätöksellä rauhoitetun Ruutanan luonnonsuojelualueen vieres-
sä. 

   
  Pirkanmaan ELY-keskus on maastokatselmuksen perusteella to-

dennut, että Ruutanan suojeluun ehdotettavalla alueella on 
METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintakriteerit täyttäviä met-
säkuvioita. Pirkanmaan ELY-keskukselle on toimitettu tieto kaavoi-
tustilanteesta ja arvio luonnonsuojelualueen perustamisesta koi-
tuvasta taloudellisesta menetyksestä sekä pyydetty arviota luon-
nonsuojelualueen perustamisesta maksettavasta korvauksesta. 

 
  Pirkanmaan ELY-keskus on tarjonnut Nokian kaupungille 162 000 

€ suuruista korvausta luonnonsuojelualueen perustamisesta alueel-
le. Alueen maanomistus jäisi kaupungille samalla tavoin kuin nykyi-
senkin Ruutanan suojelualueen maanomistus. 

 
  Suojeluun ehdotettavan alueen luoteis- ja pohjoispuolella sijaitse-

vat Patria Aviation Oy:n moottoritehdas ja -huoltamo, Agco Power 
Oy:n moottoritehdas ja Siuron metsästysyhdistys ry:n ampumarata. 
Suojeluun esitettävän alueen luontoarvot ovat muodostuneet edellä 
mainittujen toimintojen aikana ja niistä huolimatta. Voidaan siis to-
deta, että suojeluun ehdotettavan alueen luontoarvot ovat sellaisia, 
ettei kyseisten toimintojen aiheuttama melu tai muu häiriö heikennä 
niitä. 

 
  Ympäristönsuojeluyksikkö on pyytänyt asiasta lausuntoa kaupun-

ginhallituksen kaavoitusjaostolta, tekniseltä lautakunnalta ja va-
paa-aikalautakunnalta. Lausunnoissa todetaan, ettei ko. lauta-
kunnilla tai kaavoitusjaostolla ole asiasta huomautettavaa. Kau-
punginhallituksen kaavoitusjaosto toteaa lausunnossaan, ettei suo-
jelualueen laajentamiselle maankäytön suunnittelun kannalta kat-
soen ole estettä ja ettei alue soveltuisi hyvin asuntorakentamiseen 
maastonmuotojensa vuoksi. 

 
  Alueen hakeminen luonnonsuojelulailla rauhoitettavaksi on samalla 

vastine Nokian luonto ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkan-
maan luonnonsuojelupiiri ry:n kaupunginhallitukselle 12.1.2015 te-
kemään aloitteeseen. 

   
 ./. Liite 1. Suojeluohjelmaan esitettävän alueen kartta 
  Liite 2. Alueelle esitettävät rauhoitusmääräykset 



  Liite 3. Tarkempi kuvaus suojeluun ehdotettavasta alueesta 
  Liite 4. Alueen rauhoittamista koskevat lausunnot 
   

Rak.tark:  Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää  
 
  esittää kaupunginhallitukselle, että se hakisi Pirkan-

maan ELY-keskukselta luonnonsuojelualueen perus-
tamista liitteessä 1 esitetylle alueelle kiinteistöille 
Knuutila (536-418-21-2) ja Korpiniitty (536-418-1-108) 
162 000 euron korvausta vastaan liitteen 2 mukaisin 
rauhoitusmääräyksin. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
_______________ 
 

Kh 30.5.2016 § 213 Alueen metsoinventointiraportti on valmistunut syksyllä 2011. Kau-
punki on vuonna 2013 päättänyt suojella alueen metsiä omilla pää-
töksillään, merkitä suojelun metsäsuunnitelmaan ja ottaa sen huo-
mioon maankäytön suunnittelussa ja liikuntareittien rakentamises-
sa. 

 
 ./. Liitteet: 
  Liite 1. Suojeluohjelmaan esitettävän alueen kartta 
  Liite 2. Alueelle esitettävät rauhoitusmääräykset 
  Liite 3. Tarkempi kuvaus suojeluun ehdotettavasta alueesta 
  Liite 4. Alueen rauhoittamista koskevat lausunnot 
  Liite 5. Nokian Luonto ry:n ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin aloi-

te (ilman liitteitä) 
 
  Kaupunginhallituksen sähköiseen työtilaan on tallennettu selvitys 

alueen metsätaloudellisesta arvosta. 
 

Kj:  Kh päättää  
 
  hakea Pirkanmaan ELY-keskukselta luonnonsuojelu-

alueen perustamista liitteessä 1 esitetylle alueelle kiin-
teistöille Knuutila (536-418-21-2) ja Korpiniitty (536-
418-1-108) 162 000 euron korvausta vastaan liitteen 2 
mukaisin rauhoitusmääräyksin, sillä edellytyksellä että 
päätös ei aiheuta rajoituksia alueen lähistöllä sijaitse-
valle yritystoiminnalle ja sen kehittämiselle. 

 
 Samalla kaupunginhallitus toteaa tämän päätöksen 

olevan vastaus esityslistan liitteenä olevaan, asiaa 
koskevaan aloitteeseen. 

 
Päätös: Asiasta käydyn keskustelun kuluessa kaupunginhalli-

tuksen jäsen Raija Nurminen esitti kaupunginhallituk-
sen jäsen Jarmo Korkin kannattamana asian palautta-
mista lisävalmistelua varten.  

 
 Asian palauttamisesta käydyn keskustelun päätyttyä 

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laitinen tote-



si, että kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa 
asian. 

 
 Kaupunginhallituksen kokous keskeytettiin tämän asi-

an käsittelyn jälkeen kello 17.51. Kaupunginhallituksen 
kokousta jatkettiin kello 19.12, Pirkanmaan sairaanhoi-
topiirin toteutumasta järjestetyn keskustelutilaisuuden 
jälkeen. 

  _______________  
 
Kh 26.9.2016 Kaupunginhallituksen kokouksessa 30.5.2016 esille nousi mm. 

seuraavia kysymyksiä: 
- Mitä alueen rauhoittaminen merkitsisi lähialueen metsille (mm. 

tuholaisten ja niiden inventoinnin näkökulmasta)? 
- Alueen rajaus asutukseen (maasto-olosuhteisiin ja joukkolii-

kenneväylään) nähden? 
- Mitkä ovat mahdolliset rajoitteet naapuritonteille ja lähialueen 

kaavan mukaiselle käytölle? 
- Miten alue käytännössä merkitään? 
 
Näihin kysymyksiin vastaten ympäristönsuojeluyksikkö on toimitta-
nut liitteenä (6a ja 6b) olevan selvityksen. 
 

  Alueen hakeminen luonnonsuojelulailla rauhoitettavaksi olisi samal-
la vastaus Nokian luonto ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pir-
kanmaan luonnonsuojelupiiri ry:n kaupunginhallitukselle 12.1.2015 
tekemään aloitteeseen. Tähän liittyen kaupunginhallitus vastaanotti 
kokouksensa 12.9.2016 aluksi Siuron arvokkaiden metsien suoje-
lemiseksi tehdyn vetoomuksen, jonka Kaija Helle ja Keijo Rantanen 
Nokian luonto ry:stä luovuttivat kaupunginhallitukselle. (Net-
ti)vetoomuksessa oli yli tuhat allekirjoittajaa, joista luovuttajien mu-
kaan nokialaisia oli noin 500 ja siurolaisia noin 250. 
 

 ./. Liitteet: 
  Liite 1. Suojeluohjelmaan esitettävän alueen kartta 
  Liite 2. Alueelle esitettävät rauhoitusmääräykset 
  Liite 3. Tarkempi kuvaus suojeluun ehdotettavasta alueesta 
  Liite 4. Alueen rauhoittamista koskevat lausunnot 
  Liite 5. Nokian Luonto ry:n ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin aloi-

te (ilman liitteitä) 
  Liite 6a. Ympäristönsuojeluyksikön selvitys Ruutanan luonnonsuo-

jelualueen laajentamisesta 
  Liite 6b. Ote metsähallituksen luonnonhoito-oppaasta 
  Liite 7. Vetoomus Siuron metsien suojelemiseksi (1. sivu) 
 

Kaupunginhallituksen sähköiseen työtilaan on tallennettu selvitys 
alueen metsätaloudellisesta arvosta. Sen mukaan puuston käypä 
arvo alueella olisi noin 340 000 euroa, josta lähivuosina mahdolli-
sen puukaupan arvo olisi noin 170 000 euroa. Tämän puukaupan 
toteuttaminen olisi kuitenkin epätodennäköistä, ottaen huomioon 
kaupungin aiemmin tekemät päätökset Ruutanan alueen suojelusta 
kaupungin omin, metsäsuunnitelmallisin toimin.  
 



Edellä olevasta rakennus- ja ympäristölautakunnan esittelytekstistä 
käy ilmi, että Metso-korvaus olisi euromäärältään 162 000 euroa. 
 
Kj:  Kh päättää  
 
  hakea Pirkanmaan ELY-keskukselta luonnonsuojelu-

alueen perustamista liitteessä 1 esitetylle alueelle kiin-
teistöille Knuutila (536-418-21-2) ja Korpiniitty (536-
418-1-108) 162 000 euron korvausta vastaan liitteen 2 
mukaisin rauhoitusmääräyksin, sillä edellytyksellä että 
päätös ei aiheuta rajoituksia alueen lähistöllä sijaitse-
valle yritystoiminnalle ja sen kehittämiselle. 

 
 Samalla kaupunginhallitus toteaa tämän päätöksen 

olevan vastaus esityslistan liitteenä olevaan, asiaa 
koskevaan aloitteeseen. 

 
Päätös: 

 
 


