
Hakija

HAKEMUS

Lähettäjä / Avsändare
SUOMEN RIISTAKESKUS
Sompiontie 1
00730 HELSINKI
029 431 2001
Vastaanottaja / Mottagare
Veli Heikki Ala-Honkola 
Savosentie 3 
64700 Teuva 
Suomi

ML 41 B §:N MUKAINEN POIKKEUSLUPA

PÄÄTÖS

Pvm Nro

29.10.2019 2020-5-000-15033-7

329 Metsästysseura Ajo Ry

Hakija on hakenut poikkeuslupaa seuraavasti:

Haettava lupa voimassa 5 vuotta

Eläinlaji ja lupamäärä:
varis 200 kpl

Eläinlaji ja haettu lupa-aika:
varis 10.3. - 4.5.

Hakemusalue:
Suojattavan paikan
nimi

Luonnovarainen peltopyykanta Metästysseura Ajo
Ry:n alueella

Lähiosoite Savosentie 3
Postinumero 64700
Kaupunki Teuva
Pinta-ala 350 ha

Suojatun alueen tyyppi:
Muu

Kartta johon alue on selkeästi rajattu:
- screenshot_30092019_174955 varis.jpg
- screenshot_30092019_180135 varis 2.jpg
- screenshot_30092019_180501 varis 3.jpg

Selvitys oikeudesta pyydystää tai tappaa hakemuksessa tarkoitettuja eläimiä
alueella, jolla hakemuksessa on tarkoitus käyttää:
Metsästysseura Ajo Ry:n valtuutus.

Poikkeusperusteet:
- eläimistön suojelemiseksi

Kielletyt menetelmät:

- Haen lupaa poiketa metsästyslain 33 §:ssä säädetyistä pyyntivälineitä ja
pyyntimenetelmiä koskevista kielloista seuraavasti:
Ääntä synnyttävä koneellinen laite.
Kasetti/cd soitin
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Hakemuksen perustelut

Välitoimenpiteet

PÄÄTÖS

Syy siitä, miksi mm. kielletyt pyyntivälineet ja pyyntimenetelmät ovat
tarpeen:
- varis: Anotut menetelmät eivät koske tätä lajia.

Selvitys hakemuksen perusteena olevasta vahingosta tai muusta perusteesta

Vahingon suuruus:
- varis: 0 €

Selvitys vahingosta:
- varis: Peltopyykannan väheneminen munien syömisen johdosta.

Keino tai toimenpide:
- varis: Kevätmetsästys muuttoaikana.

Toimenpiteen vaikutukset:
- varis: Pesivän kannan vähentäminen

Anna kuvaus poikkeusluvan tai ilmoitusmenettelyn kohteena olevan
lintulajin kannan tilasta (yksilömääristä) ja käyttäytymisestä alueella.

Yksilömäärä:
- varis: 1000

Kuvaus käyttäytymisestä:
- varis: Variskanta lisääntyy nopeasti ja aiheuttaa tuhoa maassa pesiville
linnuille.

Hakijalta on 2.10.2019 pyydetty lisäselvityksenä tarkennusta karttaliitteistä,
peltopyykannan koosta ja kehityssuunnasta, alueen erityispiirteistä ja
peltopyykannan tilan parantamiseksi tehdyistä toimista. Lisäksi on pyydetty
lisäselvitystä ääntä synnyttävän koneellisen laitteen käyttötarkoituksesta ja
tarpeellisuudesta pyynnissä.

Hakija on toimittanut kirjeitse 11.10.2019 päivätyn lisäselvityksen.
Lisäselvityksessä on tarkennettu hakemuskarttaa. Karttoihin on rajattu
metsästyspaikat. Kartoissa näkyvät vihreät alueet ovat seuran
metsästysaluetta. Lisäksi hakija on selvittänyt, että seuran alueella on 8-10
peltopyyparvea. Peltopyitä on 50-100 kappaletta. Kannan kehityssuunta on
laskeva. Alueen erikoispiirteitä ovat runsaat kesantomaat ja avoimet
laskuojat sekä puronvarret, joissa on runsas suojakasvillisuus. Hakija toteaa
variskannan alueella kasvaneen. Eläinten ruokinnasta seura on luopunut,
jottei ravinnolla houkuteltaisi alueelle variksia. Ääntä synnyttävällä
laitteella pyritään tehostamaan jahtia.

Hakijalle on soitettu lisäselvityksestä 16.10.2019. Puhelun yhteydessä hakija
on todennut alueella harjoitettavan pienpetopyyntiä. Alueella on muutama
pienpetopyyntiporukka, jotka pyytävät lähinnä kettua ja supikoiraa. Alueen
peltopyykanta on hakijan mukaan alkuperäistä, eikä alueelle ole tehty
siirtoistutuksia.

Suomen riistakeskus on päättänyt myöntää poikkeusluvan seuraavasti:
Varis (2020) 150 kpl 10.03.2020 - 04.05.2020
Varis (2021) 150 kpl 10.03.2021 - 04.05.2021
Varis (2022) 150 kpl 10.03.2022 - 04.05.2022
Varis (2023) 150 kpl 10.03.2023 - 04.05.2023
Varis (2024) 150 kpl 10.03.2024 - 04.05.2024

Poikkeusedellytys
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Ehdot

Päätöksen perustelut

Metsästyslain 41 b §:n 1 momentin 4 kohta: kasviston ja eläimistön
suojelemiseksi

Tämä päätös on voimassa viisi vuotta. Lupa on voimassa vuosittain 10.3.-
4.5.

Myönnetään lupa poiketa metsästyslain 33 § 1 momentin 15 kohdassa
säädetyistä pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevista kielloista: ääntä
synnyttävä koneellinen laite.

Poikkeuslupa-alue: Pyynti on sallittu lisäselvityksen karttaliitteillä
merkityiltä paikoilta (liite 1).

Tämän poikkeusluvan nojalla voidaan pyytää lisäselvityksen
karttaliitteeseen rajatuilla metsästyspaikoilla edellyttäen, että luvan
käyttäjällä on alueella siihen muutoin metsästyslain säännösten edellyttämä
oikeus. 

Poikkeusluvan saajan on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle
poikkeusluvan nojalla tapahtuneen pyynnin tuloksesta. Ilmoitus tulee tehdä
Omariista-palvelun kautta (Ohje Omariistan käyttöön löytyy osoitteesta:
http://riista.fi/riistahallinto/sahkoinen-asiointi/) tai toimittamalla oheinen
saalisilmoituslomake postitse (Suomen riistakeskus Pohjanmaa,
Vapaudentie 32 B 22, 60100 SEINÄJOKI) tai sähköpostitse
(pohjanmaa@riista.fi) Suomen riistakeskuksen Pohjanmaan aluetoimistolle
poikkeusluvan voimassaolon päätyttyä seitsemän vuorokauden kuluessa. Jos
poikkeuslupa on myönnetty vuotta pidemmäksi ajaksi, ilmoitus on tehtävä
kunkin kalenterivuoden päätyttyä seitsemän vuorokauden kuluessa. Myös
menetelmäpoikkeuksien käyttö on samalla raportoitava.

Ilmoituksessa on mainittava tämän poikkeusluvan numero, pyydystettyjen
lintujen määrä ja pyyntipaikan koordinaatit.

Poikkeusluvan saajan on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle, jos
poikkeusluvan myöntöedellytys ei ole enää voimassa. Ilmoituksen
seurauksena poikkeusluvan voimassaolo lakkaa.

Pyynnissä on muutoin noudatettava mitä metsästyslaissa ja sen nojalla
annetuissa säännöksissä määrätään.

Poikkeusluvan ohella kohteella tulee jatkaa myös vahinkojen estämiseksi
tehtävien muiden toimenpiteiden kehittämistä ja toteuttamista.

Keskeiset sovelletut säännökset

Metsästysasetuksen (666/1993) 25 a §:n mukaan rauhoittamattomat linnut
ovat rauhoitettuja seuraavasti:
1) varis, harmaalokki, merilokki, kesykyyhky ja räkättirastas Pohjois-
Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntien alueella 1.5.-31.7, Pohjois-
Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueella 1.4.-31.7. ja muualla maassa
10.3.-31.7,
2) harakka Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun
ja Lapin maakuntien alueella 10.4.-31.7. ja muualla maassa 1.4.-31.7,
3) naakka 10.3.-31.7,
4) korppi poronhoitoalueella 10.4.-31.7 sekä
5) harmaalokkikoloniat koko vuoden.
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Rauhoituksesta voidaan poiketa Suomen riistakeskuksen luvalla
metsästyslain 41 §:n 1 momentin nojalla 41 b §:ssä säädetyin edellytyksin,
jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole eikä päätös haittaa lajin suotuisan
suojelutason säilyttämistä
1) kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaamiseksi,
2) lentoturvallisuuden takaamiseksi,
3) viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja vesistöille koituvan
vakavan vahingon estämiseksi,
4) kasviston ja eläimistön suojelemiseksi tai
5) tutkimus- ja koulutustarkoituksessa, kannan lisäämis- ja
uudelleenistutustarkoituksessa sekä tehdäkseen mahdolliseksi näitä varten
tapahtuvan kasvatuksen.

Metsästyslain 41 §:n 2 momentin mukaan Suomen riistakeskus voi myös
muulloin kuin 37 §:n nojalla säädettynä rauhoitusaikana myöntää 41 b §:n 1
momentissa säädetyin edellytyksin poikkeusluvan riistaeläimen tai
rauhoittamattoman eläimen häiritsemiseen, pyydystämiseen tai tappamiseen.

Metsästyslain 41 §:n 3 momentin mukaan Suomen riistakeskus voi
metsästyslain 41 b §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa myöntää
luvan poiketa myös 32 §:ssä säädetyistä moottorikäyttöisten kulkuneuvojen
käytön rajoituksista, 33 §:ssä säädetyistä pyyntivälineitä ja
pyyntimenetelmiä koskevista kielloista, 34 §:n nojalla annetun
valtioneuvoston asetuksen säännöksistä ja 35 §:ssä säädetyistä
metsästysaseen kuljettamista koskevista säännöksistä sekä 51 §:n 1
momentissa säädetystä koiran kiinnipitovelvollisuudesta.

Metsästyslain 41 §:n 4 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella
voidaan antaa tarkempia säännöksiä poikkeusluvan myöntämisessä
noudatettavasta menettelystä, poikkeuslupaan liitettävistä määräyksistä,
poikkeusluvan nojalla saadun saaliin ilmoittamisesta, poikkeusluvan
ajallisesta kestosta ja poikkeamisen edellytysten arvioinnista.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää myös ajankohdista, jolloin 37
§:n mukaisesta rauhoituksesta voidaan poiketa.

Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston
asetuksen (452/2013) 1 §:ssä säädetään poikkeusluvan hakemisesta, 2 §:ssä
poikkeusluvan edellytysten arvioinnista, 5 §:ssä poikkeusluvan
voimassaoloajasta ja 7 §:ssä poikkeuslupaan liittyvästä saaliin
ilmoittamisvelvollisuudesta.

Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston
asetuksen 1 §:n 1 momentin mukaan metsästyslain 41 §:ssä tarkoitettua
poikkeuslupaa koskevassa hakemuksessa on mainittava poikkeusluvan
kohteena oleva eläinlaji sekä eläinlajin pyydystettävien yksilöiden määrä,
jos kyseessä on tietyn yksilön tai tiettyjen yksilöiden pyydystäminen tai
tappaminen.

Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston
asetuksen 1 §:n 2 momentin mukaan, jos hakemus koskee poikkeuslupaa
kiellettyjen pyyntivälineiden tai pyyntimenetelmien käyttöön, hakijan on
esitettävä hakemuksessaan syy, jonka vuoksi pyynnissä tarvitaan kiellettyä
pyyntivälinettä tai pyyntimenetelmää. Hakemus kielletyn pyyntivälineen tai
pyyntimenetelmän käyttämiseen voidaan käsitellä yhdessä eläimen
pyydystämistä tai tappamista koskevan poikkeusluvan tai
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ilmoitusmenettelyn kanssa.

Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston
asetuksen 2 §:n 1 momentin mukaan Suomen riistakeskuksen on
metsästyslain 41 b §:n 1 momentin 1-4 kohdassa säädettyä luvan
myöntämisedellytyksiä arvioidessaan selvitettävä toimenpiteet, jotka
poikkeusluvan sijasta voitaisiin toteuttaa. Samalla on selvitettävä:
1) poikkeusluvan kohteena olevan eläinlajin kanta tai kannan tila haetulla
poikkeuslupa-alueella, maakunnassa sekä koko valtakunnassa,
2) poikkeusluvan kohteena olevan eläinlajin yksilön käyttäytyminen
haetulla poikkeuslupa-alueella ja
3) tarvittaessa viranomaisten, julkisia hallintotehtäviä hoitavien
organisaatioiden ja tutkimuslaitosten tiedot, jotka liittyvät poikkeusluvan
hakuperusteeseen.

Lisäksi saman pykälän 3 momentin mukaan Suomen riistakeskuksen on
kirjattava selvityksen keskeiset tulokset poikkeuslupapäätökseen.

Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston
asetuksen 5 §:n 3 momentin mukaan poikkeusluvat ovat voimassa
määräajan, jonka on vastattava poikkeusluvan tarkoitusta ja joka voi olla
enintään viisi vuotta. Poikkeuslupa voidaan myöntää vuotta pidemmäksi
ajaksi vain:
1) pysyvästi perustetulle kohteelle,
2) eläimistön suojelemisen perusteella,
3) tutkimusperusteella tai
4) luonnonhoitohankkeen yhteydessä.

Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston
asetuksen 5 §:n 4 momentin mukaan poikkeusluvan saajan on ilmoitettava
Suomen riistakeskukselle, jos vuotta pidemmäksi ajaksi myönnetyn
poikkeusluvan myöntämisedellytys ei ole enää voimassa. Ilmoituksen
seurauksena poikkeusluvan voimassaolo lakkaa. Ilmoitukseen on liitettävä 7
§:ssä tarkoitettu saalisilmoitus vielä ilmoittamatta olevalta kalenterivuodelta.

Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston
asetuksen 7 §:n 2 momentin mukaan pyynnin tuloksesta on ilmoitettava
Suomen riistakeskukselle poikkeusluvan voimassaolon päätyttyä seitsemän
vuorokauden kuluessa. Jos poikkeuslupa on myönnetty vuotta pidemmäksi
ajaksi, ilmoitus on tehtävä kunkin kalenterivuoden päätyttyä seitsemän
vuorokauden kuluessa. Saman pykälän 3 momentin mukaan ilmoituksessa
on mainittava pyydystettyjen eläinten määrä ja pyyntipaikan koordinaatit.

Natura-arvioinnin tarveharkinta

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukaan jos hanke tai suunnitelma
joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja
suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää
valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai verkostoon
sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on
sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon, hankkeen
toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava
nämä vaikutukset. Sama koskee sellaista hanketta tai suunnitelmaa alueen
ulkopuolella, jolla todennäköisesti on alueelle ulottuvia merkittäviä
haitallisia vaikutuksia. 
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Hakemusalueet tai niiden lähiympäristö eivät sisälly Natura 2000 -
rajauksiin, eikä hakemuksen mukaisella toiminnalla todennäköisesti ole
Natura -alueille ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia.
Hakemusalueita lähin Natura 2000 -alue (Varisneva SACFI0800015)
sijaitsee noin 6,7 km:n etäisyydellä hakemusalueesta.

Suotuisa suojelutaso

Tämä poikkeuslupapäätös on tehty variksen kannantila huomioon ottaen,
jolloin poikkeamisella ei haitata lajin suotuisan suojelutason säilyttämistä.
Varis on runsaslukuinen ja sen suojelun taso on suotuisa. 

Tällä poikkeuslupapäätöksellä sallittu rauhoituksesta poikkeaminen ei
millään tavoin haittaa variksen suotuisan suojelutason säilyttämistä.

Variksen esiintyminen ja sen aiheuttamat vahingot hakemusalueella

Variksia esiintyy Pohjanmaalla ja hakemusalueella yleisesti. Lintuatlas
2016-2010 tietojen perusteella varis pesii varmasti hakemusalueella.
(http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/ruutu/693:322). 

Hakemuksen mukaan alueella on runsaasti variksia. Hakijan arvion mukaan
variksia on hakemusalueella 1000 yksilöä. Lisäksi alue toimii varislintujen
muuttoreittinä. Hakijan mukaan variskanta on viime vuosina selvästi
lisääntynyt. Varislinnut aiheuttavat merkittävää vahinkoa erityisesti
peltopyyn pesinnälle tuhoamalla peltopyiden pesiä. 

Hakijan mukaan peltopyyparvia on Metsästysseura Ajo ry:n alueella 8-10
parvea. Peltopyykanta on 50-100 peltopyy-yksilöä. Viime vuosiin
verrattuna peltopyykanta on vähentynyt. Kanta on alkuperäinen eikä
peltopyyn siirtoistutuksia ole tehty. 

Hakemusalue on peltopyylle tyypillistä elinympäristönä, sillä alueella on
hakijan mukaan suojakasvillisuuden peittämiä radanvarsia, laskuojia ja
puroja. Lisäksi alueella on runsaasti kesantopeltoja, jotka muodostavat
peltopyylle suotuisan ympärivuotisen kasvipeitteen. Hakijan mukaan
peltopyiden on havaittu pesivän näillä alueilla. 

Muun tyydyttävän ratkaisun käyttö

Hakija on todennut, että peltopyyalueella on luovuttu riistaruokinnasta, sillä
se on houkutellut alueelle variksia. Riistaruokinnalla tavoiteltu tulos ei ole
ollut toivotunlainen. Variksia on pyydetty sallittuna metsästysaikana kannan
pienentämiseksi. Lisäksi alueella harjoitetaan pienpetopyyntiä. Yksistään
nämä eivät ole turvanneet peltopyiden kannan säilymistä, mikä näkyy
peltopyykannan taantumisena.

Suomen riistakeskus katsoo selvitysten perusteella, että varislintujen
aiheuttamien vahinkojen torjuminen edellyttää kyseisellä kohteella varisten
paikallisen kannan sääntelyä. Variksen kohdalla ainoastaan keväällä ennen
pesimäkautta tapahtuvalla pyynnillä voidaan tehokkaasti vaikuttaa pesivän
ja myös vahingonuhkaa aiheuttavan paikallisen kannan kokoon, koska
suurin osa variksista on muuttolintuja. Lintujen ampumisella saavutetaan
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todennäköisesti myös pelotevaikutus parven muihin lintuihin.

Metsästyslain 3 §:n mukaan riistanhoidolla tarkoitetaan toimintaa, jonka
tarkoituksena on riistaeläinkantoja säätelemällä, riistaeläinten elinolosuhteet
turvaamalla tai niitä parantamalla taikka muulla tavalla lisäämällä, säilyttää
tai parantaa riistaeläinkantaa ja eri eläinkantojen välistä tasapainoa.
Riistanhoidollisilla toimenpiteillä pyritään esimerkiksi auttamaan
riistaeläimiä vaikean kauden yli, joka voi olla talvi tai kuten tässä
tapauksessa lintujen pesimäkauden muninta- ja poikasvaihe. Näitä
riistanhoidollisia toimenpiteitä ovat muun muassa pienpetojen ja ns.
rauhoittamattomien lintujen, kuten varisten ja harakoiden pyynti. Tällöin
toimitaan erityisesti metsästyslain 3 §:ssä säädetyn mukaisesti eli lisätään,
säilytetään tai parannetaan riistaeläinkantaa ja eri eläinkantojen välistä
tasapainoa. Suomen riistakeskus toteaa lisäksi, että hakemuksessa
tarkoitetut lajit ovat metsästyslain 5 §:n mukaisia lajeja, jolloin Suomen
riistakeskus on asiassa toimivaltainen.

Suomen riistakeskus toteaa olevan yleisessä tiedossa ja myös eri
tutkimuksin ja selvityksin on osoitettu kiistattomasti rauhoittamattomien
lintujen, kuten variksen, harakan ja harmaalokin vaikutus muiden lintulajien
pesinnän tulokseen. Tämä asia tunnustetaan myös lintudirektiivin
ohjeasiakirjassa (s. 58 - 59).

Suomen riistakeskus toteaa lisäksi, että korkeimman hallinto-oikeuden
ratkaisussa (30.3.2007, taltionumero 873) on jo aiemmin vahvistettu se, että
lintudirektiivi mahdollistaa perustellusta syystä ajallisesti ja alueellisesti
rajatusti poikkeusluvan nojalla tappaa variksia ja harmaalokkeja eläimistön
suojelemistarkoituksessa. Näin on todettu myös toisessa korkeimman
hallinto-oikeuden ratkaisussa (30.3.2007, taltionumero 875), joka koski
variksia, harakoita, harmaalokkeja ja merilokkeja. Edelleen korkeimman
hallinto-oikeuden ratkaisussa (4.2.2014 taltionumero 286), joka koski
varista ja harakkaa sekä ratkaisussa (4.2.2014 taltionumero 287), joka koski
harmaalokkia ja merilokkia, sekä ratkaisussa (13.8.2014, taltionumero
2369), joka koski varista, harakkaa ja harmaalokkia, on vahvistettu ao.
lajien pyynti eläimistön suojelemistarkoituksessa. Tällä päätöksellä
myönnetty poikkeuslupa ei poikkea poikkeuslupahakemuksessa esitetyiltä
lähtökohdiltaan olennaisella tavalla edellä mainituissa korkeimman hallinto-
oikeuden ratkaisuissa olleista tilanteista.

Niin ikään edellä jo käsitellyssä komission lintudirektiivistä laatimassa
ohjeasiakirjassa todetaan, joskin viljelmille koituvan vakavan vaaran
estämistä käsittelevässä asiayhteydessä, että vahinkojen estämisen
maksimoimiseksi vahinkoja aiheuttavien lintujen sääntelytoimet ovat
todennäköisesti tehokkaimmillaan silloin, kun kanta on pienimmillään ja
tilalle tulevien lintujen määrä on mahdollisimman pieni - yleensä tämä on
pesimäkausi tai pesimistä edeltävä kausi. Tämä toteutuu myös tässä
päätöksessä.

Hakemuksen eri käsittelyvaiheissa saadun selvityksen mukaan, jota voidaan
pitää riittävän yksityiskohtaisena ja vaikutusten osalta riittävästi
todennettuina, lintujen tappaminen ampumalla on hakemuksessa
tarkoitetuilla alueilla ainoa tyydyttävä ratkaisu peltopyyn pesien ja
poikasten suojelemiseksi. Poikkeus on siten tarpeen eläimistön
suojelemiseksi. Lisäksi poikkeusluvassa on määritelty se lajikohtainen
enimmäismäärä lintuyksilöitä, jotka kyseisinä rajattuina aikoina saadaan
ampua eläimistön suojelemiseksi hakemuksessa tarkoitetulla rajatulla
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alueella.

Suomen riistakeskus katsoo asiassa toimivaltaisena päätöksentekijänä edellä
olevan ja hakemuksessa esitetyn perusteella, että poikkeusluvan
myöntämiselle eläimistön suojelemistarkoituksessa on sekä juridiset että
tieteellisiin tutkimuksiin perustuvat biologiset perusteet.

Sallitun pyynnin määrä

Suomen riistakeskus on rajannut poikkeusluvan eläinmäärän siten, että
määrän katsotaan olevan riittävä hakemuksessa kuvatun ongelman
ratkaisemiseksi. 

Rajattu alue

Suomen riistakeskus katsoo käytettävissä olevien tietojen perusteella, että
poikkeuslupaa voidaan käyttää lisäselvityksen karttaliitteeseen merkityillä
kohteilla (liite 1). Alueeksi on rajautunut Metsästysseura Ajo ry:n
metsästysalueelta varisten pyyntiin soveltuvat pellot, joiden ympäristössä
peltopyy pesii, ja joilla ei häiritä alueen asukkaita. 

Lupa-ajan rajaaminen

Poikkeuslupaa haetaan eläimistön suojelemisen perusteella. Poikkeuslupa
on myönnetty viideksi vuodeksi, koska kyseessä olevat linnut aiheuttavat
vakavaa vahinkoa peltopyyn kannanhoidolle ja tilanne on vuodesta toiseen
jatkuva.

Lupa-ajassa on huomioitu variksen pesäpoikasaika. Lupa-aika on
kohdennettu siten, että eläinsuojelulliset näkökohdat tulisivat variksen
pesäpoikasajan osalta mahdollisimman hyvin huomioon otetuiksi.
Rengastustoimiston rengastusaineiston mukaan variksen pesäpoikasaika
alkaa 9.5.

Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston
asetuksen 5 §:n 3 momentin mukaan poikkeusluvan saajan on ilmoitettava
Suomen riistakeskukselle, jos vuotta pidemmäksi ajaksi myönnetyn
poikkeusluvan myöntämisedellytys ei ole enää voimassa. Ilmoituksen
seurauksena poikkeusluvan voimassaolo lakkaa.

Päätökseen liittyvät muut poikkeukset

Suomen riistakeskus katsoo, että pyynnin yhteydessä voidaan poiketa
päätöksen mukaisesti metsästyslain 33 §:n 1 momentin 15 kohdan
mukaisesta ääntä synnyttävän koneellisen laitteen käytön rajoituksesta.
Ääntä synnyttävän koneellisen laitteen käyttö mahdollistaa
tarkoituksenmukaisen ja riittävän tehokkaan pyynnin toteuttamisen sekä
lintujen houkuttelun paikkoihin, joissa pyynnin järjestäminen on
tarkoituksenmukaisinta ottaen huomioon alueen muun käytön.

Loppuyhteenveto
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Päätöksen täytäntöönpano

Oikeusohjeet

Muutoksenhaku

LISÄTIEDOT

Hakijalle myönnetään metsästyslain 41 b §:n 1 momentin 4 kohdassa
tarkoitettu poikkeuslupa eläimistön suojelemiseksi, koska muuta
tyydyttävää ratkaisua ei ole. 

Poikkeusluvan nojalla tapahtuvalla pyynnillä ei haitata myöskään variksen
suotuisan suojelutason säilyttämistä. Ajallisesti ja määrällisesti rajattu
poikkeuslupa on myönnetty vain sille rajatulle alueelle, jolla metsästyslain
41 b §:ssä säädetyt poikkeusluvan myöntämisedellytykset täyttyvät. Lisäksi
hakijalle on tällä päätöksellä myönnetty lupa ääntä synnyttävän laitteen
käyttöön.

Edellä mainituilla perusteilla ja ottaen huomioon oikeusohjeissa mainitut
säännökset Suomen riistakeskus on tehnyt päätöskohdasta ilmenevän
päätöksen.

Tämä Suomen riistakeskuksen päätös voidaan panna täytäntöön
muutoksenhausta huolimatta riistahallintolain (158/2011) 31 §:n 2
momentin nojalla. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kieltää
päätöksen täytäntöönpanon.

Päätöstä tehtäessä on sovellettu seuraavia oikeusohjeita:

metsästyslain (615/1993) 33 §:n 1 momentin 15 kohta, 34 §, 41 §:n 1
momentti ja 41 b §:n 1 momentti, riistahallintolain (158/2011) 8 §:n 4
momentti ja 31 §:n 2 momentti, luonnonsuojelulain (1096/1996) 64 a § ja 65
§:n 1 momentti, metsästysasetuksen (666/1993) 25 a §, metsästyslaissa
säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen (452/2013) 1
§:n 1 ja 2 momentti, 2 §:n 1 ja 3 momentti, 5 §:n 3 ja 4 momentti ja 7 §:n 2
ja 3 momentti, valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §, 11 § ja 11 b §,
Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien
maksuista vuosina 2017-2019 annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen (1463/2016) 1 §.

Suomen riistakeskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta
alueella toimivaltaiselta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Käsittelymaksun määräämisen osalta valittaja voi vaatia valtion
maksuperustelain (150/1992) 11 b §:n nojalla oikaisua Suomen
riistakeskukselta. Oikaisuvaatimusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja päätöksestä antaa:

Minna Hakala    0294312276    minna.hakala@riista.fi

SUOMEN RIISTAKESKUS
Julkiset hallintotehtävät

Marko Paasimaa
Lupahallintopäällikkö
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JAKELU

MAKSU

LIITTEET

Minna Hakala
vs. riistasuunnittelija

Päätös on allekirjoitettu koneellisesti riistahallintolain (158/2011) 8 §:n 5
momentin nojalla.

Päätös hakijalle kirjeenä.

Tiedoksi:
TEUVAN RIISTANHOITOYHDISTYS
POHJANMAAN POLIISILAITOS
SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO POHJANMAAN PIIRI
SUUPOHJAN LINTUTIETEELLINEN YHDISTYS

Käsittelymaksu 70.00 EUR

LIITE 1: Pyyntiluvan aluerajaus
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VALITUSOSOITUS

(Riistahallintolaki 31.1 §)
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava seuraavat asiat:

valittajan nimi ja kotikunta
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet,
joilla muutosta vaaditaan
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku
muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä, ellei valituskirjelmää ole
lähetetty sähköisesti (faksi tai sähköposti).

Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
asiamiehen valtakirja, jollei asiamiehenä toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää
ei oteta lukuun.
Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

Jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, tiedoksisaantipäivä
ilmenee päätöksessä olevasta leimasta.
Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta.
Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä
postituspäivästä, jollei muuta ilmene.
Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle
(sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä
tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä.
Jos päätös tai kuulutus sen nähtävänä pitämisestä on julkaistu virallisessa lehdessä tai julkisella
kuulutuksella ilmoitustaululla, katsotaan tiedoksisaannin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä,
jolloin kuulutus virallisessa lehdessä on julkaistu tai kuulutus pantu ilmoitustaululle.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmän voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä,
telekopiona, sähköpostilla tai asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Postittaminen tai muu toimittaminen tapahtuu
lähettäjän vastuulla. Valitusasiakirjojen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän viraston aukioloajan
päättymiseen.

Käsittelymaksu
Hallinto-oikeus perii pääsääntöisesti valitusasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksua 250 euroa
tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla.

Hallinto-oikeuden osoite
Postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, Vaasa
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 56 42780 Faksi: 029 56 42760

—
—
—

—

—
—
—

—

—

—
—

—

—
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OIKAISUVAATIMUSOSOITUS

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n sekä Suomen riistakeskuksen ja
riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2017–2019 annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen (1463/2016) 1 §:n perusteella määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut
virhe, voi vaatia siihen valtion maksuperustelain 11 b §:n nojalla oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä
kirjallisesti.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa, joka osoitetaan Suomen riistakeskukselle, on ilmoitettava seuraavat asiat:

vaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot (postiosoite ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite,
joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa)
päätös, johon haetaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Jos vaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi
ja tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:

päätös, johon maksun periminen perustuu, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisen
ajankohdasta
asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
Suomen riistakeskukselle
asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos oikaisuvaatimusta ei
ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa Suomen riistakeskukselle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna
postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Postittaminen tai muu toimittaminen tapahtuu lähettäjän
vastuulla. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Suomen riistakeskukselle ennen kuuden kuukauden määräajan
päättymistä, jotta vaatimus voidaan tutkia. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, määräaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän.

Käsittelymaksu
Oikaisuvaatimukseen annettava päätös on maksuton.

Yhteystiedot
Suomen riistakeskuksen yhteystiedot löytyvät päätöksen etusivulta.

—

—

—
—

—

—
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