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LUONNONSUOJELULAIN 15 §:N 2 KOHDAN MUKAINEN PÄÄTÖS MINKIN, SUPIKOIRAN JA
KANADANMAJAVAN VÄHENTÄMISESTÄ SEKÄ HIRVEN AJOSTA ERÄILLÄ ETELÄ-SAVON
MAAKUNNAN LUONNONSUOJELUALUEILLA
Päätöksen sisältö
Päätös koskee liitteessä 1 mainittuja Etelä-Savon maakunnan alueelle sijoittuvia
ympäristöministeriön asetuksella 205/2019 sekä valtioneuvoston asetuksella 204/2019
perustettuja luonnonsuojelualueita.

Päätöksen nojalla on sallittua:
-

supikoiran ja minkin vähentäminen kaikilla päätöksen liitteessä 1 luetelluilla
ympäristöministeriön 205/2019 ja valtioneuvoston 204/2019 asetuksella perustetuilla
luonnonsuojelualueilla, lukuun ottamatta Kivimäensalon, Lohikosken ja RinginsuonHeinälamminsuon luonnonsuojelualueita, vuosittain 1.9.-30.4.,

-

hirven ajo päätöksen liitteessä 1 luetelluilla ympäristöministeriön asetuksella 205/2019
perustetuilla luonnonsuojelualueilla vuosittain 1.10.-31.12.,

-

sekä kanadanmajavan vähentäminen vuosittain Kakonsalon, Kivimäensalon ja
Lohikosken luonnonsuojelualueilla 1.9.-30.4.

Tämän päätöksen mukaisesti tapahtuvaan pyyntiin valtion maalla tarvitaan lisäksi
metsästyslain mukainen, joko vuokrasopimuksella tai metsästysluvalla myönnettävä
metsästysoikeus (Metsästyslaki 45-46 §) sekä mahdollisesti tarvittava metsästyslain
mukainen pyyntilupa.

Päätöksen voimassaolo
Päätös on voimassa 23.4.2020-22.4.2030
Päätös tulee voimaan valitus- ja tiedoksisaantiajan jälkeen. Päätös tulee lainvoimaiseksi
aikaisintaan valitusajan päätyttyä, mikäli siitä ei ole tehty valituksia. Valitusaika on 30 päivää
päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on nähtävillä Metsähallituksen pääkonttorissa (Ratatie
11, 01300 Vantaa), Saimaan luonto- ja museokeskus Riihisaaressa (Tottinkatu 6a, 57130
Savonlinna) sekä Metsähallituksen verkkosivuilla (www.metsa.fi). Päätös katsotaan tiedoksi
annetuksi seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Metsähallituksen verkkosivuilla.
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Päätöksen perustelut

Etelä-Savon luonnonsuojelualueet on perustettu mm. Etelä-Savon maakunnan edustavien
lehtojen, vanhojen metsien, soiden, lintukosteikkojen sekä ranta- ja saaristoluonnon
suojelemiseksi. Luonnonsuojelualueiden tavoitteena on mm. säilyttää alueet ja niiden eliöstö
luonnontilaisena sekä turvata ekosysteemien häiriötön kehitys.
Luonnonsuojelualueilla ovat voimassa luonnonsuojelulain (1096/1996) 13-15 §:ien mukaiset
rauhoitusmääräykset. Lain 15 §:n mukaan alueella voidaan sen perustamistarkoitusta
vaarantamatta alueen hallinnasta vastaavan viranomaisen tai laitoksen luvalla vähentää
vierasperäisten sekä, jos laji on tullut liian runsaslukuiseksi tai käynyt muutoin vahingolliseksi,
muidenkin kasvi- ja eläinlajin yksilöiden lukumäärää. Lain 15 §:n 2 momentin nojalla voidaan
samoilla edellytyksillä lisäksi ajaa hirveä metsästyksen yhteydessä.
Supikoira on säädetty EU:ssa haitalliseksi vieraslajiksi ja sekä supikoira että minkki kansallisesti
merkitykselliseksi haitalliseksi vieraslajiksi vuonna 2019 toteutetuilla kansallisen
lainsäädännön muutoksilla (683/2019, 703/2019,704/2019). Kanadanmajava on
metsästyslaissa vierasperäinen riistaeläin, jonka kannanhallinnasta linjattu mm. Maa- ja
metsätalousministeriön vieraslajistrategiassa 2012. Metsähallitus on arvioinut, että tämän
päätöksen koskemilla alueilla ja päätöksen voimassaoloaikana on alueiden suojelutavoitteiden
turvaamiseksi tarpeen vähentää minkki-, supikoira- ja kanadanmajavakantoja. Kyseiset alueet
ovat olleet myös ennen suojelualueiden perustamista metsästyskäytössä ja alueilla on
pyydetty mainittuja vieraslajeja, joten tällä päätöksellä mahdollistetaan alueilla niiden
suojelutavoitteiden turvaamisen kannalta tarpeellisen vieraslajien kannanhallinnan jatkuvuus.
Minkki ja supikoira aiheuttavat merkittävää vahinkoa paikallisiin lintukantoihin. Vieraspetojen
tehokas pyynti on oleellinen luonnonhoitomuoto varsinkin pesimälinnuston suojelussa.
Erityisesti kevättalven ja kevään (maalis-huhtikuu) aikana tapahtuva vieraslajien poisto on
tehokkainta kannan hallintaa, koska se kohdistuu lisääntyvään kannanosaan, ja toiminta on
nostettu tärkeäksi kansallisessa vieraslajien hallintasuunnitelmassa.
Kanadanmajava on runsastunut Etelä-Savon alueella voimakkaasti viime vuosikymmenten
aikana ja lajin tiheys on Etelä-Savossa maan korkeimpia. Kanadanmajava voi vaikuttaa
Kakonsalossa, Kivimäensalossa ja Lohikoskella paikallisesti merkittävästi alueiden
luonnonmetsien ja erityisesti haapametsiköiden ja haavalla elävän lajiston tilaan.
Suojelutavoitteiden kannalta merkittävimpiä kanadanmajavakannan kasvusta seuraavia
muutoksia edellä mainituilla luonnonsuojelualueilla ovat majavan valikoivasta
ravinnonkäytöstä johtuva haapametsiköiden pinta-alan ja erityisesti järeiden haavikoiden
väheneminen. Kanadanmajava keskittyy ravinnonkäytössään haapaan ja raitaan, jos näitä
puulajeja on majavien elinympäristössä tarjolla. Kaadetut haapametsiköt eivät yleensä pääse
uudistumaan muiden kasvinsyöjänisäkkäiden (erityisesti hirvi) laidunnuksen vuoksi.
Kakonsalon, Kivimäensalon ja Lohikosken luonnonsuojelualueet kuuluvat haapalajistoltaan
eteläisen Suomen merkittävimpien vanhojen metsien suojelualueiden joukkoon. Lajistoltaan
arvokkaiden haavikoiden ja haapajatkumon turvaaminen on em. luonnonsuojelualueiden
luonnonmetsien ja niillä elävän lajiston keskeinen suojelutavoite.
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Lupa hirven ajoon mahdollistaa hirvikantojen tarkoituksenmukaisen säätelyn joko miesajona
tai metsästyslainsäädännön mukaisesti hirvenmetsästykseen sallittua koiraa käyttäen niillä
alueilla, jotka ovat olleet aiemminkin vakiintuneen hirvenmetsästyksen piirissä.
Rajoittamalla metsästys vuosittain ajanjaksolle 1.9.-30.4. välisenä aikana (minkki, supikoira,
kanadanmajava) tai 1.10.-31.12. (hirven ajo) varmistetaan, että päätöksen sallima metsästys
ei vaaranna alueiden suojeluarvoja tai ole ristiriidassa luonnonsuojelualueiden muun
virkistyskäytön kanssa.
Arvio päätöksen mukaisen toiminnan vaikutuksesta Natura 2000 –arvoihin
Metsähallitus katsoo, ettei päätöksen ehtojen mukainen toiminta aiheuta merkittävää haittaa
päätöksen kohteena olevien Natura 2000 –alueiden suojeluperusteena oleville
luonnonarvoille, eikä siten vähennä alueiden Natura-arvoja.

Päätöksen ehdot
Alueilla on noudatettava tämän päätöksen ehtojen lisäksi luonnonsuojelualueiden
rauhoitusmääräyksiä.
Metsästyksessä tulee lisäksi noudattaa metsästyslain (615/1993) määräyksiä sekä asetuksia,
joita lain nojalla on annettu.
Tämän päätöksen mukaisesti tapahtuvaan pyyntiin valtion maalla tarvitaan lisäksi
metsästyslain mukainen, joko vuokrasopimuksella tai metsästysluvalla myönnettävä
metsästysoikeus (Metsästyslaki 45-46 §) sekä mahdollisesti tarvittava metsästyslain mukainen
pyyntilupa.
Luonnonsuojelualueella tulee liikkua niin, että vältetään kasvillisuuden turhaa tallaantumista
ja maaston kulumista. Tarpeetonta häiriötä luonnolle ja alueen muille käyttäjille tulee välttää.
Metsästyksen järjestelyssä on erityisesti huomioitava luonnonsuojelualueiden virkistyskäyttö
ja toimittava siten, ettei metsästys aiheuta haittaa eikä vaaraa muille kävijöille.
Luonnonsuojelualueilla ei saa pystyttää pysyviä ruokintakatoksia tai metsästystorneja, liikkua
maastossa moottoriajoneuvolla eikä tehdä avotulta. Riistan ruokinta on kielletty. Avotulen saa
tehdä tähän tarkoitukseen osoitetuissa paikoissa, käyttäen ainoastaan tarkoitukseen varattua,
paikalle tuotua puuta. Olemassa olevia metsästystorneja saa käyttää niin kauan, kun ne ovat
käyttökunnossa.
Ampuminen 150 m lähempänä luonnonsuojelualueen retkeilyrakenteita (rakennukset,
rakennelmat) on kielletty ja ammuttaessa on varmistuttava ampumasektorien
turvallisuudesta.
Luonnonsuojelualueelle ei saa jäädä toiminnasta jälkiä tai roskia.
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Hakijan tulee välittömästi raportoida Metsähallitukselle havaitsemistaan ongelmista tai
Metsähallituksen toimintaa vaativista epäkohdista.
Loukku- tai rautapyyntiä harjoitettaessa pyyntilaitteet on merkittävä niin, että niistä käy ilmi
metsästysoikeuden haltijan yhteystieto sekä tämän Metsähallituksen päätöksen numero.
Tämän päätöksen nojalla päätöksen haltijan on liikkuessaan lupa-alueella toimittava siten,
että se ei aiheuta häiriötä rauhoitetulle, uhanalaiselle tai erityisesti suojelulle lajille (LSL 39,
42, 47, 49 §:t).

Yhteyshenkilö(t)
Meri-Hilkka Mäkelä
meri-hilkka.makela@metsa.fi
+358 (0)40 769 0673

Sovelletut säädökset
Valtioneuvoston asetus Etelä-Savon maakunnan luonnonsuojelualueista (204/2019)
Ympäristöministeriön asetus Etelä-Savon maakunnan luonnonsuojelualueista (205/2019)
Luonnonsuojelulaki (1096/1996): 15, 65 §
Laki Metsähallituksesta (234/2016): 5, 21.1. §
Muutoksenhaku
Tähän päätöksen tyytymätön saa hakea siihen valittamalla muutosta Itä-Suomen hallintooikeudelta niin kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.

Jyväskylä, 16.3.2020

Esittelijä

Raimo Itkonen, aluepäällikkö

Ratkaisija

Jouni Aarnio, aluejohtaja
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LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätöksen koskemat alueet
Kartta päätöksen koskemista alueista
Valitusosoitus

TIEDOKSI
Yleistiedoksianto
Metsästysseurat, joiden vuokraamia alueita päätös koskee
Päätöksessä lueteltujen luonnonsuojelualueiden sijaintikunnat
Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri
Etelä-Savon ELY-keskus
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