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Luonnonsuojelulain 15 §:n 2 kohdan mukainen päätös minkin ja 

supikoiran vähentämisestä sekä hirven ajosta eräillä Etelä-Karjalan 

maakunnan luonnonsuojelualueilla 

25.11.2020 MH 6244/2020 

Päätöksen sisältö 

Päätös koskee liitteessä 1 mainittuja Etelä-Karjalan maakunnan alueelle sijoittuvia 

ympäristöministeriön asetuksella 1077/2019 sekä valtioneuvoston asetuksella 

1076/2019 perustettuja, Metsähallituksen hallinnassa olevia luonnonsuojelualueita. 

Päätöksen nojalla on sallittua: 

• supikoiran ja minkin vähentäminen kaikilla päätöksen liitteessä 1 luetelluilla 
ympäristöministeriön 1077/2019 ja valtioneuvoston 1076/2019 asetuksella 
perustetuilla luonnonsuojelualueilla, vuosittain 1.9.-30.4.

• hirven ajo päätöksen liitteessä 1 luetelluilla ympäristöministeriön asetuksella 
1077/2019 perustetuilla luonnonsuojelualueilla vuosittain 1.10.-31.12.

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 1.3.2021-28.2.2031 

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) ja Metsähallituksen 

verkkosivuilla (www.metsa.fi). Päätös katsotaan tiedoksi annetuksi seitsemäntenä 

päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Metsähallituksen verkkosivuilla. 
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Päätöksen perustelut 

Etelä-Karjalan luonnonsuojelualueet on perustettu mm. Etelä-Karjalan maakunnan 

metsä-, suo-, järvi- ja rantaluonnon suojelemiseksi ja hoitamiseksi ja niiden eliöstön 

säilyttämiseksi luonnontilaisina ja niiden ekosysteemien häiriöttömän kehityksen 

turvaamiseksi tai ennalleen saattamiseksi. 

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). Metsähallitus 

on arvioinut, että tämän päätöksen koskemilla alueilla ja päätöksen voimassaoloaikana 

on alueiden suojelutavoitteiden turvaamiseksi tarpeen vähentää minkki- ja 

supikoirakantoja. 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.  

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 luvalla sallittu toiminta vuosittain ajanjaksolle 1.9.-30.4. (minkki, supikoira) 

tai 1.10.-31.12. (hirven ajo) varmistetaan, ettei toiminta vaaranna alueiden suojeluarvoja 

tai ole ristiriidassa luonnonsuojelualueiden muun virkistyskäytön kanssa. 
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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.  

Ampumista luonnonsuojelualueen retkeilyreittien tai retkeilyrakenteiden (rakennukset, 

rakennelmat) läheisyydessä tulee välttää. Ammuttaessa on varmistuttava 

ampumasektorien turvallisuudesta.  

Luonnonsuojelualueelle ei saa jäädä toiminnasta jälkiä tai roskia. 

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). 
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Yhteyshenkilö(t) 

• Anni Rautio anni.i.rautio@metsa.fi+358 (0)40 198 1306 

Sovelletut säädökset 

Valtioneuvoston asetus Etelä-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista (1076/2019) 

Ympäristöministeriön asetus Etelä-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista 

(1077/2019) 

Luonnonsuojelulaki (1096/1996): 15, 65 §  

Laki Metsähallituksesta (234/2016): 5, 21.1. § 

Muutoksenhaku 

Tähän päätöksen tyytymätön saa hakea siihen valittamalla muutosta Itä-Suomen 

hallinto-oikeudelta niin kuin laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa säädetään. 

Valitusosoitus on liitteenä. 

 

Jyväskylä, 25.11.2020 

 

Esittelijä Raimo Itkonen, aluepäällikkö 

 

Ratkaisija Jouni Penttinen, vs. aluejohtaja 

 

Liitteet 

Liite 1 Päätöksen koskemat alueet 

Liite 2 Kartta päätöksen koskemista alueista 

Liite 3  Valitusosoitus 

 

mailto:anni.i.rautio@metsa.fi
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Tiedoksi 

Yleistiedoksianto 

• Metsästysseurat, joiden vuokraamia alueita päätös koskee 

• Päätöksessä lueteltujen luonnonsuojelualueiden sijaintikunnat 

• Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri 

• Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

 

 

 

 

 

 

 

Luontopalvelut 

PL 94 (Ratatie 11) 

FI-01301 Vantaa, Suomi Finland 

 

kirjaamo@metsa.fi  

Tel. 0206 39 4000 

www.metsa.fi 

Y-tunnus / Business ID: 0116726-7 
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Liite 1 Alueluettelo 

Päätös koskee seuraavia Etelä-Karjalan maakunnan alueelle sijoittuvia ympäristöministeriön 

asetuksella 1077/2019 perustettuja luonnonsuojelualueita: 

• Hanhisuon luonnonsuojelualue 

• Haukkavuoren luonnonsuojelualue 

• Kaaliaiskorvenvuoren luonnonsuojelualue 

• Kivisaaren lehtokorven luonnonsuojelualue 

• Korpisaaren metsän luonnonsuojelualue 

• Koskuvinmäen luonnonsuojelualue 

• Kuolimon luonnonsuojelualue 

• Likolahdenvuoren luonnonsuojelualue 

• Luhtalammensuon luonnonsuojelualue 

• Maisanmäen-Liekkiinnurmen luonnonsuojelualue 

• Mustaksensuon luonnonsuojelualue 

• Mustienkallioiden luonnonsuojelualue 

• Niemisenkärjen luonnonsuojelualue 

• Niukkalan luonnonsuojelualue 

• Ryngänsuon luonnonsuojelualue 

• Saikonkylän ja Teljonselän saarten luonnonsuojelualue 

• Someron lähteikön ja suon luonnonsuojelualue 

• Sopestin luonnonsuojelualue 

• Suurijoen lehdon luonnonsuojelualue 

• Takamaan luonnonsuojelualue 

• Vanha-Mielon metsän luonnonsuojelualue 

• Veteläsuon luonnonsuojelualue 

• Piispalansupan luonnonsuojelualue 

• Keskimaan luonnonsuojelualue 

 

sekä seuraavia valtioneuvoston asetuksella 1076/2019 perustettuja luonnonsuojelualueita: 

• Hietamiehen metsän luonnonsuojelualue 

• Joussuon luonnonsuojelualue 

• Järvenpäänsuon-Hangassaaren luonnonsuojelualue 

• Kytösen luonnonsuojelualue 

• Äpätinkankaan luonnonsuojelualue 

• Konnunsuon luonnonsuojelualue 
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Liite 2 Kartta päätöksen koskemista alueista
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Liite 3 Metsähallituksen päätökseen 

VALITUSOSOITUS 

(Laki Metsähallituksesta 21.1 §, luonnonsuojelulaki 61.2 §) 

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 yhteystiedot 

• postiosoite ja mahdollinen muu osoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset ja 

oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan valittajalle lähettää (prosessiosoite) 

• päätös, johon haetaan muutosta 

• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 

tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

• mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 

valittajaan  

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 

valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän 

nimi ja yhteystiedot. 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 

hallintotuomioistuimelle. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa valituksessa 

yhdyshenkilöksi. Jollei yhdyshenkilöä ole ilmoitettu, yhdyshenkilönä toimii valituksessa 

ensimmäiseksi mainittu valittaja. Yhdyshenkilön ei tarvitse esittää valtakirjaa. 

Valituskirjelmän liitteet 

Valituskirjelmään on liitettävä: 

• valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen alkuperäisenä tai 

jäljennöksenä 

• selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen 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, yleinen oikeusavustaja 

tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan 

saanut oikeudenkäyntiavustaja. 
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Valitusaika 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa lasket-

taessa 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 toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, 

postitse maksettuna postilähetyksenä, faksina, sähköpostilla tai asiamiestä tai lähettiä 

käyttäen. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 

osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle 

virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia. Jos 

valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivää, vapunpäivä, 

jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän 

virka-ajan päättymiseen. 

Oikeuslaitoksen Internet-sivuilla on tarkemmat ohjeet asiakirjojen toimittamisesta 

sähköisesti: 

https://oikeus.fi/fi/index/oikeuslaitos/asiakirjojentoimittaminen.html 

Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin 

tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Hallinto-oikeuden yhteystiedot 

Itä-Suomen hallinto-oikeus  

Osoite: PL 1744, 70101 Kuopio (Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio)  

Puhelinnumero: 029 56 42502 (asiakaspalvelu)  

Faksi: 029 56 42501  

Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 

https://oikeus.fi/fi/index/oikeuslaitos/asiakirjojentoimittaminen.html
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