Metsästysoikeuksien luovuttamisen periaatteet ja metsästystaksat / KauRaLa 28.8.2013 147 §

1. Yleistä
Kuopion kaupunki omistaa metsää n. 10 000 ha ja vesialueita n. 8 500 ha.
Metsästysoikeuksia maa- ja vesialueille luovutetaan pienriistan, hirvieläinten
ja ns. vahinkoeläinten pyyntiin, mikäli ne ovat sijaintinsa ja muun käytön
kannalta tähän soveltuvia. Soveltuvuuden ratkaisee aina metsästysoikeuden
omistaja eli maanomistaja.
Metsästysoikeuksien luovutus tapahtuu vuokraamalla metsästysoikeus esim.
alueella toimivalle metsästysseuralle tai myymällä yksittäisiä metsästyslupia
metsästäjille. Pääosa kaupungin omistamien alueiden metsästysoikeuksista
on vuokrattu paikallisille metsästysseuroille. Kaupungilla on myös joitakin
lupakirja-alueita, joille myydään pienriistan metsästyslupia yksittäisille
henkilöille.
Metsästysasioiden periaatteista ja taksoista päättää
kaupunkirakennelautakunta ja käytännön toimista em. periaatteiden pohjalta
vastaa kaupunginmetsänhoitaja.
2. Metsästysalueiden vuokraaminen
Pääosa kaupungin omistamien alueiden metsästysoikeuksista on vuokrattu
paikallisille metsästysseuroille. Seuroille vuokratut alueet oikeuttavat
tapauskohtaisesti pienriistan ja/tai hirvieläinten metsästykseen. Kaupunki
luovuttaa alueitaan metsästykseen ns. liitännäisalueina paikallisille
metsästystä harrastaville, järjestäytyneille metsästysseuroille siten kuin se
seurojen muihin metsästysmaihin parhaiten soveltuu. Tarvittaessa
neuvotellaan naapuriseurojen kanssa metsästysalueiden rajoista. Erityisestä
syystä metsästysoikeus voidaan antaa myös rajoitettuna, jolloin hirvieläintä
saa vain ajaa kaupungin omistamalla maa- tai vesialueella, mutta ei ampua.
Tällaisia alueita on kaupungin läheisyydessä. Metsästysoikeus luovutetaan
vuokraamalla yleensä 5 vuodeksi kerrallaan. Metsästysalueista peritään
vuokraa ja vuokralaisena toimiva metsästysseura velvoitetaan tekemään
vuokra-alueella riistanhoitotyötä.

3. Pienriistan metsästys lupakirja-alueilla
Metsästysseuraan kuulumattomille metsästäjille on kaupunki varannut
joitakin lupakirja-alueita, joille myydään yksittäisiä metsästyslupia. Pienriistan
metsästyslupia on myyty lupa-aluetta kohti korkeintaan 24 lupaa / viikko /
lupa-alue. Mikäli pienriistan metsästyslupien kysyntä ylittää tarjonnan niin
silloin pienriistan metsästyslupia myydään ensisijassa vain kuopiolaisille
metsästäjille. Etusija on metsästysseuroihin kuulumattomilla metsästyskortin
omistavilla kuopiolaisilla. Myös muut kuin Kuopion kaupungin asukkaat voivat
saada oikeuden metsästää kaupungin maa- ja vesialueilla mm. silloin kun
kiintiöissä on tilaa. Viime aikoina on pystytty vastaamaan asiakkaiden
kysyntään pienriistan metsästyslupien osalta, eikä kuopiolaisia ole tarvinnut
pitää etusijalla.
Metsästykseen sopivat lupakirja-alueet ovat ns. Niittylahden palstat,
Lamperilan palsta ja Iivarinsalon vesi- ja maa-alueet. Näistä on muodostettu
kaksi erillistä lupakirja-aluetta. Lupakirja-alueilla riistaeläimet pisteytetään
seuraavasti; teeri 4 pistettä, muut riistalinnut ja jänis/rusakko 2 pistettä,
pienpedot 0 pistettä. Metsoa ja riekkoa ei viime vuosina ole pyydetty kannan
vähäisyyden vuoksi. Metsänhoitaja määrittää vuosittain ennen jahtikauden
alkua lupaa kohden tulevan enimmäispistemäärän (ollut useana vuotena 6
pistettä), lajikohtaiset pisteytykset ja samoin mahdolliset rauhoitukset.
3.1. Lupakirja-alue 1: Niittylahti ja Lamperi
Se sisältää tilat Niittylahti, Vaajasalmi, Välimetsä, Mustamäki, Ristola,
Tanssikallio, Tanssikallio II ja Lamperi. Niiden pinta-ala on yhteensä n. 975 ha.
Alueeseen ei sisälly vesialuetta. Lupia myydään viikkolupina siten, että alueella
voi olla kerrallaan enintään 24 metsästäjää.
3.2. Lupakirja-alue 2: Iivarinsalon saaristoalue
Se sisältää tilan Iivarinsalo maa- ja vesialueet; pinta-ala on yhteensä n. 303 ha
maa-aluetta ja 4 200 ha vesialuetta. Lupia myydään viikkolupina siten, että
alueella voi olla kerrallaan enintään 24 metsästäjää. Vesialueella aloitetaan
metsästys vasta 30.9. jälkeen.
4. Pienpedot (villiminkki, kettu, supikoira, näätä) ja muut vahinkoeläimet
Pienpetojen pyyntilupia on myönnetty metsästyslupia supikoiralle ja minkille
ilman lupamaksua sellaisille alueille, mitä ei ole vuokrattu metsästysseuralle.
Kettu ja näätä sisältyvät pienriistan metsästyslupaan, mutta ei pienpetojen
ilmaiseen metsästyslupaan. Ilmaiseenkin pienpetojen metsästykseen
tarvitaan maanomistajan lupa samalla tavalla kuin kaikkeen muuhunkin
metsästykseen.
Viime vuosina ovat jäniskannat olleet paikoin erittäin vahvoja ja ne ovat
aiheuttaneet haittaa kaupunkilaisten istutuksille; paikallinen vaihtelu on ollut
suurta. Lisäksi oravat rakentavat toisinaan pesiään asuinrakennusten
yläpohjiin ja aiheuttavat vahinkoja rakennusten omistajille. Kaupungin
lähialueilla jäniskantojen ja/tai muiden vahinkoeläinkantojen ollessa vahva voi

kaupunginmetsänhoitaja harkinnan mukaan myöntää metsästyslupia kyseisen
lajin metsästykseen.
5. Metsästyksen vartiointi ja riistanhoito
Metsästyksen vartiointia suoritetaan etupäässä metsätoimiston oman
henkilökunnan toimesta käyttäen tarvittaessa apuna poliisiviranomaisia. Myös
ulkopuolista asiansa hallitsevaa henkilöstöä voidaan käyttää erityisestä syystä
tilapäisesti apuna. Riistanhoitoa suoritetaan metsästykseen luovutetuilla
alueilla talousarvion määrärahojen puitteissa. Myös niillä alueilla, joiden
metsästysoikeus luovutetaan metsästysseuroille, velvoitetaan vuokramies
tekemään riistanhoitotyötä.
6. Metsästyskoirien harjoitus- ja koetoiminta
Neulaniemen tilaa RN:o 1:56 Kuopio Harjula annetaan edelleen ajavien koirien
koetuomarikoulutukseen Neulaniemen kärjessä sekä koirien koulutus-, koe- ja
harjoitustoimintaan 5 euron ( ALV sis. ) lupamaksulla. Muitakin alueita voidaan
olosuhteiden salliessa luovuttaa tilapäisesti muidenkin metsästyskoirien
koulutus-, koe- ja harjoitustoimintaan.
7. Taksat
Metsästyksen taksoja on viimeksi tarkistettu vuonna 2003, jolloin taksoja
korotettiin Pohjois-Savon tilannetta vastaavasti. Metsästyksen taksoja on
verrattu valtakunnallisiin suuriin metsäyhtiöihin ja metsähallitukseen;
maanomistajat eivät halua taksojensa yksityiskohtia julkisuuteen. Kaupungin
perimät taksat ovat vuoden 2003 jälkeen jääneet jälkeen
suurmetsänomistajien tasosta, joten peruste taksojen korottamiseen on
olemassa. Metsästysmaksuilla kaupunki saa tuloja tällä hetkellä vuosittain n. 4
- 5 000 euroa.
Viime vuosina erityisesti hirvieläinten metsästysvuokria on nostettu, missä
muutoksessa kaupunginkin on syytä olla mukana. Metsästysharrastus edistää
kuitenkin monilla tavoilla metsästäjien hyvinvointia ja terveyttä, joten
kaupungin ei ole hyvä olla ”hintajohtajana” metsästysvuokrissa. Seuraavassa
asetelmassa on esitetty kaupungin nykyinen metsästysvuokrien taksataso,
vertailu suurmetsänomistajien taksatasoon Pohjois-Savossa sekä tehty
ehdotus uudeksi noudatettavaksi taksatasoksi.

Metsästysvuokran
peruste

Nykyinen taksa
Euroa / ha / v ( ALV sis. )

Suurmetsänomistajat
Euroa / ha / v ( ALV sis. )

Taksaehdotus
Euroa / ha / v ( ALV sis. )

Hirvieläimet
Pienriista

0,25
0,25

0,45 - 0,68
0,31 - 0,45

0,45
0,3

Lupakirja-alueille kaupunki on myynyt yhden viikon metsästyslupia
pienriistalle. Myös viikkoluvissa on kaupunki jäänyt taksatasossa jälkeen, joten
korotustarvetta on olemassa. Vertailukohtana on käytetty metsähallituksen

taksatasoa, koska muut suurmetsänomistajat eivät myy yksittäislupia juuri
lainkaan. Seuraavassa asetelmassa on esitetty kaupungin nykyinen taksataso,
vertailu Metsähallituksen taksatasoon Pohjois-Savossa sekä tehty ehdotus
uudeksi noudatettavaksi taksatasoksi. Metsähallituksen lupa pitää sisällään
selvästi kaupungin saaliskiintiötä suuremman saaliskiintiön, mikä osaltaan
antaa perusteen kaupungin Metsähallitusta alhaisemmalle taksatasolle.

Lupakirjan
peruste

Nykyinen taksa
Euroa / 7 vrk ( ALV sis. )

Metsähallitus
Euroa / 7 vrk ( ALV sis. )

Taksaehdotus
Euroa / 7 vrk ( ALV sis. )

Metsäkanalinnut
Jänis ja rusakko

20
20

70
38

30
30

Kaupungin lupa pitää sisällään samassa pienriistaluvassa sekä jäniseläimet että
metsäkanalinnut.
Teknisen lautakunnan vuonna 2003 tekemän päätöksen mukaan pienpetojen,
kuten minkin ja supikoiran, pyyntiluvista ei ole peritty lupamaksua ollenkaan.
8. Taksojen tarkistusaikataulu
Taksojen tarkistus voidaan vuokrasopimusten osalta tehdä
päättyviin/uusittaviin vuokrasopimuksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että vuoden 2013 lopussa päättyvät sopimukset tehdään uusilla taksoilla.
Pienriistan lupakirjametsästyksen pelisäännöt metsästyskaudelle 2013 – 2014
on jo aiemmin päätetty kaupunginmetsänhoitajan erillispäätöksellä, joten
luonteva aloitusajankohta uusille taksoille on metsästyskausi 2014 - 2015.
Kaupunkirakennelautakunnan päätös 28.8.2013:
Kaupunkirakennelautakunta päätti hyväksyä edellä kuvatut metsästyksen
periaatteet ja ehdotetut taksan korotukset.

