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Lupa- ja ilmoitusasiat 2 § / 2019

Pienriistan metsästysohjeet metsästyskaudelle 2019-2020
Selostus ja perustelu

Kuopion kaupunki myy pienriistan metsästyslupia eräille omistamilleen maaja vesialueille. Pääosa maa- ja vesialueista on vuokrattu metsästysseurojen
käyttöön. Metsästyslupien myynnin ja vuokrauksen periaatteita on käsitelty
kaupunkirakennelautakunnassa 28.8.2013 § 147 ja metsästyslupien myynnistä on tehty vuosittain erillinen kaupunginmetsänhoitajan päätös. Vanhaa käytäntöä on syytä jatkaa. Päätös on laadittu kaupunkirakennelautakunnan päätöksen pohjalta.
Vuonna 2017 on aloitettu kokeilu 3 päivän luvasta (20 € sis. alv) ja lupajakson
aloittamisesta asiakkaan toivomana päivänä. Kokeilua on tarkoituksenmukaista jatkaa.

Päätös

Pienriistan metsästyslupien myynti kaudella 2019-2020:
Lupa-alue 1:
- Niittylahti
- Vaajasalmi

RN:o 2:135
RN:o 1:178

- Välimetsä
RN:o 1:24
- Mustamäki
RN:o 11:5
- Ristola
RN:o 2:83
- Kämäränmäki
RN:o 5:34
- Siltasalo
RN:o 4:18
------------------------------------------------------- Lamperila
RN:o 3:108

576 ha
55 ha
32 ha
86 ha
34 ha
24 ha
31 ha
130 ha

Lupa-alue 2:
Pienriistan metsästysalueena käytetään kaudella 2019-2020 myös Iivarinsalon aluetta RN:o 1:31 ja RN:o 1:30: maapinta-ala n. 327 ha ja vesialue
4200 ha. Iivarinsalossa voi metsästyksen aloittaa 29.9.2019 alkaen. Iivarinsalon metsästyksessä tulee huomioida luonnonsuojelulain mukaiset rauhoitusalueet ja Ollinsaarten huvila-asutus.
Lupa-alueet ovat samat kuin vuonna 2014.
Lupien myynti
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Pienriistalupien myynti aloitetaan 6.8.2019 pääosin kuopiolaisille metsästäjille. Ennakkovarauksia ei otetaan vastaan. Lupa tulee lunastaa ennen metsästyksen aloittamista ja lupa tulee olla mukana metsästettäessä.
Luvan hinta on 30 € / viikko (sis. alv). Uutena lupamuotona kokeillaan 3 päivän lupaa, minkä hinta on 20 € (sis. alv). Toinen kokeilu on, että lupajakson
voi aloittaa minä päivänä tahansa, mutta kuitenkin siten, että lupajakso (3 tai
7 päivää) muodostaa aina yhtenäisen ajanjakson. Kokeilut voidaan lopettaa
mikäli ongelmia ilmenee.
Metsästys alkaa 1.9.2019 jäniksen metsästyksellä (1.9.2019–28.2.2020). Kanalintujen metsästysajat olivat tätä viranhaltijapäätöstä tehdessä vielä määrittämättä. Kanalintuja (teeri ja pyy) voidaan metsästyskaudella 2019–2020
metsästää sinä ajanjaksona, minkä Suomen riistakeskus erikseen ilmoittaa.
Metson ja riekon metsästys on kaupungin alueilla kielletty.
Lupien hinnat ovat seuraavat:
Pienriista

30 euroa (sis. alv) / 7 päivää / lupa

Pienriista

20 euroa (sis. alv) / 3 päivää / lupa

Supikoira ja minkki

0 euroa (sis. alv) / vuosi / lupa

Korkein sallittu pistemäärä lupaa kohden on 8 pistettä:
Teeri
Muut riistalinnut
Jänis
Vahinkoeläimet

4 pistettä
2 pistettä
2 pistettä
0 pistettä

Supikoiraa ja minkkiä voi pyytää loukulla ja luolasta sellaisilla kaupungin
omistamilla alueilla, mitä ei ole vuokrattu metsästysseuralle tai seuran kanssa
on sopimuksessa sovittu erillispyynnistä. Vaikka lupa on ilmainen, on lupa
kuitenkin lunastettava.
Pienimuotoinen nuotion pito (kynsitulet) on sallittu (metsäpalovaroituksen
ulkopuolella) ehdolla, että nuotio sammutetaan huolellisesti. Nuotion tekijä
vastaa mahdollisista tulen aiheuttamista vahingoista.
Ajavien koirien harjoittelua voidaan tehdä 20.8.2019 alkaen Neulaniemen
alueella hintaan 7 euroa/koira/vrk (sis. alv). Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueelle sijoittuviin kesämökkeihin. Lupien myynti alkaa 7.8.2019 alkaen.
Lupa-alue on perinteisesti ollut metsästysaluetta metsästysseuroihin kuulumattomille metsästäjille. Metsästystä on kyseisellä alueella harjoitettu kestävästi, joten metsästystä voidaan edelleen jatkaa.
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Lupa voidaan panna täytäntöön ennen lainvoiman saavuttamista kuntalain
143 §:n perusteella.
Toimivallan peruste

KYP toimintasääntö 12 §
Seppo Jauhiainen
kaupunginmetsänhoitaja
Asiakirja on allekirjoitettu koneellisesti Kuopion kaupungin asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Liitteet

Oikaisuvaatimusohje
Iivarinsalon metsästysalueet
Lamperilan metsästysalueet
Niittylahden metsästysalueet
Metsästysoikeuksien luovuttamisen periaatteet ja metsästystaksat
Kaurltk

Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Kaupunkirakennelautakunta
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu
Paikkatietopalvelut
Nähtävänäolo
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Päätös on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla
www.kuopio.fi/paatoksenteko 8.8.2019.
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Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Kaupunkirakennelautakunta
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Sähköposti

PL 1097, 70111 KUOPIO
Suokatu 42
044 718 5113 tai 044 718 5110
kaupunkiymparisto(at)kuopio.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Kuopion kaupungin
verkkosivuille www.kuopio.fi/paatoksenteko. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina.
Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston virka-ajan päättymistä tai mikäli
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle
silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä
niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
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