Riku Lumiaro

POIKKEUSHAKEMUKSESSA
TARVITTAVAT TIEDOT
MERIMETSOJEN AIHEUTTAMIEN VAHINKOJEN
ESTÄMISEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA
1 TAUSTATIEDOT
•

POIKKEUSLUVAN TARVE
Merimetso on rauhoitettu lintu.

•

Luonnonsuojelulaki kieltää
rauhoitettujen lintujen:
-

tappamisen ja pyydystämisen
munien rikkomisen, muun
vahingoittamisen tai haltuunoton
pesinnän häirinnän ja estämisen
pesien hävittämisen

Merimetso on pesäpaikkauskollinen
laji, eli se pesii vuodesta toiseen
samoissa pesäpaikoissa ja samoissa
pesissä. Merimetson pesien
hävittäminen on kiellettyä myös
pesimäkauden ulkopuolella. Myös
pesäpuiden kaataminen on ympäri
vuoden kielletty.
Linnunpelättimien tai muiden pesintää
häiritsevien laitteiden tai tarvikkeiden
vieminen pesäpaikoille on kiellettyä
ennen pesimäkauden alkua, mikäli
pesäpaikalla on pesinyt merimetsoja
aikaisemmin tai siellä pesii muita
lintulajeja.

Jos merimetsojen aiheuttamien
vahinkojen estäminen edellyttää
sellaisten toimenpiteiden tekemistä,
jotka on luonnonsuojelulailla
kielletty, tulee toimenpiteitä varten
hakea poikkeuslupaa.
HAKEMUKSESSA TARVITTAVAT TIEDOT
Kaikissa poikkeushakemuksissa on
vastattava kohtiin 1, 3 ja 4 sekä
riippuen siitä, millä perusteella
poikkeusta haetaan, vähintään
yhteen kohdista 2 a-e (esim. jos lupaa
haetaan vakavien kalastovahinkojen
estämiseen, vastataan kohtaan 2 a).

•
•
•

Hakijan nimi, osoite ja puhelinnumero. Asian käsittelymaksun
laskuttamista varten (150 €) tarvitaan Y-tunnus tai
henkilötunnus.
Tieto siitä, voidaanko päätös toimittaa sähköisesti ja jos
tämä sopii, sähköpostiosoite toimittamista varten.
Sähköpostiosoitteen antaminen nopeuttaa myös
mahdollisten lisätietopyyntöjen lähettämistä.
Kartta tai muu riittävän yksityiskohtainen kuvaus alueesta,
jolle poikkeuslupaa haetaan ja perustelut, miksi tälle
alueelle.
Aika, jolle poikkeuslupaa haetaan ja perustelut, miksi tälle
ajalle.
Tieto siitä, onko alueella ollut aikaisempaa lupaa
merimetsojen tai joidenkin muiden lintujen aiheuttamien
vahinkojen torjuntaan. Kuvaus mahdollisen luvan sisällöstä.

2 a MERIMETSOJEN AIHEUTTAMAN VAKAVAN
KALASTOVAHINGON OSOITTAMINEN
•
•
•

•
•
•

Mitkä ovat alueella kaupallisesti kalastettavat kalalajit?
Montako kaupallista kalastajaa alueella toimii?
Millä menetelmillä alueella kalastetaan? Mihin
vuodenaikaan kalastus sijoittuu? Miten kalastus sijoittuu
hakemusalueelle (missä esim. kalastuspyydykset sijaitsevat)?
Onko kalastamisen sijoittumisessa eroa eri vuodenaikojen
välillä – millaista? Ovatko merimetsot vaikuttaneet
kalastuksen sijoittumiseen? Kalastettiinko ennen
merimetsojen runsastumista eri alueilla – jos, niin missä?
Mihin kalalajeihin vahinko kohdistuu? Miten tämä on
havaittu? Onko vahingon suuruudesta olemassa tietoa?
Mistä on voitu päätellä, että saaliiden pieneneminen on
merimetson aiheuttamaa?
Jos lupaa haetaan vesiviljelyaltaille, hakemuksessa tulee
kuvata, millaista vahinkoa merimetsot altailla aiheuttavat.

2 b MERIMETSOJEN AIHEUTTAMAN VAKAVAN
METSÄVAHINGON OSOITTAMINEN
•
•
•
•

Kuvaus metsästä, johon merimetsojen aiheuttama vahinko
kohdistuu; puulajit, puuston ikä, puuston määrä
Onko metsän merkitys metsätaloudellinen vai metsän
virkistyskäyttöön liittyvä – perustele
Onko metsässä erityisiä luontoarvoja? Millaisia?
Kuka omistaa kyseisen metsän?

2 c MERIMETSOJEN AIHEUTTAMAN VAKAVAN
VESISTÖVAHINGON OSOITTAMINEN
•
•
•

Miten merimetsot vaikuttavat vesistöön?
Onko vedenlaadun heikkenemisestä olemassa mittaustietoja
vedenlaadusta? Mikäli kyseiseltä kohteelta ei ole, onko joltain
toiselta vastaavalta kohteelta mittaustietoja?
Mistä tiedetään, että vedenlaadun heikkeneminen on
merimetson aiheuttamaa eikä muista tekijöistä johtuvaa?

2 d MERIMETSOJEN AIHEUTTAMAN TERVEYSVAHINGON
OSOITTAMINEN
•
•

Miten merimetsot vaarantavat terveyttä, esim. haju, ulosteet?
Mikä on asutuksen ja uimarantojen tms. etäisyys merimetsojen
pesimäalueeseen?

2 e KASVISTON JA ELÄIMISTÖN SUOJELEMINEN
MERIMETSON AIHEUTTAMILTA VAHINGOILTA
•
•
•
•

Tämä kohta soveltuu sellaisten lajien suojeluun, jotka ovat
häviämisvaarassa.
Minkä lajien (lajien nimet) esiintymien säilymistä merimetsot
uhkaavat? Missä kyseisten lajien esiintymispaikat sijaitsevat?
Kuinka suurista esiintymistä on kyse?
Kuvaus lajin uhanalaisuudesta. Mikä on merimetsojen
uhkaamien esiintymien merkitys kyseisen lajin/lajien
populaatiolle/säilymiselle?
Onko harvinaistumista jo todettu (esim. seurantatietoja
lajistosta)? Mikäli harvinaistumista ei ole vielä todettu, mihin
arvio tulevasta harvinaistumis- tai häviämisriskistä perustuu?

3 SUOJELUALUEET JA MUU LAJISTO
•

•
•
•

Sijaitseeko alueella, jolle poikkeuslupaa haetaan,
luonnonsuojelualueita tai Natura 2000-alueita? Jos, mikä on
em. alueiden suojelun tavoitteena? Voiko merimetsojen
karkottaminen/pesinnän häirintä jne. vaarantaa suojelun
tavoitteen?
Pesiikö (tai onko pesinyt) merimetsojen pesäsaarilla muita
lintulajeja? Jos niin mitä ja kuinka paljon?
Onko lupa-alueella tiedossa merkittäviä lintusaaria?
Missä/mitkä saaret?
Miten muu lintulajisto huomioidaan haettavien
toimenpiteiden toteuttamisessa?

4 MITEN VAHINKOJA ON TÄHÄN MENNESSÄ TORJUTTU JA
AIOTAAN JATKOSSA TORJUA?
•
•

•

•

•

Millä menetelmällä merimetsojen aiheuttamaa vahinkoa on
tähän mennessä torjuttu? Onko näillä ollut vaikutusta?
Millä menetelmillä merimetsojen aiheuttamia vahinkoja
aiotaan haettavalla poikkeusluvalla estää? Mikä on
toimenpiteiden tavoite? Saavutetaanko se toimenpiteillä?
Montako käyntiä pesäluodolla toimenpiteet edellyttävät?
Milloin käynnit tehdään? Kauanko yksi käynti kestää?
Montako ihmistä käynnillä on mukana?
Onko merimetsojen aiheuttamien vahinkojen torjuntaan
muuta tyydyttävää vaihtoehtoa kuin ehdotetut menetelmät?
Miksi/miksi ei?
Onko toimenpiteet sellaisia, että ne eivät vaaranna muiden
lintulajien pesintää?

POIKKEUSLUPAHAKEMUKSEN
JÄTTÄMINEN
Sähköinen lomake poikkeuksen
hakemiseen löytyy osoitteesta
www.ymparisto.fi/rauhoitettulajipoikkeus

(noin sivun puolivälissä on linkki
lomakkeeseen)
Poikkeushakemuksen voi tehdä myös
vapaamuotoisena hakemuksena. Se
toimitetaan Varsinais-Suomen ELYkeskuksen kirjaamoon:
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
Varsinais-Suomen ELY-keskus
käsittelee merimetsoja koskevat
poikkeusluvat koko Suomen
osalta (pl. Ahvenanmaa).

HAKEMUKSEN KÄSITTELY
Hakemuksen käsittelyaika on n.
kolme kuukautta. Mikäli asian
käsittelyä varten joudutaan
pyytämään lisätietoja hakijalta
tai lausuntoja, tämä voi pidentää
käsittelyaikaa. Ruuhka-aikoina
käsittely saattaa myös viivästyä.
Kevät (maalis-toukokuu) on
lupakäsittelyssä kiireisintä aikaa,
joten kannattaa hakea lupaa
hiljaisempana vuodenaikana tai
hyvissä ajoin. Päätöksillä on
kuukauden muutoksenhakuaika.
Asian käsittelymaksu on 150 €.
Asian käsittely laskutetaan
päätöksen antamisen jälkeen.
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