OHJE Poikkeaminen lintuja

koskevista luonnonsuojelulain 39 §:n rauhoitussäännöksistä
Hakemuksen voi jättää Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sähköistä
asiointilomaketta käyttäen tai vapaamuotoisella hakemuksella.
Luonnonsuojelulain mukaista poikkeuslupaa voi hakea kaikkien luonnonvaraisina esiintyvien lintulajien
osalta, lukuun ottamatta seuraavia metsästyslain alaan kuuluvia riistalajeja: kanadanhanhi, merihanhi,
metsähanhi, heinäsorsa, tavi, haapana, jouhisorsa, heinätavi, lapasorsa, punasotka, tukkasotka, haahka,
alli, telkkä, tukkakoskelo, isokoskelo, riekko, kiiruna, pyy, teeri, metso, peltopyy, fasaani, nokikana,
lehtokurppa ja sepelkyyhky; sekä rauhoittamattomia lintulajeja: korppi (poronhoitoalueella), varis,
harakka, harmaalokki, merilokki, kesykyyhky ja räkättirastas, joita koskevia lupia voi hakea Suomen
riistakeskukselta.

LAINSÄÄDÄNTÖÄ
Luonnonsuojelulaki
38 § Eläinlajien rauhoittaminen
Luonnonsuojelulain soveltamisalaan kuuluvat luonnonvaraisina esiintyvät nisäkkäät ja linnut ovat
rauhoitettuja.
39 § Rauhoitussäännökset
Kiellettyä on rauhoitettuihin eläinlajien kuuluvien yksilöiden:
1) tahallinen tappaminen tai pyydystäminen;
2) pesien sekä munien ja yksilöiden muiden kehitysasteiden ottaminen haltuun, siirtäminen toiseen
paikkaan tai muu tahallinen vahingoittaminen; ja
3) tahallinen häiritseminen, erityisesti eläinten lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla
levähdysalueilla tai muutoin niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla.
49 § 3 momentti
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
toimii lupaviranomaisena koko maan osalta) voi yksittäistapauksessa myöntää luvan poiketa 39 §:n
kielloista lintudirektiivin 9 artiklassa mainituilla perusteilla.
Lintudirektiivin 9 artiklan mukaiset edellytykset rauhoitettujen lintujen poikkeusluvalle
Jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole poikkeuslupa voidaan myöntää:
1) kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaamiseksi;
2) lentoturvallisuuden turvaamiseksi;
3) viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja vesistöille koituvan vakavan vahingon estämiseksi;
4) kasviston ja eläimistön suojelemiseksi; tai
5) tutkimus- ja koulutustarkoitukseen, kannan lisäämis- ja uudelleenistutustarkoitukseen sekä näitä
varten tapahtuvan kasvatuksen mahdollistamiseksi;
6) tiukasti valvotuissa oloissa ja valikoivasti tiettyjen lintujen pienien määrien pyydystämiseen,
hallussa pitämiseen tai muuhun asialliseen hyötykäyttöön.
Poikkeuksissa on mainittava lajit, joita poikkeukset koskevat, pyydystämistä tai tappamista varten
hyväksytyt välineet, laitteet ja menetelmät, olosuhteet, joihin poikkeukset on myönnetty sekä valvova
viranomainen.
Jäsenvaltion on raportoitava EU:n komissiolle poikkeuksista vuosittain. Komissio valvoo, että
poikkeusten seuraukset eivät ole ristiriidassa lintudirektiivin tavoitteiden kanssa.

Käytännön ohjeita
Yksilöi ja perustele hakemuksesi selkeästi, käytä karttaliitettä ja muita liitteitä tarvittaessa. Selosta
vakavien vahinkojen lupaperusteen kyseessä ollen niiden paikallisiin oloihin kohdennetut perusteet
konkreettisesti ja taloudellisia mittareita ja määreitä käyttäen.
Hae lupaa ajoissa – käsittelyssä voi olla ruuhkaa ja päätöksen lainvoimaiseksi tuleminen voi vaatia
aikaa.
Huomaathan, että päätös on heti toimeenpantavissa vain, jos lupaviranomainen laissa säädetyin
edellytyksin niin määrää. Muutoin toimenpiteisiin voi ryhtyä vasta kun päätös on lainvoimainen, eli 7
päivän tiedoksisaantiajan ja 30 päivän valitusajan jälkeen, tai kun mahdolliseen muutoksenhakuun
annettu tuomioistuimen päätös on lainvoimainen.
Myöhään toimitettu hakemus ei ole peruste päätöksen kiireelliselle käsittelylle.
Ilmoita kiireellisyydestä, jos ongelma on ilmaantunut tai kärjistynyt nopeasti tai ennalta arvaamatta.

Luvan käsittelymaksut 2016
- Poikkeusluvan käsittelymaksut määritellään vuodeksi kerrallaan ja poikkeus eliölajien
rauhoitussäännöksistä maksaa vuonna 2016 150 euroa.
- Luonnonsuojelua edistäviin tutkimuksiin myönnettävät poikkeukset ja luvat ovat maksuttomia
Peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus
maksusta. Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu.
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