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Lupapäätös 25.3.2021

Metsähallitus Eräpalvelut
Mikko Rautiainen

Metsähallitus myöntää Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri ry:lle ja sen jäsenyhdistyksille luvan järjestää
koirakokeita ja -kilpailuja 20.8.2021–28.2.2022 välisenä aikana seuraavilla alueilla:
Linnunhaukkukokeet, ajokokeet, kanakoirien ja noutajien metsästyskokeet sekä metsästyskoirien
jäljestämiskokeet seuraavilla pienriistan lupametsästysalueilla 5616 Vaala, 5620 Länsi-Kuusamo, 5621
Pohjois-Taivalkoski, 5622 Etelä-Taivalkoski, 5623 Kouva, 5624 Syöte, 5625, Etelä-Pudasjärvi, 5626 Yli-Ii,
5628 Utajärvi, 5630 Pyhäntä, 5637 Itä-Kuusamo, 5639 Länsi-Pudasjärvi ja 5640 Muhos.
Hirvenhaukkukokeet Taivalkosken ja Vaalan kuntien sekä Pudasjärven kaupungin alueilla sijaitsevilla
hirvenmetsästyksen lupa-alueilla sekä hirvenmetsästyksen aluelupapäätöksen saajan suostumuksella
(yhteystiedot koekohtaisesti tämän luvan myöntäjältä) Kuusamon, Piippolan seudun, Iin seudun,
Utajärven ja Kiimingin-Yli-Kiimingin riistanhoitoyhdistysten alueilla sijaitsevilla hirvenmetsästyksen lupaalueilla.
Kokeiden järjestäjä on velvollinen selvittämään alueiden rajat. Alueiden kartat löytyvät osoitteista
www.eraluvat.fi tai www.retkikartta.fi
Luvansaajan tulee toimittaa jäljennös tästä päätöksestä kunkin kokeen järjestävälle jäsenyhdistykselle.
Päätös koskee myös mahdollisia yhteistyössä muiden kennelpiirien ja rotujärjestöjen kanssa järjestettäviä
kokeita, joissa Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri vastaa tämän luvan ehtojen ja velvoitteiden
noudattamisesta. Kaikesta luvan mukaisesta toiminnasta vastaa Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin
puheenjohtaja Jaana Heiskari.

Päätöksen ehdot ja määräykset:
Tämä lupapäätös koskee Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin internet-sivuilla julkaistuja virallisia kokeita
(www.kennelpiiri.fi/pohjois-pohjanmaa).
Päätös ei koske sellaisia suojelualueita, joilla laki, asetus tai järjestyssääntö kieltää edellä mainitun
toiminnan.
Päätös ei anna yksinoikeutta koirakokeiden järjestämiseen, vaan Metsähallituksella on oikeus myöntää
koulutus- ja koelupia myös muille.
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Päätös ei estä alueen metsätalous- ja metsästyskäyttöä, eikä Metsähallitus ole korvausvelvollinen
metsätalouden tai muun toiminnan aiheuttamasta häiriöstä, haitasta tai vahingosta tämän päätöksen
mukaiselle toiminnalle.
Luvansaajan tulee noudattaa kaikkia koirakokeita koskevia, rajoittavia sekä siihen liittyviä lakeja, asetuksia,
EU-määräyksiä ja Metsähallituksen (esim. metsästystä koskevia) ehtoja ja ohjeita.
Luvansaaja vastaa toimintaansa varten mahdollisesti tarvittavien muiden lupien hankkimisesta ja
ilmoitusten tekemisestä. Toimintaan tarvittavista muista luvista ym. on toimitettava pyydettäessä
jäljennökset Metsähallitukselle.
Päätös oikeuttaa kunkin tapahtuman järjestäjän suorittamaan maastojen etukäteiskartoituksen sopivaksi
katsomallaan tavalla ja käyttämään koiria tässä työssä.
Luvansaajalla on oikeus tehdä nuotio kannoista, risuista, oksista tms. vähäarvoisesta puuaineksesta valtion
mailla. Oikeus ei koske luonnonsuojelualueita.
Liikkuminen tämän päätöksen oikeuttamalla alueella tapahtuu omalla vastuulla.
Lupa voidaan peruuttaa, jos sen ehtoja tai metsästys- tai luonnonsuojelusäädöksiä rikotaan luvan nojalla
järjestettävissä tapahtumissa.
Luvansaajan tulee toimittaa Metsähallitukselle yhteenveto luvan mukaisilla alueilla järjestetyistä
kokeista 31.3.2022 mennessä. Yhteenvedosta tulee selvitä kuntakohtaisesti erityyppisten kokeiden
lukumäärä sekä osallistuneiden koirien lukumäärä.

Päätökseen liittyvät muut luvat ja vastuut
Luonnonsuojelualueilla tai niihin varatuilla alueilla on edellämainittua toimintaa varten hankittava
Metsähallituksen Luontopalvelujen erillinen lupa. Suojelualueiden rajat on tarkistettavissa osoitteessa
retkikartta.fi.
Tämä päätös ei anna oikeutta ampua riistaa. Metsästyskokeiden koesääntöjen mukaiseen pienriistan
ampumiseen tarvitaan erillinen maksullinen metsästyslupa koirakokeisiin. Lupa ei oikeuta
metsästämään, lupa on voimassa vain koirien koesääntöjen mukaisen arvostelun aikana, muuna aikana
koirat on pidettävä kytkettynä ja aseet lataamattomina. Luvan voi tilata Metsähallituksen
myyntinumerosta, p. 020 69 2424 (arkisin klo 9-16).
Päätöksen mukaisessa toiminnassa ilmenevät asiat/seikat, jotka voivat vaikuttaa Metsähallituksen
toimintaan, on luvansaajan raportoitava välittömästi Metsähallitukselle.
Tarpeetonta häiriötä luonnolle ja alueen muille käyttäjille tulee välttää. Tapahtumien yhteydessä käytetyt
opasteet ja merkinnät on poistettava sekä syntyneet jätteet on tuotava pois maastosta niille varattuun
paikkaan. Mahdollisissa laiminlyönneissä alue siivotaan Metsähallituksen toimesta luvansaajan lukuun.
Luvansaaja on velvollinen korvaamaan täysimääräisesti vahingon tai haitan, jota tämän päätöksen
mukainen toiminta Metsähallitukselle tai kolmannelle mahdollisesti aiheuttaa.
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Tapahtumien järjestämistä koskevat tarkentavat ehdot:
1. Kullakin tapahtumalla tulee olla olosuhteet ja maastot hyvin tunteva nimetty vastuuhenkilö, joka
vastaa Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin ohella koko tapahtumasta.
2. Kunkin tapahtuman järjestäjä on velvollinen pitämään tapahtumassa mukanaan kopiota tästä
päätöksestä ja muista tarvittavista luvista ym. sekä pyydettäessä esitettävä tämä päätös (ja muut
luvat) valvontaan oikeutetulle henkilölle.
3. Poronhoitoalueella jokaisen tapahtuman järjestäjä on velvollinen selvittämään ajankohtaiset
poronhoitotyöt kyseisen alueen paliskunnalta sen varmistamiseksi, ettei poronhoito tapahtuman
johdosta häiriinny. Paliskuntien yhteystiedot: www.paliskunnat.fi
4. Järjestäjä on velvollinen huolehtimaan kaikesta tarpeellisesta toimintaansa/tapahtumaansa
liittyvästä tiedottamisesta.
5. Järjestäjä on velvollinen itse selvittämään valtion maiden sijainnin alueilla missä toiminta tapahtuu.
Metsähallituksen yhteyshenkilö on luvan myöntäjä.
Lupamaksu
Metsähallitus perii erillisellä laskulla tästä päätöksestä 300 €.
Metsähallituksen valtuuttamana

Mikko Rautiainen

Sovelletut säädökset
Metsästyslaki (615/1993)
Laki Metsähallituksesta (234/2016)

Tiedoksi: Markus Aho, Jani Suua, Timo Eskola, Erkki Turtinen, Heikki Väyrynen, Rami Nissema, Petteri
Arovainio, Ahti Juntunen, Arja Halinen, Timo Ruuska
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