
HELSINGIN HALLINTO–OIKEUDELLE

ASIA:
Valitus koskien Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kahta päätöstä myöntää 
poikkeuksia luonnonsuojelulain 39§:tä, päätöksien diaarinumerot ovat UUDELY/1005/07.01/2010 
ja UUDELY/1190/0701/2010

VALITTAJA:
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa
r.y. (rek.nro 116.353). Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää lintuharrastusta sekä
lintujen- ja luonnonsuojelua sekä toimia alueensa lintuharrastajien ja tutkijoiden yhdyssiteenä.
Yhdistyksen toiminta-alue on Helsinki ja sen ympäristö (Uusimaa).

PROSESSIOSOITE:

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa r.y.
Aili Jukarainen
Annankatu 29 A 16
00100 Helsinki
suojelusihteeri@tringa.fi
GSM 050-3803283
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VAATIMUKSET:

Valittaja vaatii, että Helsingin hallinto-oikeus kumoaa elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskuksen päätökset, joilla se on myöntänyt luvat  UUDELY/1005/07.01/2010 ja
UUDELY/1190/0701/2010 ja  keskeyttää lupien täytäntöönpanon.

PERUSTELUT:

Valittaja viittaa täytäntöönpanonkeskeytyksen osalta aiemmin oikeuteen toimittamaan kirjelmään  
liitteineen. Täytäntöönpanon keskeytystä vaaditaan, koska luvat on myönnetty niin, että poikkeus 
rauhoituksesta on tullut voimaan ennenkuin valitusaika on kulunut loppuun. Tältä osin viitataan 
KHO:n päätökseen 30.3.2007, taltionumero 874, missä KHO on vahvistanut oikeussäännön lupien 
myöntämismenettelystä siten, ettei luvat saa tulla voimaan ennen valitusajan päättymistä.

Saadakseen täytäntöönpanon keskeytysvaatimuksen tutkittavaksi, valittaja laittaa valituksen vireille  
tällä valituksella ja täydentää valitustaan valitusajan puitteissa myöhemmin, koska valitusta  
kaikkine perusteluineen ei ole mahdollista laatia näin lyhyellä määräajalla.

Valittaja vaatii, että lupapäätökset on kumottava mm., koska laillisia poikkeuslupaperusteita ei ole  
näytetty toteen. Poikkeuslupa voidaan myöntää mikäli merimetsoista aiheuttuu vakavaa vahinkoa 
kalavesille ja vesistölle. Merimetson ravintotutkimukset osoittavat, että merimetson ravinto koostuu  
myöhemmin tarkemmin selvitettävällä tavalla pääosin pienistä ja vähäarvoisista kalalajeista.  
Merimetsojen ei ole näytetty karkoittaneen kaloja kalastuspaikoista tai vaikuttaneen merkittäviä  
muutoksia kalojen käyttäytymiseen ja sijoittumiseen, vaan mahdollisesti tapahtuneet muutokset  
heijastavat Itämeren rehevöitymisen seurauksia.
 Hakijat eivät ole esittänyt mitään taloudellista arviota siitä, kuinka suuret kustannuksen väitetyt  
vahingot aiheuttavat, joten on mahdotonta tehdä arviota siitä, kuinka vakavasta taloudellisesta  
vahingosta on kyse.
 Poikkeus rauhoituksesta ja lupa tappamiseen voidaan myöntää voidaan myöntää, mikäli ei ole 
olemassa muuta tyydyttävää ratkaisua. Merimetsojen tappamisen sijaan sama peloitevaikutus  
voidaan saavuttaa pelottelemalla niitä muulla tavalla.

Suomessa pesivät merimetsot muuttavat pois Suomesta pääosin elokuussa ja syyskuun alussa ja 
lupien mukainen tappaminen kohdistuu Jäämerellä ja Vienanmerellä pesivään merimetson alalajiin  
carbo, joka ei pesi Suomessa.

Helsingissä syyskuun 19. päivänä 2010
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa
r.y.

Seppo Vuolanto
puheenjohtaja
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