
 

 

TIEDOTE 2013 

 

Aittokylän alue: 

Ote sopimuksesta Oulunsalon metsästysyhdistys/Ylikiimingin metsästysseura (23.2.2010): 

Ylikiimingin metsästysseura antaa vuokra-alueillaan Oulunsalon metsästysyhdistykselle oikeuden pienriistan 

metsästykseen karttaliitteen rajauksen mukaisella alueella. Metsästysoikeus koskee vain Oulunsalon 

metsästysyhdistyksen jäseniä ja metsästysluvan haltijoita. 

 

Vastaavasti Oulunsalon metsästysyhdistys antaa vuokra-alueillaan Ylikiimingin metsästysseuralle oikeuden 

hirven ja pienriistan metsästykseen. Pienriistan osalta metsästysoikeus ei koske Oulunsalon seurakunnan 

maita (28:4 ja 26:56). Metsästysoikeus koskee metsästäjiä, joille Ylikiimingin metsästysseura on myöntänyt 

metsästysoikeuden.  Lisätietoja Aittokylän hirviseurueen metsästyksenjohtaja.  
        

Metsästysajat ja rauhoitukset  

 Peltopyy, koppelo, riekko ja kauris on rauhoitettu. 

 Metsästysaikoihin ei rajoituksia. Huom! Riistakeskuksen aikarajoitukset. 

Saaliskiintiöt 

1 metso/ metsästäjä, metson ampuminen vie 2 teeren kiintiön. 

5 teertä/ metsästäjä. 

Pyyntitapojen rajoitukset  

Luodikon käyttö vesilinnustuksessa vesistöillä kielletään, samoin kyyhkyn 

metsästyksessä 10.09. saakka (pienoiskivääri sallittu). 

Rauta- ja teräshaulien käyttö ”maametsästyksessä” kielletään. 

Vierasoikeudet ja vierasluvan hinta 
Vieraslupia myönnetään vain jäsenten vieraille. Luvan pyytää vierailun isäntä 

osallistuen metsästykseen. Lupa koskee jäniksiä sekä maa-ja vesilintuja. Luvan hinta 

20 €/ vrk. Maalintujen saalis vähennetään isännän kiintiöstä. 

Vieraileva ketun koiralla pyytäjä vapaasti.  

Vuokraehtometsästäjien ja kausiluvilla metsästävien metsästysajat ja rajoitukset 
Vuokraehtometsästäjät metsästävät sen kyläkunnan alueella, jolla vuokaratila 

sijaitsee. 

Vesilinnut ja kyyhkynen  
Kyyhkyn ja vesilinnun metsästyksessä peltoalueilla metsästäjän on haettava 

maanomistajan henkilökohtainen lupa kunnes sato on korjattu. 

Entisen Vapon Marttilansuon lintualtaalla vesilinnustus sallittu klo 06.00-23.00. 
Vuorokausi- tai muut luvat 

Vuorokausi- tai muita erillisiä lupia ei myönnetä.  

Muut rajoitukset ja määräykset 

Hirvikoirakoulutusoikeus on vain jäsenillä tai jäsenen mukana ollessa. 

Hirvenmetsästyksen aikana koulutuksesta on ilmoitettava alueen hirviseurueen 

metsästyksenjohtajalle. Kouluttajan on oltava koiran mukana. Samat ehdot pätevät 

myös muussa koirakoulutuksessa. 

Rauhoitusalueiden rajoilla ajokoirametsästäjä ei saa olla passissa 100 m lähempänä 

rauhoitusalueen rajaa. Ajokoiran ajaessa maastossa on oltava myös metsästäjän. 

 
Rauhoitusalueet  

Rekelä-Vesala: 
- Seluskansaari 
- Huttukyläntien ja joen väli pitäjänrajasta Leinosen ylärajaan. 
- Ouluntien ja joen väli Jurvalantiestä Kirkonkylälle lisättynä Koriahon seutu tien 

eteläpuolelta. 



- Heinolan maat 

- Mikonlammen tilan rek.no 564-420-13-68 lounaispäässä sijaitseva teerien soidin 
paikka 

Kirkonkylä: 
- Joen eteläpuoli Mikanojaan, Suolamminojaan, Karahkantie, Turvetie, Juopulinoja, 

Hetekyläntie, Vengasrannantie. Jäniksen metsästys on sallittu Suosaarentien ja 
Puolangantien väli Hetekyläntiehen. 

- Metsälinnut: Juopulinojan ja Puolangantien väli Hangassuon tielle saakka, Puronsuontie, 
Haarainsuo, Suthovinjärvi, maantie Kiviharjulle. 

- Joloksentien itäpuoli jokiin saakka: ei koske jäniksen metsästystä. 
Juopuli: 

- Metsälinnut: Juopulinojan ja –järven väli Hetteentiestä Puronsuontiehen. 
Niemikylä: 

- Jokien väli Joenpolvesta Nivanperään sekä Kalle Kanniaisen perikunnan maat 
Hautausmaan ja Lunnankankaan palstat. 

Jokikokko: 
- Joen ja tien väli Haipuksesta Jokikokkoon. 
- Joen ja Alavuotontien väli Jokikokosta Suvannonpäänsaarentiehen. 
- Metsälinnut: Tuomaalantien ja joen väli Pallo-ojasta Korpisenojaan. 

Alavuotto: 
- Joen eteläpuoli ja tien väli Alavuotolta Suoperään. 

Nuoritta: 
- Pohjoispuolen teiden ja joen väli Kukkulasta Koskelaan. 
- Joen ja maantien väli Kalliokaarteesta Aholantiehen. 

Vepsä – Jokela: 
- Metsälinnut: Puolangantien eteläpuoli Jokelasta Aittokyläntiehen (järveen saakka), 

Laajintie-Nokanahontie, Honkasen alanko. 
Vesialueet: 

- Kiiminkijoki Aittokosken sillalta Juopulinkosken niskalle sekä Viitalanjärvi ja 

Sorojärvi/Soroperä. 

- Vepsänjoki Kiiminkijoesta Hautalaan ja siitä ylöspäin Hautamaalle, Haaraojan haaraan. 

- Nuorittajoki Kukkulasta Aholantiehen. 

-  Vepsänjärvi 

Horsman maat: Vanhan Horsman alueet. 
 
Rauhoitusalueilla saa pyytää hirviä, pienpetoja sekä variksia ja muita vahinkolintuja, minkkejä 
loukulla, kettuja haaskapyyntinä, loukulla, jalkanarupyyntinä, koira-ajona ja seuruemetsästyksenä 
ajaen. 
Rauhoitusaluekartta ja –luettelo nähtävissä www.yms.fi sivuilla ja SEO:lla. 

Rauhoitusalueet on merkitty maastoon. Tarkempia tietoja rauhoitus- ja metsästysalueista saa 

johtokunnanjäseniltä ja hirviseurueiden metsästyksenjohtajilta.  

Sopimus Oulunsalon Metsästysyhdistyksen kanssa www.yms.fi. 
Toimihenkilöluettelo www.yms.fi. 

 
Osoitteenmuutoksista ilmoitukset: Veli Koistinen 
 
Vierasluvat:  Aimo Marttila-Tornio ja Metsätalo/Juhani Heikkinen 

 

http://www.yms.fi/

