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Viite: MMM lausuntopyynnöt  Dnro 1398/13/2012 (28.6.2012) ja 1388/13/2012 (2.7. ja 
täydennys 5.7.2012)  
ASIA: WWF:n lausunto asetusluonnoksista koskien hallin, itämerennorpan, saukon, 

euroopanmajavan, metsähanhen, metson, riekon ja merihanhen metsästystä 
 
 
WWF kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. 
 
Itämeren hylkeet, yleistä 
 
MMM:n esittämä hallin pyyntikiintiön pitäminen yli tuhannessa yksilössä sekä pyyntikiintiö 
itämerennorpalle poikkeavat täysin muiden Itämeren maiden hyljepolitiikasta. Tämä leimaa Suomen 
ainoana Itämeren maista hylkeisiin pääsääntöisesti haittaeläimenä suhtautuvaksi maaksi. WWF 
toivoo, että MMM palaa lähemmäs muiden Itämeren valtioiden linjaa ja noudattaa hylkeiden suhteen 
jatkossa vastuullista pyyntilupapolitiikkaa.  
 
Halli 
 
Kuten asetuksen perustelumuistiosta ilmenee, Suomen alueen hallikanta on ollut suurimmillaan kuusi 
vuotta sitten, jolloin halleja oli 10700 yksilöä. Viimeisimmän kolmen vuoden laskentakannan 
keskiarvo on ollut noin 8600 yksilöä eli noin kaksi tuhatta hallia vähemmän kuin huippuvuonna 
2006.  Perustelumuistio ei mainitse, että hallikanta oli viime vuonna vain 7950 yksilöä. Yhtä alhaista 
lukua on etsittävä vuodelta 2004. Hallikanta näyttää siis taantuneen viime vuosina Suomen alueella. 
WWF katsoo pyynnin olevan yksi merkittävä tekijä Suomen harmaahyljekannan viime vuosien 
ilmeisen taantumisen taustalla. 
 
Perustelumuistion mukaan Suomen lähtökohtana on saavuttaa koko Itämeren hallikannan mukaan 
mitoitettu korkein kestävä 1500 harmaahylkeen pyyntikiintiö. Lukuun 1050 on päädytty 
vähentämällä 1500:sta Ahvenanmaan 450 hallilupaa (Riktlinjer för skyddjakt på gråsäl 2012), mutta 
ei Ruotsin 230 lupaa. Suomi on näin perustelumuistionkin mukaan ryhtynyt koko Itämeren 
harmaahylkeiden pyytäjäksi myös muiden maiden puolesta.  
 
Harmaahylkeet liikkuvat paljon, mutta ovat tutkimuksen mukaan toisaalta varsin uskollisia tietyille 
merialueille. Koko Itämeren kannan mukaan mitoitetun pyyntikiintiön kohdistuessa Suomen alueen 
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harmaahylkeisiin kohdistuu kantaamme yliverotusta, mikä johtaa hallin vähenemiseen 
merialueillamme ja voi sitä kautta johtaa suotuisan suojelun tason vaarantumiseen.  
 
WWF katsoo, että esitetty 1050 harmaahylkeen pyyntikiintiö on liian suuri ja voi johtaa 
toteutuessaan - ja jo viime vuosina toteutuneillakin saalismäärillä - harmaahylkeen suotuisan 
suojelun tason vaarantumiseen hylkeiden vähetessä Suomen merialueella ja etenkin Pohjanlahdella. 
Pyyntikiintiötä on WWF:n mielestä laskettava tuntuvasti Suomen metsästysalueen 3000-4000 
hylkeen sallimalle tasolle eli noin 300-400 harmaahylkeeseen. 
 
Itämerennorppa  
 
IUCN:n Pinniped Specialist Group on luokitellut itämerennorpan vaarantuneeksi (vulnerable) 
alalajiksi. Kaikki Itämeren maat ovat myös raportoineen EU:lle itämerennorpan suojelun tason 
epäsuotuisaksi. Vaikka Perämeren norppakanta on lievässä kasvussa, se ei ole saavuttanut Helcomin 
Seal Specialist Groupin asiantuntijoiden määrittelemää erittäin varovaisen pyynnin mahdollisesti 
sallivaa 10.000 yksilön kokoa.  
 
WWF pitää vastuuttomana, että Suomi sallii kansainvälisesti uhanalaiseksi luokitellun ja 
epäsuotuisalla suojelun tasolla olevan itämerennorpan pyynnin ilman kunnollisia tieteellisiä 
perusteita. Pyynti vaarantaa Perämerellä elävän, Itämeren ainoan kohtuullisen kokoisena säilyneen 
norppakannan mahdollisimman häiriöttömän kasvun tilanteessa, jossa koko alalajin tulevaisuus on 
enenevästi tämän osakannan varassa. Saaristomeren norppakanta ja muut eteläiset itämerennorpan 
osakannat ovat WWF:n selvityksen1 mukaan hyvin pieniä ja uhanalaisia, ja tämä korostaa 
elinvoimaisen Perämeren norppakannan merkitystä. Ruotsi ja Viro eivät salli itämerennorpan 
pyyntiä. WWF katsoo, ettei itämerennorpalle tule nykyisessä tilanteessa missään tapauksessa osoittaa 
myöskään Suomessa pyyntilupia.  
 
WWF vastusti edellä mainituilla perusteilla itämerennorpan kiintiöpyynnin aloittamista vuonna 2010 
ja katsoo, ettei esitetyn kaltaista kiintiöön perustuvaa itämerennorpan pyyntiä tule edelleenkään 
sallia. Itämerennorpan suojelutilanne ei ole millään oleellisella tavalla muuttunut viime vuosina, eikä 
perustetta itämerennorpan kiintiöpyynnille WWF:n mielestä ole. Lisäksi on edelleen selvittämättä 
itämerennorppaan kohdistuvan laittoman pyynnin ja kalanpyydysten aiheuttaman 
sivusaaliskuolleisuuden suuruus. Itämerennorpan kalastukselle aiheuttamista vahingoista ei 
myöskään ole saatu pitävää näyttöä. Jos norpan todetaan aiheuttavan merkittäviä kalastusvahinkoja, 
ensisijainen keino on pyydystekniikan kehittäminen ja kalastajille vahingoista maksettavat 
korvaukset.  
 
Euroopanmajava 
 
Asetuksen taustamuistiossa esitetty tavoite euroopanmajavakannan vahvistumisesta ja 
levittäytymisestä uusille aluille on hyvin kannatettava. Vaikka Satakunnan euroopanmajavakanta 
onkin nyt esitetyllä tasolla olleesta pyyntikiintiöstä huolimatta ollut lievässä kasvussa, WWF pitää 
250 pyyntiluvan (= yli 10% kannasta) kiintiötä Satakunnan riistanhoitopiirissä tavoitteisiin nähden 
liian suurena määränä. 
                                                 
1 Nordström, M., Högmander, J., Halkka, A., Keränen, S.,  Kunnasranta, M., Nummelin, J., Miettinen, M., Niinimäki, T. & Tolvanen, P. 
2011. Itämerennorppa Saaristomerellä – unohdettu uhanalainen. – Maailman luonnon säätiön WWF Suomen rahaston raportteja 28. 
http://wwf.fi/mediabank/930.pdf 
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Saukko 
 
Kuten asetuksen taustamuistiossa todetaan, Suomen saukkokannaksi arvioidaan karkeasti 2500 
yksilöä, eikä saukkokanta ole vahvimmillakaan alueillaan erityisen runsas. Koko maan 
saukkokannan arvioituun kokoon nähden ehdotetut suurimmat sallitut saalismäärät – ja toteutuneet 
pyyntimäärät - ovat kohtuullisella tasolla, mutta koska saukko ei aiheuta luonnonvesistöissä haittaa 
kala- tai rapukannoille, tulee myönnettävät luvat tarkasti kohdentaa vain kalan- tai 
ravunkasvatukselle kasvatusaltaissa merkittävää haittaa aiheuttaviin yksilöihin. Tämä tulisi kirjata 
asetukseen. Jokaisessa tapauksessa on jo lupaa haettaessa selvitettävä, miksi kasvatusaltaiden 
saukonpitävä aitaaminen tai muu ratkaisu aiheutuvan erityisen merkittävän vahingon estämiseksi ei 
ole mahdollinen. Kasvatusaltaiden aitaaminen saukonpitävästi on myös kalankasvatuksen kannalta 
kestävämpi ratkaisu, sillä metsästämällä poistetun saukon tilalle saapuu usein uusi saukko.  
 
Muistiossa todetaan aivan oikein, että saukko ei esiinny vieläkään mainittavassa määrin entisillä 
asuinalueillaan merensaaristoissa, ja rannikkoon rajoittuvilla alueilla saukkokannan tulisi antaa 
vahvistua selvästi. Näiden tavoitteiden tulisi näkyä asetuksessa niin, että rannikkoalueille ei 
myönnettäisi lupia lainkaan.  
 
Metsähanhi 
 
Metsähanhi arvioitiin tuoreimmassa uhanalaisuusarvioinnissa2 silmälläpidettäväksi lajiksi. Samalla 
arvioinnissa kuitenkin todettiin, että metsähanhen pesimäkannan seurantatiedot ovat puutteelliset. 
Tuoreemmat tiedot niin pesimä- kuin talvehtimisalueiltakin viittaavat pesivän metsähanhikantamme 
(ns. taigametsähanhi Anser fabalis fabalis) aiemmin tiedettyä jyrkempään, hyvin huolestuttavaan 
taantumiseen. Talvehtimisalueilla taigametsähanhikanta on taantunut viimeisten viiden vuoden 
aikana jopa 40-50 %. Uusimmat tiedot huomioon ottaen on hyvin mahdollista, että Suomen pesivän 
metsähanhikannan oikea uhanalaisuusluokka olisi kannan pienenemiskriteerillä vaarantunut 
(vähintään 30% pieneneminen 10 vuodessa) tai jopa erittäin uhanalainen (vähintään 50% 
pieneneminen 10 vuodessa). Tiedot metsähanhikannan tarkasta koosta ja trendistä ovat toistaiseksi 
puutteelliset, ja sen takia tässä tilanteessa on noudatettava varovaisuusperiaatetta.  
 
MMM:n nyt esittämät rajoitukset metsähanhen metsästykseen ovat WWF:n mielestä kannatettavia ja 
oikeansuuntaisia, mutta edellä esitetyistä syistä riittämättömiä. WWF esitti MMM:lle lausunnossaan 
(1.8.2011) asetuksesta metsästyksen rajoittamisesta ja kieltämisestä metsästysvuonna 2011-2012,  
että taigametsähanhi rauhoitettaisi kolmeksi vuodeksi metsästykseltä, jotta kanta ehtii toipua ja 
luotettavampaa seurantatietoa ehditään kerätä. Kannan tilanne ei ole sittemmin kehittynyt 
suotuisampaan suuntaan, joten WWF esittää edelleen taigametsähanhen rauhoittamista kolmeksi 
vuodeksi metsästykseltä kokonaan.  
 
Esitetty metsähanhen metsästyksen aloituksen siirtäminen alkavaksi Pohjois-Suomessa 9.9. on 
tervetullut parannus myös äärimmäisen uhanalaisen kiljuhanhen (Anser erythropus) suojelun 

                                                 
2 Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010. 

Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 
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kannalta. Tätä toimenpidettä esitetäänkin toteutettavaksi kiireellisellä aikataululla kiljuhanhen 
suojeluohjelmassa3. 
 
Metso 
 
Metso on taantunut merkittävästi lähinnä talousmetsien käsittelyn aiheuttaman metsäluonnon 
muutoksen takia. Asetusluonnos metson metsästyksen rajoittamisesta metsästysvuosina 2012-2015 
on oikeansuuntainen, mutta WWF esittää metsäkanalintujen hoitosuunnitelman luonnoksen 
(12.3.2012) toimenpide-ehdotuksen mukaisesti, että esitettyjen rajoitusten lisäksi metson metsästys 
kielletään täksi ajaksi koko Etelärannikon kannanhoitoalueella, johon kuuluvat koko Varsinais-
Suomi ja Uusimaa sekä Kymenlaakson rannikon kunnat. 
 
Riekko 
 
Lapin eteläpuolisen Suomen riekkokannan taantuminen on ollut hyvin dramaattista: Etelä-Suomesta 
laji on hävinnyt lähes kokonaan ja pohjoisempanakin vähentynyt niin paljon, että linjalaskenta-
aineiston perusteella riekko kuuluisi uhanalaisten lajien listalle. Riekon taantumisen syitä ja uhkia 
ovat soiden kuivattaminen, metsästys ja ilmastonmuutos. Asetusluonnos riekon metsästyksen 
rajoittamisesta metsästysvuosina 2012-2015 on metsäkanalintujen hoitosuunnitelman luonnoksen 
(12.3.2012) toimenpide-ehdotuksen mukainen ja sellaisenaan hyvin kannatettava.  
 
Merihanhi 
 
Asetusluonnos merihanhen metsästyksen kieltämiseksi Kajaanin, Paltamon ja Vaalan kunnissa 
metsästysvuosina 2012-2015 on kannatettava. Merihanhen sisämaahan leviämisen 
mahdollistamiseksi voitaisi jatkossa kieltää lajin metsästys toistaiseksi kaikissa sisämaan 
maakunnissa. 
 
 
Helsinki 23.7.2012 
 
WWF Suomi 
 

    
Jari Luukkonen    Petteri Tolvanen 
suojelujohtaja      ohjelmapäällikkö     
         

                                                 
3 Ympäristöministeriö 2009: Kiljuhanhen (Anser erythropus) suojeluohjelma. 
www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=115684&lan=fi 


