
P
ienpetorautoja koskevan valtioneuvos-
ton tuoreen asetusehdotuksen mukaan 
maalla käytettävät pyyntiraudat olisi 
jatkossa sijoitettava suojarakenteen si-
sälle siten, että raudat laukeavat suoja-

rakennetta liikutettaessa. Suojarakenteen suu-
aukon läpimitta saisi olla enintään 6 sentti-
metriä. Jos raudat sijoitettaisiin yli 150 sentti-
metrin korkeuteen maanpinnasta mitattuna, 
suojarakenteen suuaukon läpimitta saisi olla 
enintään 8 senttimetriä. 

– Metsästäjäliiton mielestä rautapyynti on 
luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin 
tärkeää muun muassa vieraspetojen poistami-
sessa. Hetitappavat raudat eivät ole käytän-
nössä korvattavissa millään muulla menetel-
mällä. Karhujen tassuihin kiinni jääneet 
raudat kuitenkin osoittavat, että tarve rauta-
pyynnin kehittämiseen on olemassa, kiteyttää 
Metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoitopääl-
likkö Ere Grenfors. 

Esityksessä tulkinnanvaraisuuksia
Metsästäjäliitto näkee ongelmallisena ase-
tusesityksessä olevan suojarakenteen suuau-
kon määrittelyn ja siitä johtuvat tulkinnan-
varaisuudet. Liitto tuo lausunnossaan esille, 
että suojarakenteen suuaukon muoto vaikut-
taa keskeisesti pyynnin turvallisuuteen ja 
toimivuuteen. Tyypillisesti suojakotelossa 
käytetään pyöreää suuaukkoa, mutta myös 

neliön muotoinen aukko on mahdollinen. 
On tärkeää huomioida, että jos tehdään 

esitysluonnoksen mukainen 150 senttimetrin 
korkeuteen sijoitettava 8 x 8 sentin kokoinen 
suuaukko neliön muotoisena, on sen enim-
mäisläpimitta nurkasta nurkkaan mitattuna 
11,3 senttiä. Tällöin on mahdollista, että kar-
hun erauspennun tassu mahtuu siitä läpi. Toi-
saalta 6 senttimetrin aukko on neliön muotoi-
sena kooltaan vain hieman yli 4 x 4 senttiä, 
mikä taas on liian ahdas aikuiselle minkille.

Metsästäjäliitto esittää rautojen suojara-
kenteen suuaukon osalta asetukseen määritel-
täväksi yhtä yhtenäistä mittaa, jossa aukon 
halkaisija olisi suurimmalta mitaltaan 8 sent-
timetriä. Tällöin vältytään eri mitoista johtu-
vilta sekaannus- ja soveltamishaasteilta sekä 
niihin liittyviltä valvonta- ja oikeudellisilta 
ongelmilta. 8 senttimetrin läpimitta on riittä-
vän pieni estämään muiden kuin kohdelajien 
pääsyn rautoihin, mutta ei kuitenkaan hei-
kennä pyyntitehoa minkin ja näädän osalta. 

Metsästäjäliitto huomauttaa lisäksi, että 
vieraslajilainsäädännön sallimissa puitteissa 
myös sellaiset henkilöt, joilla ei ole metsäs-
tyskorttia, voivat pyytää minkkiä hetitappavil-
la raudoilla. Siksi ei ole kohtuullista vaatia, 
 että kaikki vieraspetoja pyytävät – koulutta-
mattomatkin – henkilöt olisivat aina tietoisia 
pyydyksen suuaukon kokovaatimuksista kai-
kissa mahdollisissa tilanteissa. 

Metsästäjäliitto on ottanut kantaa asetusluonnokseen,  
jossa kaavaillaan tiukennuksia pienpetorautojen käyttöön  
ja suojarakenteen aukon mittoihin.
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Jahti-lehti julkaisee tiivistelmiä Metsästäjäliiton 
lausunnoista. 
Lausunnot löytyvät kokonaisuudessaan sivulta 
metsastajaliitto.fi/metsastajaliitto/vahva-
vaikuttaja/lausunnot
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Voimaantulo liian pian
Metsästäjäliitto näkee uuden asetuksen 
suunnitellun voimaantuloajan heti kuluvan 
vuoden elokuussa kohtuuttoman nopeana. 
Esitetty siirtymäaika on liian lyhyt erityi-
sesti silloin, jos rautojen suojarakenteen 
suuaukon koko muuttuu aiemmasta. 

Myös asetusesityksessä mainittu velvoi-
te rautojen laukeamisesta suojarakennetta 
liikutettaessa on käytännössä liian haasta-
vaa toteuttaa esitetyssä aikataulussa niin, 
että vaatimukset toteutuvat luotettavasti 
kaikissa mahdollisissa käytetyissä rauta- ja 
suojarakennemalleissa. 

Metsästäjäliitto esittää uuden asetuksen 
voimaantuloajaksi elokuuta 2023. Siirtymä-
aika on liiton näkemyksen mukaan käytet-
tävä tehokkaasti asian viestintään ja koulu-
tukseen sekä pyydysten muuttamiseen ase-
tuksen mukaisiksi. 

Uuden asetuksen 
voimaantulo

aika heti kuluvan 
vuoden elokuussa 
olisi kohtuutto

man nopea.

Eläintautien 
vastustaminen 
LIITTO pitää afrikkalaisen sikaruton tar-
tuntavyöhykkeen rajoituksia perusteltuna, 
mutta ei kannata sille metsästyskieltoa. 
Pyyntikauden menettäminen aiheuttaisi 
suuria haasteita hirvieläinten ja vieraspe-
tojen kannanhallinnalle. Hirvieläimiä voi-
daan pyytää kyttäämällä ja pienpetoja 
loukuilla ja raudoilla aiheuttamatta villi-
sikoja metsässä liikuttavaa painetta.

Luonnonsuojelulaki
METSÄSTÄJÄLIITTO vaatii, että metsästys-
mahdollisuudet tulee turvata suojelualuei-
den perustamisesta huolimatta ja metsäs-
tys lähtökohtaisesti sallia, kun suojelualue 
perustetaan metsästyskäytössä olevalle 
alueelle. Toissijaisesti valtion tulisi osoittaa 
tilalle vastaavan kokoinen metsästysalue 
vastaavalta saavutettavuudelta.

Hallin pyyntikiintiö  
2022–2024 
MAA- ja metsätalousministeriö esittää 
 harmaahylkeen eli hallin pyyntikiintiön jat-
kamista seuraavalle kolmivuotiskaudelle 
samoilla määrillä kuin kuluvalla kaudella. 
Kokonaismäärä olisi 1 050 yksilöä, Perä-
meren-Merenkurkun kannanhoitoalueella 
350, Lounais-Suomessa 400 ja Suomen-
lahdella enintään 300 yksilöä. Metsäs-
täjäliitto kannattaa esitystä.

Haahkan pyyntikiintiö 
2022–2024 
MAA- ja metsätalousministeriö esittää,  
että haahkan metsästystä jatkettaisiin 
kuten aiemmallakin kolmivuotiskaudella: 
vain koirashaahkan metsästys olisi sallittua 
1.–15.6. ja samoilla alueilla. Liitto kannat-
taa tätä ja yhtyy näkemykseen siitä, että 
haahkakannan elpymisen turvaamiseksi 
tarvitaan tehokasta pienpetopyyntiä 
 laajasti saaristoalueilla.

Karhun pyyntikiintiö 
2022–2023 
MINISTERIÖ esittää pyydettäväksi enintään 
346 karhua, eli 111 poikkeuslupaa vähem-
män kuin edellisenä, ennätyksellisenä 
vuonna. Liitto esittää poronhoito alueelle 
lisättäväksi vielä 10 poikkeuslupaa. Lupia 
tulisi kohdentaa erityisesti  Metsäpeura Life 
-alueille ja Itä-Suomen tiheimmän karhu-
kannan alueille.
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Valkohäntäpeuran metsästys 
tiheän kannan alueella

 → Vasojen ja ylivuotiaiden naaraiden pyynti 
heti alkukaudesta. Kun vasat on metsästetty, 
kaadetaan tuottavia naaraita.

 → Saalisjakauma naarasvoittoiseksi.
 → Jatkuva pyynti kauden alusta loppuun.
 → Pyynti hirven metsästyksen yhteydessä ja 
lomassa, ettei peurajahtiin tule kuukausien 
taukoa.

 → Monipuoliset pyyntitavat ja vierasjahdit.
 → Lupia haettava niin paljon, että varmasti 
riittävät.

 → Seuran sisäiset kiintiöt eivät saa estää 
aktiivimetsästäjien pyyntiä.

 → Yhteistyötä teurastamoiden kanssa.
 → Peurasta koituvien hyötyjen jako myös 
maanomistajille ja kyläyhteisölle.
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Seudun Metsästysseuran jahtipäällikkö 
Seppo Wallin.

Metsästyskaudella 2021–2022 valko-
häntäpeurakannan kasvu saatiin koko 
Suomessa järjestelmällisellä metsästyk-
sellä käännettyä laskuun. Metsästyskau-
della kaadettiin ennätyksellisesti lähes 
74 000 valkohäntäpeuraa.

Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion 
mukaan kanta pieneni 9,5 prosenttia ja oli 
talvella 2021–2022 noin 109 000 yksilöä. 
Lukumääräisesti eniten kanta pieneni 
Satakunnassa (-3 000 yksilöä, -14,9 pro-
senttia) ja Etelä-Hämeessä (-1 600 yksi-
löä, -7,6 prosenttia) sekä suhteellisesti 
eniten Rannikko-Pohjamaalla (-860 yksi-
löä, -17,6 prosenttia). 

Pikkuhiljaa niskan päälle
Ylitiheän peurakannan alueella peuran 
pyytäminen ei ole enää metsästystä, koska 
urakka muistuttaa pahimmillaan raskasta 
työtä. Metsästykseen kuuluva jännitys 
saaliin saamisesta on kadonnut. Kannan 
pienentäminen kohtuulliselle tasolle 
palauttaa jahdin mielekkyyden.

Loimaan Kojonkulmalla peurajahti 
aloitetaan heti kauden alussa syyskuussa. 
Alkukaudesta eläimet liikkuvat valoisassa, 
joten valikoiden kaadetaan erityisesti 
vasoja ja ylivuotisia naaraita. Metsästystä 
kohdistetaan vilkasliikenteisten teiden 
läheisyyteen, jotta kolaririskiä saadaan 
vähennettyä ennen syyspimeitä. Myö-
hemmin, kun vasoja on kaadettu reilusti, 

TEKSTI JYRKI PUUPPONEN 

V
alkohäntäpeura on hieno ja 
arvostettu riistaeläin. Lounais- ja 
Etelä-Suomessa kanta kuitenkin 
pääsi takavuosina ylitiheäksi, 
mistä aiheutuu vahinkoja liiken-

teelle ja maataloudelle. Niin asukkaiden, 
viranomaisten kuin metsästäjien yhteinen 
näkemys tihentymäalueilla on ollut, että 
kantaa pitää saada leikattua.

Peurakanta hallintaan
Viime vuosina Metsästäjäliitto on kam-
panjoinut tihentymäalueilla tehostetun 
valkohäntäpeuran pyynnin puolesta. Met-
sästäjillä on ollut näytön paikka kannan-
hallinnan kanssa. Takavuosina ongelmana 
oli mitoittaa pyyntimäärät oikein, koska 
käytettävissä ei ollut luotettavaa ja tark-
kaa kanta-arviota. Peuran lisääntymispo-
tentiaalia ei ymmärretty.

Loimaan ja Punkalaitumen alueella 
peurakannan tietoinen leikkaaminen aloi-
tettiin pari vuotta aiemmin kuin muualla. 
Alueen peurakanta oli kasvanut käsittä-
mättömän suureksi. Pelloilla näkyi usean 
kymmenen eläimen laumoja.

– Otimme muutama vuosi sitten kan-
nanhallintaan uusia keinoja. Naaraiden 
osuus kaadetuista eläimistä nostettiin 
vähintään puoleen, jotta vasatuottoa saa-
tiin pienemmäksi. Lupia myös alettiin tie-
toisesti hakea niin paljon, ettei jahti jää 
ainakaan lupien puutteesta kiinni. Seu-
roissa kaikki jahtia rajoittavat kiintiöt ja 
säännöt purettiin, kertoo Kojonkulman 

Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan viime 
jahtikaudella valkohäntäpeuran kantaa saatiin jo 
vähennettyä. Paikoin kantaa on tarpeen leikata edelleen.

URAKKA JATKUU

JAHTI NEUVOO

Metsästäjät ovat jo tehneet 
suuren urakan valkohäntä-
peurakannan vähentämiseksi 
tihentymäalueilta. Työ jatkuu 
edelleen monin paikoin.
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kohdistetaan jahtia myös aikuisiin, tuottaviin naaraisiin. Lop-
puun asti vältetään ampumasta emää vasoilta.

– Peurakannan taittuminen näkyi jo viime jahtikaudella. 
Tavoite ei tietenkään ole peurakannan hävittäminen, vaan saa-
minen kohtuulliselle tasolle. Pikkuhiljaa alamme olemaan peura-
kannan hoidossa niskan päällä, Wallin jatkaa. 

Lukujen valossa Kojonkulman metsästäjien urakka on ollut 
valtava. Seuran 9 000 hehtaarin alueelta on kuudessa vuodessa 
kaadettu reilut 4 000 peuraa.

Mies rohkaisee muitakin ylitiheän peurakannan kanssa pai-
niskelevia, että kun työtä jaksaa tehdä suunnitelmallisesti, niin 
kannan leikkaus onnistuu.

Maanomistajat huomioitava
Kohtuullinen valkohäntäpeurakanta ei yleensä aiheuta haittaa 
maanomistajille. Ylitiheästä kannasta taas aiheutuu vahinkoa 
varsinkin erikoisviljelmille. Maanomistajien tarpeet ja toiveet 
toki pyritään ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin.

– Kun saamme maanomistajilta yhteydenoton, kohdennamme 
jahtia alueille, joilla on tarvetta kaataa eläimiä. Riistanhoitoyh-
distys myös jakaa maanomistajille keltaista karkotenauhaa.

Vähemmälle huomioille on jäänyt, että metsästyskauden 
ulkopuolella voi hakea vahinkoperusteisia poikkeuslupia. Eli jos 
peurat aiheuttava satokaudella erikoisviljelmille suurta vahin-
koa, niiden poistamiseen voi hakea lupia jo kesällä.

Valkohäntäpeuran tuomaa hyvää kannattaa jakaa paikallis-
yhteisölle.

– Olemme jakaneet viime vuosina peuranlihaa kaikille met-
sästysoikeuden vuokranneille maanomistajille ja kyläyhdistyk-
selle. Seuran laavu on kaikkien käytössä, joten on valkohäntä-
peurasta yhteisölle myös hyötyä.

Metsästyselämyksiä
Tiheä peurakanta on mahdollistanut Kojonkulmalla vierasjah-
tien järjestämisen.

– Meillä on käynyt vierasjahdeissa jo vuosia samat porukat. 
Enää ei voi puhua edes vieraista, vaan ystävistä, Wallin kertoo.

Ajojahdit ovat mukavia yhteisiä tapahtumia vieraiden kanssa. 
Jousimetsästäjiä on käynyt vierasjahdeissa Ruotsista asti.

Wallin on itsekin innostunut peuran metsästyksestä jousella. 
Kiväärin vaihtaminen jouseen tuo jahtiin täysin uuden mielen-
kiinnon. Passissa on oltava äärimmäisen varovaisesti. Wallin 
kehottaa muitakin peura-alueen metsästäjiä kokeilemaan jousi-
jahtia, koska siitä saa ”ihan erilaiset sävärit”.

Julkisuudessa esitettyihin vaatimuksiin peuran vapauttami-
seksi pyyntiluvasta, pinta-alarajoitusten poistosta ja ruokinta-
kielloista miehellä on selvä näkemys.

– Pyyntilupajärjestelmän poistaminen rapauttaisi koko jär-
jestelmällisen metsästyksen. Lupamäärä antaa metsästäjille kaa-
totavoitteet, joihin pyritään. Pinta-alarajoitusten poistuminen 
puolestaan rapauttaisi metsästysseuratoiminnan. Suurin osa 
peuroista ammutaan houkutteluruokinnoilta, joten kaikki edellä 
esitetyt toimet johtaisivat herkästi kannan kasvuun. 

Jahtipäällikkö Seppo Wallinin loimaalainen metsästysseura on kaatanut 
jo tuhansia peuroja.
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Tue Suomen Metsästäjä- 
liittoa keskittämällä 
LÄÄKÄRIKÄYNNIT PIHLAJALINNAAN

Olemme tehneet Pihlajalinnan kanssa bonus-sopimuk- 
sen joka tarkoittaa sitä, että kaikki seuramme jäsenet ja 
perheenjäsenet voivat nyt tukea Metsästäjäliittoa hel- 
posti keskittämällä lääkäriasioinnin Pihlajalinnaan.

LUE LISÄÄ JA LIITY: pihlajalinna.fi/bonus/metsastaja


