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Kymenlaakso säädösvalmistelu 
 
Suomen Metsästäjäliiton esitys 
Esitettyjen suojelualueiden valmistelu tulee keskeyttää ja luonnonsuojelulakia muuttaa ennen 
jatkovalmistelua, mikäli valmistelua aiotaan jatkaa esityksen mukaisilla suojelutavoilla. Suoje-
lualueiden jatkovalmistelua edeltävästi tulee lainsäädännöllisesti varmistaa, että suojelualueilla 
voidaan harjoittaa kestävää metsästystä silloin, kun suojelualueen varsinainen tosiasiallinen 
tarkoitus on elinympäristön säilyttäminen. Varsinkin alle 100 hehtaarin suojelualueet ovat 
usein pienten elinympäristöjen alueita, joilla on suuri sirpaloittava vaikutus metsästysseuroille. 
 
Kestävä metsästys ja kalastus sen enempää kuin muiden uusiutuvien luonnontuotteiden hyö-
dyntäminen, kuten sienestys ja marjastus, eivät ole tosiasiallisesti ristiriidassa elinympäristöjen 
suojelun kanssa. Niiden rajoittaminen, erityisesti jokamiehenoikeuteen kuulumattoman ja 
muulla lainsäädännöllä voimakkaasti rajoitetun ja säädellyn metsästyksen perusteeton rajoitta-
minen aiheuttaa suojelun hyväksyttävyydelle merkittävää haittaa. Metsästäjä ei voi siirtyä naa-
purialueelle metsästämään, kuten marjastaja tai sienestäjä voi tehdä. Tämän vuoksi metsästys 
tulee pääsääntöisesti sallia suojelualueilla. 
 
Metsästäjäliitto kannattaa sellaisten suojelualueiden perustamista, joilla metsästystä ei rajoi-
teta, mutta joiden avulla elinympäristöt säilyvät. Metsästyksen säilyminen tällaisessa yhtey-
dessä tulee taata. Esimerkiksi perustettujen Natura 2000 -alueiden sisällyttäminen nykyisiin 
metsästystä rajoittaviin suojelualue-esityksiin on omiaan aiheuttamaan epäluottamusta ja suo-
ranaista suojeluvastaisuutta suojeluhankkeita kohtaan. Erityisen tärkeää metsästyksen säilyt-
täminen on yleisillä vesialueilla, joille kaikilla riistanhoitomaksun maksaneilla Suomen kansa-
laisilla on metsästysmahdollisuudet. Erityisesti tällaisille alueille ei tule perustaa luonnonsuoje-
lualueita ilman metsästyksen mahdollistamista. 
 
 
Nykytila  
Kymenlaakson alueen suojelukohteena olevilla alueilla on voitu suurimmalla osalla metsästää.  
Jos suojelualueet perustetaan esitetyssä laajuudessa, tulee laajoille alueille merkittäviä met-
sästysrajoituksia.  
 
Metsästäjäliiton mielestä on kuitenkin olemassa hyviä esimerkkejä siitä, miten metsästys ja 
muu virkistyskäyttö ovat niin haluttaessa hyvin yhteensovitettavissa. Muu virkistyskäyttö alu-
eilla tapahtuu pääsääntöisesti alkukesästä alkusyksyyn, pääsääntöisesti viikonloppuisin. Li-
säksi suurin osa esitetyistä suojelualueista ei ole maantieteellisen sijaintinsa vuoksi vilkkaan 
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virkistyskäytön piirissä merialueella eikä myöskään sisämaassa, joten ristiriitoja metsästyksen 
sovittamisessa muiden käyttömuotojen kanssa ei käytännössä ole.  
 
Yleiset vesialueet kuuluvat kaikkien metsästyskortin lunastaneiden Suomen kansalaisten met-
sästysmahdollisuuksiin. Merialueet ovat yhtä lailla tärkeitä metsästysmahdollisuuden tarjoajia 
kuin Pohjois-Suomen metsästyslain 8 §:n alueet kyseisen alueen metsästäjille. 
Metsästäjäliitto haluaa muistuttaa, että erityisesti Suomenlahden yleisvesialueilla on suuri mer-
kitys maata omistamattomille tai metsästysseuraan kuulumattomille metsästäjille.  
Tämän esityksen toteutuessa monelta kymenlaaksolaiselta ja etelä-suomalaiselta metsästä-
jältä mahdollisesti ainoa metsästysmahdollisuus katoaa merilinnustuksen tai hylkeenmetsäs-
tyksen rajoittumisen myötä. Suunnitellulla suojelulaajuudella nykyinen, tasaisemmin levittäy-
tyvä metsästyspaine vähentyessäänkin kohdistuisi epämielekkäästi pienille aloille. Jo nyt meri-
alueiden metsästyskäyttöä rajaa metsästykseen käytettävien saarten ja luotojen vähäisyys, 
jota tilannetta suunnitellut suojelualueet merkittävällä tavalla vähentäisivät. 
Lisäksi Kymenlaakson metsästysseurat menettävät esityksen toteutuessa keskeisiä osia met-
sästysalueistaan – pahimmillaan niin, että laissa määritelty hirvieläinten metsästysalueen yhte-
näisyysvaatimus vaarantuu ja metsästys estyy, mikä voi johtaa esimerkiksi liikenne- tai maata-
lousvahinkojen lisääntymiseen suojelualueiden läheisyydessä. Tämä ei ole Metsästäjäliiton 
mielestä hyväksyttävää kehitystä eikä tue suojelualueiden perustamistarkoitusta. 
 
Esityksen vaikutus riistalajeittain  
Supikoira ja minkki  
Supikoira ja minkki on määritelty maassamme haitallisiksi vieraslajeiksi. Vieraslajit ovat vakava 
uhka luonnon monimuotoisuudelle maailmanlaajuisesti. Vieraslajeja on torjuttava, jotta kotope-
räisten lajien kannat säilyisivät elinvoimaisina. Suomen saariston monimuotoisuus kärsii min-
kin ja supikoiran aiheuttamasta saalistuksesta. Erityisesti maassa pesivien lintujen kannat ovat 
kärsineet huomattavasti näiden vieraspetojen saalistuksesta. Monien Suomenlahden saarien 
lintuyhdyskunnat ovat jo autioituneet vieraspetojen takia. Mikäli näitä luontoomme kuulumatto-
mia petoja ei aktiivisesti ja jatkuvasti poisteta, tulevat vahingot laajenemaan entisestään.  
Luonnonsuojelualueiden yksi tarkoitus on säilyttää elinympäristö kotoperäisille lajeille ja suo-
jella siten luonnon monimuotoisuutta. Mikäli suojelualueilla annetaan vieraspetokantojen kas-
vaa vapaasti, eivät suojelualueet toteuta tarkoitustaan. Metsästäjäliiton mielestä juuri siksi on 
erityisen tärkeää huolehtia minkin ja supikoiran mahdollisimman tehokkaasta poistamisesta 
saaristoluonnosta.  
Vieraspetojen luonnonsuojelullisilta merkityksiltään tärkein pyyntiaika on kevättalvella ja ke-
väällä, ennen lintujen pesintää ja se toteutuu tehokkaimmin sallimalla pyynti suoraan ilman 
poikkeuslupamenettelyitä. Syyspyynti taas on kannan vähentämisen vuoksi tärkeää. 

Vieraspetojen poistamisen sallimisen lisäksi olisi liiton näkemyksen mukaan tarpeellista, 
että jokaiselle perustettavalle suojelualueelle tehtäisiin vieraslajien torjuntasuunnitelma. 
Siten varmistuttaisiin siitä, etteivät luonnon monimuotoisuuden ylläpitoon varatut alueet 
joutuisi vieraslajien valtaamiksi, vaan säilyisivät alkuperäisen luontomme keitaina. 
 
Valkohäntäpeura ja metsäkauris  
Metsästäjäliitto esittää, että valkohäntäpeuran metsästys supikoiran ja minkin tapaan sallittai-
siin suoraan ilman poikkeuslupamenettelyitä. Tämä on liiton mielestä tarkoituksenmukaista, 
sillä lajin kannat ovat monin paikoin tiheät ja menettely myös vähentäisi byrokratiaa. Liiton tie-
dossa on, että Varsinais-Suomessa on valkohäntäpeuran pyyntiä luonnonsuojelualueilla sal-
littu Metsähallituksen poikkeusluvilla, mutta käytännössä siellä on osoittautunut poikkeuslupa-
menettelyn sisältävän työlästä ja tarpeetonta hallinnointia siitä aiheutuvine kuluineen. 
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Vaikka metsäkauris ei olekaan maassamme vieraslaji, olisi liiton mielestä sen metsästys Ky-
menlaakson alueella tarkoituksenmukaista sallia sen aiheuttaman liikenne- ja viljelysvahinko-
kehityksen vuoksi. Molempien lajien pyyntiaika tulisi olla metsästyslainsäädännön mukainen. 
Liitto haluaa vielä muistuttaa, että metsäkauris on nykyisessä lainsäädännössämme niin sa-
nottu väliinputoajalaji. Koska se ei ole pyyntiluvanvarainen riistalaji, sen pyyntiä ei voida sallia 
edes Metsähallituksen poikkeusluvalla luonnonsuojelualueiden ulkopuolella tapahtuvien vahin-
kojen perusteella. Tämä tarkoittaa Metsästäjäliiton näkemyksen mukaan sitä, että metsä-
kauriin metsästys pitäisi olla sallittua, jotta kasvava kanta voitaisiin saada pidettyä Kymenlaak-
son alueella hallinnassa. Tämäkin puoltaa luonnonsuojelulain muutosta suhtautumisessa suo-
jelualueilla metsästämiseen. 
 
Hirvi  
Hirvenmetsästys tulee sisältyä suojelualueilla sallittuun metsästykseen, ellei erityistä perus-
tetta sen rajoittamiseen ole. Kymenlaaksossa on tiheitä hirvikantoja ja vilkasliikenteisiä teitä 
sekä muita vahinkokohteita. Pyyntiaika tulee olla metsästyslainsäädännön mukainen.  
Metsästyslainsäädännön pinta-ala- ja sen yhtenäisyysvaatimus on myös tärkeä huomioida sal-
limalla hirvenpyynti suojelualueilla, sillä sirpaloittava vaikutus saattaa paikoin tehdä suuria alu-
eita pyyntiin käymättömiksi. Tällaisissa tilanteissa tulee aivan erityisesti huomioida paikallisten 
metsästysseurojen tilanteet. 
 
Villisika  
Villisian pyynti tulee sallia ilman poikkeuslupamenettelyitä. Poikkeuslupaprosessit ovat osoit-
tautuneet niin hitaiksi, että ne eivät sovellu käytännössä vahinkotilanteiden ratkaisemiseen.  
Lisäksi liitto haluaa muistuttaa, että suojelualueet muodostavat merkittävän osan vuodesta vil-
lisioille reservaatin, jos metsästystä rajataan merkittävillä aikarajauksilla. Sellainen vaikeuttaa 
ympäröivien alueiden kannansäätelyä ja afrikkalaisen sikaruton torjuntatoimia. Vähintään met-
sästysaikarajauksissa tulee huomioida viljelysten kypsyminen. 
 
Harmaahylje  
Harmaahyljettä tulee voida pyytää sekä keväällä, että syksyllä luotoja hyödyntämällä. Koko 
Suomenlahden kannanhoitoalueen hallisaalis syyskaudella on ollut ainoastaan alle 5 % alueel-
lisesta kiintiöstä sisältäen muutaman yksilön. Syksyinen hylkeenpyynti merellä on sääolosuh-
teiden vuoksi usein niin haastavaa, ettei se käytännössä tuota juurikaan tulosta siten, että saa-
lis olisi mahdollista saada korjattua talteen. Suomenlahdella ei myöskään ole juurikaan met-
sästysajan aikana jäitä, joten pyynti rajoittuu käytännössä luodoille. 
Suomenlahdella on ylipäänsä enää jäljellä harvoja ulkoluotoja, missä voidaan harjoittaa turval-
lista hylkeenpyyntiä ja joilla hylkeenpyyntiä ei olisi jo aiemmin suojelupäätöksillä kielletty.  
 
Hallien pyynti kalapyydysten lähellä on hyvin vaikeaa, jollei peräti mahdotonta. Käytännössä 
kevään ja alkukesän pyynti lähialueen lepäilyluodoilla on ollut keino, jolla on voitu vaikuttaa ka-
lapyydyksillä vierailevien hallien määrään. Pyynnin estyminen keväällä lisäisi menetyksiä ka-
lastuselinkeinolle. Lisäksi pyyntiaikaa ja luotojen käyttöä rajaavat päätökset uhkaisivat pyyntiä, 
joka on merkittävä osa Kymenlaakson alueen saariston perinteistä kulttuuria ja metsästysmah-
dollisuuksia. 

 
Liitto muistuttaa myös, että harmaahylkeen säädelty metsästys ei tuhoa lajin elinympäristöä. 
Lisäksi hallin lisääntymisaika on turvattu metsästysaikarajauksella ja metsästyksen määrälli-
nen säätely kiintiöillä varmistaa sen, että harmaahyljekanta ei ole metsästyksen vuoksi vaa-
rassa, vaan se kasvaa nykyisistä metsästysmääristä huolimatta. On myös tärkeää tiedostaa, 
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että hallin metsästystä Kymenlaakson alueella rajoittaa nykyisellään eniten se, että sallittuja ja 
tarkoitukseen sopivia pyyntipaikkoja ei ole riittävästi.  
Metsästäjäliiton näkemyksen mukaan Kymenlaakson saaristoon perustettavilla suojelualueilla 
harmaahylkeen metsästys tulisi mahdollistaa siten kuin se on toteutettu Selkämeren kansallis-
puistolain 5§:ssä, jonka mukaan Selkämeren kansallispuistossa on luonnonsuojelulain 13§:n 
rauhoitussäännösten estämättä sallittu harmaahylkeen metsästys. Kansallispuistoon liitettä-
villä yleisillä vesialueilla harmaahylkeen metsästys on sallittu siten kuin metsästyslaissa sää-
detään.  
Lisäksi Metsästäjäliitto näkee tärkeänä, että merialueilla sijaitsevien luonnonsuojelualueiden 
perustamistarkoituksiin lisätään ammattikalastuksen elinvoimaisena säilymisen turvaaminen. 
  
Merilinnustus  
Metsästäjäliitto haluaa tuoda esille, että kalkkaan 1.6. alkava metsästys tulee mahdollistaa, 
sillä se on toistaiseksi ainoa haahkan pyyntimahdollisuus ja haahkan pyynti on tärkeä osa saa-
ristokulttuuria. Kalkkaan pyynti on kestävää, sillä koirashaahkoja on noin 70 % kannasta. On 
myös havaintoja, että urosvoittoisuus aiheuttaa naaraille keväisin haasteita ruokailuun ja liikku-
miseen. Eteläisten merialueiden vesilinnustusselvityksen mukaan noin kolmannes yleisillä ve-
sialueilla metsästävistä pyytävät kalkkaita. Metsästäjäliiton näkemyksen mukaan kalkkaiden 
metsästys voitaisiin kestävästi sallia kahden viikon aikana kesäkuun alussa, jolloin aikuiset 
koirashaahkat muuttavat ulkomerelle tai aina Tanskan salmiin saakka. Itämeren suojelukomis-
sio HELCOM on suositellut metsästyksen painottamista koiraisiin kannan sukupuolijakauman 
nykytilan vuoksi (koiraat 70: naaraat 30).  
Metsästäjäliitto haluaa muistuttaa, että kalkkaiden pyynti on ollut keskeinen osa merialu-
eemme perinteistä elämänmuotoa. Sillä on vahva historia saaristolaiskulttuurissa ja sillä on 
edelleen oma tärkeä merkityksenä metsästäjien motivoijana lintukantojen hoitoon ja pienpeto-
kantojen säätelyyn. 
Metsästäjäliitto näkee allin, haahkan, telkän ja sinisorsan metsästyksen sallimisen syyskuun 
alusta tärkeänä. Kalkkaita ei vesillämme silloin kuitenkaan juuri esiinny. 

Luodot ja saaret tulee pääosin säilyttää linnustukseen, eikä maihinnousukielloilla saa es-
tää muuten sallittua pyyntiä. 
 
Kettu  
Ketunpyynti tulee mahdollistaa luonnonsuojelualueilla. Metsästäjäliitto haluaa muistuttaa, että 
Kymenlaakossa sen tulisi olla sallittua vähintään saaristossa ja parhailla lintuvesillä, sillä ketun 
ja vieraspetojen aiheuttaman saalistuksen yhteisvaikutus maassa pesivien lintujen pesimäme-
nestykselle on merkittävä. Tiedossa lisäksi on, että esimerkiksi Varsinais-Suomessa ketun-
pyynti on sallittu kolmella suojellulla lintuvedellä.  
 
Metsäkanalinnut  
Metsäkanalinnut ovat monilla suojeltaviksi esitetyillä alueilla varsin vahvoja, joten niiden met-
sästystä tulisi liiton mielestä olla mahdollista jatkaa ainakin niillä metsästysvuokra-alueilla, 
joilla se on ollut tähän asti mahdollista.  
 
Muu riista 
Kuten alussa todettiin, perusteettomia rajoituksia ei tule tehdä, vaan lajikohtaisesti harkita 
onko rajoitustarpeelle perusteita. Lisäksi on huomioitava, että metsästyslaki säätelee jo hyvin 
voimakkaasti metsästyksen vaikutusta pyynnin vaikutuksiin. Lajikohtainen rauhoitus tai sallimi-
nen ei ole ainoa vaihtoehto, vaan rauhoitukselle tulee voida arvioida vaihtoehtoja ajallisesti ja 
pyyntitapoihin liittyen. Kiellon sijaan voidaan harkita mitä elementtejä on tarkoituksenmukaista 
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rajata. Kyttäys tai hiivintäpyynti on hyvin vähän häiriötä aiheuttavaa, loukku- ja jousimetsästys 
lisäksi äänetöntä jne. 
 
Muuta 
Osana turvallisuuden lisäämistä, koskien suojelualueilla tapahtuvaa vahinkoa aiheuttavien 
eläinten poistamista, on toisinaan tarpeellista tehdä pienimuotoisia rakenteita. Käytännössä on 
tarve rakentaa passitorneja erityisesti hirvieläinten metsästystä varten tai tehdä pienimuotoista 
raivausta ampumasektorien pitämiseksi avoimina.  
Liitto näkee, että passitornit ja vastaavat metsästysturvallisuutta lisäävät rakenteet eivät ole 
ristiriidassa alueiden suojelutarkoituksen kanssa, vaan päinvastoin auttavat muun muassa lä-
hialueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehtävää tärkeää työtä.  
Metsästäjäliitto haluaa muistuttaa, että metsästys on tasavertainen luonnon-käyttömuoto mui-
den luonnon virkistyskäyttömuotojen kanssa. Liiton näkemyksen mukaan olisi siten vähintään-
kin tasapuolista ja perusteltua, että turvallisuutta lisäävien passitornien teko ja pienimuotoinen 
ampumasektorien raivaaminen sallittaisiin suoraan alueiden rauhoitussäädöksissä.  
 
Esitysten vaikutus ampumaratoihin  
Metsästäjäliitto pitää tärkeänä, että esitetyt suojelualueet eivät saa vaarantaa tai hankaloittaa 
jo olemassa olevien ampumaratojen toimintaa, eivätkä estää niiden mahdollista kehittämistä. 
Vaikka ampumaradat ovat toimineet sijoillaan jo pitkään, eivät ne ole vaikuttaneet nyt suojelta-
vien alueiden suojeluarvoihin – muutoin alueita tuskin esitettäisiin suojeltaviksi.  
Liitto näkee, että ampumaratojen läheisyys on saattanut jopa edistää alueen suojeluarvoja, ra-
joittamalla rakentamista sekä muuta maankäyttöä. Ampuma-ratojen ympärillä on yleensä ra-
kentamatonta varoaluetta. Näitä rakentamattomia alueita tulisikin tarkastella ekologisina käytä-
vinä. Ampumaratojen tiedetään tarjoavan vaihtoehtoisia elinympäristöjä muun muassa paah-
delajeille, joiden alkuperäiset elinympäristöt ovat vähentyneet merkittävästi. Paahteiset elinym-
päristöt luokiteltiin Etelä-Suomessa erittäin uhanalaisiksi (EN) elinympäritöiksi Suomen Ympä-
ristökeskuksen tekemässä Suomen luontotyyppien uhanalaisuuskartoituksessa 2018. Paah-
deympäristöjen suurin uhka on alueiden umpeenkasvu, kun taas ampumaradat pysyvät avoi-
mina ympäristöinä jatkuvan käytön ja hoidon vuoksi. Siksi ampumaradan läheisyys tulisi huo-
mioida suojelualueen taustaperusteluissa positiivisilla huomioilla. 
Olemassa olevat ampumaradat palvelevat suurta harrastajamäärää ja niillä on yhteiskunnal-
lista merkitystä. Ampumaharrastajien lisäksi ampumaratoja käyttävät useat eri viranomaistahot 
kuten poliisit, tullin ja vankeinhoitolaitoksen henkilökunta sekä lentokenttien eläinturvallisuu-
desta vastaavat tahot. Metsästäjäliitto haluaa muistuttaa, että eettisen ja turvallisen riistalau-
kauksen perusedellytyksenä on aktiivinen ampumaharjoittelu. Kattava ampumarataverkosto 
on myös ympäristönsuojelun kannalta paras vaihtoehto.  
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