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Lausuntopyyntö 12.11.2019 (Dnro VN/12381/2019) 
 

Lausunto Pohjois-Karjalan luonnonsuojelualueita koskevasta asetusval-
mistelusta 

 
Suomen Metsästäjäliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa esityksen kohteena 
olevista asetusluonnoksista seuraavaa: 
 
Lausunnon kohteena olevat asetusluonnokset koskevat Pohjois-Karjalaan pe-
rustettavia luonnonsuojelualueita, jotka ovat valtion omistuksessa. Suojeltavien 
alueiden yhteispinta-ala on reilut 36 000 hehtaaria, mikä on suuruudeltaan var-
sin merkittävä pinta-ala maakuntatasoa ajatellen. Suojeltavien alueiden luku-
määrä on yhteensä 174 kappaletta, kun lasketaan yhteen valtioneuvoston ase-
tuksella ja ympäristöministeriön asetuksella perustettavat suojelualueet.  
 
Nykytila 
 
Esityksen kohteena olevilla alueilla niistä suurimmalla osalla on voitu aiemmin 
metsästää. Metsästäjäliiton mielestä metsästyksen mahdollisimman laaja jatku-
minen nyt perustettavilla alueilla on välttämätöntä muun muassa luonnon mo-
nimuotoisuuden säilyttämisen ja runsastuessaan mahdollista vahinkoa tuotta-
vien lajien hallinnan näkökulmasta. Kestävä metsästys on muiden luonnonkäyt-
tömuotojen kanssa yhdenvertaisena tärkeä osa virkistystä ja maakunnan kult-
tuuriperintöä. 
 
On olemassa lukuisia hyviä esimerkkejä siitä, miten metsästys ja muu virkistys-
käyttö ovat hyvin yhteensovitettavissa. Muu virkistyskäyttö luonnonsuojelualu-
eilla tapahtuu pääsääntöisesti alkukesästä alkusyksyyn, pääsääntöisesti viikon-
loppuisin. Lisäksi suurin osa esitetyistä suojelualueista ei ole maantieteellisen 
sijaintinsa vuoksi vilkkaan virkistyskäytön piirissä, joten ristiriitoja metsästyksen 
sovittamisessa muiden käyttömuotojen kanssa ei käytännössä ole. 
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Esityksen vaikutukset metsästykseen 
 
Monet nyt suojeltavat alueet ovat olleet aiemmin paikallisten metsästysseurojen 
metsästysvuokramaita mahdollisen yksityisomistuksensa aikana sekä myö-
hemmin valtiolle lunastamisen myötä metsästysoikeus Metsähallitukselta vuok-
rattuna. Kun alueet lunastettiin Natura 2000 -verkoston suojelualueiksi, yksityis-
ten maanomistajien peruslähtökohta oli, ettei metsästysoikeutta ei tule rajoittaa 
kyseisillä alueilla. Tästä lupauksesta Metsästäjäliiton mielestä tulee pitää kiinni.  

 
Metsästys on luonnonsuojelulain säädösten mukaan lähtökohtaisesti Pohjois-
Karjalaan perustettavilla suojelualueilla kielletty. Poikkeuksia metsästyskiellon 
suhteen on mahdollista kuitenkin tehdä. 
 
Valtioneuvoston asetuksella perustettavilla luonnonsuojelualueilla luonnonsuo-
jelulain 17 a §:n 3 momentin mukaan metsästys voidaan sallia, jos se ei vaa-
ranna alueen perustamistarkoitusta tai aiheuta haittaa alueen muulle käytölle. 
Suurimmalla osalla Pohjois-Karjalaan perustettavia suojelualueista tilanne on-
kin juuri kuvatun kaltainen, eli metsästyksen salliminen ei vaaranna alueen pe-
rustamistarkoitusta eikä haittaa alueen muuta käyttöä. Perustettavilla alueilla 
suojellaan etupäässä eri luontotyyppejä: vanhoja metsiä, rantoja, boreaalisia 
luonnonmetsiä, puustoisia soita, ranta- ja vaihettumissoita, lähteitä ja lähde-
soita, kallioita ja geologisia muodostumia sekä perinneympäristöjä ja kulttuuri-
perintöä. Metsästyksen ei voida katsoa millään muotoa haittaavan edellä mai-
nittujen luontotyyppien eikä elinympäristöjen suojelua. Metsästys sijoittuu tyy-
pillisesti syrjäisemmille osille alueita ja ajankohdallisesti syksyyn ja talveen si-
ten, että se ei haittaa muuta virkistyskäyttöä. Metsästäjäliitto yhtyy esimerkiksi 
BirdLife Suomen esittämään näkemykseen, jonka mukaan metsästyksen salli-
minen tekee suojelun hyväksyttävämmäksi paikallisen yhteisön keskuudessa. 
 
Hirvenmetsästys tietyillä alueilla on esityksessä sallittua vain vuoden loppuun, 
vaikka hirvenmetsästysaika jatkuu nykyisin tammikuun 15. päivään saakka. 
Tämä metsästysajan pidennys pitäisi liiton mielestä myös huomioida suojelu-
alueiden perustamisasetuksessa, jotta mahdollistettaisiin tilanne, että hirvien 
talvilaidunalueella esimerkiksi suojelualueeseen rajautuvien taimikoiden hirvi-
tuhoja on mahdollista kontrolloida. 
 
Pohjois-Karjalaan valtioneuvoston asetuksella perustettavien suojelualueiden 
rauhoitussäännöksissä on asetusluonnoksessa lueteltuna jonkin verran met-
sästyksen mahdollistavia poikkeuksia, joissa sallittujen riistalajien luettelo tulisi 
olla jäsenseurojemme mielestä kattavampi. Asetusesityksen taustamuistion 
mukaan valmistelun alkuvaiheessa alueilla pidetyissä kuulemistilaisuuksissa 
metsästäjät nostivat erityisesti hirven, jäniksen, metsäkanalinnut, pienpedot, vil-
lisian sekä suurpedot, etenkin karhun. 
 
Metsästäjäliiton näkemyksen mukaan olisi tarpeellista jäniseläinten osalta sallia 
sekä metsäjäniksen että rusakon pyynti, sillä molemmat ovat elinvoimaisia ja 

mailto:suomen@metsastajaliitto.fi


 
 

LAUSUNTO                                                3(4) 
 
10.1.2020 

      

 
Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund r.y. 
(Kinturinkuja 4) PL 91, 11101 Riihimäki 
Puh. 010-841 0050 suomen@metsastajaliitto.fi   www.metsastajaliitto.fi
  

maakunnan alueella esiintyviä lajeja. Tämä olisi myös käytännön metsästyksen 
toteuttamisen kannalta järkevää ja perusteltua. 
 
Valtioneuvoston asetuksella perustettavien suojelualueiden perustamisasetuk-
sen 2 momentin 3 kohdan mukaan metsäkanalintujen pyynti olisi sallittua use-
alla alueella. Pyy on näistä kuitenkin rajattu metsästettävien lajien ulkopuolelle. 
Tuoreessa Suomen lajien uhanalaisuutta käsittelevässä Punaisessa kirjassa 
pyy on yllättäen luokiteltu vuonna 2019 vaarantuneeksi (VU), muutoksena koko 
2000-luvun alun ajan kestäneen katkeamattomaan jaksoon, jossa se on luoki-
teltu maassamme elinvoimaiseksi (LC).  
 
Metsästäjäliiton näkemyksen mukaan valtakunnallisen uhanalaisluokitusmuu-
toksen muuttumisen käyttäminen perusteena sille, että pyy rauhoitetaan Poh-
jois-Karjalan suojelualueilla ei ole tässä tapauksessa oikea. Kattava ja kansain-
välisestikin tunnustettu riistakolmioaineisto osoittaa, että pyy voi erittäin hyvin 
nimenomaan Pohjois-Karjalassa. Riistakolmioilta kerätystä aineistoista vuo-
delta 2019 voidaan todeta, että pyykannat ovat jatkaneet Suomessa nousua 
miltei kautta maan, ja ne lähestyvät paikoin riistakolmioiden monikymmenvuo-
tisen laskentahistorian huipputiheyksiä. Voimakkainta kasvu on ollut keskisessä 
Suomessa ja Oulu-Kainuu alueella ja maamme korkeimmat tiheydet havaittiin 
vuonna 2019 Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Näiden lukujen valossa 
pyyn jättäminen metsästyksen ulkopuolelle Pohjois-Karjalassa on siten varsin 
outoa. Metsästäjäliitto muistuttaa, että metsäkanalinnuilla esiintyvä voimakas 
syklinen kannanvaihtelu ja sen aallonpohjan epäsuotuisa ajoittuminen Punai-
sen kirjan viimeisimmälle tarkastelujaksolle on todennäköisin syy siihen, että 
elinvoimaisuusluokitusta on maassamme muutettu. Lisäksi nimenomaan Poh-
jois-Karjalan osalta pyyn tilanne ei edes ollut viimeisen viiden vuoden jaksolla 
missään vaiheessa huono, vaan pyyn kannanvaihtelun syvimmät aallonpohjat 
koettiin Lapissa.  
 
Metsästäjäliitto pitää tärkeänä, että tarkasteltaessa pyyn metsästystä Pohjois-
Karjalassa, suojelupäätökset tehdään nimenomaan Pohjois-Karjalan maakun-
nan pyykannan tilanteen pohjalta, mikä on todistetusti hyvä ja elinvoimainen. 
Liiton mielestä tulee muistaa, että suojelualueen perustamisasetuksen muutta-
minen jälkeenpäin on työläs prosessi, joten metsästettävien riistalajien luettelo 
tulee olla heti alusta alkaen todelliseen alueelliseen tilanteeseen perustuva ja 
riittävän laaja. 

 
Suojelualueille ovat alueella metsästävät Metsästäjäliiton jäsenseurat esittä-
neet muidenkin pienpetojen (eli ketun ja näädän) metsästysmahdollisuutta vie-
raspetojen eli supikoiran ja minkin pyynnin lisäksi. Nämä metsästysseurojen 
näkemykset ja toiveet olisi Metsästäjäliiton mielestä perusteltua huomioida suo-
raan alueiden perustamisasetuksessa. Samoin vieraslaji kanadanmajavan ja 
sekä kanalinnuille pesätappioita aiheuttavien varislintujen metsästys on nähty 
maakunnan nyt perustettavilla luonnonsuojelualueilla varsin tarpeelliseksi. 
Suurpetojen metsästyksen mahdollistaminen alueilla Metsähallituksen luvalla 
on myös erittäin tärkeää. 
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Metsästäjäliitto on jäsenseurojensa edunvalvoja. Pohjois-Karjalan metsästys-
seurat ovat lähestyneet liittoa ja ilmaisseet huolensa suunniteltujen suojelualu-
eiden käytännön vaikutuksista. Esimerkiksi metsästysalueiden pirstoutuminen 
vaikeuttaa metsästysseuroilla etenkin suurriistajahtia mutta myös pienriistan 
metsästystä tilanteissa, joissa suojelualue voi hyvinkin pieni kaistale halkaisten 
muuten yhtenäisen alueen. 
 
Metsästäjien näkökulmasta myös riistan- ja luonnonhoitotöiden rajoittamineen 
tai kieltäminen nähdään epätoivottuna kehityksenä. Luonnon monimuotoisuutta 
palvelevat riistapellot ja lukuisat kosteikot ovat syntyneet maahamme metsäs-
täjien tekeminä. Riistanhoitotöihin kuuluva vesilintujen pönttöjen rakentaminen, 
vieminen maastoon ja huoltaminen on tutkitusti todettu keino edistää vesilintu-
jen poikastuottoa. Tätä ei Metsästäjäliiton näkemyksen mukaan tule jatkossa-
kaan tarpeettomasti rajoittaa suojeltavilla alueilla. 
 
 
Lopuksi 
 
Kuten ylläolevista metsästysseurojen esille tuomista huolenaiheista voi huo-
mata, metsästäjät ovat aidosti huolissaan harrastuksensa jatkosta ja säilymi-
sestä jälkipolville, aivan kuten oman kotiseutunsa luonnon hyvinvoinnista. Met-
sästäjäliito haluaa muistuttaa, että on erittäin tärkeää, että paikallisten metsäs-
täjien kanssa keskustellaan ja kerrotaan jo mahdollisimman varhain suojelun 
yksityiskohtaisista vaikutuksista metsästyksen järjestelyihin alueella. Näin par-
haiten vältytään epätietoisuuden ja epävarmuuden aiheuttamalta negatiivisuu-
delta ja luonnonsuojelualueiden hyväksyttävyys saadaan yhteiskunnallisesti 
paremmalle tasolle. Se on kaikkien osapuolten etu. 
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