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Lausuntopyyntö 14.8.2019 (Dnro 1221/01.03/2019) 
 
LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASE-
TUKSEKSI METSON, TEEREN, PYYN JA RIEKON METSÄSTYKSEN KIELTÄMISESTÄ 
METSÄSTYSVUONNA 2019-2020 
 

Suomen Metsästäjäliitto lausuu esityksen kohteena olevasta asetusluonnok-
sesta seuraavaa: 
 
Yleistä 
 
Maa- ja metsätalousministeriö pyrkii asetuksen avulla säätelemään kanalintu-
metsästystä siten, että metsästystä harjoitetaan metsästyslaissa säädetyn 
kestävän käytön periaatteen mukaisesti ja siten että riistakannat eivät vaa-
rannu. Esitetty asetus perustuu Suomen riistakeskuksen maa- ja metsätalous-
ministeriölle tekemään esitykseen, joka pohjautuu tuoreen riistakolmiolasken-
nan tuloksiin. Tämä on Metsästäjäliiton mielestä erittäin hyvä perusta metsäs-
tyksen säätelylle. 
 
Metsästäjäliitto pitää merkittävänä riistakantojen tutkimuksen saavutuksena, 
että Suomen riistakolmiolaskentaverkosto on kattava ja riistahallinnolla on 
käytettävissä hyvät tiedot lintukantojen kehityksestä. Lisäksi metsästyksestä 
yleensä ja riistasaaliista on saatavilla verrattain hyvin riittävän luotettavaa tie-
toa. Kuten riistakeskuksen ministeriölle tekemässä esityksessä todetaan, kat-
tavat riistatietoaineistot antavat erinomaiset mahdollisuudet säätää tarkoituk-
senmukaiset metsästysajat metsäkanalintulajeille kullekin alueelle, vieläpä ai-
van tuoreen, ajantasaisen tiedon pohjalta. 
 
Metsästyksen rajoittaminen ja kieltäminen metsästysvuonna 2019-2020 
 
Lausunnon kohteena olevan asetusesityksen perusteella säädeltäisiin met-
son, teeren, pyyn ja riekon metsästysaikoja riistakeskuksen esityksen mukai-
sesti metsästysvuonna 2019-2020. Ministeriö esittää merkittäviä pidennyksiä 
syyskuun 10. päivänä alkavan metsäkanalintujen metsästyskauden metsäs-
tysaikoihin. Erityisesti metson ja teeren metsästysaikoja jatkettaisiin monin 
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paikoin hyvän kannankehityksen osalta. Osalla lajeista ja alueista metsästys 
kiellettäisiin kokonaan ja osalla metsästysaikaa lyhennettäisiin. 

 
Riistakolmiolaskentojen perusteella voidaan yleisesti todeta, että usean hei-
kon vuoden jälkeen metsäkanalintujen kannat jatkavat nyt muutaman vuoden 
kestänyttä voimakastakin nousua monilla alueilla. Useimmilla alueilla lasken-
noilla havaitut lajien tiheydet ja poikasosuudet olivat korkeat, jopa kolmiolas-
kennan historian parhaiden vuosien tasolla. Tämä kertoo hyvin onnistuneesta 
lisääntymisestä. 
 
Talvimetsästys 
 
Suomalaisen perinteisen metsästyskulttuurin osalta merkittävin muutos ase-
tusesityksessä on, että urosteeren ja urosmetson talvimetsästys esityksen 
mukaan sallittaisiin ensi kertaa vuosikymmeniin tammikuussa 2020. Talvimet-
sästykseen nyt esitetyillä alueilla olosuhteet todennäköisimmin myös takaavat, 
että lumen määrän takia eteneminen maastossa on haasteellista ja perintei-
nen hiihtäen tapahtuva vaativa metsästysmuoto pääsee oikeuksiinsa. Tämä 
on Metsästäjäliiton mielestä perusteltua ja järkevää. 
 
Metsästysasetus on vuodesta 2014 alkaen antanut mahdollisuuden sallia 
urosteeren talvimetsästys eli latvalinnustus tammikuussa tiheimmillä kanalin-
tualueilla Keski- ja Pohjois-Suomessa. Asetusta muutettiin lisäksi viime 
vuonna niin, että myös urosmetson latvalinnustus voidaan sallia erityisen hy-
vinä lintuvuosina. Lintukantojen tila ei ole kuitenkaan tähän asti antanut mah-
dollisuutta avata tammikuista jahtia.  
 
Viimeksi urosteeren talvimetsästystä harjoitettiin Suomessa lyhyenä kokeiluna 
1.-10.1.1981. Sekä metson että teeren osalta syyskuulta tammikuun loppuun 
asti kestävä, pitkä metsästyskausi talvijahteineen koettiin Metsästäjäliiton tie-
tojen mukaan pohjoisimmassa Suomessa viimeksi vuonna 1965. 
 
Kestävä metsästys perustuu tutkimustietoon 
 
Suomalainen kanalintututkimus on arvostettua ja kattavaa. Tutkimustulosten 
perusteella kanalintujen kuolleisuus ensimmäisen elinvuoden aikana on noin 
90 prosenttia. Tämän pohjalta voidaan perustellusti hyvänä poikastuottovuo-
tena verottaa kannan tuottoa eli nuoria lintuja kestävästi enemmän kuin huo-
noina poikastuottovuosina. Metsästäjien on kuitenkin erittäin tärkeää muistaa, 
että verotus tulee nimenomaan kohdistaa juuri nuoriin lintuihin. Vanhoja lintuja 
tulee pyrkiä säästämään, sillä ne ovat kannan arvokkain ja tuottava osa. Soiti-
melta metsästystä tulee myös pyrkiä välttämään, sillä erityisesti soidinpyynti 
altistaa lisääntyvät yksilöt helposti liian voimakkaan metsästysverotuksen koh-
teeksi. Mitä suurempana ja elinvoimaisempana soidin saadaan säilytettyä, sitä 
paremmin se houkuttaa pesiviä naaraita alueelle.  Metsästäjäliitto vetoaa, että 
näitä seikkoja tulee tuoda tiedotuksessa voimakkaasti esille, samalla kun vies-
titään alkavan kauden metsästysajoista kentälle. 
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Kenttäväen mielipiteitä 
 
Metsästäjäliitto on kuullut piirejään liittyen ministeriön nyt lausunnolla olevaan 
metsästysaikaesitykseen. Liiton saamat, piiriensä antamat lausunnot pääosin 
tukevat asetusesitystä ja pitävät sitä perusteltuna.  
 
Etupäässä ministeriön esitys on saanut piireistään tukea sekä kiitosta ennak-
koluulottoman ajattelumallin toteuttamisen jatkamisen johdosta. Esityksen ta-
voite ja toteutus mahdollistaa metsäkanalintujen metsästyspäivien lisääntymi-
sen, mikä taas näkyy riistatalouden tuottaman hyvinvoinnin kasvuna. Tämä 
nähdään liitossa tervetulleena tavoitteena. Metsästysseurat asettavat joka ta-
pauksessa omat ajalliset rajoituksensa ja kiintiönsä jäsenilleen, joten päällek-
käinen sääntely on turhaa. Metsästäjien jo pidempään toivoma kenttätason 
vastuu kestävän metsästyksen osalta jatkaa esityksen myötä edistymistään, 
mitä on myös liiton saamissa metsästäjien kommenteissa kiitelty. 
 
Liitto haluaa kuitenkin muistuttaa, että Metsähallituksen lupa-alueille olisi tar-
peen metsästysaikojen laajentamisen myötä saada lisää valvontaresursseja 
kiintiöiden ja kestävän metsästyksen noudattamisen varmistamista varten. 
Metsästysseurojen hallinnoimilla yksityismailla valvonnan koetaan olevan riit-
tävällä tasolla. Metsästysseurojen vastuu korostuu erityisesti teeren syys-
soidinpyynnin mitoittamisessa ja kiintiöinnissä. 

 
Lopuksi 
 
Suomeen on riistakolmiolaskennan myötä luotu kansainvälisestikin arvostettu 
järjestelmä metsäkanalintujen kestävän metsästyksen turvaamiseksi. Metsäs-
täjäliitto haluaa esittää lämpimät kiitokset niin järjestelmän luomisesta ja ylläpi-
dosta vastaaville tahoille, kuin korvaamattoman arvokkaan panoksen antaville 
riistatiedon tuottajille, eli riistakolmioita vuodesta toiseen laskeville metsästäjille. 
 
 
Riihimäellä 23.8.2019 
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