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Lausuntopyyntö 10.8.2022 (VN/22010/2022-MMM-1) 
 
METSÄSTÄJÄLIITON LAUSUNTO LUONNOKSESTA MMM:N ASETUKSEKSI KOS-
KIEN METSON, TEEREN, PYYN JA RIEKON METSÄSTYKSEN KIELTOA METSÄSTYS-
VUONNA 2022-2023 
 
 

Suomen Metsästäjäliitto lausuu esityksen kohteena olevasta asetusluonnok-
sesta seuraavaa: 
 
Yleistä 
 
Maa- ja metsätalousministeriö säätelee asetuksen avulla kanalintumetsästystä 
siten, että metsästystä harjoitetaan metsästyslaissa säädetyn kestävän käytön 
periaatteen mukaisesti sekä siten että riistakannat eivät vaarannu. Esitetty 
asetus perustuu Suomen riistakeskuksen maa- ja metsätalousministeriölle te-
kemään esitykseen, joka pohjautuu tuoreen eli saman vuoden heinäkuun lo-
pun ja elokuun alun välisenä aikana tehtyjen riistakolmiolaskentojen tuloksiin. 
Ajantasainen riistatieto on Metsästäjäliiton mielestä erinomainen perusta met-
sästyksen säätelylle. Kuultuaan piirejään asiassa liitto pääosin tukee asetus-
esitystä.  
 
Metsästäjäliitto pitää merkittävänä riistantutkimuksen ja metsästäjien yhteis-
työn saavutuksena, että Suomen riistakolmiolaskentaverkosto on kattava ja 
riistahallinnolla on käytettävissä hyvät tiedot kanalintukantojen kehityksestä. 
Lisäksi suomalaisesta metsästyksestä yleensä ja riistasaaliista on saatavilla 
verrattain hyvin riittävän luotettavaa tietoa. Kuten riistakeskuksen ministeriölle 
tekemässä esityksessä todetaan, kattavat riistatietoaineistot antavat erinomai-
set mahdollisuudet säätää tarkoituksenmukaiset metsästysajat metsäkanalin-
tulajeille kullekin alueelle tuoreen, ajantasaisen tiedon pohjalta. 
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Metsästyksen rajoittaminen ja kieltäminen metsästysvuonna 2022 - 2023 
 
Kuluneen kesän tuoreet riistakolmiolaskennan tulokset ovat pääsääntöisesti 
positiivisia. Kaikkien metsäkanalintujen tiheydet ovat tiettyjä poikkeuksia lu-
kuun ottamatta edelleen vahvalla tasolla.  
 
Ministeriö esittää syyskuun 10. päivänä alkavan metsäkanalintujen metsästys-
kauden metsästysaikoihin metsolle ja teerelle osalla alueista hyvän kannanke-
hityksen ansiosta pitkää metsästyskautta. Osalla lajeista ja alueista metsästys 
taas kiellettäisiin kokonaan, kuten riekolla isossa osassa maata ja osalla met-
sästysaikaa lyhennettäisiin, mikä on myös laskentatulosten valossa perustel-
tua. 
 
Teeren osalta esitetään rauhoitusta Varsinais-Suomen maakuntaan. Metsäs-
täjäliiton Varsinais-Suomen piirin käsityksen mukaan alueella teerikanta on 
kuitenkin tehtyjen havaintojen perusteella selvästi vahvistunut edelliseen vuo-
teen verrattuna. Rauhoitusesitys selittynee vähäisillä laskettujen riistakolmioi-
den määrällä Varsinais-Suomessa, mikä heikkous toki tulisi saada liiton mie-
lestä jatkossa kohennettua. Metsästäjäliitto ei näe piiriltään saamiensa tie-
tojen perusteella syytä teeren rauhoittamiselle kokonaan Varsinais-Suo-
men alueella ja esittää, että teeren metsästysaika piirin alueella on sama 
maltillinen metsästysaika kuten viime vuonna eli 10.9.- 9.10.  
 
Lisäksi Keski-Suomen maakunnan osalta Metsästäjäliitto esittää sekä met-
solle että teerelle metsästysajaksi 10.9. - 10.11. Liitto katsoo, että riistakol-
miolaskennoilla todennetuilla Keski-Suomen teeri- ja metsotiheyksillä kahden 
kuukauden metsästysaika on lajeille kohtuullinen, perusteltu ja myös parem-
min linjassa muihin maakuntiin esitettyihin metson ja teeren metsästysaikoihin 
nähden. 

 
Riistakolmiolaskentojen perusteella voidaan yleisesti todeta, että laskennoilla 
havaitut lajien tiheydet ja poikasosuudet olivat hyvällä tasolla. Tämä kertoo hy-
vin onnistuneesta lisääntymisestä, mikä johtunee muun muassa suotuisista 
kesän sääolosuhteisesta. 
 
Talvimetsästys eli latvalinnustus 
 
Suomalaisen perinteisen metsästyskulttuurin osalta merkittävää on, että 
urosteeren ja urosmetson talvimetsästystä esityksen mukaan ollaan salli-
massa nyt neljättä kertaa vuosikymmeniin tammikuussa 2022. Edellisten met-
sästyskausien kokemusten perusteella voidaan perustellusti todeta, että talvi-
metsästys on lyhyen päivän ja muiden olosuhteiden johdosta niin vaativaa, 
ettei se oikein toteutettuna vaaranna kanalintukantojen kestävyyttä. 
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Metsästysasetus on vuodesta 2014 alkaen antanut mahdollisuuden sallia 
urosteeren talvimetsästys eli latvalinnustus tammikuussa tiheimmillä kanalin-
tualueilla Keski- ja Pohjois-Suomessa. Asetusta muutettiin lisäksi niin, että 
myös urosmetson latvalinnustus voidaan sallia erityisen hyvinä lintuvuosina. 
 
Urosteeren talvimetsästystä kokeiltiin Suomessa lyhyesti 1.-10.1.1981 ja pit-
kän tauon jälkeen nyt kolmena edellisenä metsästyskautena. Sekä metson 
että teeren osalta syyskuulta tammikuun loppuun asti kestävä metsästyskausi 
talvijahteineen toteutui Metsästäjäliiton tietojen mukaan pohjoisimmassa Suo-
messa edellisen kerran vuonna 1965. 

 
Kestävä metsästys perustuu tutkimustietoon 
 
Metsästäjäliitto haluaa kiittäen muistuttaa, että suomalainen kanalintututkimus 
on jo pitkään ollut kansainvälisesti arvostettua. Vertaisarvioitujen tutkimusten 
tulosten perusteella kanalintujen kuolleisuus ensimmäisen elinvuoden aikana 
on noin 90 prosenttia. Tämän pohjalta voidaan perustellusti hyvänä poikas-
tuottovuotena verottaa kannan tuottoa eli nuoria lintuja kestävästi enemmän 
kuin huonoina vuosina. Metsästäjien on kuitenkin tärkeää muistaa, että vero-
tus tulee nimenomaan kohdistaa juuri nuoriin lintuihin. Vanhoja lintuja tulee 
pyrkiä säästämään, sillä ne ovat kannan arvokkain ja tuottava osa.  
 
Syyssoitimelta metsästystä tulee myös pyrkiä välttämään, sillä kokemusten 
mukaan erityisesti soidinpyynti altistaa tärkeimmät eli lisääntyvät vanhemmat 
yksilöt liian helposti voimakkaan metsästysverotuksen kohteeksi. Mitä suu-
rempana ja elinvoimaisempana soidin saadaan säilytettyä, sitä paremmin se 
houkuttaa pesiviä naaraita alueelle.  Metsästäjäliitto esittää aikaisempien vuo-
sien tapaan, että näitä seikkoja tuodaan tiedotuksessa metsästäjille selkeästi 
esille, kun kentälle viestitään alkavan kauden metsästysajoista. 
 
Metsästäjien mielipiteitä 
 
Metsästäjäliitto on kuullut kattavasti piirejään liittyen ministeriön nyt lausun-
nolla olevaan metsästysaikaesitykseen. Ministeriön esityksen tavoite ja toteu-
tus mahdollistaa metsäkanalintujen metsästyspäivien lisääntymisen, mikä taas 
näkyy riistatalouden tuottaman hyvinvoinnin kasvuna. Tämä nähdään Metsäs-
täjäliitossa tervetulleena tavoitteena ja saavutuksena. Metsästysseurat asetta-
vat joka tapauksessa omat ajalliset rajoituksensa ja kiintiönsä jäsenilleen, jo-
ten ylimääräinen päällekkäinen sääntely on tarpeetonta.  
 
Liitto haluaa kuitenkin muistuttaa, että pidempien metsästysaikojen myötä 
Metsähallituksen lupa-alueille valtion mailla pitää huolehtia riittävät valvontare-
surssit kestävän metsästyksen noudattamisen varmistamista varten. Metsäs-
tysseurojen hallinnoimilla yksityismailla valvonta koetaan olevan riittävällä ta-
solla. Metsästysseurojen vastuu korostuu erityisesti teeren syyssoidinpyynnin 
mitoittamisessa ja kiintiöinnissä. 
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Kiitokset työn suorittajille 
 
Riistakolmiolaskentamenetelmän kehittämisen myötä Suomeen on luotu kan-
sainvälisesti arvostettu järjestelmä metsäkanalintujen kestävän metsästyksen 
turvaamiseksi. Metsästäjäliitto haluaa esittää lämpimät kiitokset niin järjestel-
män luomisesta ja ylläpidosta vastaaville tahoille, kuin korvaamattoman arvok-
kaan panoksen antaville riistatiedon tuottajille, eli riistakolmioita vuodesta toi-
seen laskeville metsästäjille. 
 
 

 
Riihimäellä 18.8.2022 

 
SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO – FINLANDS JÄGARFÖRBUND R.Y. 
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Ere Grenfors 
Luonnon- ja riistanhoitopäällikkö 
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