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Lausuntopyyntö 6.4.2022 (Dnro VN/5392/2022) 
 
LAUSUNTO MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUSLUONNOKSESTA 
HAAHKAN METSÄSTYKSEN RAJOITTAMISESTA 
 

 
Suomen Metsästäjäliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa esityksen kohteena 
olevasta asetusluonnoksesta seuraavaa: 
 
Asetusluonnoksessa haahkan metsästystä rajoitetaan siten, että vain 
koirashaahkan metsästys olisi sallittua 1.6–15.6. ja koirashaahkan metsästys 
olisi sallittu vastaavalla alueella kuin vuoden 2019 asetuksessa, jonka 
voimassaolo on päättynyt viime vuoden lopussa.  
 
Nyt esitetty asetus olisi sisältönsä puolesta muuttumaton verrattuna aiempaan 
ja rajoitukset koskisivat seuraavaa kolmivuotiskautta. Esityksen mukaisella 
rajoitetulla uroshaahkan metsästyksellä jatkettaisiin vuodesta 2019 asti 
toteutunutta ajallisesti ja alueellisesti rajoitettua metsästystä vuoden 2024 
loppuun asti. 
 
EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntö edellyttää, että uroshaahkan metsästys on 
sallittu vain karuilla ulkoluotojen puuttomilla luodoilla ja saarilla, joissa sillä ei 
ole vaikutusta naarashaahkoihin niiden poikastenkasvatusvaiheessa tai 
muuhun saaristolinnustoon. Uroshaahkan metsästys ei lajibiologisista syistä 
tapahdu pesimis- ja lisääntymisaikana, sillä uroshaahkat eivät osallistu 
lintudirektiivissä tarkoitettuun lisääntymis- ja poikasten kasvatusvaiheeseen. 
Metsästäjäliitto pitää asetusesitystä perusteltuna. 
 
Liiton mielestä on tärkeää muistaa tuoda eri yhteyksissä nykyistä laajemminkin 
esille, että uroshaahkojen kesäaikaisen metsästyksen sallimiselle arvioidaan 
olevan kannan sukupuolijakaumaa oikaiseva vaikutus, mikä on kannan 
hoitosuosituksien mukaista ja kestävän verotuksen kannalta tavoiteltavaa. 
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Metsästäjäliitto yhtyy varauksetta ministeriön näkemykseen siitä, että 
haahkakannan elpymisen turvaamiseksi tarvitaan tutkimusten mukaan tehokas 
pienpetojen pyynti laajasti saaristoalueilla. Erityisesti minkin ja supikoiran 
mahdollisimman tehokasta poistamista varten tarvitaan hallinnon ja 
metsästäjien saumatonta yhteistyötä yli ministeriörajojen. Liiton näkemyksen 
mukaan on erittäin tärkeää poistaa tarpeettomat hallinnolliset esteet pyynniltä 
kaikkialla saaristossa, myös suojelualueilla, sekä tukea metsästäjien 
pyyntiponnistuksia perustelluilla ja vaikuttavilla tavoilla. Metsästyksen, 
erityisesti merilinnustuksen, mahdollisimman laaja toteutuminen saaristossa 
edesauttaa ja motivoi metsästäjiä parhaiten pienpetojen poistoon alueella. 
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