
Eläinkantojen hallinnan 
haasteita valtion 
omistamilla suojelualueilla

Ympäristötiedon foorumi 19.11.2019
Mikko Rautiainen, erikoissuunnittelija, Metsähallitus Eräpalvelut



Eläinkantojen hallinta 
valtion suojelualueilla

• Valtion suojelualueiden hallinta julkisten 
hallintotehtävien yksikössä: Luontopalvelut ja 
Eräpalvelut

• Pohjimmiltaan sekä luonnonsuojelun ja 
metsästyksen tavoitteet ovat varsin yhtenäiset: 
kestävät eläinkannat ja niiden elinympäristöt



Perustamissäädösten 
päälinjaukset (metsästys)

1. Luonnonpuistot: kielletty

2. Kansallispuistot: pääsääntöisesti kielletty

• Poikkeukset: Paikkakuntalaisille sallittu Pohjois-
Suomessa ja paikoin myös Etelä-Suomessa; 
hirven ajo

3. Muut luonnonsuojelualueet:

• Pohjois-Suomi (metsästyslain 8§alue): sallittu

• Muu Suomi: kielletty

• Poikkeukset: Yli 100 hehtaarin alueella voidaan 
sallia metsästys lajikohtaisesti huomioiden 
luontoarvot ja alueen muu käyttö

ML 8 § alue

Kainuu

Pohjois-
Pohjanmaa

Lappi
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Luonnonsuojelualueiden metsästyksen järjestely
• Keskeinen säädös: luonnonsuojelulain 17a§”Muun luonnonsuojelualueen rauhoitussäädökset”

• Niiden lajien osalta, joiden metsästys on sallittu perustamisasetuksessa, metsästys järjestetään 
metsästysvuokrasopimuksella, -luvalla tai muulla oikeudella (esim. metsästyslain 7§ yleisillä 
vesialueilla). Eräpalvelut vastaa.

• Esim. hirvi, metsäkanalinnut, metsäjänis, runsaslukuiset vesilinnut

• Muu eläinkantojen hallinta: Luonnonsuojelulain 15§ mukaiset poikkeusluvat. Määräaikaisia, 
valituskelpoisia (30 vrk) viranomaislupia. Luontopalvelut vastaa.

• Vieraslajit, tyypillisesti minkki ja supikoira sekä valkohäntäpeura (-kauris)

• Muu liian runsaslukuiseksi tai vahingolliseksi käynyt laji (esim. kettu ulkosaariston lintualueilla), huom. haitta 
alueen suojeluarvoille!

• Pyyntiluvanvaraisten lajien yksilöiden poistaminen, jos niistä aiheutuu ilmeinen uhka ihmisten 
turvallisuudelle tai merkittävää taloudellista vahinkoa (esim. itämerennorppa / kalastus)

• Hirven ajo



Käytännön esimerkkejä



Pienpedot
• Haitalliset vieraslajit minkki ja supikoira 

muodostavat merkittävän uhan luontaiselle 
(uhanalaiselle) lintulajistolle

• Ei riistalajeja 1.6.2019 alkaen

• Haasteena paikoin myös kettu

• Tehokas pienpetopyynti haastavaa ja vaatii 
resursseja – hyödyt osoitettu useissa hankkeissa

• Luonnonsuojelualueilla tarvitaan (usein) 
poikkeuslupa

• Luontopalvelut koordinoi pyyntiä laajoilla 
saariston keskeisillä linnustoalueilla

• Vapaaehtoisten verkosto: loukkuhankinnat, 
matkakorvaukset

• Lintuseurannat – vaikutusten osoittaminen



Pienpedot - haasteita
• Pyyntitehoa hankala saada riittäväksi – myös 

pyynnin ylläpidon haaste – JATKUVUUS!

• Laaja-alaista yhteistyötä, jotta petopoistolla 
vaikutusta tärkeillä lintualueilla –
ympäröivät alueet

• Riista- ja ympäristöhallinnon yhteinen 
SOTKA hanke valmistelussa lähivuosille

• Alueilla, joilla esim. metsäkanalintujen ja 
hirven metsästys on sallittu, on koettu 
hankaluutena minkin ja supikoiran 
poikkeusluvanvaraisuus



Hirvieläimet
• Hirvieläinkantojen metsästyksellä on keskeinen 

merkitys niiden haittojen lieventämisessä (maa- ja 
metsätalous, liikenne)

• Ylitiheät hirvieläinkannat haaste myös suojelun 
tavoitteille (laidunnus, epäsuorat vaikutukset)

• Metsästys on varsin säädeltyä ja ohjattua

• Pyyntiluvanvaraisuus, hirvi ja valkohäntäpeura

• Vähimmäisala luvan myöntämiselle 500 / 1000 
hehtaaria

• Pyynnistä vastaavat yhdistykset eli metsästysseurat, 
metsästyksenjohtajat

• Metsästys on varsin turvallista (esim. YLE 12.11.2019)



Hirvieläimet - haasteet
• Metsästysalueiden pirstoutuminen vaikeuttaa 

käytännön metsästystä ja kannanhallintaa

• Luonnonsuojelualueiden säädöksillä rajoittava vaikutus 
metsästyksen järjestämiselle

• Metsästyslain 27 §vaatimus metsästysalueen 
yhtenäisyydestä tiukentui 2017

• Pellikka ym. 2010

• Valkohäntäpeura vai –kauris – ystävä vai vihollinen?

• Ruokinta ”kaksipiippuinen juttu”

• Tukiruokinta lisää kannan tiheyttä, houkutteluruokinta 
tehostaa metsästystä

• Vaikutus suojelualueille? (Niemi & Nyman 2013)

Pellikka ym. 2010: Hirvieläinten metsästys sosioekologisesti pirstoutuneilla 
metsästysmailla - Tapaustutkimus Nuuksion kansallispuiston ympäristöstä

Niemi & Nyman 2013: Valkohäntäpeuran ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset 
Tammisaaren saariston kansallispuistossa ja sen lähialueilla



Hirvieläimet - haasteet
• Kansalaisten monenkirjava suhtautuminen metsästykseen 

kannanhoidon keinona

• Suojelualueilla osallistaminen hoidon ja käytön suunnittelussa (ei 
kata kaikkia alueita)

• Riistalajien  hoitosuunnitelmat (Suomen Riistakeskus)

• Viestintä ja avoin tiedotus: mitä tehdään ja miksi tehdään

• Tammisaaren kansallispuisto (Niemi & Nyman 2013), Nuuksion kp 
(Pellikka ym. 2010)

• Vastaava tilanne Yhdysvalloissa (Nielsen 2017). Case Illinois: 
Valkohäntäpeuran kannanhallinnan keinojen hyväksyttävyys –
konfliktiriskin suuruus:

1. Jousimetsästys

2. Kiväärimetsästys

3. Palkatut ”tarkka-ampujat”

4. Lisääntymisen ehkäisy

5. Ei kannanhoitoa

• ”Wildlife management = people management” (Nielsen 2017)

Nielsen 28.4.2017: Challenges to Management of Urban White-tailed Deer in North 
America 



Villisika
• Tulokaslaji, levittäytyy ja lisääntyy

• Ilmastonmuutos hyödyksi

• Riski: afrikkalaisen sikarutto

• Metsästyslainsäädännössä lisättiin 
vapausasteita:

• Metsästysaika

• Keinovalo

• Helpotuksista huolimatta villisian
tehokas metsästys vaikeaa



Villisika - haasteet
• Opportunisti → ”Reservaattien” 

muodostuminen esim. luonnonsuojelualueille, 
kaupunkien puistoihin jne.

• Turvallisuus, vahingot

• Luonnonsuojelualueiden poikkeuslupaprosessi 
näissä tapauksissa hidas vrt. metsästyslain 
mukainen metsästys

• Villisika ei ole pyyntiluvanvarainen, joten 
poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on 
lajista aiheutuvan haitan syntyminen 
suojelualueen luontoarvoille (esim. kasvillisuus)



Yhteenveto
• Metsästyksellä ja suojelulla yhteinen tavoite: 

kestävät (luonnonvaraiset) eläinkannat

• Pienpetojen, erit. haitallisten vieraslajien 
pyynnin jatkuvuus: resurssointi ja yhteistyö

• Hirvieläinkantojen säätely ja yhteiskunnan 
odotukset – riski tihentymien syntymiselle 
etenkin ”sirpalealueilla”

• Kannanseurannan kehittäminen?

• Resursseja ja työkaluja sosiaalisten kysymysten 
ratkaisuun

• Villisika – tulevaisuuden haaste, johon on 
syytä varautua jo nyt



www.facebook.com/eraluvat
www.twitter.com/eraluvat


