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WWF:n lausunto luonnoksista MMM:n asetuksiksi koskien hallin, itämerennorpan, 

euroopanmajavan ja saukon metsästystä metsästysvuonna 2014-2015 (MMM lausuntopyyntö  

27.6.2014, Dnro 1407/13/2014) 

 

WWF kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. 

 

Yleistä 

 

WWF pitää hyvän hallintotavan vastaisena kolmen viikon lausuntoaikaa keskellä hiljaisinta 

kesälomakautta. 

 

Merihylkeet, yleistä 

 

On hyvä, että MMM on luopunut edellisenä vuonna vastaavassa asetusluonnoksessa esittämästään 

muutoksesta, että uhanalaisen itämerennorpan pyynti sallittaisi poikkeuslupamenettelystä 

poiketen tavanomaisena ”kannanhoidollisena” metsästyksenä.  

 

Sen sijaan kesäkuussa 2014 vähin äänin ja ilman avointa lausuntokierrosta tehty merkittävä 

periaatteellinen päätös, että hallin metsästyksessä luovutaan pyyntilupamenettelystä, on WWF:n 

mielestä väärä ja huonosti valmisteltu. On todennäköistä, että muutos tulee johtamaan hallin 

metsästyksen huomattavaan tehostumiseen ja hallikannan taantumiseen Suomen 

metsästysalueella. Tämä tulee ottaa huomioon asetettavan kiintiön koossa. 

 

Itämerennorppa 

 

Norppa on aikanaan ollut Itämeren runsain hylje. Metsästystilastoista arvioituna sen 

itämerennorppia oli sata vuotta sitten noin 200.000 yksilöä. Pitkään kestänyt liiallinen pyynti ja 

ympäristömyrkkyjen aiheuttama lisääntymiskyvyttömyys romahduttivat kannan 1900-luvun 
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loppuun mennessä muutamaan prosenttiin. Nyt itämerennorpan koko kanta on vain noin viisi 

prosenttia entisestä ja se on pirstoutunut erillisiksi osakannoiksi. Norppa on häviämisen partaalla 

entiseltä erittäin vahvalta alueeltaan Suomenlahdella. Itämerennorpalle onkin kiireistä laatia 

suojeluohjelma.  

 

Kannan heikon tilan takia kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN on määritellyt itämerennorpan 

uhanalaiseksi1 (vaarantunut, VU). Samoin Itämeren suojelukomission (HELCOM) tuoreessa 

luokituksessa2 norppa on luokassa vaarantunut. Syynä uhanalaisuuteen on kannan pieni koko, 

heikko kasvunopeus ja ilmastonmuutoksen aiheuttama uhka. Muut Itämeren maat eivät salli 

itämerennorpan pyyntiä lainkaan.  

 

Norpan aiheuttamien kalastusvahinkojen merkittävyydestä ei ole saatu näyttöä, vaikka asiaa on 

tutkittu sekä Suomessa että Ruotsissa. Asetuksen norppaa koskevassa taustamuistiossa esitetyt 

vaikutukset ammattikalastukselle koskevat lähinnä hallia, ja antavat epäsuorasti 

harhaanjohtavankin kuvan norpasta kalastusvahinkojen aiheuttajana. Norpan aiheuttamat 

pyydysvahingot ovat varmuudella ainakin halliin nähden hyvin vähäiset, mitä seikkaa maa- ja 

metsätalousministeriö ei asetuksen taustamuistiossa mainitse, vaan toistaa norpan ja 

harmaahylkeen kohdalla saman esityksen hyljevahingoista mitenkään tutkimuksen tuloksia 

erittelemättä. 

 

Itämeren suojelukomissio HELCOM suosittelee, että tiettyä vähimmäiskantaa (ns. Limit Reference 

Level, LRL) pienempiä hyljekantoja ei tule metsästää. Perämeren-Merenkurkun norppakannan 

voidaan nykyisellä laskentakannan koolla katsoa olevan juuri ja juuri HELCOMin suosituksen 

mukaisen 10.000 yksilön vähimmäiskannan tasolla. Näin ollen WWF hyväksyy hyvin perustellut ja 

tarkasti kohdennetut poikkeusluvat itämerennorpan pyyntiin tässä kannassa. Esitetty 30 

poikkeusluvan kiintiö on WWF:n mielestä hyväksyttävä ja riittävä määrä mahdollisten todellisten 

ongelmatapausten varalle, mutta kiintiön kasvattamiseen ei nykyisellä kannan koolla ole 

mahdollisuuksia vaarantamatta kannan hidasta suotuisaa kehitystä. 

 

Harmaahylje 

 

Vaikka harmaanhylkeen koko Itämeren laskentakanta on muistiossa esitetyllä tavalla kasvanut noin 

29.500 yksilöön, on Suomessa laskettu eniten halleja vuonna 2006 eli kahdeksan vuotta sitten. Sen 

jälkeen Suomen metsästysalueen hallikanta ei ole kasvanut (Kuva 1). 

WWF on lausunnoissaan toistuvasti esittänyt, että 1.050 hallin pyyntikiintiö on liian suuri ja voi 

johtaa toteutuessaan harmaahylkeen suotuisan suojelun tason vaarantumiseen. Tältä on vältytty 

                                                 
1 Kovacs, K. M., Aguilar, A., Aurioles, D., Burkanov, V., Campagna, C., Gales, N., Gelatt, T., Goldsworthy, S., Goodman, S. J., Hofmeyr, 

Greg J. G., Härkönen, T., Lowry, L., Lydersen, C., Schipper, J., Sipilä, T., Southwell, C., Stuart, S., Thompson, D. & Trillmich, 

F. 2011: Global threats to pinnipeds. Marine Mammal Science 28(2): 414–436. 
2 HELCOM Red List of Baltic Sea species in danger of becoming extinct. Baltic Sea Environment Proceedings No. 140 

http://helcom.fi/Lists/Publications/BSEP140.pdf 
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vain, koska ylisuuresta kiintiöstä huolimatta toteutunut saalismäärä on jäänyt huomattavasti 

pienemmäksi.  

Vaikka hallin metsästyskiintiö on pysynyt metsästysvuodesta 2009–2010 alkaen samana (1050 

yksilöä vuodessa Suomen metsästysalueella), ovat toteutunut hallisaalis ja hallikiintiön 

toteutumisprosentti jatkuvasti pienentyneet. Tämä saattaakin olla merkki siitä, että alueen 

todellinen hallikanta on pienentynyt tällä jaksolla. Huomion arvoista on myös, että samaan aikaan 

merialueen ammattikalastuksen saalis ja sen arvo on jatkuvasti kasvanut (Kuva 2), ja hylkeen 

vahingoittamaksi raportoitu kalan määrä on vähentynyt3.  Myös rannikkokalastuksen tuotto on 

parantunut tällä jaksolla4. 

WWF kiinnittää huomiota siihen, että hylkeiden kalastukselle aiheuttamista vahingoista ei 

asetuksen taustamuistiossa esitetä tuoreita tietoja, vaikka tilastot julkaistaan saalistilastojen 

yhteydessä vuosittain. Hyljevahinkojen määrän väheneminen on tärkeä asia ja se pitäisi esittää 

päätöksenteon yhtenä taustana. Lisäksi merialueen ammattikalastajille maksetaan 

hyljesietopalkkiota. 

 
 

Kuva 1. Hallin laskentakanta 2000-luvulla koko Itämerellä (punainen), Suomen osuus sinisellä. Suomen osuuteen 

sisältyy sekä Suomen metsästysalueen että Ahvenanmaan kanta; Suomen metsästysalueen osuus koko Suomen 

kannasta on karkeasti 40% ja Ahvenanmaan osuus noin 60%. Kuvan lähde: RKTL, 

www.rktl.fi/riista/hylkeet/hylkeiden_maara/ 

 

                                                 
3 Hylkeiden ammattikalastukselle aiheuttamat saalisvahingot vuonna 2012. RKTL:n työraportteja 24. 

http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/uudet%20julkaisut/tyoraportit/hylkeiden_aiheuttamat_saalisvahingot_2012.pdf 
4 WWF:n kalaopas ja vastuullisuuden kehitys suomalaisessa kalakaupassa vuosina 2005–2012. http://wwf.fi/mediabank/4344.pdf 
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Kuva 2. Ammattikalastajien saalis ja saaliin arvo merialueella vuosina 1980-2013. Lähde: RKTL, 

http://www.rktl.fi/tilastot/aihealueet/ammattikalastus_merella/ammattikalastus_merella.html 

 

MMM:n esityksen mukaan harmaahylkeen pyyntikiintiö pidettäisiin 1.050 yksilössä, minkä lisäksi 

Ahvenanmaan alueella on oma 450 yksilön kiintiönsä.  Suomen metsästysalueen harmaahyljekanta 

on noin 3500 yksilöä, mistä esitetty kiintiö on lähes kolmannes. Lisäksi, aiemmista vuosista 

poiketen, pyyntilupamenettelyn poistaminen helpottaa oleellisesti hallin metsästystä. Asetuksen 

taustamuistion mukaan kiintiömetsästykseen siirtymisellä onkin tavoiteltu nimenomaan hallin 

metsästyksen tehostumista. 

WWF pitää vastuuttomana, että tämän kokoisen metsästysalueen kantaan ehdotetaan yli tuhatta 

pyyntilupaa. Ehdotetun suuruinen kiintiö rikkoo metsästyslakiin kirjattua kestävän metsästyksen 

periaatetta. Pyynnin kestävyys on täysin riippuvainen kiintiön toteutumisprosentista. Kiintiön 

toteutuminen merkitsisi nopeaa harmaahylkeen taantumista Suomen metsästysalueella. Jo 

nykyinen toteutunut pyynti on johtanut harmaahyljekannan kasvun pysähtymiseen ja jatkuvasti 

huippuvuotta 2006 alhaisempaan kannan kokoon. Siirtyminen pyyntilupamenettelystä alueellisiin 

kiintiöihin todennäköisesti lisää metsästyspainetta.  Sen vaikutusta kantaan ei kuitenkaan 

muistiossa pohdita. 

WWF esittää, että maa- ja metsätalousministeriö vähentää harmaahylkeen pyyntikiintiön 

Suomen metsästysalueen kantaan nähden kestävälle tasolle eli noin 300-400 yksilöön. Tämän 

kokoinen kiintiö mahdollistaisi viime vuosina toteutuneen verotuksen. Kiintiön asettaminen 

kestävälle tasolle on tärkeää erityisesti siksi, että pyyntilupamenettelystä on nyt päätetty luopua, ja 

sen vaikutusta halliin kohdistuvaan metsästyspaineeseen ei vielä tiedetä. 
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Saukko 

 

Saukko on EU:n luontodirektiivin liitteen IV ns. tiukasti suojeltu laji, jonka metsästys on mahdollista 

vain, jos sille ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua eikä se heikennä lajin suojelutasoa.  Koska saukko 

ei aiheuta luonnonvesistöissä haittaa kala- tai rapukannoille, tulee myönnettävät luvat tarkasti 

kohdentaa vain kalan- tai ravunkasvatukselle kasvatusaltaissa merkittävää haittaa aiheuttaviin 

yksilöihin. Tämä tulisi selväsanaisesti kirjata asetukseen. Jokaisessa tapauksessa on selvitettävä, 

miksi kasvatusaltaiden saukonpitävä aitaaminen tai muu ratkaisu aiheutuvan erityisen merkittävän 

vahingon estämiseksi ei ole mahdollinen. Kasvatusaltaiden aitaaminen saukonpitävästi on myös 

kalankasvatuksen kannalta kestävämpi ratkaisu, sillä metsästämällä poistetun saukon tilalle saapuu 

usein uusi saukko. 

 

Suomen saukkokanta on kehittynyt suotuisasti ja saukko on pikku hiljaa asuttanut uudestaan myös 

alueita, joilta laji on aikanaan hävitetty. Asetuksen taustamuistoissa todetaan, viiden viime vuoden 

yhteenlaskettu saukkojen saalismäärä on ollut yhteensä 30 yksilöä. Kannan arvioituun kokoon 

nähden toteutuneet pyyntimäärät ovat kohtuullisella tasolla, mutta selvästikin tuntuvasti 

ehdotettua vähäisempi poikkeuslupien määrä riittäisi.  

 

Euroopanmajava 

 

Euroopanmajavan kannanhoidon tavoitteena on oltava kannan vahvistuminen ja 

levittäytyminen uusille aluille ja toisaalta sen kanssa kilpailevan, meillä vieraslajina esiintyvän 

kanadanmajavan vähentäminnen. Vaikka Satakunnan euroopanmajavakanta onkin nyt esitetyllä 

tasolla olleesta pyyntikiintiöstä huolimatta ollut hienoisessa kasvussa, WWF pitää 250 pyyntiluvan 

(= yli 10% kannasta) kiintiötä tavoitteisiin nähden selvästi liian suurena määränä.  

 
Jari Luukkonen 

suojelujohtaja 

WWF Suomi 

 

 
Petteri Tolvanen 

ohjelmapäällikkö 

WWF Suomi 


