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Viite: MMM lausuntopyyntö 95956, 16.3.2011  
ASIA: WWF:n lausunto MMM:n asetusluonnoksesta koskien metsästyslain 41 B §:n 2 

momentin mukaisten poikkeuslupien rajoittamista 
 
 
WWF Suomi kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. 
 
Yleistä 

Allin ja yleensäkin muuttolintujen kevätmetsästys on kestävän käytön periaatteiden vastaista 
metsästystä, ja se on näin ollen ristiriidassa myös metsästyslain (20§) vaatimusten kanssa. Allin 
kevätmetsästyksen salliminen on WWF:n näkemyksen mukaan myös vastoin EU:n lintudirektiiviä, 
joka vaatii, että muuttavien lajien metsästystä ei sallita lisääntymiskauden aikana tai niiden palatessa 
pesimisalueilleen. Syysmuuton aikana tapahtuva metsästys on Suomessa allinkin kohdalla täysin 
toteutuskelpoinen ja kestävä vaihtoehto kevätmetsästykselle.  

Allin tilanne Itämerellä 

Esityksen perusteluissa viitataan vanhentuneisiin tietoihin Itämeren allikannan tilasta. Tuoreen 
RKTL:n tutkimuksen1 mukaan Itämerellä talvehtiva allikanta on viimeisen parinkymmenen vuoden 
aikana taantunut hyvin voimakkaasti. Syytä tähän ei varmuudella tiedetä, mutta em. tutkimuksen 
mukaan todennäköisesti merkittävänä syynä on ollut allin poikastuotannon väheneminen 
pesimäalueilla. Tutkimuksen johtopäätösten mukaan Itämerellä tapahtuva (metsästyksestä ja 
öljypäästöistä johtuva) allin kuolleisuus kohdistuu entistä enemmän aikuiskantaan, jolloin 
aikuispoistuma ylittää rekryytin koon ja sitä kautta allikannan aallonpohja vain syvenee. Erityisen 
haitallista kannalle on aikuisiin naaraisiin kohdistuva kevätmetsästys, joka olisi tämän esityksen 
mukaan mahdollista. 

Lisäksi Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rannikolla keväällä metsästettävien allien pesimäaluetta ei 
tiedetä, joten ammutuksi voivat tulla myös omaa hyvin pientä Itämeren pesimäkantaamme edustavat 
allit. Tähän nähden esityksen perustelu, jonka mukaan ”Suomen ja paikallinen populaatio ovat 
merkityksettömän pienet” on nurinkurinen ja kestämätön. 
                                                 
1 Hario, M., Rintala, J. & Nordenswan, G. 2009: Allin aallonpohjat Itämerellä – taustalla öljyvahingot, sopulisyklit vai 
metsästys. – Suomen Riista 55: 83‐96. 
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Myös ehdotuksen perusteluissa esitetty väite, että allia esiintyisi asetuksen tarkoittamalla alueella 
syysmuuton aikaan ”merkityksettömiä määriä” on virheellinen. Alli on loppusyksyllä kyseisillä 
ulkomerialueilla runsaslukuisin vesilintu. Näin ollen allin kevätmetsästyksen perusteleminen sillä, 
että syysmetsästys ei olisi sille vaihtoehto, perustuu virheelliseen väittämään. 
 
Esitys 

Näillä perusteilla WWF vaatii, että asetusta muutetaan niin, että kevätmetsästyslupia ei voida 
myöntää allillekaan. 
 

    
Jari Luukkonen    Petteri Tolvanen 
suojelujohtaja      ohjelmapäällikkö     
         


