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Viite: MMM lausuntopyyntö 719/12/2013 (26.3.2013) 
ASIA: WWF:n lausunto luonnoksesta valtioneuvon asetukseksi metsästysasetuksen 

muuttamisesta (hallin metsästys) 
 
WWF kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. 
 
Aluksi WWF haluaa kiinnittää huomiota esityksen taustamuistion laatuun. Siinä ei lainkaan esitetä 
Suomen metsästysalueen ja Ahvenanmaan hallimäärää ja toisaalta Ahvenanmaan pyyntimäärää. 
Näin Suomen pyynti vertautuu koko Itämeren harmaahyljemäärään, mikä on erittäin 
harhaanjohtavaa. Suomen pyyntialueella on vain noin 3.000–4.000 hallia, joihin pyynti kohdistuu. 
WWF on kiinnittänyt asiaan jo aikaisemmin lausunnoissaan huomiota. 
 

 
 
Kuva. 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/ 
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Vaikka hallin koko Itämeren laskentakanta on esityksen taustamuistiossa esitetyllä tavalla kasvanut 
yli 28.000 yksilöön, on Suomessa laskettu eniten halleja 2006 eli seitsemän vuotta sitten. Sen jälkeen 
Suomen hallikanta ei ole kasvanut, vaan hieman vähentynyt jo nykyisen pyyntipaineen vallitessa. 
Toteutuneet saalismäärät ovat Suomen metsästysalueella korkeimmillaan olleet tällä jaksolla noin 
500 yksilöä vuodessa, ja Ahvenanmaa mukaan lukien huomattavasti tätä suuremmat. 
 
Keskimäärin toteutunut hallisaalis on Suomen riistakeskuksen tilastojen mukaan ollut vuosina 2006–
2011 noin 310 yksilöä vuodessa, kun Suomen metsästysalueen kiintiö on viime vuosina ollut 1.050 
yksilöä. WWF on lausunnoissaan toistuvasti esittänyt, että 1.050 harmaahylkeen pyyntikiintiö on 
liian suuri ja voi johtaa toteutuessaan harmaahylkeen suotuisan suojelun tason vaarantumiseen. Tältä 
on vältytty, koska suuresta kiintiöstä huolimatta toteutunut saalismäärä on jäänyt noin 300-400 
yksilöön, eli noin 10 prosenttiin Suomen metsästysalueen laskentakannasta. 

Hallin poistaminen esityksen mukaan pyyntiluvalla säädeltyjen lajien joukosta lisäisi siihen 
kohdistuvaa metsästyspainetta ja saaliiksi joutuvien hallien määrää todennäköisesti tuntuvasti 
nykyisestä. Näin ollen WWF vastustaa hallin poistamista pyyntiluvalla säädeltyjen lajien 
joukosta, koska se todennäköisesti johtaisi kestävän verotuksen tason selvästi ylittävään 
metsästykseen ja sitä kautta Suomen hallikannan vähenemiseen ja suotuisan suojelun tason 
vaarantumiseen. 
 
Lisäksi esityksen ympäristövaikutuksissa ei kiinnitetä lainkaan huomiota itämerennorpan 
tilanteeseen ja sen mahdolliseen joutumiseen pyynnin kohteeksi pyytäjien määrän huomattavasti 
kasvaessa. Jo nykyisen lupakäytännön vallitessa norppia on joutunut saaliiksi. WWF katsoo, että 
hallin pyyntilupajärjestelmä on välttämättä tarpeen myös itämerennorpan suojelemiseksi, sillä 
vapaampi hallin metsästys ei anna mahdollisuutta ohjata pyyntiä pois norppa-alueilta ja johtanee 
monissa tapauksissa hylkeiden ampumiseen ennen täyttä varmuutta lajista. Saaristomeren ja 
Suomenlahden norppakannan ovat erittäin pienet ja koko Itämerellä norppa on kansainvälisesti 
uhanalainen. 
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