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Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta koskien haahkan 
metsästyksen rajoittamista (VN/9532/2022, päivätty 7.4.2022) 
BirdLife Suomi kiittää maa- ja metsätalousministeriötä lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa: 

Ministeriö esittää erittäin uhanalaisen haahkan metsästystä rajoitettavaksi seuraavan kolmen vuoden ajaksi siten, 
että syysmetsästys kielletään kokonaan, mutta haahkakoiraiden metsästys sallitaan haahkan pesimäaikaan 1.6.-15.6 
koko rannikkoalueen kattavalla ulkosaaristovyöhykkeellä.  

BirdLife Suomi pitää välttämättömänä, että erittäin uhanalaisen haahkan metsästystä rajoitetaan. Ministeriön esitys 
on siten oikean suuntainen, että metsästystä rajoitetaan. Esitys on kuitenkin riittämätön ja linnustonsuojelulle, 
haahkan suojelu mukaan lukien, vahingollinen, eikä sitä tule saattaa voimaan nykyisessä muodossaan.  

Esitämme ministeriölle, että:  

1. ministeriö muuttaa lausunnolla olevaa asetusta siten, että uhanalaisen haahkan metsästys kielletään 
kokonaan seuraavan kolmen vuoden ajaksi lukuun ottamatta vanhojen haahkakoiraiden syysaikaista 
metsästystä:  
 Asetuksen 1 § muutetaan seuraavaan muotoon: ”Naarashaahkan ja saman vuoden poikasten metsästys 

on kielletty koko maassa elokuun 20 päivän kello 12:sta joulukuun 31 päivään, ja uroshaahkan metsästys 
on kielletty koko maassa kesäkuun 1. päivästä elokuun 20 päivään kello 12.” 

 
2. ministeriö ryhtyy haahkan väliaikaisen rauhoituksen lisäksi välittömiin toimenpiteisiin metsästysasetuksen 24 

§ muuttamiseksi. Metsästysasetuksen 24 §:n yleiset rauhoitusajat muutetaan seuraavasti:  
 Poistetaan kohta 17):  ”uroshaahka tammikuun ensimmäisestä päivästä toukokuun 31 päivään;” 
 ja kohta 16) muutetaan seuraavaan muotoon: ”kanadanhanhi, merihanhi, metsähanhi, heinäsorsa, tavi, 

haapana, jouhisorsa, heinätavi, lapasorsa, punasotka, tukkasotka, telkkä, nokikana, lehtokurppa sekä 
haahka tammikuun 1 päivästä elokuun 20 päivän kello 12.00 saakka;” 

Tekemällä kyseiset muutokset Suomen metsästyslainsäädäntö olisi haahkan osalta pääosin lintudirektiivin 
vaatimusten mukainen ja linjassa muiden EU-maiden kanssa. Muutoksen jälkeenkin säilyisi edelleen tarve muuttaa 
metsästysasetuksen 24 §:ä siten, että haahkan ja muutamien muiden sorsalintulajien, kuten tukkasotkan, 
metsästyskauden alkamista siirretään myöhäisemmäksi vastaamaan EU:n Key concepts of Article 7(4) -selvityksiä1. 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/reprod_intro.pdf 
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Metsästyshäirinnän lainvastaisuus 
Viittaamme Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksiin 2022:37 (11.3.2022, taltionumero H792) ja 2015:124 
(27.8.2015, taltionumero 2253) ja toteamme, ettei haahkan metsästäminen ole kesäkuussa käytännössä mahdollista 
ilman luonnonsuojelulain rikkomista. Oikeuskäytännön mukaan lintujen pesintää häiritsevää toimintaa on pidettävä 
tahallisena häiritsemisenä, vaikka toiminnan varsinaisena tavoiteltuna tuloksena ei olisi häiritseminen.  

Metsästyksen aiheuttaman häirinnän haitallisuus pesinnälle tuodaan esiin myös ministeriön perusteluluonnoksessa, 
minkä vuoksi asetusluonnoksessa kielletään haahkan pesimäaikainen metsästys sellaisilla saarilla ja luodoilla, joilla 
esiintyy naarashaahka poikasineen tai on etelänkiisla-, ruokki- tai riskiläyhdyskunta. Pidämme ministeriön 
asetusluonnosta harhaanjohtavana, koska siinä annetaan ymmärtää, että metsästys olisi kiellettyä vain niillä 
paikoilla, joilla pesii yhdyskunnissa ruokkilintuja tai joiden rantavesissä uiskentelee haahkapoikueita. Metsästys on 
yksiselitteisesti kiellettyä kaikilla saarilla tai luodoilla, joilla pesii mitä tahansa lintulajeja tai joiden rantavedessä on 
mitä tahansa poikueita.  

Vastoin ministeriön perusteluluonnoksessa esitettyä saariston uloimmat saaret ja luodot ovat kymmenien lintulajien 
pesimäaluetta. Vain ne luodot, joiden ylitse aallot lyövät kovassa merenkäynnissä ovat vailla pesimälinnustoa. Vain 
niillä metsästäminen voi olla pesintöjen häirintää koskevan oikeuskäytännön valossa mahdollista, mikäli ne sijaitsevat 
riittävän kaukana sellaisista luodoista ja saarista, joilla ei pesi mitään, ja mikäli niiden läheisyydessä ei ole poikasia. 

Haahkan pesinnän ajoittuminen 
Ministeriö esittää edelleen metsästyksen sallimista kesäkuun kahden ensimmäisen viikon aikana, vaikka haahkan 
pesinnän ajoitus on nopeasti muuttunut ja yhä suurempi osa haahkanaaraista aloittaa pesinnän myöhään 
toukokuussa ja jopa vasta kesäkuussa, kun pesää suojaavaa kasvillisuutta on enemmän. Pesimäaikataulussa 
tapahtuneen muutoksen vuoksi asetusluonnoksessa esitettyyn metsästysaikaan saarilla ja luodoilla on runsaasti 
hautovia naaraita, koska yhä suurempi osuus poikueista kuoriutuu kesäkuussa.  

Muistutamme myös kevään 2022 kylmyydestä, mikä on myöhästyttänyt pesintää kuluvana vuonna. Esimerkiksi 
itäisen Suomenlahden haahkoista vain hyvin pieni osa on toistaiseksi (5.5.) aloittanut muninnan. 

Muilta osin viittaamme vuonna 2019 vastaavaan asetukseen antamaamme lausuntoon2 ja pyydämme ministeriötä 
tutustumaan siihen. 

Pyydämme ministeriötä tarkastelemaan haahkan metsästystä nyky-yhteiskunnan kestävän kehityksen vaatimusten 
pohjalta ja tukemaan luontokadon estämiseksi tehtävää työtä kaikilla mahdollisilla keinoilla, joihin kuuluu osaltaan 
haahkan kesämetsästyksestä luopuminen. Haahkan pesimäaikaisen metsästyksen salliminen haittaa 
luonnonsuojelua, metsästyksen julkisuuskuvaa ja Suomen kansainvälistä mainetta. 

BirdLife Suomen puolesta 

Helsingissä 5.5.2022 

 

Aki Arkiomaa, toiminnanjohtaja 

 

                                                           
2 https://tiedostot.birdlife.fi/pdf/birdlife-lausunto-haahka-asetus-2019.pdf 


