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Aloite vesilintujen hämärässä metsästämisen kieltämiseksi 
Metsästyslaki edellyttää metsästyskohteen tunnistamista ennen riistalaukausta. Tästä huolimatta 
vesilintuja metsästetään yleisesti olosuhteissa, joissa lajinmääritys ei ole mahdollista ennen 
ampumista. Pyydämme ministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin tämän epäkohdan poistamiseksi. 

Vesilintuja metsästetään yleisesti iltalennolta, jolloin sorsat lentävät ruokailu- ja lepopaikkojen 
välillä. Pian auringonlaskun jälkeen vesilintujen lajinmääritys käy vaikeaksi. Hämärän edelleen 
lisääntyessä tuntomerkkien havaitseminen ja lintujen tunnistaminen muuttuvat mahdottomaksi. 

Jokaisessa metsästystilanteessa on oltava varmuus siitä, ettei riistasaaliiksi ammuttava vesilintu ole 
rauhoitettu laji, kuten harmaasorsa, punasotka, lapasotka tai uivelo. Myös uhanalaisten lajien, 
kuten jouhisorsan ja heinätavin, metsästyksen välttäminen edellyttää tuntomerkkien havaitsemista.  

Hämärämetsästys on vuosikymmenten ajan ollut yksi eniten keskustelua herättänyt vesilintujen 
metsästykseen liittyvistä epäkohdista. Vesilintuja ammutaan yleisesti niin hämärässä, etteivät edes 
parhaat lintujen määrittäjät pysty tekemään niissä oloissa lajintunnistusta.  

Myös Suomen Riistakeskuksen vesilinnustajan eettinen ohjeistus1 korostaa lajinmäärityksen 
tärkeyttä ja kehottaa lopettamaan vesilintujen metsästyksen hyvissä ajoin ennen pimeää. 

Sen lisäksi, että hämärässä metsästäminen lisää rauhoitetun ja uhanalaisen lajin ampumisriskiä, se 
vaikeuttaa saaliin ja haavakoiden löytämistä sekä todennäköisesti lisää haavakoiden määrää, koska 
metsästystilanteet tulevat valoisaa aikaa yllättävämmin. Hämärässä ampuminen myös häiritsee 
yöpyviä lintuja ja voi pelottaa ne siirtymään pois turvallisilta paikoilta.  

Suorien luontovaikutusten lisäksi myöhään illalla ja aikaisin aamulla metsästäminen tuottaa 
meluhaittaa lähialueiden asukkaille. Hämärässä on myös hyvin vaikea varmistaa metsästyksen 
turvallisuus muille luonnossa liikkujille. Myös metsästyksen valvonta on hämärässä vaikeaa. 

                                                             
1 https://riista.fi/wp-content/uploads/2013/03/vesilinnustajan_eettiset_ohjeet_2015.pdf 
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Nykytilanteen selvittämiseksi BirdLife laski laukaukset sorsastuksen aloituspäivän iltana ja 
seuraavana aamuna Limingan Virkkulassa tänä vuonna (20.8.-21.8.2021). Laskenta-aika kattoi reilun 
tunnin ennen ja jälkeen auringonlaskun ja -nousun. Tarkkailupaikkaan kuului 1674 laukausta, joista 
245 (15 %) tapahtui niin pimeässä, että jopa lentävien sorsien havaitseminen (saati tunnistaminen) 
oli vaikeaa2. 

Vesilintujen metsästys tulee rajoittaa valoisaan aikaan, jolloin varma lajinmääritys on mahdollista. 
Rajoitus tulee liittää paikkakohtaiseen auringon nousu- ja laskuaikaan. Päiväkohtaiset auringon 
nousu- ja laskuajat ovat nykyään kenen tahansa helposti saatavilla esimerkiksi sääennustesivustoilta 
tai älypuhelimen sääsovelluksesta. 

Edellä esittämäämme viitaten pyydämme maa- ja metsätalousministeriötä aloittamaan välittömästi 
toimenpiteet metsästyslainsäädännön muuttamiseksi siten, ettei vesilintujen metsästäminen 
hämärässä ole sallittua. Esitämme, että vesilintujen metsästysaika rajataan siten, ettei metsästys 
ole sallittua enemmän kuin 15 minuuttia auringonlaskun jälkeen, eikä enemmän kuin 15 minuuttia 
ennen auringonnousua. 
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2 https://www.birdlife.fi/suojelu/vaikuttaminen/metsastys/hamarametsastys/ 
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