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Metsähallituksen vieraspetopyynti luonnonsuojelualueilla

TARKOITUS
• Tämä pyynti kohdistuu luonnonsuojelualueen vieraslajeihin: minkkiin ja supikoiraan. 

Erikoistapauksissa pyynti voidaan kohdistaa myös kettuun, joka ei ole vieraslaji.
• Turvataan saariston kansallispuistojen ja muiden Metsähallituksen hallinnassa olevien 

suojelualueiden ja yksityismaiden suojelualueiden lintukantoja tehostamalla minkin ja 
supikoiran pyyntiä yhteistyössä vapaaehtoisten metsästäjien kanssa.

• Alueilla joissa myös muu metsästys on kielletty
• Kehitetään tehokkaampia pyyntivälineitä ja -menetelmiä vieraslajien poistamiseksi ja 

selvitetään mahdollisuudet sallia muutoin kiellettyjen pyyntivälineiden ja -menetelmien 
käyttö vieraslajien poistamisessa.
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Metsähallituksen vieraspetopyynti luonnonsuojelualueilla

• 2012 julkaistu Kansallinen vieraslajistrategia
• Pahimmat vaikutukset olleet poikastuoton kannalta tärkeimpiin alueisiin, joiden 

vaikutukset säteilevät laajalti ympäristöön.
• Pyynti on vähentynyt merkittävästi saaristossa asutuksen vähentyessä 
• Käytännön ja ohjeistuksen  yhtenäistäminen helposti perehdytettäväksi
• Perehdytettyjen metsästäjien yhteistyö muiden luonnonsuojelualueen käyttäjien kanssa
• Jatkuvan pyynnin takaaminen suojelualueilla
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Metsähallituksen vieraspetopyynti luonnonsuojelualueilla

YHTEISTYÖKUMPPANIT  

– Vapaaehtoiset toimintaan hakeutuneet metsästäjät. 
• haku luontoon.fi-sivustolla.

– Riistakeskus (mm. menetelmälliset poikkeusluvat, pyynnin kehittäminen, tiedottaminen)
– Riistanhoitoyhdistykset (mm. metsästäjien rekrytointi)
– Merivartioasemat (havainnot, pyynnissä avustaminen)
– Vapaamuotoiset yhteistyökumppanit

• Suomen Luonnonsuojeluliitto (havainnot ja tiedottaminen)
• WWF Suomi (tiedottaminen)
• BirdLife Suomi (havainnot ja tiedottaminen)

– Tarviketoimittajat (loukut, hälyttimet, varusteet)
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Toimintamalli saaristossa
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Toimintamalli saaristossa

• Priorisoitu alue, jossa havaittu lintutuhoja tai 
alueen parimäärät romahtaneet. Toiminnan 
piirissä noin 40 kohdetta 2019 loppuun 
mennessä Itäiseltä Suomenlahdelta 
Selkämerelle

• Pyyntisuunnitelma, jossa kuvataan alueen 
huomioitavat seikat (luontoarvot + pyynti). 
Alueen uudelleenrajaus havaintojen 
perusteella.

• Pyyntikäyntejä vähintään kolme kertaa 
vuodessa, joista kaksi keväällä n. jäiden 
lähdön ja n. vapun välisenä aikana, yksi 
syksyllä. 

• Lehtipuhallin + koira + pienryhmä.
• Keväällä käyntien väliajaksi heti tappavat 

raudat. Loukkujen lisääminen 2. vuotena.

Priorisoitu alue

• Pyydettävät lajit:
– Minkki ja supikoira
– Kettu, jos pyyntisuunnitelmaan kirjattu
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Toimintamalli saaristossa

• Materiaalit: keskimäärin aloituskustannus 500€ ja 
päivitys 200€/vuosi/kohde

• Matkakulujen korvaus: keskimäärin 200 €/v.

• Saalisraportointi keväällä ja syksyllä. Oma riista 
+ toistaiseksi muu raportointi.

• Havainnointi riistakameran ja koiranruoan avulla.

• Kanuloukku vain poikkeustapauksissa

Kestävä kierrätettävä myrkytön laatikko
Ja rosteriraudat. Houkutushaju.
max 60 mm aukko (saukko).
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Kulkuväylät kiinni yhdessä naapureiden kanssa

• Luontaiset 
kulkuväylät

• Saariston kylät

Kulkuyhteydet syyniin
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Toimintamalli kosteikolla
• Kosteikot (lintujärvet tai merenlahdet) jossa havaittu lintutuhoja

ja alue on erittäin tärkeä lintujen pesinnän kannalta

• Nyt yli 10 kohdetta toiminnassa (mm. Siikalahti, Puurijärvi, 
Preiviiki, Mietoistenlahti, Laajalahti, Matalajärvi jne.)

• Pyyntisuunnitelma, jossa alueen erityishuomiot. Pyynti kanu -
loukuilla ja heti tappavilla raudoilla.

• Kanu -loukut vireessä 1.8. – 30.4. Loukuissa lähettävät 
hälyttimet.

• Pintapyynti koirien avulla kaksi kertaa keväällä

• Loukkujen lisääminen kunnes kanu -loukkuja riittävästi (n. 800 
m välein rantaa pitkin).

• Väliajoiksi heti tappavat-raudat, mikäli alueella minkkejä.

• 1-2 vapaaehtoista vastuullista. Sopimus vapaa-ehtoisen 
kanssa 5 vuotta.

Pyydettävät lajit:
Minkki, Supikoira
YSA -alueilla kettu (rauhoitusmääräykset)

- Näyte Eviraan minkki/supikoira.

Tehoalueeksi valittu kosteikon osa



Toimintamalli kosteikolla

• Materiaalit: aloituskustannus alkaen 500€

• Matkakulut: keskimäärin 300€ km –korvauksia / 
vuosi

• Saalisraportointi keväällä ja syksyllä + oma riista

• Havainnointi riistakameran ja koiranruoan/ 
hajupostin avulla,

• Ei haaskapyyntiä
• Ei maan kaivamista

Loukkuihin merkitään pyytäjän yhteystiedot ja lupanumero
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Tavoite 2020

• Pyynti toimivaa ja tehokasta valituilla priorisoiduilla alueilla, kyky reagoida muuttuviin tilanteisiin 
on hyvä. Kevätpyyntiin lisää panoksia ennen pesimäkauden alkua. Pyynti on rajoittanut hyvillä 
pesintäalueilla vieraspetojen populaatioita merkittävästi.

• Tärkeimmillä kosteikkoalueilla kevätpyynti lisää pesintämenestystä, lisäkohteita ?
• Rahoitus kestävällä pohjalla ja toiminta pitkäjänteistä
• Yhteistyö riistanhoitoyhdistysten ja muiden toimijoiden suhteen toimivaa ja vuorovaikutteista.
• Porkkalan pyyntikokonaisuuden laajennus yhteistyössä Luonnon ja riistanhoitosäätiön kanssa
• Petojen kulkureittien katkaisu valikoiduilla pyyntikohteilla yksityismailla ja yhteistyö kaupunkien 

kanssa (Pilottikaupungit: Raasepori, Helsinki ja Uusikaupunki)
• Viestintää lisää: Venesatamiin info vieraspedoista ja havaintojen ilmoittamisesta
• Sähköisen raportoinnin kehittäminen ja tilastointi (loukkujen paikat, saalistilastot). Toiminnassa 

mukana oleville Oma riista, muut kohteet mm: Vieraslajit.fi ja LajiGis, Lajitietokeskus. 
Varmistetaan tiedon nopea liikkuvuus havainnosta pyytäjälle.
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Saalistilastoja 2017-2019

minkki supikoira kettu

2019 kevät (1.5) yht 54 83 10
Kosteikot 7 65 8
Saaristo 47 18 2

2018 yht 113 249 28
Kosteikot 26 152 21
Saaristo 87 97 7

2017 yht 74 214 16
Kosteikot 18 146 12
Saaristo 54 68 4
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Erkki Virolainen
040 054 9645, erkki.virolainen@metsa.fi

Marko Heininen
040 631 6882, marko.heininen@metsa.fi

Pekka Heikkilä
040 831 2874, pekka.heikkila@metsa.fi
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Kiitos!


