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Tausta
• Perämeren hoito- ja käyttösuunnitelma (HKS) päivitetään

vuoden 2021 aikana. Uusi alue karttakuvassa.

• Osana suunnitelmaa selvitetään Perämeren

kansallispuiston ja sen ympäröivän valtion vesialueen
(ns. Huiturin vesialue) metsästyskäytännöt.

• Tämän selvityksen mukaiset muutokset EIVÄT tapahdu

HKS:n valmistumisen myötä 2021-2022. Jos säädöksiä
muutetaan, se vaatii eduskunnan käsittelyn.

• Kalastuksen osalta järjestettiin vastaava tilaisuus keväällä
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Metsästyksen nykytila Perämeren
kansallispuiston alueella
•

Perämeren kansallispuiston perustamisasetuksen (538/1991
1§4. kohdan mukaan Perämeren kansallispuistossa on
kiellettyä ”tappaa, pyydystää tai hätyyttää luonnonvaraisia
selkärankaisia eläimiä tai hävittää niiden pesiä eikä pyydystää
tai kerätä selkärangattomia eläimiä”

•

Asetuksessa ei ole poikkeuksia metsästyslain mukaista
metsästystä koskien, jonka vuoksi Perämeren kansallispuistossa
metsästys on kielletty

•

Alueen perustamisasetuksen mukaan kansallispuistossa saa
kuitenkin Metsähallituksen luvalla ”vähentää kasvi- tai eläinlajin
yksilöiden lukumäärää, jos laji on lisääntynyt liikaa tai käynyt
muuten vahingolliseksi”.
•

Haitallisuus alueen luonnonsuojeluar voille, esim. minkkien, supikoirien
tai kettujen vähentäminen linnustoar vojen vuoksi

•

Kyseessä luonnonsuojelulain mukainen poikkeuslupa, ei metsästyslain
mukainen metsästysoikeuden haltijan lupa (joka tar vitaan toki myös)

30.9.2021

4

Metsästyksen nykytila Huiturin
vesialueella alueella
• Huiturin vesialue on valtion omistamaa,

yksityisluonteista vesialuetta, jossa ei sovelleta
yleisvesien vapaata metsästysoikeutta Suomessa
pysyvästi asuville (metsästyslain 7§).

• Alueella on metsästyslain 8§mukainen vapaa

metsästysoikeus Tornion kaupungin asukkaille.

• Metsähallitus voi lisäksi myydä metsästyslupia alueelle.
• Huom. kansallispuistoon kuuluvat saaret Huiturin

vesialueella ovat kansallispuiston perustamisasetuksen
mukaisen metsästyskiellon piirissä.

• OSALLISTUJAT: Kertokaa a) Huiturin vesialueen

metsästyksestä ja b) Perämeren kansallispuiston
vieraspetopyynnistä (poikkeusluvat).

30.9.2021

5

Entä jos Huiturin vesialue liitetään
kansallispuistoon?
• Luonnonsuojeluun varattu valtion alue voidaan liittää

(kiinteistöteknisesti) osaksi olemassa olevaa suojelualuetta, mikäli
alkuperäisen suojelualueen rauhoitussäännökset eivät muuta
liitettävän alueen metsästyskäytäntöjä merkittävällä tavalla. Muussa
tapauksessa liittämisen tulisi tapahtua säädösteitse
(Ympäristövaliokunnan mietintö 2010, lsl 22§).

• Jos Huiturin vesialue liitettäisiin Perämeren kansallispuistoon, siellä

astuisi voimaan kansallispuiston perustamisasetus ja metsästyslain
8§mukainen oikeus lakkaisi → merkittävä muutos
metsästyskäytäntöön.

• Huiturin vesialueen mahdollinen liittäminen Perämeren

kansallispuistoon tulisi siksi tapahtua säädösteitse.

• Tällöin myös metsästyskysymys nousee käsiteltäväksi. Asiaa

valmistelee ympäristöministeriö ja säädöksen antaa eduskunta.
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Entä jos Huiturin vesialue liitetään
kansallispuistoon?
•

Perustamissäädökset tulisi saattaa voimassa olevan luonnonsuojelulainsäädännön mukaisiksi. Keskeiset
pykälät:

•

Luonnonsuojelulain 13 §Rauhoitussäännökset:
Kansallispuistossa ja luonnonpuistossa on luontoa muuttava toiminta kielletty. Näillä alueilla ei saa:
5) pyydystää, tappaa tai hätyyttää luonnonvaraisia selkärankaisia eläimiä tai hävittää niiden pesiä
eikä pyydystää tai kerätä selkärangattomia eläimiä; (ts. metsästys on kielletty)

•

Luonnonsuojelulain 15 §Luvanvaraiset poikkeukset rauhoitussäännöksistä
Kansallispuistossa ja luonnonpuistossa voidaan sen perustamistarkoitusta vaarantamatta alueen
hallinnasta vastaavan viranomaisen tai laitoksen luvalla
2) vähentää vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetussa laissa (1709/2015) tarkoitettujen
vieraslajien ja haitallisten vieraslajien sekä, jos laji on tullut liian runsaslukuiseksi tai käynyt
muutoin vahingolliseksi, muidenkin kasvi - ja eläinlajien yksilöiden lukumäärää; (30.12.2015/1710)
(Esim. minkki ja supikoira (vieraslajeja) tai kettu (vahingollinen esim. linnustolle))
3) poistaa sellaisten pyyntiluvanvaraisten riistaeläinlajien yksilöitä, jotka suojelualueen ulkopuolella
aiheuttavat ilmeisen uhan ihmisen tur vallisuudelle tai omaisuudelle aiheutuvasta merkittävästä
taloudellisesta vahingosta; → MUUTOSTA ESITETTY LAKIIN: ei tar vitse olla pyyntiluvanvarainen
ja haitta voi olla suojelualueen sisällä, esim. itämerennorppa ja halli.
4) ottaa haltuun alueelle kaatunut riistaeläin;

•

Luonnonsuojelulain 16 §Eräiden oikeuksien tur vaaminen 2. mom
Metsästyslain 8 §:ssä tarkoitetun kuntalaisen oikeudesta metsästää kansallispuiston alueella
säädetään erikseen lailla. → Perustamislaissa otetaan kantaa, onko metsästys sallittua
metsästyslain 8§ mukaisesti
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Alustavia ajatuksia metsästyksen
järjestämiseksi - prioriteetit
• Vieraspetojen (minkki ja supikoira) ja ketun poistaminen

linnustoarvojen vuoksi

• Hylkeiden osalta selkeä järjestely, joko:
a) metsästyslain mukaisen metsästyksen salliminen (+ajallinen tai alueellinen
rajoitus)
tai
b) hyljekantojen rajoittaminen luonnonsuojelulain mukaisin poikkeusluvin
(”omaisuudelle aiheutuvasta merkittävästä taloudellisesta vahinko” )
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Jatkoaskeleet
• Metsähallitus kokoaa kommentit ja ehdotukset

vesialueiden yhdistämisestä tässä tilaisuudessa esitetyn
mukaisesti → muistio nettisivuille

• Asiasta koostetaan vuoden 2022 aikana mietintö tai

ehdotus, joka esitetään Ympäristöministeriölle
(riippumatta ehdotetaanko liittämistä tai ei).

• Tämän jälkeen YM ottaa vastuun asian mahdollisesta

edistämisestä.

• Perämeren alueen hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelu

jatkuu (mm. kuntien osallistaminen, yleisötilaisuus)
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Yhteystiedot

• Kysymykset hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Eevamaria Harala (eevamaria.harala@metsa.fi)
• Lisätiedot metsästysjärjestelyistä

Mikko Rautiainen (mikko.rautiainen@metsa.fi tai
puh. 040-5472392)
• Hoito- ja käyttösuunnitelman sivut:
metsa.fi/perameren-suunnittelu
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