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Jarkko Nurmi
Riistatalouspäällikkö
Suomen riistakeskus

KORTTELEISTA
KANSAINVÄLISYYTEEN
n n n Suomalaisen riistatalouden tukena on metsästäjien tekemä talkootyö.
Vaikka riistahallinto on henkilömäärältään piskuinen (noin 65 henkeä),
vapaaehtoisten avulla se on läsnä joka kylässä ja korttelissa. Verovaroja ei
toimintaan käytetä, vaan riistanhoitomaksu peritään metsästäjiltä, jotka tuottavat talkoilla lisäarvoa.
Suomen riistakeskuksen 15 aluetoimiston ja lähes 300 riistanhoitoyhdistyksen yhteistyön kautta säilyy kontakti noin 5 000 metsästysseuraan. Riistanhoitoyhdistyksissä tehdään vuosittain 400 henkilötyövuotta talkootyötä.
Mikäli lasketaan mukaan vielä metsästysseurojen talkootyöt, kasvavat luvut jo
valtaviksi! Tämä sitouttaminen on suomalaisen riistahallinnon paras saavutus.
Alueellinen verkosto on tärkeä paikallisen työn tukemiseksi. Tuore esimerkki on susireviirien yhteistyöryhmien toiminta, joka perustuu sudenhoitosuunnitelmaan. Tavoitteena on nostaa susien kanssa ”reviirinsä” jakavien
ihmisten ääntä ja ideoita esille.
Paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen työn lisäksi riista-alan
kansainvälinen toiminta kehittyy. Työn tärkeyden havaitsee, kun osallistuu kansainvälisten organisaatioiden ja hallinnonalojen kokouksiin. Niissä
valmistellaan ja käsitellään merkittäviä metsästykseen vaikuttavia linjauksia.
Ilman läsnäoloamme asioista saatettaisiin kuulla Suomessa vasta muutaman
vuoden päästä. Silloin niihin olisi myöhäistä vaikuttaa.
Suomen aktiivisuus taigametsähanhikannan muuttoreittitasoisen hoitosuunnitelman laadinnassa osoittaa, että pienehkökin organisaatio voi vaikuttaa eurooppalaisessa mittakaavassa. Suomen riistakeskuksen asiantuntijoiden
ja maa- ja metsätalousministeriön virkamiesten rooli on ollut merkittävä
hankkeen edistämisessä ja rahoituksessa. Työn edetessä on mahdollista avata
metsähanhikannan metsästystä uudelleen. Suomi on näin toiminut vesilintukantojen muuttoreittitasoisen kannanhoidon tienraivaajana.
Suomen Lapissa tehtävälle supikoiratorjunnalle on saatu mittavaa rahoitusta Norjan ja Ruotsin luonnonsuojelu- ja riistahallinnoilta ja Metsähallitukselta. Tavoitteena on estää supikoirakannan levittäytyminen Skandinaviaan.
Pohjoismaista yhteistyötä tehdään myös suurpetokantojen hoidossa, johon
olisi tärkeää löytää uusia, yhteisiä linjauksia.
Suomalainen riistatalous ja metsästys kehittyvät ja luovat uutta hyvinvointia kiihtyvällä vauhdilla. Jotta vauhti säilyy, on riistakonsernin toimijoiden (maa- ja metsätalousministeriö, Suomen riistakeskus, Metsähallitus,
Luonnonvarakeskus) panostettava kansainvälisen toiminnan suunnitteluun ja
resursointiin tiimityön avulla. Paikallisuutta ei silti unohdeta!
l
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Jarkko Nurmi, riistatalouspäällikkö, Suomen riistakeskus

TOIVOA
TAANTUNEILLE?
Radikaaleja kysymyksiä
– ja vastauksia
Loppuvuodesta 2015 järjestettiin metsästysseuroille ja maanomistajille avoin kysely, jossa
pyrittiin selvittämään lajien elinympäristöihin liittyviä ongelmia. Kyselyyn saatiin 148
vastausta, joista valtaosa, 70 prosenttia, tuli
metsästäjiltä. Yksityisiltä maanomistajilta saatiin

Heinätavin, punasotkan, nokikanan,
haapanan, tukkasotkan ja jouhisorsan
pesimäkanta on viime vuosikymmeninä
pienentynyt merkittävästi. Suomen
riistakeskus on laatinut lajeille kantojen
hoidon toimenpideohjelman, joka lähtee
lausuntokierrokselle talvella.

n

n

n

n

kohentaa vesilintujen poikastuottoa
elinympäristöjen hoidon ja
pienpetojen pyynnin avulla
kannustaa maanomistajia ja
metsästäjiä säätelemään metsästystä
vapaaehtoisin toimin
lisätä metsästäjien tietämystä
harvalukuisten riistavesilintujen
tunnistamisesta ja niiden kantojen
tilasta
parantaa kantojen runsautta ja
saalismääriä koskevan tiedon laatua.
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Hannu Rämä, Vastavalo

n n n Heinätavi, lapasorsa, punasotka ja
nokikana ovat pesimäympäristön suhteen
vaateliaita, ja niiden levinneisyys painottuu
Suomen etelä- ja keskiosiin. Vaatimuksiltaan
väljempiä haapanaa, tukkasotkaa ja jouhisorsaa tavataan yleisemmin koko maan alueella.
Näiden lajien pesimäkannat ovat lapasorsaa
lukuun ottamatta selvästi pienentyneet
1990-luvulta lähtien.
Pesimäkantojen taantuminen ei kuitenkaan tutkijoiden mukaan näytä johtuneen
metsästyksestä, vaan todennäköisin syy on
kosteikkojen liikarehevöitymisestä johtuva
pesimäympäristöjen laadun heikentyminen.
Poikastuoton väheneminen on merkittävin
syy taantumiseen. Se liittyy elinympäristöjen
tilaan, mutta myös etenkin minkin, supikoiran ja ketun aiheuttamiin pesimätappioihin.
Ongelmaan on syytä reagoida monin
keinoin, ja tämä on Arto Marjakankaan
laatiman toimenpideohjelman päätavoite.
Siinä kuvataan keinot, joiden avulla voidaan

13 prosenttia vastauksista. Loput 17 prosenttia
vastaajista edustivat Metsähallitusta, ely-keskuksia, lintuharrastajia ja muita sidosryhmiä.
Kyselyn tulokset paljastavat kosteikkojen
huonon tilan Suomessa, sillä kolme neljäsosaa
vastaajista näki metsästysseurojen tärkeimpien
kosteikkojen olevan kunnostuksen tarpeessa
tai hyötyvän siitä merkittävästi. Suurimmiksi

Kyselyn tulos oli
yllättävän myönteinen,
vaikka metsästyksen
ja suojelun
yhteensovittaminen on
perinteisesti Suomessa
ollut vaikeaa.

kosteikkojen hoidon esteiksi koettiin rahoituksen ja sopivien toimijoiden puute ja hoitoon
liittyvä byrokratia. Vesilinnustusta oli rajoitettu
omaehtoisesti noin puolella kosteikoista ja
vieraspetojen, minkin ja supikoiran, koettiin
rajoittavan merkittävästi vesilintualueiden
tuottoa.
Tanskassa on saatu hyviä kokemuksia
vesilintujen levähdys- ja ruokailualueiden

verkostosta, jossa osa alueista on rauhoitettu metsästykseltä ja muulta häirinnältä. On
tärkeää havaita, että siellä rajoitukset eivät ole
kohdistuneet ainoastaan metsästykseen, vaan
myös muuta liikkumista kosteikoilla on rajoitettu. Vesilinnuille ei ole merkitystä sillä, ajaako
ne liikkeelle metsästäjä vai veneilijä. Tulisikin
puhua häirinnästä vapaiden alueiden verkostosta, ei pelkästään metsästyskieltoalueista.
Kyselyssä selvitettiin myös vastaajien
näkemyksiä siitä, voitaisiinko Suomessa
toimia vastaavalla tavalla, mutta korostettiin
vapaaehtoisen toiminnan mallia. Häirinnättömien kosteikkoalueiden verkostoa kannatti
yksityisistä maanomistajista 60 prosenttia ja
metsästäjistä noin puolet. Tämä oli yllättävän
myönteinen tulos, vaikka metsästyksen ja
suojelun yhteensovittaminen on perinteisesti
Suomessa ollut vaikeaa.

Luonnonhoitoa ja
uudenlaista yhteistyötä
Taantuneiden riistavesilintukantojen hoidossa tulisi kokeilla aivan uudenlaisia keinoja.

Kiireisin tehtävä olisi löytää taantuneiden
lajien parhaat elinalueet, sillä osa lajeista on
vaateliaita elinympäristöjen suhteen. Ne voisi
löytää metsästysseurakyselyillä ja hyvällä
yhteistyöllä lintuharrastajien kanssa.
Kohteiden löydyttyä voitaisiin ehkä
kokeilla vapaaehtoisten metsästysrajoitusten ja elinympäristöjen hoidon yhdistettyä
keinovalikoimaa. Yhtenä ideana esitetään,
että mikäli seurat suostuvat vapaaehtoisesti
rajoittamaan pyyntiä taantuneiden lajien
parhailla elinympäristöillä, kompensoitaisiin
metsästysmahdollisuuksien vähenemistä
rakentamalla ja kunnostamalla seudulle
laajoja kosteikkoja, joilla voitaisiin metsästää
sinisorsia, taveja ja muita vesilintuja, joiden
kannat ovat runsaat.
Tärkeintä kuitenkin olisi saada lähivuosina
käyntiin laajamittainen ympäristönhoitohanke, jonka avulla voitaisiin kunnostaa
rannikoiden laajoja, umpeen kasvavia
lahtia taantuneiden lajien elinympäristöiksi.
Ne ovat perinteisesti olleet lajien parhaita
elinympäristöjä, etenkin silloin, kun karja
vielä laidunsi lahdissa. Pienpetojen pyynnin
tehostamisen tulisi tietenkin olla tällaisen
hankkeen toimenpidelistalla.
Suomen riistakeskus aloittaa taantuvien
riistavesilintujen kantojen hoitoon liittyvän
laajan hankkeen valmistelun vuoden 2017
aikana. Pelkästään riistaväen voimin tällainen
hanke ei ole mahdollinen, vaan toimintaan
pitää saada mukaan lintuharrastajia ja ympäristöhallinnon toimijoita.
l

Pelkästään riistaväen
voimin tällainen hanke
ei ole mahdollinen, vaan
toimintaan pitää saada
mukaan lintuharrastajia
ja ympäristöhallinnon
toimijoita.

Laji

Parimääräarvio
1998

2010

Haapana

70 000

45 000–55 000

Jouhisorsa

25 000

8 000–15 000

Heinätavi

3 500

1 000–2 000

Lapasorsa

11 000

11 000

Tukkasotka

120 000

40 000–60 000

Punasotka

13 000

10 000–13 000

Nokikana

12 000

5 000–10 000

Asiantuntija-arviot taantuvien riistavesilintujen
pesivien parien määrästä Suomessa 1990-luvun
lopulla (Väisänen ym. 1998) ja vuonna 2010
(Valkama ym. 2011).
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Antti Siira, erikoissuunnittelija, Suomen riistakeskus
Mikko Alhainen, erikoissuunnittelija, Suomen riistakeskus

Jukka Kangas, Vastavalo

METSÄHANHIEN SEURANTAA
RIMMILLÄ RÄMPIMÄLLÄ
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Ilmasta käsin metsähanhet havaittiin hämmästyttävän
hyvin. Helikopterilaskennassa olisi mahdollisuuksia myös
muiden vesilintujen kannanseurantaan.

Suomen riistakeskuksen johdolla
on selvitetty toimivia tapoja
seurata metsähanhen pesimäkantaa
ja poikastuottoa maasto- ja
ilmalaskennoilla. Helikopterista
käsin on mahdollista havainnoida
laajojen suoalueiden metsähanhi- ja
vesilintukantoja.
Suomen metsien ja soiden kätköissä
pesivä taigametsähanhi on piilottelevan
luonteensa vuoksi yksi vähiten tutkittuja
hanhia Euroopassa. Erityisesti pesimäkanta ja
poikastuotto tunnetaan huonosti. Suomessa
Lintuatlas antaa karkean kuvan pesimälevinneisyydestä, mutta ei kerro alueella pesivien
hanhien kokonaismääristä.
Toimivia menetelmiä metsähanhen
pesimäkannan ja poikastuoton selvittämiseen
ja seuraamiseen ei ole ollut. Kansainvälisen
hoitosuunnitelman ja muuttoreitin tason metsästyssäätelyn tarpeisiin vaaditaan kuitenkin
tietoa poikastuotosta ja pesimämenestyksestä.
Metsähanhen pesimäkannan ja poikastuoton seurantamenetelmiä kehitettiin Suomen
riistakeskuksen toimesta vuosina 2015 ja 2016
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tavoitteena on
luoda toimiva ja kustannustehokas seurantamalli tuottamaan riistatietoa päätöksenteon
tueksi niin muuttoreitin kiintiön määrittämisen
kuin Suomen metsästyssäätelyyn tarpeisiin.
nnn

Keski-Pohjanmaan
maastokartoituksilla
pesimäkanta-arvio
Vapaaehtoinen laskentaporukka kartoitti kesällä maastoa Keski-Pohjanmaalla, mistä heille
suuri kiitos. Marko Palomaan luotsaama
joukkue tarpoi tiedot kymmenien rimpisoiden hanhikannasta. Maastotöiden taustaksi

maakunnan suoalueet luokiteltiin metsähanhen pesimä- ja sulkimisaluevaatimusten
perusteella.
Luokitelluista soista tehtiin otanta, ja
valittuja paikkoja kartoitettiin sulkimisaikaan
ja sulkimispaikkoja etsien. Saadut tulokset
yleistettiin koko maakunnan tasolle suoluokkien ja löydettyjen hanhien määrän perusteella.
Viidennes luokitelluista soista kartoitettiin
maastossa painottaen parhaita pesimäsoita.
Laskijat löysivät 22 pesivää paria, joilla oli
keskimäärin 3,3 poikasta. Keski-Pohjanmaalla
arvioitiin vuonna 2015 olevan noin 80 pesivää
paria, mikä oli positiivinen yllätys.

Pohjois-Pohjanmaan
suolakeuksille
helikopterikyydillä
Pohjois-Suomen laajat suoalueet ovat
metsähanhen pesimäalueen ydintä. Suuret
etäisyydet ja valtavat suot asettavat rajat vapaaehtoisten maastolaskentojen toteuttamiselle.
Hanhikartoitusta kokeiltiin helikopterilla, jolla
voidaan nopeasti kartoittaa laajoja alueita ja
soita, joille jalkapatikassa ei ole asiaa.
Etukäteen tehtiin hyvien hanhisoiden
sulkimispaikoilla maastokartoitus, jonka
tarkoituksena oli testata helikopterilaskennan
luotettavuutta. Laskennat tehtiin heinäkuun
puolivälissä. Maastosta löydettiin 11 hanhitokkaa, joista kopterista havaittiin yhdeksän
– kaksi jo lentokykyistä tokkaa saattoivat osua
laskentaan muilla lennetyillä soilla.
Näissä 11 kohteessa ilmasta nähtiin yli
puolet enemmän hanhia kuin maasta, ja lisäksi
kuudella maastossa tyhjäksi todetulla suolla havaittiin hanhia. Parhaaksi taktiikaksi osoittautui
yllätyshyökkäys ja hanhien ajaminen liikkeelle
sulkimisrimpien vesirajat matalalla kiertäen.
Helikopterilla lennettiin kolmena aamuna
yhteensä noin 14 tuntia, josta 5–6 tuntia oli te-

hokasta toimintaa suolla. Yhteensä nähtiin 22
tokkaa, joissa oli 80–90 poikuetta ja yhteensä
peräti 490 hanhea.

Menetelmä osaksi
jatkuvia riistaseurantoja?
Ilmasta käsin hanhet havaittiin hämmästyttävän hyvin, ja samalla kertyi merkittävä
määrä havaintoja soiden avovesialueiden
muusta vesilinnustosta. Laajempien alueiden
pesimäkanta- ja poikastuottoarviot on
mahdollista määräajoin tehdä luokittelemalla
laskenta-alueen suot ja lentämällä satunnaisotannalla valittujen soiden kautta lintuja
laskien. Saatu tulos rinnastettaisiin luokittain
soiden kokonaispinta-alan mukaan. Menetelmällä saataisiin aiempaa merkittävästi
parempi kokonaiskuva pesivästä kannasta ja
poikastuotosta.
Vesilintua oli hetkittäin ilmassa kuin
ulkomaisissa luontodokumenteissa, ja
taantuvien vesilintulajien poikueita havaittiin
ilahduttavan paljon. Nykyiset vesilintujen
pari- ja poikuelaskentapisteet ovat painottuneet Etelä- ja Keski-Suomeen ja reheville
lintuvesille. Pohjois- ja Itä-Suomen laajat
suo- ja vesistöalueet ovat vesilintuseurantojen ulkopuolella. Vaikka lintutiheydet näillä
alueilla on lintuvesiä pienempiä, ovat ne usean lajin osalta jopa merkittävin pesimäalue
laajan pinta-alansa vuoksi. Helikopterilaskennassa olisi mahdollisuuksia myös muiden
vesilintujen kantojen ja pesimämenestyksen
seurantaan.
Suomen riistakeskuksen laskentakokeilua
kehitetään edelleen. Työn pohjalta on tarkoitus
luoda pysyvä seurantamenetelmä, jota Luonnonvarakeskus koordinoisi muun riistatiedon
tuottamisen tapaan.
l

Vesilintua oli hetkittäin ilmassa kuin ulkomaisissa
luontodokumenteissa, ja taantuvien vesilintulajien
poikueita havaittiin ilahduttavan paljon.
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GOOSE PLATFORM
– toimeenpanon työpakkaus
Monivuotinen valmistelu- ja
kirjoitustyö saatiin kunniakkaaseen
päätökseen, kun Afrikan-Euraasian
vesilintujen suojelusopimuksen
AEWAn osapuolikokous hyväksyi
taigametsähanhen kansainvälisen
hoitosuunnitelman. Kuitenkin
todellinen työ päästään aloittamaan
vasta nyt.
Taigametsähanhen muuttoreittitasoinen
kannanhoito perustuu pesimä- ja talvehtimisalueiden mukaan määriteltyihin kannanhoitoalueisiin ja niiden populaatiotavoitteisiin.
Kansainvälinen hoitosuunnitelma hyväksyttiin
AEWAn eli Afrikan-Euraasian vesilintujen
nnn

suojelusopimuksen osapuolikokouksessa
marraskuussa 2015.
Suomi kuuluu keskiseen kannanhoitoalueeseen, mikä tarkoittaa Fennoskandian
pesimäpopulaatiota. Linnut pesivät PohjoisRuotsissa ja -Norjassa, Suomessa ja LuoteisVenäjällä sekä talvehtivat pääosin Etelä-Ruotsissa ja Itä-Tanskassa.

Kansainvälistä
metsästyssäätelyä
Kannanhoidon tarkoituksena on saada taigametsähanhikanta kasvuun ja keskisen kannanhoitoalueen talvikanta 60 000–80 000
lintuun. Tavoitteena on parantaa aikuisten
lintujen selviytyvyyttä ja poikastuottoa sekä
säilyttää, hoitaa ja kunnostaa elinympäristöjä.

Tärkein toimenpide on kansainvälisen,
sopeutuvan metsästyssäätelyn kehittäminen
ja toimeenpano. Sopeutuvassa verotuksessa
vuotuinen saalis mitoitetaan kannan koon ja
kehityksen sekä kannanhoidollisen tavoitteen suhteen. Suomessa sopeutuva verotus
on periaatteessa tuttua metsäkanalintujen
ja hirven metsästyssäätelyssä. Metsähanhen osalta kansainvälinen ulottuvuus ja
vesilintujen metsästyssäätely ovat isoimmat
uudet asiat.
Viime vuosien talvilaskennoissa Ruotsissa
ja Tanskassa on löytynyt yli 40 000 taigametsähanhea, ja on selviä viitteitä siitä, että
kantamme olisi kääntynyt kasvuun. Isoin viime vuosien muutos on Suomen ja Tanskan
voimakas metsästyksen rajoittaminen. Tu-

Jaakko Vähämäki, Vastavalo

Riistavesilintujen kannanhoidon ja metsästyssäätelyn
perusteet ja menetelmät ovat pitkälti yhteneväisiä,
joten saavutetaan merkittäviä säästöjä, kun joka
lajille ei tarvitse rakentaa omaa prosessia.
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Suomi kuuluu keskiseen
kannanhoitoalueeseen,
mikä tarkoittaa
Fennoskandian
pesimäpopulaatiota.

losten pitäisi alkaa näkyä kunnolla nyt, kun
ensimmäisenä rajoitusvuonna säästyneet
poikaset alkavat olla lisääntymisiässä. Ensi
vuonna on jo kaksi toivottavasti suurempaa
ikäluokkaa tuottamassa poikasia, mikä saattaa kääntää kannan selvään kasvuun.

Kannahoito-ohjelmia
useille lajeille
Luoteis-Euroopan hanhien levähdys- ja
talvehtimisalueet sekä kannanhoidon kipukohdat ovat pitkälti päällekkäiset. European
Multispecies Goose Management Platform
on AEWAn uusi toimintaohjelma koordinoituun hanhikantojen hoitoon. Tavoitteena
on saavuttaa ja säilyttää elinvoimaiset sekä
järkevät kannat lyhytnokka- ja taigametsä-

hanhien hoitosuunnitelmien toimeenpanolla
ja laatia meri- ja valkoposkihanhille hoitosuunnitelmat.
Hanhikantojen hoito-ohjelma on ensimmäinen usean lajin kattava muuttoreitin
tason metsästyssäätelyn kokeilu Euroopassa.
Muuttoreittitasoinen kannanhoito rakentaminen on nyt oikeasti alkanut. Hanhikantojen hoidon puitteissa toimintaa kokeillaan
ja kehitetään ja kokemusten perusteella
laajennetaan kattamaan muitakin lajeja.
Riistavesilintujen kannanhoidon ja metsästyssäätelyn perusteet ja menetelmät ovat
pitkälti yhteneväisiä, ja toimintaohjelmalla
saavutetaan merkittäviä säästöjä, kun joka
lajille ei tarvitse rakentaa omaa prosessia.
Toimintaohjelmassa on kolme päätoimijaa. Päätöksenteko tapahtuu kansainvälisessä työryhmässä, jossa on edustajat osapuolimaista sekä keskeisistä sidosryhmistä.
Datakeskus kerää seurantatiedot eri maista
sekä laatii niistä yhteenvedot ja metsästyskestävyyden mallinnukset päätöksenteon
pohjaksi. Toimintaohjelmassa mukana olevat
maat vastaavat seurantatiedon tuottamisesta
datakeskukselle ja toteuttavat kansallisesti
metsästysverotuksen niissä raameissa, mitä
kansainvälisesti on sovittu.

Milloin päästään
hanhenpyyntiin?
Muuttoreitin tason metsästyssäätely on
edellytys taigametsähanhen metsästyksen
uudelleen alkamiselle Suomessa. Goose
Platformin ensimmäinen päätehtävä on
juuri taigametsähanhen metsästyssäätelyjärjestelmän rakentaminen. Meille tärkeä
riistalintu on nyt AEWAn toimeenpanolistan
kärjessä!
Joulukuussa on ensimmäinen kansainvälinen kokous, jossa on tarkoitus päättää metsähanhen hoitosuunnitelman ja
metsästyssäätelyn toimeenpanon perusteet.
Seuraavaa kokousta on alustavasti suunniteltu kesäkuulle 2017.
Taigametsähanhen metsästyksen tulevaisuus näyttää lupaavalta, mutta vielä ei
varmasti tiedetä, koska päästään hanhijahtiin.
Hoitosuunnitelma on kuin matkasuunnitelma. Kun se on valmis, on lähdettävä
oikeasti liikkeelle, saatava porukka samaan
veneeseen ja opeteltava soutamaan tahdissa.
Alkumatka voi olla hidas, riitaisa ja välillä
loiskuu ylikin, mutta hanhirimmen ranta jo
häämöttää. Alku tulee olemaan varovainen
ja verotus kevyttä, mutta kannan elvyttyä se
kestää taas paremmin metsästystä.
l
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Juha Mäkimartti, kenttätyöntekijä, Suomen riistakeskus

POHJOISMAINEN
LIITTOUMA PYSÄYTTÄÄ
SUPIKOIRAN ETENEMISEN
Ikuinen asemasotavaihe, jossa on
varauduttava torjumaan selustaan
tunkeutuvia supikoiria. Suomalaiset
metsästäjät ovat ratkaisevassa
asemassa suojelemassa Skandinaviaa
supikoirien invaasiolta. Vieraslajin
pyynti on kehitetty huippuunsa,
mutta vielä ei ole rauhaa näkyvissä.
Työn vaatimaa koulutusta, kalustoa ja
viestintää rahoitetaan kansainvälisesti.
Idästä saapunut vieraslaji valloitti EteläSuomen jo vuosikymmeniä sitten. Supikoirat
levisivät hiljalleen kohti pohjoista ja saavuttivat

Jari Niskanen, Vastavalo
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Lapin 2000-luvulla. Kesällä 2006 Skandinavian
ensimmäinen supikoirapentue Haaparannassa
herätti Ruotsin ja Norjan: supikoira on pysäytettävä. Skandinaviassa ei haluta kokea EteläSuomen kosteikkojen kohtaloa ja supikoiran
aiheuttamaa tautiriskiä esimerkiksi rabieksen
ja myyräekinokokin osalta. Supikoiraa ei kuitenkaan voi pysäyttää yksin – siihen tarvitaan
Suomen, Ruotsin ja Norjan tiivis yhteistyö.

Paikallisella tehopyynnillä
kansainvälistä vaikutusta
Supikoiran tehopyynnin avain on tavallisten
metsästäjien vapaaehtoinen osallistuminen.

Lapin metsissä liikkuu joka syksy kymmeniä tuhansia osaavia metsästäjiä toimivien
koiriensa kanssa. Jokainen heistä voi supikoiran kohdatessaan osallistua arvokkaaseen
luonnonhoitotyöhön. Paikallisten metsästäjien
toteuttama loukkupyynti, riistakameraseuranta
ja aktiivinen pyynti koirilla ovat kohdennettua
tehotoimintaa.
Suomen riistakeskuksen kenttätyöntekijä
Juha Mäkimartti seuraa tilannetta gps-pannoitettujen Judas-eläinten ja riistakameroiden
avulla, järjestää koulutuksia ja tukee vapaaehtoisten metsästäjien toimintaa muun muassa
tarjoamalla loukkutarvikkeita ja -vahteja

sekä riistakameroita innokkaiden pyytäjien
käyttöön.
Judas-menetelmä on tehokas tapa löytää
supikoiria harvan kannan alueella. Supikoirat
elävät pareittain – ne eivät halua olla yksin.
Kun elävänä kiinni saadulle supikoiralle asennetaan gps-panta, se johdattaa metsästäjän
kumppaninsa luo, joka voidaan sitten lopettaa,
ja Judas päästetään etsimään uutta kumppania.
Kiitos vapaaehtoisten metsästäjien, Lapin
supikoirakanta on saatu kuriin. Nyt on pidettävä hyvästä tilanteesta kiinni.

Ruotsille torjuntavoitto,
Norja ulkoistanut työn
Länsinaapurissa supikoiran pysäyttäminen ja
orastavan kannan hävittäminen on otettu tosissaan. Vuodesta 2009 asti toiminut kuuden
ammattipyytäjän tiimi on hioutunut suoranaiseksi supikoiranpoistokoneeksi. Judas-eläimet,
riistakamerat ja toimivat koirat sekä yleisöhavainnot ovat tuottaneet tulosta, ja lisääntyvä
supikoirakanta on lähestulkoon hävinnyt.
Ammattimiesten tehoa on ihailtava. Vuonna 2015 Ruotsissa oli 54 vahvistettua yleisöhavaintoa supikoirasta, joista 93 prosenttia
eli 50 yksilöä poistettiin luonnosta havaintoa
seuraavien viikkojen aikana. Kesällä 2016
Ruotsissa jouduttiin turvautumaan tarhattuihin

Vieraslajin haittojen
ehkäisyn kultainen
sääntö on torjua laji
ennen kuin se alkaa
aiheuttaa vahinkoa.

supikoiriin Judas-eläiminä, koska maastosta ei
saatu tarpeeksi supikoiria.
Vieraslajin haittojen ehkäisyn kultainen
sääntö on torjua laji ennen kuin se alkaa
aiheuttaa vahinkoa. Norja toimii ennakoivasti,
ja rahoittaa merkittävällä summalla torjuntatoimia Etelä- ja Keski-Lapissa, jotta lisääntyvä
kanta ei koskaan Norjaan asti pääsisi.

Ahvenanmaa mukaan taistoon
Unelmaelinympäristö Suomen ja Ruotsin
välissä: supikoira on päässyt pesiytymään
saaristomaakunnan luontoon.
Ahvenanmaan viranomaiset ja metsästäjät
havahtuivat supikoiraongelmaan, kun haahkakanta laski jyrkästi ja metsästäjät ilmoittivat
ampuneensa enemmän supikoiria kuin
metsäkauriita. Keskimääräinen saalis on jo yli
kolme supikoiraa neliökilometriltä.
Matkaa Ruotsiin on vain kivenheitto. On
suoranainen ihme, ettei supikoira ole vielä
levinnyt länteen Ahvenanmeren yli.

Saaristomaakunnassa on nyt syttynyt
kipinä supikoiran torjumiseen. Yhdessä
alueen metsästäjien kanssa maakuntahallinto
valmistelee paitsi tehopyyntiä myös tutkimushanketta, joiden tarkoituksena on turvata
alueen luonnon monimuotoisuus ja lintukantojen elinvoimaisuus. Lopullisena tavoitteena
on hävittää supikoira alueelta.

Strategiana ennaltaehkäisy
Kansallisen vieraslajistrategian mukaan tulee
varmistaa, ettei Suomen kautta leviä haitallisia
vieraslajeja rajojen yli ja vieraslajien torjumiseksi on toimittava kansainvälisesti. Pohjoismainen
supikoiratyö on vuodesta 2009 asti toteuttanut
käytännössä vieraslajistrategian toimenpiteitä.
Tornionjokilaaksossa toimii riistakameroihin
ja hajuposteihin perustuva kattava varhaisvaroitusjärjestelmä, joka tuottaa tietoa alueen
supikoiratilanteesta ja mahdollistaa nopean
toiminnan. Aktiivisen viestinnän ja koulutuksen
avulla kannustetaan vapaaehtoisia metsästäjiä
tehokkaaseen toimintaan vieraslajin torjunnassa.
Ennaltaehkäisy on edullisin tapa torjua
supikoiran aiheuttamia haittoja Lapissa ja Skandinaviassa. Ruotsi, Norja ja Euroopan unioni
ovat rahoittaneet Lapin supikoiratyötä jo lähes
600 000 eurolla. Suomen riistakeskus, maa- ja
metsätalousministeriö ja Metsähallitus ovat
yhdessä vastanneet Suomen yhtä suuresta
rahoituksesta.
Supikoiran leviäminen voidaan pysäyttää –
mutta se vaatii kansainvälistä yhteistyötä.
l

Tornionjokilaaksossa toimii riistakameroihin
perustuva kattava varhaisvaroitusjärjestelmä,
joka tuottaa tietoa alueen supikoiratilanteesta
ja mahdollistaa nopean toiminnan.

Lapin metsästäjien ja projektin henkilöstön tekemä työ on
todennäköisesti ollut avainasemassa siinä, että vain muutama
supikoira on vaeltanut Suomesta Norjaan. Vieraslajin torjuminen harvaan asutussa erämaassa on melkoinen haaste, ja
siihen on vastattu esimerkillisesti.
n

Erik Lund, Senior Advicer, Norwegian Environment Agency

Nopeasti leviävän vieraslajin kuten supikoiran torjunnassa
kansainvälinen yhteistyö on ehdoton edellytys. Ruotsissa on
jäljellä enää pieni eristetty supikoirapopulaatio, pitkälti Suomen tehokkaan kannanhallinnan ansiosta. MIRDINEC LIFE+
-hankkeesta alkanut yhteistyö on menestystarina.
n

Fredrik Dahl, Swedish Association for Hunting and Wildlife Management
and Swedish University of Agricultural Sciences
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Mikael Luoma, riistapäällikkö, Suomen riistakeskus

SUSIREVIIRIEN
YHTEISTYÖRYHMÄT
AKTIIVISIA TOIMIJOITA
Susikannan hoitosuunnitelmassa on
kirjattuna 59 erilaista toimenpidettä
sekä 9 hanketta, joilla pyritään
kehittämään susikannan hoitoa.
Yksi keskeinen hanke koskettaa
reviiriyhteistyöryhmien toimintaa
– ne edistävät paikallisia toimenpiteitä.
Sudenhoitosuunnitelmaa valmisteltiin
vuonna 2014. Tällöin järjestetyissä paikallisissa susitilaisuuksissa sekä hoitosuunnitelman valmistelua käsittelevällä internetin
keskustelufoorumilla esitettiin paikallisten
susireviirityöryhmien perustamista. Keskeisimpänä perusteena työryhmien perustamiseksi nähtiin paikallisuus. Paikalliset
ovat parhaita määrittelemään toimia, joilla
rinnakkaiselo susien kanssa sujuu. Vuoden
2015 lopulla sekä alkuvuonna 2016 eri
susireviireille perustettiin yhteensä 20
paikallista reviiriyhteistyöryhmää.
Yhteistyöryhmien kokoonpanot on pyritty muodostamaan useista, näkökannoiltaan
erilaisista paikallisista tahoista ja asukkaista.
Edustettuina on niin elinkeinon, harrastusten kuin suojelun puolen toimijoita. Laaja
yhteistyö vähentää paikallisia näkemyseroja
sekä edistää alueen susikannan hoitoa. Yh-

Monet yhteistyöryhmien
toimenpiteistä
koskettavat
susitiedon hankintaa
ja sen jakamista,
mutta on lähdetty
myös edistämään
suteen liittyvää
asennekasvatusta.
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Pentti Sormunen, Vastavalo
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teistyöryhmät ovat reviirialueen asukkaiden
itsensä kokoamia, ja ne toimivat täysin vapaaehtoistyön pohjalta. Tämä ei kuitenkaan
vähennä heidän työnsä merkitystä. Työryhmien perustamisen myötä mahdollisuus
muihin kuin suden tappamiseen liittyviin
paikallisten toimenpiteisiin on laajempi kuin
aikaisemmin.
Toiminta susireviirialueilla on lähtenyt
aktiivisesti käyntiin. Useat yhteistyöryhmät
ovat kokoontuneet toistuvasti, määritelleet
konkreettisia toteutettavia toimia sekä
jalkauttaneet toimenpiteitä. Monet toimenpiteistä koskettavat susitiedon hankintaa
ja sen jakamista, erityisesti suurpetoyhdysverkon toiminnasta ja toimijoista tiedottamista kansalaisille, mutta on lähdetty myös

edistämään suteen liittyvää asennekasvatusta. Useat työryhmät tulevat edistämään
yhteistyötä suteen liittyvien tahojen kanssa,
tavoitteena on avoimuuden ja luottamuksen lisääminen. Paikalliset ovat aktiivisesti
halukkaita kehittämään alueiden susikannanhoitoa ja suteen liittyvää tiedonjakoa.
Yhtenä mallikkaana esimerkkinä suteen
liittyvän tiedon jakamisesta voidaan mainita Raaseporin–Salon yhteistyöryhmän
suteen liittyvä koulutustilaisuus paikallisille
asukkaille. Tilaisuudessa oli luennoimassa
suomalaisia ja ruotsalaisia suurpetoasiantuntijoita.
Kokonaisuutena reviiriyhteistyöryhmätoiminta on lähtenyt mallikkaasti käyntiin.
Yhteistyöryhmätoimintaa on ulkopuolelta

kritisoitu nimenomaan siitä syystä, että
paikallistasolla ei päästä päättämään susien
tappamisesta. Tällöin ei kuitenkaan ole huomioitu sitä, että lähtökohtaisena tavoitteena
ei ole susilaumojen hävittäminen vaan
rinnakkaiselon edistäminen. Tällöin tulee ottaa laajempi katsantokulma asiaan ja nähdä
kannanhoidollinen metsästys vain yhtenä
toimenpiteenä muiden joukossa.
Suomen riistakeskus on tuottanut ja
tukenut yhteistyöryhmien toimintaa, ja näin
pyrimme toimimaan jatkossakin. Yhteistyöryhmän aktiivinen toiminta on kuitenkin vahvasti riippuvuudessa paikallisten
toimijoiden aktiivisuuteen ja haluun olla
kehittämässä susikannan hoitoa.
l

TEHTÄVÄÄ
RIITTÄÄ
– Puolet toimenpiteistä
pantu täytäntöön
Hoitosuunnitelmaan kirjatuissa toimenpiteissä on
tehtävää eri organisaatiolle, niin maa- ja metsätalousministeriölle, Luonnonvarakeskukselle, Suomen
riistakeskukselle, Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle,
Poliisille kuin paikallisille riistanhoitoyhdistyksille ja metsästysseuroille. Hoitosuunnitelman 59 toimenpiteestä
toteutuksessa on tällä hetkellä 30 eli puolet toimenpiteistä. Suurimpina kokonaisuuksina täytäntöön on
pantu susitiedon jakamiseen, suden aiheuttamien
vahinkojen ehkäisemiseen sekä susikannan seurantaan
liittyvät toimet. Myös toimenpiteitä yhteistyön ja luottamuksen kehittämiseen on toteutettu. Sen sijaan toimet,
jotka liittyvät susien laittomaan tappamiseen, vaativat
vielä aktiivista jalkauttamista.

n

Laittoman tappamisen

AVAIMET
PAIKALLISILLA
Susien laittomaan tappamiseen liittyen hoitosuunnitelmassa on toimenpiteitä niin viranomaistahoille kuin
paikallisille toimijoille. Paikallistasolla sekä riistanhoitoyhdistyksellä että metsästysseuroilla on tärkeä rooli
laittomuuksien ehkäisemisessä. Keskeistä on kielteisen
ilmapiirin luominen laittomuuksien ympärille. Aktiivinen ote laittomuuksia vastaan ja siitä tiedottaminen
paikallistasolla ei anna tilaa laittomalle toiminnalle.
Tämän lisäksi tarvitaan tiedonjakoa paikallistasolta
valvontaviranomaisten käyttöön ja sen myötä valvonnan lisäämistä. Omalta osaltaan riistahallinnon tulee
tukea, tiedottaa ja tuottaa materiaalia paikallistason
toimijoiden avuksi.

n
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HURJASTI TIETOA HIRVESTÄ
Hirvitiedon keruussa ja
hyödyntämisessä on siirrytty uuteen
aikaan. Metsästäjät seuroineen voivat
hoitaa kaiken hirvenmetsästykseen
liittyvät asioinnin sähköisesti
Oma riista -verkkopalvelussa ja
-mobiilisovelluksessa. Vastaavasti he
saavat ajantasaista tietoa hirvijahtien
etenemisestä ja vaikutuksesta
hirvikannan rakenteeseen.

Jatkossa verotussuunnitelmien viestimiseen ja
luvanhakijoiden ohjaukseen jää paremmin aikaa.

Oma riista täyttää toiveet
Suomen hirvikannan hoitosuunnitelman
valmistelun yhteydessä muutamia vuosia
sitten tehtiin selvityksiä ja kuultiin laajasti niin
metsästäjiä kuin hirveen liittyviä sidosryhmiä
heidän näkemyksistään hirvikannan hoidon
kehittämiseksi.
Kaikkien tahojen yhteinen toive tuolloin
oli aiempaa ajantasaisempien hirvihavainto- ja
saalistietojen kerääminen ja kertyvän paikkatiedon hyödyntäminen. Metsästyskauden kuluessa kertyvää tietoa toivottiin mahdolliseksi
seurata mahdollisimman ajantasaisena.
Esitettyihin toiveisiin ja enempäänkin
on nyt mahdollista vastata uuden palvelun
myötä.
Oma riista -palvelussa rekisteröityneiden
ja tunnistettujen käyttäjien on mahdollista
ilmoittaa saadut hirvisaaliit ja metsästyksen
aikana tehdyt hirvihavainnot helposti. Palvelu
korvaa aiemmin käytössä olleet erilliset saalisilmoitukset sekä hirvihavaintokortin.
Tiedot on tarkoitettu kirjattavaksi jokaisen
metsästyspäivän tai -viikonlopun jälkeen. Tietokoneella käytettävän täysimittaisen palvelun
lisäksi metsästäjät voivat tallentaa hirvisaaliita
ja -havaintoja suoraan maastosta älypuhelimen Oma riista -sovelluksella. Jahtipäivän
jälkeen metsästyksenjohtaja koostaa tiedot ja
hyväksyy lopulliset merkinnät.
Seurueen hirvisaalis ja -havainnot on
mahdollista ilmoittaa myös paperisen hirvitietokortin avulla metsästyksen päättymisen
jälkeen, mutta tällöin tiedot päivittyvät Oma
riista -palveluun vasta viiveellä ja sähköisen järjestelmän tarjoamat hyödyt jäävät
saamatta.
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Tuomas Heinonen

n n n Sähköisen Oma riista -asiointipalvelun
vastaanotto metsästäjien keskuudessa on ollut
suorastaan hämmentävän hyvä, ja kuluvan
hirvijahtikauden alussa jo noin 75 prosenttia
hirveä metsästävistä seuroista ja seurueista
oli ottanut palvelun käyttöönsä. Digitaalisesta
tiedonvaihdosta hyötyvät kaikki.

Palvelu kehitetty käyttäjälähtöisesti
Oma riista -palvelussa on paljon käyttäjälleen
hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka korvaavat
aiempia manuaalisia työaiheita tai vaadittuja
ilmoituksia.
Seurat voivat määrittää palveluun metsästysalueensa sähköiselle kartalle ja ilmoittaa
kullekin hirviryhmälle metsästyksenjohtajat.
Seuran jäsenet voidaan kutsua käyttämään
palvelua, jolloin he näkevät tehdyt kirjaukset
ja käytettävän metsästysalueen. Palvelusta voi
myös tulostaa kartan seuran metsästysalueesta
ja sitä koskevan tilaluettelon. Aluemäärittelyn
saa helposti siirrettyä koiratutkaohjelmiin.

Lisäksi palvelussa voidaan jakaa myönnetyt luvat erilaisiin hirviyksilöihin annettujen
verotussuositusten mukaisesti. Palveluun
kehitetään myös seurojen viestintää helpottavia ominaisuuksia.
Olennainen osa palvelua on tuottaa
käyttäjilleen laadukasta palautetta. Oma riista
-palveluun päivittyy automaattisesti Luonnonvarakeskuksen tuottamat raportit, joista
voidaan seurata saalis- ja havaintokertymiä
sekä verrata niitä aiempiin vuosiin.
Oman seuran sisällä jäsenet näkevät kaikki
kirjatut tiedot. Yhteisluvassa myös muiden
osakasseurojen saaliit näkyvät, mutta yksityis-

Muutamia vuosia sitten kaikkien
sidosryhmien yhteinen toive oli aiempaa
ajantasaisempien hirvihavainto- ja
saalistietojen kerääminen ja paikkatiedon
hyödyntäminen. Nyt tähän toiveeseen ja
enempäänkin on mahdollista vastata.

kohtaisia havaintotietoja ei julkaista. Hirviseurojen jäsenet näkevät palvelussa laajemman
alueen, kuten hirvitalousalueen raportit, joiden
perusteella voi seurata, kuinka saaliin määrälle
ja rakenteelle asetetut tavoitteet toteutuvat.
Hirvitiedon saatavuus paranee myös
suurelle yleisölle, kun aluetason metsästys- ja
kantatietoja voi tarkastella riistahavainnot.fiverkkopalvelussa.

Tieto lisää vastuullista verotusta
Yhtenä hoitosuunnitelman tavoitteena on
edistää hirvikannan säätelyn joustavuutta siten,
että metsästyskauden aikana kertyvän tiedon
avulla voidaan tarkentaa saaliin määrää ja
rakennetta havaitun hirvitilanteen mukaisesti.
Kullekin hirvitalousalueelle on asetettu
hirvikannan kokoa ja rakennetta koskevat
tavoitteet ja niistä johdetut verotussuositukset
esimerkiksi urosten osuudesta aikuissaaliissa.
Nyt kertyvän tilannetiedon avulla seuroissa
voidaan tehdä päätöksiä niin sanottujen pankkilupien käyttämisestä tai muutoin metsästyksen määrällisestä ja laadullisesta kohdentamisesta yhteislupa-alueen sisällä.
Nämä kannansäätelyn joustavuutta
edesauttavat järjestelyt saavat nyt aiempaa
parempaa tietopohjaa.
Sähköisen hirvitiedon keruun myötä aineistot tulevat myös riistantutkimuksen käyttöön
ajantasaisesti, mikä mahdollistaa kanta-arvioanalyysien tekemisen aiempaa nopeammin.
Tieto on myös tarkempaa, kun havainnot ja
saaliit ilmoitetaan paikkaan sidottuina.
Sekä keväälle ajoittuva tavoitteiden toteutumisen tarkastelu että seuraavan syksyn hirviverotussuunnittelu pohjaavat riistantutkimuksen
tuottamaan kanta-arvioaineistoon. Jatkossa
verotussuunnittelun aikataulua on mahdollista väljentää sitä mukaa kun kanta-arviot
saadaan aikaisemmin käyttöön, jolloin myös
suunnitelmien viestimiseen ja luvanhakijoiden
ohjaukseen jää paremmin aikaa.
l

Oma riista -verkkopalvelun
osoite on oma.riista.fi ja
mobiilisovellukset ovat ilmaiseksi
ladattavissa sovelluskaupoista.
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Klaus Ekman, viestintäpäällikkö, Suomen riistakeskus
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Riistatalous ja sen arvon määrittäminen
on havaittu myös muualla Euroopassa
erittäin tärkeäksi. Nyt keskustellaan
metsästyksen eli riistatalouden
moninaisista hyvinvointivaikutuksista.
On pystyttävä osoittamaan
metsästyksen erityisen suuri sekä
taloudellinen että luonnonhoidollinen
merkitys. Riistataloushan on nykyään
niin mediaseksikästä biotaloutta sen
alkuperäisimmässä muodossa.

n n n Euroopan unionin tukijärjestelmät
maataloudelle ovat mitä monimuotoisimmat ja laajat, mutta riistatalouden tuki on
olematonta. Riistatalous kun pystyisi ja
pystyy luomaan euroopanlaajuisesti paljon
kaivattuja työpaikkoja maaseudulle.
Tarvitaan ensin Euroopan unionin tasolla
ymmärrys siitä, että riistatalouden merkitys
maaseudun rahavirtoihin on merkittävä. Tämän jälkeen on luotava yhtenäiset
arviointimenetelmät koko Eurooppaan, jotta
arvioista saadaan yhteismitallisia.
Euroopan parlamentti ja sen alainen
ryhmittymä ”Biodiversity, Hunting, Conservation” järjesti 27. syyskuuta 2016 Brysselissä konferenssin, The Economic Value of
Hunting, jossa ensimmäistä kertaa esiteltiin
lukuja riistatalouden ja metsästyksen taloudellisesta arvosta Euroopassa.

16 miljardia euroa
Kuten meillä Suomessa Luonnonvarakeskuksen ja Suomen riistakeskuksen
viimekeväisessä yhteisessä esiselvityksessä,
myös Brysselissä esitetyt luvut olivat vielä
varsin karkeita ja perustuivat pitkälti metsästäjien suoraan metsästykseen käyttämiin
rahavirtoihin.
Konferenssissa FACEn eli Euroopan
unionin maiden metsästäjäjärjestöjen liiton
presidentti Michl Ebner esitteli tuloksia
riistatalouden arvon määrityksistä eri maissa.
Luvut olivat vaikuttavia. Riistatalouden varovasti arvioitu arvo, siis metsästäjien suoranaisesti metsästykseen käyttämän rahamäärän
mukaan arvioiden, olisi näiden laskelmien
mukaan noin 16 miljardia euroa.
Eurooppalainen metsästäjä käyttää
vuosittain keskimäärin 2 400 euroa metsästykseen, josta metsästyskoiriin kuluu 30
prosenttia, liikkumiseen ja matkustamiseen
25 prosenttia, metsästysvuokriin ja lupiin 15
prosenttia, aseisiin 11 prosenttia ja muuhun
loput 19 prosenttia. Haarukka on toki iso:
kun meillä Suomessa Luonnonvarakes-

kuksen esiselvityksen mukaan metsästäjä
käyttää 1 113 euroa vuodessa, saksalainen
kollega jo vastaavasti 4 340 euroa.
Mutta mikä on metsästäjien tekemän
vapaaehtois- ja luonnonhoitotyön arvo,
joka tietenkin on myös olennainen osa
maaseudun hyvinvointia? FACEn Ebner
esitteli erityisesti viimeaikaista ranskalaista
tutkimusta, jonka tulosten valossa metsästäjien vapaaehtoistyön arvo olisi sekin
noin 16 miljardia euroa, eli riistatalouden
karkea kokonaisarvo Euroopassa olisi yli 32
miljardia euroa.
Varsin merkittävä taloudellinen piristysruiske yleensä muutoin väestökadosta ja
työpaikkojen puutteesta kärsivälle maaseudullemme.

102 000 henkilötyövuotta
Laskelmat tuottavat riistatalouden työllistämisvaikutuksiksi Euroopan tasolla yli
102 000 henkilötyövuotta. Tässä luvussa
ovat mukana vasta suoranaisesti riistatalouteen liittyvät työpaikat eli ase- ja varustevalmistus ja kauppa, ammattiriistanhoitajat ja
-metsästäjät, metsästyskoirien kouluttajat ja
koirien hyvinvointihenkilöstö.
Tässä luvussa ei siis ole mukana arviota
siitä, paljonko vapaaehtoistyötä tehdään.
Michl Ebnerinkin siteeraaman ranskalaisen
tutkimuksen mukaan riistataloudessa vapaaehtoistyötä tehtäisiin Ranskassa 57 000
henkilötyövuotta ja siten yksi metsästäjä
tekisi keskimäärin 76 tuntia vapaaehtoistyötä vuodessa.
Suomessa metsästäjien vapaaehtoistyötä
riistatalouden ja luonnonhoidon parissa ei
ole vielä laskettu, mutta kuluvan syksyn
aikana Luonnonvarakeskus ja Suomen
riistakeskus tulevat kartoittamaan kyseisen
vapaaehtoistyön määrän. Tähän mennessä
on ainoastaan laskettu riistanhoitoyhdistysten tekemän vapaaehtoistyön määrä, joka
on noin 360 henkilötyövuotta.
l

Euroopan parlamentti järjesti syyskuussa
Brysselissä konferenssin, jossa ensimmäistä kertaa
esiteltiin lukuja riistatalouden ja metsästyksen
taloudellisesta arvosta Euroopassa.
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RIISTAKONSERNI
TOIMII KANSAINVÄLISESTI
Kansainvälistä yhteistyötä
suunnittelee ja koordinoi julkinen
riistakonserni. Siihen kuuluu maa- ja
metsätalousministeriön hallinnonalan
toimijoita, joilla on riistaan tai
riistatalouteen liittyviä tehtäviä.

Kansainvälisten kehitystrendien
ennakointia tarvitaan suomalaisen riistatalouden strategista suunnittelua varten.
Onnistuminen edellyttää verkostoitumista
ja osallistumista kansainvälisten organisaatioiden ja sidosryhmien toimintaan, mutta
lisäksi yhteistyötä ja tiedonvaihtoa kotimaassa esimerkiksi ympäristöhallinnon kanssa.
Suomen riistatalouden kannalta on tärkeää
myös pyrkiä vaikuttamaan direktiivien
tulkintoihin ja soveltamiseen.
Suomalainen riistatalous on kestävää ja
vastuullista ja hallintopäätökset perustuvat
tuoreeseen ja tutkittuun riistatietoon – tätä
sanomaa pyritään jatkossa levittämään
entistä tehokkaammin ulkomaisillekin
sidosryhmille ja toimijoille. Toiminnastamme
löytyy kestävien toimintatapojen malleja,
joilla on runsaasti kysyntää muuallakin
Euroopassa.

Työnjakoa strategisesti
Suomessa päävastuu riista-alan kansainvälisten verkostojen ylläpitämisestä on
perinteisesti kuulunut maa- ja metsätalousministeriölle, mutta työmäärän jatkuvasti

Monissa maissa
riistatiedon saamiseen
ja kanta-arvioiden
tekemiseen joudutaan
panostamaan valtavia
summia rahaa. Suomessa
metsästäjät tuottavat
talkoilla riistalaskentojen
aineistot tutkijoiden
käyttöön.
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Euroopan unionin riistahallintojohtajien kokoukset ovat uusi kansainvälisen toiminnan yhteistyömuoto,
jossa Suomen riistakeskuksen edustaja on ollut mukana.

lisääntyessä tarvitaan uutta työnjakoa niin
kutsutun julkisen riistakonsernin sisällä, jotta
työn vaikuttavuus kasvaisi.
Julkiseen riistakonserniin kuuluvat maaja metsätalousministeriön erätalousyksikkö,
Suomen riistakeskus, Luonnonvarakeskus,
Metsähallituksen eräpalvelut ja Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran riistan terveydentilan tutkimusyksikkö. Kansainväliseen
yhteistyöhön Suomen valtion edustajana
osallistuu Suomen riistakeskus.
Jatkossa koko riistakonsernin kansainvälistä toimintaa lisätään uuden järjestäytymisen ja kansainvälisyysstrategian avulla ja

sen vaatimukset otetaan huomioon uusissa
rekrytoinneissa. Kansainvälisille sopimuksille, tärkeimmille aihepiireille ja organisaatioille nimetään vastuuhenkilöt.

Riistatieto ja luonnonhoito
ovat vientituotteita
Suomalaisen riistatalouden arkipäivän
esimerkit hämmästyttävät monia kansainvälisiä kumppaneita. Yleisin kysymys liittyy
suomalaisen riistatiedon kattavuuteen
ja laatuun. Monissa maissa riistatiedon
saamiseen ja kanta-arvioiden tekemiseen
joudutaan panostamaan valtavia summia

n Yhteistyötä pitää lisätä erityisesti eri maiden alueilla
liikkuvien yhteisten riistakantojen hoidossa. Jotta kannanhoidossa voidaan onnistua, on välttämätöntä, että myös
metsästystä ja hoitotoimenpiteitä suunnitellaan yhdessä.
Suomi onkin tukenut vahvasti esimerkiksi taigametsähanhen kansainvälisen hoitosuunnitelman valmistelua. Nyt
se on saatu vahvistettua Afrikan ja Euraasian muuttavien
vesilintujen suojelusopimuksen kokouksessa ja on aika
siirtyä toteuttamaan suunnitelmaa. Kaikilla on vastuu
yhteisestä kannasta.

Janne Pitkänen, ylitarkastaja,
maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö

Jyrki Sahinoja, Vastavalo

Suomessa tehdyt
riistalajien
hoitosuunnitelmat
ja niihin liittyvät
käytännön hankkeet
ovat luoneet
positiivista pöhinää
ulkomailla.

rahaa. Suomessa metsästäjät tuottavat talkoilla riistalaskentojen aineistot
tutkijoiden käyttöön.
Riistalajien hoitosuunnitelmat ja niihin liittyvät käytännön hankkeet, joissa
pyritään hoitamaan pienriistan elinympäristöjä, ovat myös luoneet positiivista
pöhinää ulkomailla. Harvassa maassa
riistaväki on toteuttanut esimerkiksi
Life+-hankkeita sillä laajuudella, mitä
Suomessa on nähty. Yhteispohjoismainen supikoirahanke ja Kotiseutukosteikko-hanke ovat vastanneet
suoraan elinympäristöjen vähenemisen
ja vieraslajien aiheuttamiin ongelmiin,
jotka ovat polttavia koko Euroopassa.
Tuoreimpia toimintamalleja ja
elementtejä, joita haluttaisiin ulkomaillakin käyttöön, löytyy päivitetystä
susikannan hoitosuunnitelmasta, jossa
nostetaan esiin sosiaalisen kestävyyden teemoja. Asian tärkeys nousi
esiin kesäkuisessa Euroopan unionin
riistahallintojohtajien kokouksessa,
sillä esimerkiksi Ranskan ja Saksan
susikannat ovat kasvussa ja leviävät
vuoristoseuduilta nyt taajemmin asutuille seuduille.
Uusin suomalaisen riistatiedon
käytännön soveltamisen hittituote
on syntymässä Oma riista -asiointipalvelun hirvitieto-ominaisuuksien
käytöstä. Se tukee hirvenmetsästyksen
käytännön ohjaamista sekä nopeuttaa
ja joustavoittaa kannanarviointia ja
verotussuunnitteluketjua.
l

Riistan vuoksi, marraskuu 2016 l 19

Riistan vuoksi
Suomen riistakeskuksen julkaisema Riistan vuoksi -lehti
kertoo riistaeläinkantojen hoitosuunnitelmien taustoista,
suunnitelmien etenemisestä ja tuloksista sekä käsittelee
riistapolitiikan ajankohtaisia aiheita. Riistan vuoksi on
tarkoitettu Suomen riistakeskuksen sidosryhmille ja
muille riistapolitiikasta kiinnostuneille.
Hoitosuunnitelmissa asetetaan päälinjat ja tavoitteet
riistaeläinkantojen pitkäjänteiselle hoidolle. Maa- ja
metsätalousministeriö johtaa työtä ja vahvistaa Suomen
riistakeskuksen valmistelemat suunnitelmat, joiden
muotoutumista edeltää kaksi alueellista kuulemiskierrosta. Valtakunnallinen riistaneuvosto ja alueelliset riistaneuvostot osallistuvat työhön sovittamalla yhteen eri tahojen
näkemyksiä. Kansalaisilla on mahdollisuus osallistua ja
vaikuttaa hoitosuunnitelmien valmisteluun avoimissa
sidosryhmä- ja yleisötilaisuuksissa.
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029 431 2001
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