
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio  
Erityisasiantuntija 24.6.2019 Dnro 884/01.03/2019 
Janne Pitkänen 
 

LUONNOS  

 

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS MERIHANHEN METSÄSTYKSEN 
KIELTÄMISESTÄ METSÄSTYSVUOSINA 2019—2021  

Pääasiallinen sisältö 

Merihanhen kanta on viime vuosikymmeninä kasvanut saaristossa ja rannikkoseuduilla. Suomessa sisämaape-
sintöjä on toistaiseksi ollut vähän, mutta niiden määrä on ollut koko ajan kasvamassa. Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetuksella kiellettäisiin merihanhen metsästys sisämaassa kannan runsastumisen ja levittäytymisen 
edistämiseksi. Esitetty metsästyksen kieltäminen perustuu Suomen riistakeskuksen maa- ja metsätalousminis-
teriölle tekemään esitykseen. Esityksellä jatkettaisiin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella (572/2013) 
metsästysvuosina 2013–2016 ja asetuksella (568/2016, muutettuna 557/2018) vuosina 2016-2019 voimassa 
olleita kolmevuotisia rauhoituksia. Alueen rajaus säilyisi samana. 
 
Merihanhen osalta tavoiteltava leviäminen sisämaan vesistöihin edellyttää metsästyksen kieltämistä sisämaan 
kannan ollessa vasta ensimmäisten yksilöiden varassa. Maa- ja metsätalousministeriö pyrkii tämän asetuksen 
avulla estämään sisämaassa pesivään ja levittäytyvään merihanhien kantaan kohdistavan metsästyspaineen 
niin, että kanta vahvistuisi ja siitä tulisi arvokas riistavara myös sisämaahan. 
 
Asetuksella kiellettäisiin merihanhen metsästys kolmen vuoden määräajaksi metsästysvuosina 2016–2019 elo-
kuun 10 päivästä joulukuun 31 päivään Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, 
Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen maakunnissa, Etelä-Pohjanmaan maakuntaan 
kuuluvissa Alajärven, Alavuden, Evijärven, Kuortaneen, Lappajärven, Soinin, Vimpelin ja Ähtärin kunnissa, 
Keski-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvissa Halsuan, Lestijärven, Perhon ja Vetelin kunnissa, Lapin maakun-
nassa lukuun ottamatta Kemin, Keminmaan, Tornion ja Simon kuntia, Kymenlaakson maakuntaan kuuluvissa 
Iitin ja Kouvolan kunnissa, Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvissa Haapajärven, Haapaveden, Kuusa-
mon, Kärsämäen, Nivalan, Pudasjärven, Pyhäjärven, Pyhännän, Reisjärven, Siikalatvan, Utajärven ja Taival-
kosken kunnissa. Asetus olisi voimassa 31.7.2019 saakka. 
 
 
1  Nykytila  

Metsästyslain (615/1993) 20 §:n 1 momentin mukaan metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaattei-
den mukaisesti ja siten, että riistaeläinkannat eivät vaarannu, luontoa ei tarpeettomasti vahingoiteta, riistakan-
taa ei vaaranneta eikä eläimille tuoteta tarpeetonta kärsimystä. Metsästyslain järjestelmässä riistaeläinlajien 
metsästämistä rajoitetaan ensisijaisesti metsästyslain 37 §:n nojalla valtioneuvoston asetuksella säädetyllä vuo-
sittaisella yleisellä rauhoitusajalla. Metsästysasetuksen (666/1993) 24 §:n 1 momentin 16 kohdassa säädetty 
merihanhen yleinen rauhoitusaika on 1.1.—20.8. kello 12.00 saakka. Metsästysasetusta muutettiin (392/2018) 
vuonna 2018 siten, että 24 §:n 2 momentin mukaan sen estämättä mitä 1 momentin 16 kohdassa säädetään, saa  
merihanhea metsästää lisäksi pellolta elokuun 10 päivästä elokuun 20 päivään kello 12.00 asti. 
 
Metsästyslain 38 §:ssä on säädetty maa- ja metsätalousministeriölle toimivalta kieltää tai rajoittaa metsästys 
tilapäisesti enintään kolmen vuoden määräajaksi maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Oulujärvelle le-
vittäytyvän merihanhikannan vakiinnuttamiseksi ja lisäämiseksi maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 
(458/2012) kiellettiin merihanhen metsästys Kajaanin, Paltamon ja Vaalan kunnissa metsästysvuosina 2012—
2015. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella (572/2013) merihanhen metsästys oli kielletty sisämaassa 
metsästysvuosina 2013–2016 ja asetuksella (568/2016, muutettuna 557/2018) metsästysvuosina 2016–2019. 
 
Metsästyslain 38 § on muutettu 1.8.2017 voimaan tulevalla lailla (504/2017). Sen mukaan, jos riistaeläinlajin 
kanta heikkenee pysyvästi tai tilapäisesti lajin esiintymisalueella tai osalla esiintymisaluetta, voidaan maa- ja 
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metsätalousministeriön asetuksella kyseisen riistaeläinlajin metsästystä rajoittaa tai se voidaan kieltää koko-
naan. Riistaeläinlajin metsästystä voidaan rajoittaa tai se voidaan kieltää myös, jos tavoiteltava riistaeläinlajin 
leviäminen tai metsästyksen tarkoituksenmukainen järjestäminen sitä edellyttää. Metsästyksen rajoittaminen 
voi tarkoittaa myös velvoitetta merkitä saalis tunnistemerkillä. Rajoitus tai kielto voi olla voimassa korkeintaan 
kolme vuotta. Jos riistaeläinlajin kanta voimistuu elinvoimaiseksi, rajoitus tai kielto tulee kumota ennen mää-
räajan päättymistä. Rajoitus tai kielto voi olla: 1) alueellinen; 2) ajallinen; 3) saaliseläimen sukupuolta kos-
keva; 4) metsästäjäkohtainen saaliskiintiö; tai 5) pyyntivälinettä tai pyyntimenetelmää koskeva. Rajoituksesta, 
kiellosta tai tunnistemerkistä säädetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Maa- ja met-
sätalousministeriön on kuultava ennen asetuksen antamista niitä riistanhoitoyhdistyksiä, joiden toiminta-alu-
etta rajoitus tai kielto koskee. 
 
Kysymyksessä on siten tilapäisen metsästyksen säätelyn mahdollistamiseksi säädetty toimivalta, jota korostaa 
toisaalta velvoite kumota kielto tai rajoitus ennen määräajan päättymistä, jos riistaeläinkanta voimistuu elin-
voimaiseksi. Käytännössä alueelliset rajaukset tulee toteuttaa selkeästi siten, ettei niiden alueellisesta ulottu-
vuudesta synny epäselvyyttä. Kysymyksessä ei siis ole mihinkään tiettyyn uhanalaisuusarviointiin sidottu toi-
mivalta, vaan riistakantojen vuotuisen vaihtelun seurannan perusteella sovellettu toimivalta. Tältä osin aiem-
paa käytäntöä ei ole ollut tarkoitus muuttaa metsästyslain muuttamisen yhteydessä. 
 
EU:n lintudirektiivi 
 
Merihanhen metsästystä säätelee myös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY luonnon-
varaisten lintujen suojelusta, jäljempänä lintudirektiivi. Merihanhi Anser anser kuuluu lintudirektiivin 1 artik-
lassa tarkoitettuihin lajeihin ja liitteen II A-osan lajeihin. Lintudirektiivin 2 artiklan mukaan jäsenvaltioiden 
on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 1 artiklassa tarkoitettujen lintulajien kantojen ylläpitämiseksi 
sellaisella tasolla, joka vastaa erityisesti ekologisia, tieteellisiä ja sivistyksellisiä vaatimuksia ottaen huomioon 
taloudelliset ja virkistykseen liittyvät vaatimukset, taikka näiden kantojen mukauttamiseksi tähän tasoon. Lin-
tudirektiivin 7 artiklan mukaan liitteessä II lueteltujen lajien kantojen koon, maantieteellisen levinneisyyden 
ja lisääntymisnopeuden takia koko yhteisössä niitä voidaan metsästää kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 
Liitteessä II olevassa A-osassa lueteltuja lajeja saa metsästää koko yhteisön alueella. Jäsenvaltioiden on var-
mistettava, että lajien metsästys ei vaaranna suojelutoimenpiteitä niiden levinneisyysalueella. Edelleen 7 ar-
tiklan mukaan jäsenvaltion on varmistettava, että metsästys harjoitettuna voimassa olevien kansallisten toi-
menpiteiden mukaisesti vastaa kyseisten lintulajien järkevän hyödyntämisen ja ekologisesti tasapainoisen 
sääntelyn periaatteita ja että tämä käytäntö näiden lajien ja etenkin muuttavien lajien kantojen osalta on sopu-
soinnussa 2 artiklasta seuraavien toimenpiteiden kanssa. 
 
Merihanhi on viime vuosikymmeninä runsastunut ja sen levinneisyys kattaa saariston ja rannikkoseudut sekä 
yksittäisiä pesimähavaintoja myös sisävesiltä. Vuonna 2019 lintudirektiivin raportoinnissa kannan arvioitiin 
olevan keskikanta 6 600 paria (minimi 3 600 — maksimi 10 000 paria). Kannan kehityssuunnan arvioitiin 
olevan vuosien 2007–2018 tarkastelujaksolla vakaa (trendin vaihteluväli -24% — + 95%) ja vuosien 1980–
2018 tarkastelujaksolla kasvava +433% (trendin vaihteluväli +272%—+660%). 
 
Merihanhen nykyiseksi pesimäkannan kooksi on arvioitu n. 7000 paria (Riista- ja kalatalouden tutkimuslai-
toksen lausunto 18.7.2013, Dnro 382/401/2013). Merihanhisaalis koko maassa oli Luonnonvarakeskuksen 
metsästystilaston mukaan aiemman sisämaan metsästyskiellon aikana vuonna 2013 yhteensä 4900 lintua ja 
vuonna 2014 yhteensä 7900 lintua. 
 
 
2  Metsästyksen rajoittaminen ja kiel täminen metsästysvuosina 2019—2021 

Suomen riistakeskus on 7.4.2016 esittänyt maa- ja metsätalousministeriölle merihanhen metsästyksen kieltä-
mistä metsästyslain 38 §:n nojalla maa- ja metsätalousministeriön sisämaahan levittäytyvän merihanhikannan 
vakiinnuttamiseksi ja lisäämiseksi. 
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Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella kiellettäisiin merihanhen metsästys kokonaan kolmen vuoden mää-
räajaksi metsästysvuosina 2019–2021 Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, 
Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen maakunnissa, Etelä-Pohjanmaan maakuntaan 
kuuluvissa Alajärven, Alavuden, Evijärven, Kuortaneen, Lappajärven, Soinin, Vimpelin ja Ähtärin kunnissa, 
Keski-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvissa Halsuan, Lestijärven, Perhon ja Vetelin kunnissa, Lapin maakun-
nassa lukuun ottamatta Kemin, Keminmaan, Tornion ja Simon kuntia, Kymenlaakson maakuntaan kuuluvissa 
Iitin ja Kouvolan kunnissa, Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvissa Haapajärven, Haapaveden, Kuusa-
mon, Kärsämäen, Nivalan, Pudasjärven, Pyhäjärven, Pyhännän, Reisjärven, Siikalatvan, Taivalkosken, Uta-
järven ja Vaalan kunnissa. Muualla maassa metsästys olisi sallittua metsästysasetuksen 24 §:n 1 momentin 12 
kohdassa säädetyn yleisen rauhoitusajan ulkopuolella 20.8. kello 12—31.12. välisenä aikana samoin kuin pel-
lolta elokuun 10 päivästä elokuun 20 päivään kello 12.00 asti. 
 
Suomen riistakeskus toteaa esityksensä perusteluina seuraavaa: 
 

"Merihanhikanta on runsastunut voimakkaasti viime vuosikymmenien aikana Suomessa ja 
muissa Pohjoismaissa. Ruotsissa laji pesii runsaslukuisena sisämaassa. Suomessa sisämaape-
sintöjä on toistaiseksi ollut vähän, mutta niiden määrä on ollut koko ajan kasvamassa. Myös 
muuttoaikaiset havainnot merihanhista ovat lisääntyneet selvästi sisämaassa ja niitä tehdään 
jokaisessa maakunnassa.  
 
Suomen riistakeskus katsoo, että merihanhi on arvokas riistalaji ja sen runsastumista ja levit-
täytymistä kannattaa edistää sisämaassa. Merihanhet voivat aiheuttaa viljelyksille jonkin ver-
ran vahinkoja, mutta niiden määrien odotetaan olevan pieniä. Lisäksi vahinkojen syntymistä 
voidaan lajin kohdalla ehkäistä monilla keinoilla. 
 
Merihanhi rauhoitettiin kolmeksi metsästysvuodeksi vuonna 2013 ja 2016. Systemaattista seu-
rantaa ei ole järjestetty lajin runsauden ja levinneisyyden muutoksiin. Lajista tehdään lintu-
harrastajien toimesta havaintoja ja niiden perusteella näyttää siltä, että merihanhihavainnot 
ovat kasvusuunnassa. Pesimähavaintoja on kuitenkin vielä toistaiseksi vähän. Riistakeskuksen 
tiedossa on ainakin seuraavanlaisia havaintoja merihanhen pesinnästä: 
- Oulujärvellä useana vuonna poikueita (v.2014 kolme poikuetta) 
- Saimaalla pesintään viittaavia havaintoja 
- Maaningalla 7 pesivää paria vuonna 2017  
- Riihimäellä poikue vuosina 2016 ja 2017 
- Sastamalassa ollut useita poikueita vuosina 2017–2018 
- Liperissä poikueet vuosina 2017 ja 2018 
 
Merihanhikannan leviämisen nopeuttamiseksi on tehty istutuksia ja istutussuunnitelmia. Istu-
tusten tavoitteena on saada merihanhen poikaset leimautumaan kasvuympäristöönsä siten, 
että ne tulisivat alueelle pesimään sukukypsiksi tultuaan. Merihanhia istutettiin vuosina 1997-
2000 yhteensä 42 kpl Oulujärvelle. Maaningalle istutettiin merihanhia vuosina 2013-2014 ja 
toimintaa jatketaan vuonna 2016. Kesällä 2018 aloitettiin siirtoistutus Keski-Suomeen. 
 
Merihanhen pyyntiaikaa pidennettiin metsästysasetuksen muutoksella alkupäästä vuonna 
2018 siten, että pyynti on sallittu 10.8–20.8 klo 12 pellolta.  
 
Vuosi 2018 oli ehkä olosuhteiden vuoksi tavanomaista parempi merihanhen metsästyksen on-
nistumiselle. Peltojen sadonkorjuu oli merkittävästi keskimääräistä aikaisemmassa, mikä 
saattoi edesauttaa suurta saaliskertymää myös 20.8 alkaneella metsästyskaudella. 
 
Kymmenellä päivällä aikaistettu metsästys yhdistettynä hyviin olosuhteisiin mahdollisesti vai-
kutti merkittävään saalismäärän kasvuun nyt käytettävissä olevien rajallisten aineistojen pe-
rusteella. Saalismäärien kasvu oli metsästyksen aikaistamisen odotettu tulos, mikä osaltaan 
auttaa vähentämään nykyisiä sekä tulevia maatalousvahinkoja rannikolla. Rannikon vahva ja 



 
 

4

elinvoimainen merihanhikanta on kuitenkin edellytys lajin leviämiselle sisämaahan, ja tästä 
näkökulmasta rannikon aikaistettu pyynti ja kasvavat saalismäärät ovat ristiriidassa lajin le-
viämistavoitteen suhteen. 
 
Metsästäjien Oma riistaan kirjaamien tietojen perusteella merihanhisaalis kasvoi 72 % vuo-
desta 2017 vuoteen 2018 (vuonna 2017 merihanhikirjausta 715 ja 1227 kirjausta vuonna 
2018). Kirjausaktiivisuuden muutoksista tai alueellisista eroista ei ole tutkittua tietoa, joten 
lukuja voi pitää lähinnä suuntaa-antavina. Vuonna 2018 kirjatuista merihanhista 59 % oli 
kirjattu ammutuksi 10.8 - 20.8 peltometsästyksessä. 
 
10.8-20.8 tapahtuva peltopyynti kohdistuu todennäköisesti enemmän esiaikuisiin, pesimättö-
miin lintuihin ja pesinnässään epäonnistuneisiin lintuihin kuin 20.8 alkava metsästys. Suuri 
osa esiaikuisista on yleensä lähtenyt muutolle ennen 20.8 alkavaa metsästystä. Suurempi 
esiaikuisten osuus johtaa aiempaa pienempään alle vuoden ikäisten lintujen osuuteen saa-
liissa, mikä yhdessä kasvavien saalismäärien kanssa tulee ottaa huomioon arvioitaessa toteu-
tuneen metsästyksen kokonaiskestävyyttä. Hanhilla aikuisten lintujen säilyvyys on populaation 
kehityksen kannalta merkittävämpi tekijä kuin vuotuinen poikastuotto. Esiaikuisiin kohdistuva 
voimakas verotus voi merkittävällä tavalla vaikuttaa lisääntyvien ikäluokkien kokoon usean 
vuoden viiveellä. Merihanhen kokonaisuutena positiivisen kannan kehityksen turvaamiseksi 
on syytä seurata merihanhisaaliin kehitystä ja tarvittaessa harkita alueellisia metsästyksen 
rajoitustoimia, jotta merihanhikannan elinvoimaisuutta tai sisämaahan levittäytymistä ei tur-
haan vaaranneta. 
 
Edellä mainittuihin perusteluihin vedoten Kestävä metsästys -tiimin näkemys on merihanhen 
sisämaan rauhoituksen jatkaminen 1 vuoden asetuksella aiemmin käytetyn 3-vuotisen asetuk-
sen sijaan. 
 
Yksivuotinen asetus antaa paremman mahdollisuuden seurata aikaistetun metsästyksen vaiku-
tuksia merihanhikantaan vuosittain. Keväällä 2020 tulee arvioida kahden vuoden aineiston 
perusteella, onko merihanhen 10.8 - 20.8 tapahtuvaa pyyntiä tarpeen alueellisesti rajoittaa 
siten, että metsästys ja vahinkojen ehkäisy olisi edelleen mahdollista, mutta pyynnin kokonais-
vaikutus kantaan olisi pienempi. 
 
Merihanhi on hitaasti lisääntyvä laji ja sen vuoksi selviä tuloksia sisämaan kannankehityk-
sessä on odotettavissa vain riittävän pitkällä rauhoituksella. Tämän vuoksi on tarkoituksen-
mukaista jatkaa merihanhen rauhoitusta sisämaassa, kunnes alueelle on vakiintunut metsäs-
tystä kestävä kanta. Rauhoitusalueen ulkopuolelle jäisi muutamia kymmeniä kilometrejä leveä 
merenrantavyöhyke, jonka leveys on määritetty riistakeskuksen aluetoimistojen asiantunte-
muksen perusteella vuonna 2013.  Alueen rajauksen osalta ei ole tarvetta tehdä muutoksia. 
 
Sisämaan rauhoituksen osalta olisi tarkoituksenmukaista tehdä kolmivuotinen asetus. Aikais-
tetun pyynnin vaikutusta merihanhikannan kehitykseen rannikolla tulee kuitenkin tarkastella 
vuosittain. Uhkakuvana on merihanhen peltopyynnin nostavan merihanhen metsästyskuollei-
suuden kestämättömälle tasolle, mikä neljä vuotta jatkuessaan aiheuttaa merkittävän uhan 
kannan elinvoimaisuudelle ja estää lajin leviämisen sisämaahan.  
 
Suomen riistakeskuksen näkemyksen mukaan merihanhen metsästyksen uudelleentarkastelu 
10.8-20.8 pellolla tapahtuvan metsästyksen osalta on tarpeen 2020, mistä syystä ei ole tarkoi-
tuksenmukaista tehdä 3-vuotista asetusta. Yksivuotinen asetus luo selvän asetelman tarkas-
tella tilannetta vuosi kerrallaan, kunnes tarkentunut tieto antaa edellytykset palata 3-vuotisiin 
asetuksiin.”  

 
Maa- ja metsätalousministeriö katsoo, samoin kuin Suomen riistakeskuskin esityksensä perusteluissa, että si-
sämaan metsästyskielto olisi tosiasiassa tarpeen säätää 3 vuoden ajaksi. Tämä tarve ei näköpiirissä olevassa 
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tulevaisuudessa poistu yhden vuoden aikana. Suomen riistakeskus viittaa esityksensä perusteluissa, että voi 
olla tarvetta laajentaa metsästysrajoituksia jo ennen kolmen vuoden määräajan päättymistä, ja sen mielestä 
siksi olisi perusteltua säätää asetus olemaan voimassa vain yhden vuoden ajaksi. Maa- ja metsätalousministeriö 
katsoo, että metsästyslain 38 §:n toimivallan nojalla asetettavien metsästyskieltojen tavoitteena tulee lähtökoh-
taisesti olla riittävien rajoitusten asettaminen. Metsästysrajoitusten tarvetta tullaan joka tapauksessa tarkaste-
lemaan vuosittain yhdessä Suomen riistakeskuksen asiantuntijoiden kanssa. Näin ollen maa- ja metsätalous-
ministeriö katsoo, että mahdollisesti tarvittavat laajennukset metsästyskieltoon voidaan tehdä muuttamalla 3-
vuotista asetusta ennen sen voimassaolon päättymistä. Tämä lisää myös varmuutta sisämaan riistanhoitotoi-
menpiteiden tukemisen näkökulmasta ja voi vähentää myös vuosittaisten asetusten valmistelusta mahdollisesti 
aiheutuvaa tarpeetonta hallinnollista taakkaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Esitetty metsästyksen kieltoalue (rauhoitusalue) si-
sämaassa, Suomen riistakeskuksen esitys merihanhen met-
sästyksen kieltoalueeksi 1.8.2019-31.7.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pykäläkohtaiset perustelut 
 
1 § Merihanhen metsästys 
 
Asetuksen 1 §:n 1 momentissa kiellettäisiin merihanhen metsästys 10.8.—31.12. välisenä aikana Etelä-Karja-
lan, Etelä-Savon, Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja 
Päijät-Hämeen maakunnissa, Etelä-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvissa Alajärven, Alavuden, Evijärven, 
Kuortaneen, Lappajärven, Soinin, Vimpelin ja Ähtärin kunnissa, Keski-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvissa 
Halsuan, Lestijärven, Perhon ja Vetelin kunnissa, Lapin maakunnassa lukuun ottamatta Kemin, Keminmaan, 
Tornion ja Simon kuntia, Kymenlaakson maakuntaan kuuluvissa Iitin ja Kouvolan kunnissa, Pohjois-Pohjan-
maan maakuntaan kuuluvissa Haapajärven, Haapaveden, Kuusamon, Kärsämäen, Nivalan, Pudasjärven, Py-
häjärven, Pyhännän, Reisjärven, Siikalatvan, Taivalkosken, Utajärven ja Vaalan kunnissa. 
 
2 § Voimaantulo 
 
Asetuksen 2 §:n 1 momentissa säädettäisiin asetus tulemaan voimaan elokuussa 2019 enintään kolmen vuoden 
määräajaksi 31.7.2022 saakka. 
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3  Esityksen vaikutukset  

Asetuksen 1 §:n 1 momentissa mainittuun alueeseen kuuluvalla alueella merihanhea ei voida metsästää lain-
kaan metsästysvuosina 2019—2021, minkä arvioidaan nopeuttavan lajin pesimäkannan leviämistä ja lisäävän 
lajin kannan vakiintumisen todennäköisyyttä sisämaassa verrattuna siihen, että metsästystä ei kiellettäisi.  
 
Merihanhi on hitaasti lisääntyvä laji ja sen vuoksi kannan kasvua sisämaassa voidaan turvata vain riittävän 
pitkällä rauhoituksella. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista jatkaa merihanhen rauhoitusta kolmella vuo-
della sisämaassa. Rauhoitusalueen ulkopuolelle jäisi muutamia kymmeniä kilometrejä leveä merenranta-
vyöhyke, jonka leveys on määritelty riistakeskuksen aluetoimistojen asiantuntemuksen perusteella vuonna 
2013. Alueen rajauksen osalta ei ole tarvetta tehdä muutoksia. 
 
 
4  Asian valmistelu 

Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteltu virkatyönä ehdotus maa- ja metsätalousministeriön ase-
tukseksi merihanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2019—2021. Ehdotus on valmisteltu Suo-
men riistakeskuksen esityksen perusteella. Asetusluonnoksesta pyydettiin lausuntoja seuraavilta tahoilta: ym-
päristöministeriö, Luonnonvarakeskus (LUKE), Suomen riistakeskus, riistanhoitoyhdistykset, Metsähallitus, 
Suomen ympäristökeskus (SYKE), Saamelaiskäräjät, Suomen Metsästäjäliitto ry, Suomen Kennelliiton met-
sästyskoiratyöryhmä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK), Svenska lantbruksproducenternas 
centralförbund (SLC), Suomen Luonnonsuojeluliitto, WWF Suomi, BirdLife Suomi ry, Natur och Miljö r.f.  
 
Lisäksi Suomen riistakeskus järjestää riistanhoitoyhdistysten kuulemista varten internetkyselyn, jonka kautta 
riistanhoitoyhdistykset voivat antaa lausuntonsa sähköisesti koskien metsästyslain 38 §:n nojalla annettavaa 
metsästyksen kieltämistä. 
 
Lausunnoissa todettiin seuraavaa: … 
 
 
5  Voimaantulo 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 10.8.2019. 


