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1 Johdanto 

Selvityksessä kartoitettiin Suomenlahdella ja Saaristomerellä tärkeiksi koettuja merilinnustus-
alueita sekä näiden alueiden mahdollista palvelutarvetta. Tämä tapahtui Internetissä olevan kartta-
pohjaisen kyselyn avulla. Kysely tarjosi arvokasta tietoa, joka on avuksi Metsähallituksen maan-
käytön suunnittelussa ja metsästykseen liittyvien palveluiden kehittämisessä. 

Kyselyssä hyödynnettiin ns. pehmo-GIS-tekniikkaa. Kysely oli avoinna toukokuusta elokuuhun 
2014. Kyselyä mainostettiin Riihimäen erämessuilla, Metsästäjä-lehdessä sekä Internetissä ja so-
siaalisessa mediassa. Vastaajat saivat merkitä kartalle tärkeiksi tuntemiaan aluemaisia ja pistemäi-
siä kohteita, eli millä alueilla he käyvät metsästämässä ja mitkä yksittäiset kohteet (saaret tai luo-
dot) ovat merkittävimpiä metsästyspaikkoja. 

Kyselyssä ei ollut pakko vastata jokaiseen kohtaan, joten jokaisen kysymyksen kohdalla on myös 
”tyhjiä vastauksia”. Sama vastaaja on voinut merkitä useita paikkoja ja alueita. Avointen kysy-
mysten kohdalla on jouduttu tekemään tulkintaa ja luokittelemaan vastauksia. Luokitteluperusteet 
on kerrottu kyseistä kysymystä käsiteltäessä. 
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2 Tulokset 

2.1 Vastaajien taustatiedot 

Kyselyyn vastasi yhteensä 198 henkilöä. Lähes puolet kyselyyn osallistuneista olivat iältään 21–
40-vuotiaita. Vähiten vastaajia oli ikäryhmissä alle 20 -vuotiaat (4 %) ja yli 65-vuotiaat (6 %) 
(kuva 1). Vastaajista huomattava enemmistö oli miehiä (182 kpl). Naisia vastaajista oli vain 4 
henkilöä. 12 henkilöä ei ilmoittanut sukupuoltaan. 

 

 
Kuva 1. Kyselyyn vastanneiden henkilöiden ikäjakauma. 

 

Kyselyssä ei tiedusteltu tarkkoja kotipaikkakuntia. Kyselyssä oli mahdollisuus valita kotipaikka 
viidestä vaihtoehdosta: pääkaupunkiseutu, muu Uusimaa, Turun seutu, muu Varsinaissuomi, muu 
Suomi. Pääkaupunkiseudulta kotoisin olevia vastaajia oli eniten (47 %). Muualta Suomesta tuli 
22 % kyselyyn vastanneista (kuva 2). 

 

 
Kuva 2. Vastaajien kotiseutu maakunnittain.  
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2.2 Suosituimmat metsästysalueet 

Vastaajia pyydettiin piirtämään karttapohjalle alueet, joilla he käyvät metsästämässä vesilintuja. 
Kyselyssä pyydettiin merkitsemään erityisesti yleisillä vesialueilla tai valtion alueilla saaristossa 
tapahtuvaan merilintujen metsästykseen käytettyjä alueita, mutta vastaajat olivat merkinneet myös 
muunlaisia metsästysalueita. Vastaajat pystyivät merkitsemään useita kohteita. Piirtotyökalun käy-
tössä oli joillakin vastaajista ongelmia: kaikki piirretyt alueet eivät olleet loogisia tai ne ulottuivat 
pitkälle mantereen puolelle. Nämä alueet on poistettu aineistosta. Suosituimmat metsästysalueet 
sijaitsevat Hangosta Porvooseen ulottuvalla merialueella (kuva 3). 

Kuvassa 3 on yhdistetty kyselyyn vastanneiden merkitsemät tärkeät metsästysalueet. Kuvassa ei 
ole painotettu eniten käytössä olevia alueita, vaan siinä näkyvät kaikki vastaukset summattuna.  

 

 
Kuva 3. Kyselyyn vastanneiden tärkeät metsästysalueet. Mitä tummempi alue on, sitä enemmän se on saanut 
merkintöjä. © Metsähallitus 2015, © Maanmittauslaitos 1/MML/15. 

 

2.3 Metsästysmatkan kesto ja kävijämärät 

Kyselyn avulla haluttiin kartoittaa myös sitä, kuinka pitkiä aikoja metsästäjät tyypillisesti viettävät 
vesilinnustuksen parissa ja kokevatko he vesilinnustusalueella liikkuvien ihmisten määrän muut-
tuneen viimeisten 5 vuoden aikana. 

Tyypillisesti vesilinnustusmatka kestää yhden päivän. Vastaajista noin 52 % kertoi viipyvänsä 
metsästysalueella vain päivän. Noin 24 % vastaajista ilmoitti metsästävänsä muutaman päivän 
kerallaan. Ainoastaan noin 8 % vastaajista viipyy metsästysalueella useita päiviä kerrallaan. Muu-
taman tunnin mittaisia metsästysretkiä teki noin 16 % vastaajista. 

Vaikka metsästysalueella viivytään yleisimmin vain päivä, noin 60 % metsästäjistä yöpyy lähialu-
eilla. Suosituinta on majoittua omaan telttaan tai mökkiin, kaupallisia majoituspalveluita hyödyn-
tää vain 3 % vastaajista (kuva 4). 
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Kuva 4. Metsästäjien yöpyminen etelärannikon merialueella metsästysmatkallaan. 

 

Kyselyyn vastanneista vesilinnustajista 44 % oli sitä mieltä, että viimeisten viiden vuoden aikana 
kävijämäärät vesilinnustusalueilla eivät ole muuttuneet. 36 % puolestaan koki, että vesilinnusta-
jien määrä etelärannikolla on viimeisen vuoden aikana ollut nousussa. 4–6 %, kyselyyn vastan-
neista arvioi muiden kuin metsästäjien määrän joko lisääntyneen tai vähentyneen alueella. Alueel-
liset erot ovat varmasti merkittäviä ja selittävät vesilinnustajien kokemuksia metsästysalueen käy-
töstä. Noin kolmannes vastaajista ei ollut kommentoinut kävijämäärän muutoksia.  

Kuvassa 5 näkyvät alueet, joilla vastaajien mielestä on tapahtunut muutoksia kävijämäärissä vii-
meisten viiden vuoden aikana. Metsästäjien määrän on koettu lisääntyneen erityisesti Hangon ja 
Kotkan vesialueilla sekä Inkoon edustalla Porkkalan selällä. Myös Helsingin saaristossa on ha-
vaittu metsästäjien määrän kasvua. Hangon, Helsingin, Espoon ja Kotkan vesialueilla on vastaa-
jien mukaan kasvanut myös muiden kävijöiden määrä. Osittain vastaukset ovat ristiriidassa kes-
kenään: esimerkiksi Helsingin ja Hangon edustoilla osa vastaajista koki kävijöiden lisääntyneen, 
osa taas vähentyneen. Tämä saattaa selittyä sillä, että vastaajat ovat käyneet alueella eri aikaan 
vuodesta. 

 

 
Kuva 5. Metsästäjien ja muiden kävijöiden määrissä tapahtuneet muutokset viimeisten 5 vuoden aikana. © Met-
sähallitus 2015, © Maanmittauslaitos 1/MML/15. 
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2.4 Metsästysmahdollisuudet ja alueen palvelutarve 

Kyselyssä metsästäjiä pyydettiin ilmoittamaan, onko Suomenlahden ja Saaristomeren lisäksi mui-
ta alueita, joilla he voivat harrastaa vesilintujen pyyntiä, ja minkälaisia vesilinnustukseen liittyviä 
palveluita he kaipaavat etelärannikon merialueilla. 

15 %:lla kyselyyn vastanneista ei ole mahdollisuutta metsästää vesilintuja missään muualla kuin 
Suomenlahdella ja Saaristomerellä kyselyssä esitetyillä alueilla. Muilla alueilla vastaajat esittivät 
eri vaihtoehtoja (kuva 6). Erityisesti mahdollisuutta metsästää vesilintuja valtion muilla alueilla 
pidetään erittäin tärkeänä. Puolet vastaajista ilmoitti, että valtion vesialueet ovat tärkein mahdolli-
suus harrastaa vesilintujen pyyntiä. Kaupunkien omistamia metsästysalueita hyödynsi 12 % vas-
taajista. Omilla maillaan vesilintuja metsästi 5 % vastaajista ja metsästysseuran vuokraamia aluei-
ta hyödynsi 18 %. Loput vastaajista (15 %) kävivät vesilintujahdissa vieraina metsästysseuran 
metsästysalueilla. Yksi vastaajista kertoi lisäksi osallistuneensa metsästysmatkailua tarjoavan 
yrityksen vesilintujahtiin. 

 

 
Kuva 6. Vastanneiden mahdollisuudet vesilintujen metsästykseen eri maanomistajien alueilla. 

 

Suurin osa kyselyyn vastanneista ei kaivannut minkäänlaisia palveluja merilinnustusalueella. Ky-
selyyn vastanneesta 198 henkilöstä 147 jätti vastaamatta kysymykseen palveluiden tarpeellisuu-
desta ja 27 henkilöä kirjoitti, ettei kaipaa minkäänlaisia palveluita. Vastaajat tiivistivät ajatuksiaan 
muun muassa näin ”En kaipaa mitään palveluita, sillä metsästysalueena ovat ulkoluodot” ja ”pal-
velut ovat kyllä saatavissa yleisissä saarissa lähempänä rantaa”. 

Muutamat vastaajat ilmaisivat toiveensa siitä, että metsästyksen soisi säilyvän valtion merialueilla 
jatkossakin samankaltaisena ja muutama toivoi lisää luvallisia metsästysalueita. Vastaajat kaipasi-
vat ”vain jatkuvuutta perinteiselle ja tärkeälle jahtimuodolle” sekä ”enemmän soveltuvia kohteita, 
vaikka sitten maksullisia”. Osa vastaajista myös kiitteli laavujen ja autiotupien olemassaoloa, 
mutta muutamien mielestä ne puolestaan ovat pikaisen kunnostuksen tarpeessa. Kahdessa vasta-
uksessa ehdotettiin autiotupien kunnostustalkoita. 

Yksittäiset vastaajat toivoivat myös esimerkiksi lisää veneilyyn liittyviä rakenteita (kuten poijuja, 
rantautumiskoukkuja ja veneramppeja) sekä retkeily- ja ulkoilualueille tyypillistä varustusta (ku-
ten polttopuita, nuotiopaikkoja, juomavettä ja autiotupia). Lisäksi toivottiin selkeämpiä karttoja, 
joihin luvalliset metsästysalueet on merkitty sekä lisätietoa lupamyynnistä. 
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2.5 Suosituimmat metsästyspaikat 

Kyselyssä pyydettiin merkitsemään myös pisteinä tärkeimpiä metsästyskohteita. Näihin kohteisiin 
liittyen kyselyssä selvitettiin, mitä lajeja metsästetään ja mihin aikaan vuodesta, onko paikalla 
näkynyt pienpetoja ja kuinka metsästysjärjestelyitä tällä alueella tulisi kehittää. Kuva 7 on laadittu 
niin, että alueet, joille merkittiin eniten pisteitä, näkyvät tummimmalla värisävyllä. Kartan perus-
teella Helsingin edusta on merkittävin merilinnustusalue Suomenlahdella ja metsästyspaine suurin 
Helsingistä Hankoon ulottuvalla merialueella. Muita kyselyyn vastanneille tärkeitä metsästysalu-
eita ovat Porvoon ja Kotkan edustat. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

Kuva 7. Kyselyyn vastanneiden merkitsemiä merilinnustuspaikkoja a) Varsinais-Suomi, b) Uusimaa, c) Kymi. Mitä 
punaisempi alue on, sen useampi sen on merkinnyt. © Metsähallitus 2015, © Maanmittauslaitos 1/MML/15. 

 

 

 

 



 

13 

2.6 Metsästetyt lajit 

Kysymykseen “Mitä vesilintulajeja metsästät täällä?” tuli monenlaisia vastauksia, mistä johtuen 
aineiston luokittelu oli haastavaa. Kaikki vastaajat eivät ilmoittaneet tarkkoja lajeja, vaan totesivat 
metsästävänsä esimerkiksi ”sorsia”, ”sallittuja lajeja”, ”hanhia”, ”puolisukeltajia” ja ”sorsalintu-
ja”. On myös mahdotonta sanoa, tarkoittavatko sorsalintujen metsästäjät vain niitä lintulajeja, 
joiden nimessä on sana sorsa, vai viitataanko sillä myös vaikkapa haapanoihin (puolisukeltaja) ja 
alleihin (sukeltajasorsa). Kuva 8 on laadittu niin, että aineistosta on poimittu yleisimmin esiinty-
neet tarkat lajimääritykset sekä yhdistelty satunnaisesti esiintyviä lajimääreitä ja epämääräisiä 
lajimäärityksiä samoihin kategorioihin. 

Metsästyslajiaineisto on luokiteltu seuraavalla tavalla: 
− isokoskelo, tukkakoskelo  koskelot 
− merihanhi ja kanadanhanhi  hanhet  
− tukkasotka, lapasotka  sotkat  
− tavi, heinätavi  tavi  
− haahka = molemmat sukupuolet, nuoret ja vanhat 
− vastaus ”sorsa” ja ”sorsalintu” on laskettu mukaan sinisorsien, tavien ja haapanoiden lukumää-

rään 
− vastaus ”puolisukeltajia” on laskettu mukaan sinisorsien, haapanoiden, ja tavien lukumäärään 
− vastaukset ”kaikkia” ja ”sallittuja lajeja” on jätetty pois, jotta ne eivät vääristäisi vähiten met-

sästettyjen osuutta. Tällaisia vastauksia oli yhteensä viisi. 

Vaikka luokittelussa oli haasteita ja tulkinnanvaraisuuksia, nousee aineistosta selkeästi esille kaksi 
suosituinta metsästettävää merilintua: alli ja haahka. Molempia lajeja metsästää noin 60 % vastaa-
jista. Seuraavaksi yleisin laji on sinisorsa, jota pyytää noin 30 % metsästäjistä. Kysymyksenasette-
lusta huolimatta kahdeksan vastaaja kertoi metsästävänsä myös harmaahylkeitä. 

 

 
Kuva 8. Kuvasta käy ilmi, kuinka suuri osa (%) metsästäjistä pyytää mitäkin lajia tai lajiryhmää. 
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2.7 Metsästysajankohta ja pyyntipaikkojen ruuhkaisuus 

Kyselyssä haluttiin selvittää, miten usein metsästäjät käyttävät samoja paikkoja ja mihin vuoden-
aikaan he siellä käyvät. Vastanneista noin puolet käy samoilla paikoilla metsästämässä 1–5 kertaa 
vuoden sisällä, ja noin puolet käy samoilla kohteilla metsästämässä yli kuusi kertaa vuoden aika-
na.  

Suosituin metsästysaika merellä on lokakuussa, jolloin noin 57 % vastanneista käy vesilintupyyn-
nissä (kuva 9). Toiseksi suosituin metsästyskuukausi on syyskuu: noin 49 % kyselyyn osallistu-
neista käy vesilintujahdissa silloin. Elokuu on kaikkein vähiten suosittu metsästysajankohta. Ke-
sällä metsästävät ovat koirashaahkan eli kalkkaan pyytäjiä. Koirashaahkan pyynti alkaa kesäkuun 
1. päivä. Sesonki on lyhyt, yleensä vain muutamia päiviä. Ainoastaan kesäkuussa merilintujahdis-
sa käyviä henkilöitä oli vain 3,5 % vastaajista, ja heidän saalismääränsä vaihtelivat yhden ja 30 
haahkan välillä. 

 

 
Kuva 9. Metsästysajankohta eli milloin vastaajat ilmoittivat käyvänsä pyytämässä vesilintuja. 

 

Etelärannikolla metsästäessään vastaajista noin puolet on kohdannut toisinaan tai usein muita 
metsästäjiä. Joka kerta muita metsästäjiä tai muita kävijöitä on kohdannut noin 5–7 % vastaajista. 
Muita kuin metsästäjiä kertoo kohdanneensa toisinaan tai usein noin 18 % vastaajista. Vain vähän 
alle 5 % vastaajista ilmoitti, että ei ole koskaan kohdannut muita kävijöitä tai metsästäjiä eteläran-
nikon merialueella linnunpyynnissä ollessaan. 

2.8 Pienpetohavainnot 

Kyselyssä tiedusteltiin pienpetohavaintoja. Noin puolet vastaajista oli jättänyt tämän kohdan tyh-
jäksi. Noin 48 % tähän kysymykseen vastanneista kertoi, ettei ole havainnut pienpetoja tai niiden 
jälkiä (jätöksiä, raadeltuja saaliseläimiä, karvatuppoja tms.) alueilla, joilla metsästää. Useampi 
vastaaja totesi, että oma metsästysalue on niin karu ja kaukana mantereelta, että siellä ei olosuh-
teiden vuoksi voi olla pienpetoja. Useat vastaajat olivat laskeneet pienpedoiksi myös monenlaiset 
lokit, haukat ja kotkat, mutta nämä vastaukset on jätetty huomiotta. Kaikki vastaajat eivät olleet 
eritelleet, kuinka monta havaintoa ovat pienpedoista tehneet, joten tilastoihin ei kerätty lukumää-
riä. Yleisimmin Suomenlahden saaristossa tavatut pienpedot ovat minkki ja supikoira, joista 
kummastakin noin 18 %:lla metsästäjistä oli havaintoja. Metsästäjät olivat havainneet jälkiä myös 
ketusta (noin 12 %) ja näädästä (3 % ).  
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Kuvassa 10 on esitetty pienpetohavainnot kartalla. Minkkejä ja supikoiria on havaittu niin ulko- 
kuin sisäsaaristossakin. Minkkejä esiintyy esimerkiksi Porkkalanniemen saarissa sekä Porvoon ja 
Loviisan edustalla yhteensä 19 saaressa. Supikoiria on havaittu 14 kohteessa Kotkan, Loviisan ja 
Porvoon saaristoissa. Sellaisia saaria, joilla esiintyy sekä minkkejä että supikoiria, on Hangosta 
Loviisaan ulottuvalla vyöhykkeellä tähän kyselyyn tulleiden vastausten perusteella. 

 

 
Kuva 10. Pienpetohavaintoja Suomenlahden saaristossa. Pisteillä on merkitty saaret, joissa esiintyy minkkejä tai 
supikoiria, sekä ne saaret, joissa esiintyy molempia. © Metsähallitus 2015, © Maanmittauslaitos 1/MML/15. 

 

2.9 Metsästysjärjestelyiden kehittäminen  

Kysymykseen ”Pitäisikö metsästysjärjestelyjä kehittää täällä tulevaisuudessa, miten?” vastasi 37 
% koko kyselyyn osallistuneista. Suurin osa tähän kysymykseen vastanneista (65 %) oli sitä miel-
tä, että metsästysjärjestelyitä ei tarvitse muuttaa tai kehittää mitenkään. Useat olivat huolissaan 
metsästysmahdollisuuden säilymisestä tulevaisuudessa. Metsästys ulkoluodoilla on monille, eri-
tyisesti maattomille, ainoa mahdollisuus päästä vesilintujahtiin. Muutamat vastaajat olivat huolis-
saan suunniteltujen suojelualueiden negatiivisesta vaikutuksesta metsästykseen ja vetosivat met-
sästysoikeuden säilyttämisen puolesta: ”Jos alueelta kielletään syötävän riistan metsästys, loppuu 
myös petojen pyynti ja sen jälkeen maassa ja matalassa vedessä ei pesi mikään muu kuin supi-
koira”. Metsästysmahdollisuutta pidetään tärkeänä ja luvista ollaan valmiita myös maksamaan, 
kuten seuraava kommentti osoittaa: ”Lähempänä rannikkoa olisi hyvä olla alueita, joille voisi 
ostaa lupia linnustusta varten. Ulkoluodot ovat minulle ainoa paikka harjoittaa metsästystä 
asuinpaikkakunnallani”. Muutamat vastaajat olivat huolissaan ylipäätään metsästyskulttuurin ja 
harrastuksen säilymisestä ja siirtymisestä uusille sukupolville. Nämä vastaajat toivoivat, että nuor-
ten metsästäjien harrastusmahdollisuuksia ei vaikeutettaisi vähentämällä yleisillä vesialueilla ta-
pahtuvaa metsästystä. Yleiset vesialueet kun ovat ainoa paikka, jossa metsästysseuraan kuuluma-
ton ja maaton henkilö voi metsästää. 

Kehittämiskohteitakin vastaajat löysivät, joskin monet vastaukset liittyivät palveluihin ja fyysisiin 
rakenteisiin. Tavallisin kehittämisehdotus oli, että alueelle tarvitaan tulentekopaikkoja ja poltto-
puita. Muutamat vastaajat toivoivat myös veneilyyn liittyviä rakenteita, kuten laitureita ja rantau-
tumislenkkejä. Kaksi vastaajaa oli huolissaan saaristossa olevien autiotupien kunnosta ja ehdotti 
jopa korjaustalkoita.  
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Useat vastaajat olivat huomanneet pienpetojen ja esimerkiksi lokkien, merimetsojen ja merikotki-
en määrän kasvaneen ja epäilivät tämän vaikuttavan negatiivisesti metsästettävien merilintujen – 
tai laajemmin lajirunsauden – määrään. Osa vastaajista kokee valtion yleiset merialueet ruuhkaisi-
na, joten eräs vastaaja ehdotti vuorometsästystä: ”Luodoille pitää saapua monta päivää aikai-
semmin jotta pääset metsästämään. Jokin vuorosysteemi voisi olla hyvä”. Eräs vastaaja oli huolis-
saan oikeanlaisten metsästyskäytäntöjen noudattamisesta ja toivoi Etelärannikolle lisää valvontaa, 
koska hänen mukaansa ” esim. veneestä metsästetään moottorin käydessä ja jopa ajetaan saman-
aikaisesti”. 

2.10 Metsästyspaikan tärkeys 

Jokaisen metsästyspaikan tärkeyttä pyydettiin arvioimaan asteikolla 0–100. Kuvaan 11 merkitty-
jen pistemäisten kohteiden tärkeys metsästäjille on suuri ja tyypillisesti metsästyskohde arvioitiin 
erittäin tärkeäksi. Yleisin vastaus oli 100 ja keskiarvokin oli korkea: 87,3. 

 

 
 

Kuva 11. Metsästäjien esittämät metsästyspaikkojen tärkeydestä etelärannikon saaristossa. © Metsähallitus 
2015, © Maanmittauslaitos 1/MML/15. 
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2.11 Palaute kyselystä 

Lopuksi vastaajia pyydettiin arviomaan kyselyn toteutusta. Vastaukset pyydettiin merkitsemään 
janalle, jonka asteikko oli 1–100. Kyselyä ei pidetty liian pitkänä ja kysymykset olivat helppoja 
ymmärtää. Kyselyyn vastanneet kokivat, että käsitellyt asiat olivat heille tärkeitä. Osa vastaajista 
oli sitä mieltä, että merkintöjen tekeminen kartalle oli haastavaa muun muassa siksi, että omat 
tietokoneen käyttötaidot eivät ole kovin hyvät, he eivät muista tarkkoja kohteita tai eivät edes 
tiedä niitä, sillä ovat antaneet muiden hoitaa kartanlukemisen. Eräät eivät olleet jaksaneet tai viit-
sineet merkitä ”kaikkia kohteita samanlaisella pieteetillä”. Osa kritisoi kyselyä epäselväksi ja 
ehdotti kohdassa ”muu palaute”, että pelkkä alue- tai pistekohteiden merkitseminen olisi varmasti 
riittänyt. Vastauksista tuli myös ilmi, että kysely oli hankala löytää ja epäiltiin vastausprosentin 
sen vuoksi jäävän pieneksi. 

”Muu palaute” -kohtaan tuli jonkun verran yleisiä metsästystä koskevia kommentteja. Näistä val-
taosassa vaadittiin tai toivottiin, että merilinnustus valtion alueella jatkuisi myös tulevaisuudessa 
huolimatta esimerkiksi mahdollisista uusista luonnonsuojelualueista. Useat vastaajat kirjoittivat 
vastustavansa uusien luonnonsuojelualueiden perustamista merelle tai ylipäätään minnekään, ku-
ten seuraavasta käy ilmi: ”Pitääkö koko Suomi suojella sillä tavalla, että siellä ei voi metsästää, 
kalastaa, marjastaa, sienestää eikä pian liikkua jalankaan kuin erikoisluvalla. Suojelu- ja kiel-
toinnostuksessa pitäisi olla jonkinlainen tolkku. Onko järki karannut Suomesta lopullisesti?”. 
Eräs vastaaja nosti esiin pienpeto-ongelman. Hän epäili, että jos merilinnustusharrastusta valtion 
alueella rajoitetaan tai se kielletään kokonaan, niin pienpetopyytäjien innostus vieraslajien (mink-
ki ja supikoira) pyyntiin loppuu samalla. Eräs vastaaja ehdotti, että metsästyksen rajoittamisen 
sijaan tulisi harkita, olisiko järkevämpää rajoittaa huviveneilyä ja maihinnousua saariin pesimä-
kaudella. 

Metsästäjät myös kiittelivät sitä, että heidän mielipidettään ylipäätään kysytään, ja muutamat esit-
tivät toiveen, että kyselyn tuloksia hyödynnetään merialueiden käytön suunnittelussa. Yksi vastaa-
ja jopa jätti yhteystietonsa, koska olisi kiinnostunut keskustelemaan aiheesta lisää Metsähallituk-
sen edustajien kanssa. 
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3 Pohdinta 

Selvityksessä kartoitettiin Suomenlahdella ja Saaristomerellä tärkeiksi koettuja merilinnustusalu-
eita sekä näiden alueiden mahdollista palvelutarvetta Internet-pohjaisen karttasovelluksen avulla. 
Kyselyyn vastanneiden määrä oli noin 200, eli todennäköisesti vain Internetiä aktiivisesti käyttävä 
osa alueella metsästävistä merilinnustajista löysi kyselyn ja/tai osasi täyttää sitä. Esimerkiksi ky-
selyyn vastanneiden yleisin ikä on 21–40-vuotta, mikä on alhaisempi kuin keskimääräinen met-
sästyskortin haltijan ikä. On vaikea arvioida, kuinka paljon vastaajien iässä heijastuu alueen käyt-
täjien ikäjakauma ja kuinka paljon kyselyn toteutusmenetelmä, eli internetkysely, on vaikuttanut 
asiaan. Alueiden ja pisteiden merkitseminen oli palautteen perusteella joidenkin vastaajien mieles-
tä hankalaa tai liian työlästä, mikä saattaa vääristää tuloksia. Aineistosta on kuitenkin pyritty pois-
tamaan selvät ”klikkailuvirheet” eli ne kohteet, joiden piirtojälki oli epämääräinen (esim. alue 
ulottui pitkälle sisämaahan tai oli erikoisen muotoinen). 

Suosituimmat metsästysalueet sijaitsevat suurten kaupunkien edustalla: Helsingin, Inkoon, Van-
taan, Kirkkonummen ja Espoon saaristoon merkittiin kyselyssä runsaasti metsästyspaikkoja ja 
alueita. Toisaalta myös Hangon vesialueet nousivat kyselyssä tärkeiksi merilinnustuskohteiksi. 
Kaupunkien läheisyydessä sijaitsevien saarten suosio voi selittyä suurella paikallisella asukasmää-
rällä ja pyyntialueen hyvällä saavutettavuudella, eli on lyhyt matka mantereelta ulkosaaristoon.  

Metsästysmatka ei tavallisesti kestä kuin päivän, mutta enemmistö kuitenkin yöpyy matkallaan. 
Kyselyyn vastanneet metsästäjät eivät kuitenkaan tyypillisesti käytä majoituspalveluita vaan yö-
pyvät teltassa tai omalla mökillään. Ainoastaan 3 % vastaajista hyödynsi kaupallista majoitusta. 
Avoimista vastauksista tuli kuitenkin ilmi, että metsästysalueen läheisyydestä hankitaan erilaisia 
tarvikkeita (kuten polttoainetta veneen moottoriin ja ruokaa). Kaupallisten yritysten järjestämät 
metsästysmatkat Suomenlahdelle ovat tämän kyselyn valossa marginaalista toimintaa. 

Alli ja haahka ovat selvästi suosituimmat metsästyksen kohteet Suomenlahdella. Noin 60 % vas-
taajista ilmoitti metsästävänsä näitä lajeja. Selvitysalue on näiden lajien osalta kiistatta Suomen 
merkittävin alue, jolla pyyntiä voi harjoittaa valtion mailla ja vesillä. Kolmanneksi yleisin metsäs-
tyksen kohde oli sinisorsa, jota tavoittelee alueella noin neljännes vastaajista. Harvalukuisemmat 
lajit eivät ole selvityksen perusteella monenkaan metsästäjän tavoittelemaa saalista. Esimerkiksi 
sotkia ilmoitti pyytävänsä vain joka kahdeskymmenes vastaaja. Pyydettävien lajien lista on suh-
teellisen laaja. Selvitysalueella on näiden vastausten perusteella mahdollista harjoittaa monenlais-
ta vesilintujen pyyntiä, millä on oma arvonsa myös metsästyskulttuurin ylläpidossa ja rikastutta-
misessa. 

Valitettavasti saaliin määrää kartoittavan kysymyksen asettelu oli selvityksessä epäonnistunut. 
Vastauksista ei ollut mahdollista eritellä riittävällä tarkkuudella, minkä mittaiseen ajanjaksoon 
ilmoitettu saalismäärä viittaa. Epäselväksi jää myös se, tarkoittaako saalis yksittäisen metsästäjän 
vai koko metsästysporukan saalista. Näin ollen saalismäärien osalta selvityksen perusteella voi-
daan tehdä vain hyvin karkeita päätelmiä. 

Valtaosa vastaajista on sitä mieltä, että kävijämäärissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia viimeis-
ten 1–5 vuoden aikana. Toisaalta avoimista vastauksista kävi ilmi, että etenkin Helsingin edustalla 
hyvin tunnetuilla lintuluodoilla on runsaasti metsästäjiä, joidenkin vastaajien mukaan jopa ruuh-
kaksi asti. Harrastus on siis elinvoimainen ja mahdollisuuksia merilinnustukseen toivotaan jatkos-
sakin olevan riittävästi, jotta tiettyjen kohteiden kävijäpaine ei kasva liian suureksi.  

Selvityksessä arvioitiin myös merilinnustajien eniten käyttämiä paikkoja suhteessa perustettuihin 
luonnonsuojelualueisiin ja mahdollisiin suojelualueiden laajennuksiin tai mahdollisiin tuleviin 
suojelualueisiin. Suurin metsästyspaine keskittyy Uudenmaan alueelle, jossa sijaitsee Tammisaa-
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ren kansallispuisto sekä Långörenin ja Söderskärin luonnonsuojelualueet. Alueella on myös Natu-
ra 2000 -alueita, joita arvioidaan liitettäväksi perustettuihin suojelualueisiin tai mahdollisiin uusiin 
esitettäviin luonnonsuojelualueisiin Suomenlahtivuosi 2014 -selvitystyön yhteydessä. Vastaavasti 
myös Kymen ja Varsinais-Suomen merialueilla harrastetaan merilinnustusta myös perustetuilla 
luonnonsuojelualueilla ja Natura 2000 -alueilla, mutta metsästyspaine ei ole yhtä kova kuva Uu-
dellamaalla. 

 

 
Kuva 12. Metsästyspaikat sekä kansallispuistot ja Natura 2000 -alueet. © Metsähallitus 2015, © Maanmittauslai-
tos 1/MML/15. 

 

Avoimissa vastauksissa nousi erittäin voimakkaasti esille pelko siitä, että merilinnustus on niin 
sanotusti katoavaa kansanperinnettä, vaikkakin se on tärkeä harrastusmuoto, jolla on myös merki-
tystä esimerkiksi pienpetojen määrään. Jos linnustus kielletään tai sen harrastusmahdollisuudet 
vähenevät esimerkiksi uusien suojelualueiden vuoksi, niin metsästäjien into haitallisten minkkien 
ja supikoirien pyyntiin saattaa loppua kokonaan. Tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia saaristossa 
pesivien lintujen lisääntymismenestykseen, kun alueen pienpetokannat kasvavat. Pienpetohavain-
toja oli tehnyt noin kolmannes vastaajista. Muutama minkki- ja supikoirahavainto oli tehty myös 
ulkosaaristossa.  

Metsästysjärjestelyissä ei ollut vastaajien enemmistön mielestä mitään kehitettävää. Ainoat kehi-
tysideat koskivat alueen ruuhkaisuutta. Suosituille paikoille toivottiin lisää valvontaa ja ehdotet-
tiin jonkinlaisia vuoroja, jotta kaikilla halukkailla olisi tasavertainen mahdollisuus metsästää meri-
lintuja. Myös lisää valtion linnustusalueita toivottiin perustettavan tulevaisuudessa. 50 %:lla kyse-
lyyn vastanneista ei ole mahdollisuutta metsästää muualla kuin valtion tai kaupungin omistamilla 
merialueilla, sillä he eivät kuulu metsästysseuraan tai omista itse maata. Selvitysalueen suomia 
metsästysmahdollisuuksia pidettiin vastauksissa yleisestikin hyvin tärkeinä, mutta erityisen koros-
tunut merkitys näillä pyyntimahdollisuuksilla on tälle ryhmälle, jolla ei ole muita vesilinnustus-
mahdollisuuksia. Merialueen yleisten vesialueiden mahdollistama pyynti on erityispiirteineen 
merkittävää myös metsästyskulttuurin näkökulmasta. Esimerkiksi vesilintujen pyynti sisävesillä 
on kokonaan erilainen metsästysmuoto, joka kohdistuu myös paljolti eri lajeihin kuin merilinnus-
tus. 
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Muut kehittämistoiveet liittyivät metsästysalueiden palveluihin, vaikkakin moni totesi, että ei saa-
ristossa tarvita mitään erityisiä palveluita tai rakenteita. Jos vastaajat jotain palveluita kaipasivat, 
niin toivelistalla oli nuotiopaikkoja polttopuineen ja kiinnityspaikkoja veneille.  

Kysely tarjoaa arvokasta tietoa, joka on avuksi merialueen suunnittelussa ja metsästykseen liitty-
vien palveluiden kehittämisessä. 
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Kysymykset 

 
Suoraan kyselystä kopioitu teksti on kirjoitettu kursiivilla. 

Tervetuloa! 
Kerro kartalla, mitkä ovat merilinnustuspaikkojasi Suomenlahdella ja Saaristomerellä! 
Mitkä ovat sinulle merkittäviä paikkoja valtion alueilla ja yleisellä vesialueella metsästyksessä?  
Kyselyn alussa pyydetään vastaajan taustatiedot. Sen jälkeen on kaksi karttakysymystä, joissa voit 
paikantaa sinulle tärkeitä kohteita ja kertoa mahdolliset toiveesi metsästysjärjestelyjen suhteen. 
Lopuksi voit kertoa näkemyksesi tästä kyselystä.  
 
Aineiston hyödyntäminen 
Metsähallitus käsittelee kertynyttä aineistoa luottamuksellisesti. Tuloksia esitellään koosteina 
niin, että yksittäiset vastaukset tai merkinnät eivät ole yhdistettävissä vastaajaan. 
 
Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään Metsähallituksen maankäytön suunnittelussa ja metsäs-
tykseen liittyvien palveluiden kehittämisessä. Siksi on tärkeää, että merkitset kohteet mahdolli-
simman tarkasti ja totuudenmukaisesti.  
Suositeltavia selaimia ovat muut kuin Internet Explorer (IE 9-11 toimivia). 
Aloita kyselyyn vastaaminen painamalla alaosan "Seuraava" -painiketta. 
Lisätietoja ja tukea kyselyn käyttöön antaa Madeleine Nyman, madeleine.nyman@metsa.fi 
 
Taustatiedot: 
Sukupuoli 
Ikä 
Kotipaikkakunta 
 

Metsästysalueen kuvaus 
Merkitse kartalle alueita joilla käyt metsästämässä vesilintuja yleisellä vesialueella tai valtion 
alueilla saaristossa.  
1. Lähennä ensin kartta niin, että alue tulee sijoitettua mahdollisimman oikein. Lähennä- ja loi-
tonna-työkalut ovat kartan vasemmassa yläkulmassa (+ ja -). Voit liikuttaa karttaa hiirellä raa-
haamalla. 
2. Valitse sitten paikannustyökalu, ja merkitse alue kartalle. 
 
Aluekohteet piirrettiin kartalle polygonityökalulla 
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Kuvakaappaus polygonikohteiden piirtämisen jälkeen avautuvasta kyselystä, jossa tiedusteltiin 
metsästysmatkan kestoa, alueella liikkuvien määrän mahdollista muutosta, palvelutarpeita sekä 
mahdollisuutta metsästää muualla kuin Suomenlahdella.  
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Tärkeät metsästyspaikat saaristossa  
Merkitse kartalle metsästyspaikkojasi yleisellä vesialueella ja valtion alueilla saaristossa. 
1. Lähennä ensin kartta niin, että alue tulee sijoitettua mahdollisimman oikein. Lähennä- ja loi-
tonna-työkalut ovat kartan vasemmassa yläkulmassa (+ ja -). Voit liikuttaa karttaa hiirellä raa-
haamalla. 
2. Valitse sitten paikannustyökalu, ja merkitse alue kartalle. 
 
Kuvakaappauksista näkyvät kysymykset, joihin pistemäisten kohteiden merkitsemisen jälkeen 
vastattiin. 
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Kyselyn lopuksi vastaajia pyydettiin vielä arvioimaan itse kyselyä sekä antamaan palautetta liu-
kuasteikolla, joka ”tulosti” vastaukset numeroiksi 0 ja 100 välillä. 
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