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• Rengastajakokouksessa olin vahingossa tallentanut lopullisen esitelmäni uuden 
läppärini toiselle kovalevylle enkä tikulle… esitelmätilaisuudessa käytössä oli 
vain tikulla ollut samanniminen sekava esitelmäpohja.. Ei ollut aikaa ruveta 
kaivelemaan esitelmää läppäriltäni, joten vedin homman tuon vedoksen avulla.      
No asiat tulivat kyllä esille, mutta mm. kuvia ja perusteita puuttui.

• Tähän esitykseen olen täydentänyt ko. diat kommentein muidenkin 
selattavaksi. Tähän on tiivistetty lähes 1000 sivun päätös- ja lähdeaineisto. 

• Olen pienentänyt alkuperäisiä dioja, koska nyt nämä luetaan näytöltä. 

• Tätä kirjoitettaessa aihe on ajankohtainen, sillä 2015 lupa-anomuksia on sisällä. 
Jos alueellanne on jo myönnetty järjenvastaisia lupia, niin kannattaisi ottaa 
yhteyttä luvanhakijoihin ja keskustella asiallisesti ongelmakentästä.

• Toivoisin kommentteja ja lisätietoja näistä tai vastaavista epäkohdista. Annan 
mielelläni lisätietoja po. aiheesta. email> risto(at)juvaste.fi tai puh 050 3676167
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Poikkeuksellisista tappoluvista .. ym.   R.Juvaste  Jyväskylä 31.1.2015

Rengastajakokouksen VES-ryhmän esitelmä .. Jälkikommentoituna… 

• Samalla olen lisännyt dioihin omia kommentteja näihin sinisiin suorakaiteisiin, 
lisäksi olen korostanut joitakin tekstiosia lihavoiden ja/tai punaisella fontilla. 



Tätä tappamista ja (lokki)lintujen hallintaa käsittelin käsitellyt ammatillisessa 
lisensiaattityössäni ”Harmaalokit seuranamme”, josta on pärskeitä lokitseura-sivuillani 
Kirjasesta on minulla paljon lievästi värivirheellisiä kappaleita ja priimakappaleitakin, 
jos haluat  oman kappaleen ota yhteyttä, värivirhekappaleen saat postikuluhinnalla.
Toki kirjaa saa yhä Karelia ammattikorkeakoululta (julkaisut@karelia.fi).
Työssäni osoitin mm. lokkien suuret ja liikkuvat määrät, salmonellapelkojen 
mielettömyyden, karkottelujen ja ampumisen järjettömyyden kaatopaikoilla.  

Lokki- ja varislintujen hallinnasta

Vanha juttu, netissä lisää..
www.juvaste.fi
Risto >>lokitseura  suora > http://www.juvaste.fi/risto/lokitseura/

Ari-Pekka Auvisen hyvää työtä Oulussa !
(Linnut lehti: Auvinen Ari-Pekka, 2014: Torjuntaa 
kaatopaikalla vol.49 nr.2. s. 30-35)
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Ari-Pekka Auvisen juttu 
Linnut-lehdessä on 
lukemisen arvoinen. 
Tuholaistorjuja-firma lie 
ollut ainoa, joka hyötyi 
tehottomista paineilma-
ukkeleista ja linnnun-
rääkkäysverkoista ym. 
karkotteista.  

( Oulun Rusko 1/3 )

http://www.juvaste.fi/risto/lokitseura/index.htm
http://www.juvaste.fi/
http://www.juvaste.fi/risto/lokitseura/index.htm
http://www.birdlife.fi/julkaisut/linnut/haku/nayta_lehden_artikkelit.php3?etsittava_numero=2&etsittava_vuosikerta=49


Lokki- ja varislintujen 
hallinnasta Rusko 2/3
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Ruskossa tehtiin samat virheet kuin Kuopiossa ja Lahdessa. 
Mitään ei oltu opittu lisensiaattityöstäni, jossa ao. harvat verkot 
yms. oli todettu käyttökelvottomaksi. Rauhoittamattomia, 
rauhoitettuja ja uhanalaisiakin lintujen kitui kuoliaaksi verkoissa. 
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Eviran lupa: ”Laitoksella on järjestelmällisesti torjuttava lintuja, jyrsijöitä, 
hyönteisiä ja muita tuholaisia.” Mutta mitä se oikein tarkoitti? Sitä ei tiedetty! 
Olisiko torjuntaan riittäneet (tehottomat) haukankuvat, ilmapallot, hälytysäänet 
ja pelotuspaukuttelu? Ampuminenkin todettiin tehottomaksi jo aiemmin.

Lokki- ja 
varislintujen 
hallinnasta 
Rusko 3/3

Kaatopaikkojen lokkiongelmat poistuvat lähivuosina, sillä biojätettä ei saa mennä penkkaan. 
Paikoin (mm. Lahti, Hämeenlinna) se on jo tapahtunut: Jätteenpoltto muutti myös radikaalisti 
tilannetta Espoon Ämmässuolla: tammikuun 2015 laskennoissa paikalla alle 100 lokkia, 
aiemmin vastaavana aikana avovedellä tuhansia, vaikka niitä ammuttiin poikkeusluvin.  



• Poikkeaminen kiellettyjen välineiden käyttämiseksi
• Tällä hakemuslomakkeella haetaan myös lupaa poiketa muutoin kiellettyjen välineiden tai menetelmien 

käyttämiseen, mikäli se on vahinkojen estämisen kannalta tarpeellista.
• Rauhoittamattomien lintujen pesimäaikaiset rauhoitusajat
• varis, harmaalokki, merilokki, kesykyyhky ja räkättirastas Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin 

maakuntien alueella 1.5.—31.7., Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueella 1.4.—31.7. ja 
muualla maassa 10.3.—31.7.

• harakka Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntien alueella 
10.4.—31.7. ja muualla maassa 1.4.—31.7.

• korppi poronhoitoalueella 10.4.—31.7. (muualla maassa rauhoitettu koko vuoden)
• harmaalokkikoloniat koko vuoden

Metsästyslain 41 b §:n 1 momentin mukaiset poikkeusperusteet:
(OHJE! RASTITA SE POIKKEUSPERUSTE, JONKA PERUSTEELLA HAET POIKKEUSLUPAA JA 
PERUSTELE SE LOMAKKEEN LOPUSSA OLEVISSA KOHDISSA tai erillisellä liitteellä)
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Ensisijaisesti vahingonkärsijä hakee poikkeuslupaa Riistakeskukselta, jonka sivuilla on 
valmiit rasti-ruutuun lomakkeet ja ohjeet hakua varten. Yhteisluvan vahingot  ja 
pyydettävien lintujen määrät  esitettävä selkeästi osakaskohtaisesti !
Riistakeskus on metsästäjien palveluviranomainen, onko se puolueeton? 

Hakijana tulee ensisijaisesti olla vahingonkärsijän. Hän voi poikkeusluvan saatuaan sopia sen käytöstä 
valitsemiensa henkilöiden kanssa.  Yhteishakemuksessa tulee olla jokaisen osakkaan (vahingonkärsijän) 
yhteystiedot, selvitys vahingosta ja pyydettävien lintujen määrät selkeästi esitettyinä. Lisäksi yhteisluvan 
osakkailta tulee olla hakijana toimivalle henkilölle valtuutus poikkeusluvan hakemiseen

Pesinnänrauhoituksen poikkeuslupien haku 1/2



Poikkeuslupia saa Riistakeskuksesta jopa 5 vuodelle, jos muuta tyydyttävää 
ratkaisua ei ole  eikä päätös haittaa lajin suotuisan suojelutason säilyttämistä.  
Mahdolliset perusteet ovat seuraavat: 

31.1.2015

1) kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaamiseksi; 
2) lentoturvallisuuden takaamiseksi; 
3) viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja vesistöille koituvan vakavan vahingon estämiseksi; 
4) kasviston ja eläimistön suojelemiseksi; tai 
5) tutkimus- ja koulutustarkoituksessa, kannan lisäämis- ja uudelleenistutus-tarkoituksessa sekä 
tehdäkseen mahdolliseksi näitä varten tapahtuvan kasvatuksen. 
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• Lupia saa viidelle vuodelle. Voidaanko lupia perua tilanteiden muuttuessa ?
• Tarkoituksenmukaisuus eli poistuvatko vahingot/riskit poikkeuslupien avulla?
• Rauhoittamattomat lajit ovat valtakunnallisesti yleisiä (suotuisa suojelutaso),  mutta 

voidaanko alueen koko pesimäkanta luvittaa vuosi vuoden jälkeen tapettavaksi?
• Muita tyydyttäviä ratkaisuja usein on, mutta niitä ei huomioida tai tarkastella.    
• Mikä on vakava vahinko? Onko hakijan väite riittävä? Pitäisikö selvästi ylimitoitetut 

vahinkoilmoitukset huomioida lupamäärissä? Paalivahingot nyt ”vahinkomuotina”.
• Todelliset syyt? Huviammuskelu? Kenneltoimintaan saalista jopa kaupataan  (esim. 

hinta Turussa 6.2.2015 5 € / raato, ansiotoimintaa, toimitus myös Matkahuollolla)!  

Pesinnänrauhoituksen poikkeuslupien haku 2/2



• Koko kunta, 13 metsästysseuraa , 1.3.-31.7. , 5 vuotta (2014 – 2018)

• 800 varista, 300 harakkaa, 300 räkättiä ja 100 harmaalokkia  x 5 vuotta eli 7500 lintua

• 13 metsästysseuran yhteisanomus (88 karjatilaa, 2 marjatilaa, 2 turkistarhaa, 2 muuta)

• Seurojen metsästysalue 56700 ha, josta pyyntialue 33180 ha (rauhoitettua 23520 ha) 

• kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaamiseksi, viljelmille, kotieläimille, 
metsille, kalavesille ja vesistöille koituvan vakavan vahingon estämiseksi ja kasviston ja 
eläimistön suojelemiseksi 

Esimerkki 1  Parikkala    sivu 1/5 
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• Mielestäni tässä liki koko kunnan massatappohakemuksessa ei enää ole kyse 
poikkeusluvasta, vaan koko suojelun mitätöimisestä.  Ammuskella voi koko vuoden. 

• Lintuatlaksen mukaan Etelä-Suomessa pesii noin yksi varis- ja harakkapari per km2, 
mikä merkitsee, että 33 km2:n pyyntialueella varikset tapetaan  rauhoitusaikana yli 
10x ja harakat  5x ja kaikki harmaalokit (Parikkalan parimäärä 50-55 paria). Näin siis 
joka vuosi! Lisäksi ko. lintuja voidaan vapaasti tappaa muuna aikana (8kk).

• Kyseessä on metsästysseurojen yhteishakemus, ei vahingonkärsijöiden, jotka toki 
voisivat luvansaatuaan antaa toimenpiteet  seuroille. 

• Mitään vaihtoehtoisia toimenpiteitä ei ole tarkasteltu (esim. paalien suojaus)
• Vahinkokuvaukset ja toimenpiteet  ovat yleisluonteisia, eivät tilakohtaisia ja osin 

puuttuvat kokonaan.  Määrät ovat yhteisiä, ne pitäisi kohdentaa vahinkokohteille.

Hakemus



Esimerkki 1  Parikkala sivu 2/5                         Hakemuksen perusteluja 1/3  

• Eritoten harmaalokit osaavat pienryhmissä toimia erittäin tehokkaasti karjatilojen peltosaroilla 
hävittäen pesivien  lintujen pesimäpaikkoja ja poikasia (mm. kuovit, töyhtöhyypät). 
Harmaalokit, noin 4-7 linnun pienyhteistön päävartijat istuvat vartioimassa puhelin- ja 
sähkölangoilla, kun samanaikaisesti muut harmaalokin tekevät täsmäiskujaan pelloilla ja 
peltojen ojien tuntumissa pesivien lintujen pesiin. 

• Maatalouslaitteiden teknisen kehityksen myötä myös peltojen sarkaojien määrä on
vähentynyt, joten näin ollen sarkaojissa pesivien luonnonlintujen määrä on vähentynyt, joten 
olisi suotavaa, että aiemmin runsaslukuisesti sarkaojissa pesivien lintujen pesintää voitaisiin 
suojella poistamalla haittalintuja (harmaalokkeja, varislintuja)

• Tämän lisäksi haittalintujen määrän lisääntymisen takia haittalinnut pesivät ranta-alueiden 
läheisyydessä ja haittalintujen poikastensa ruokintavaiheessa haittalintujen emolinnut 
hävittävät järvialueella sorsalintujen, muiden vesilintujen  ja rantojen läheisyydessä pesivien 
pikkulintujen pesiä, ryöstämällä pesistä munat ja elävät poikaset.
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• Nämä kuvaukset osoittavat hakijan heikkoa luonnon ja lajien tuntemusta.  
Harmaalokit eivät käyttäydy kuvatulla tavalla.  Ne eivät istu edes kaatopaikkojen 
paksuilla kierrekaapeleilla. Kuvaus sopii kalalokeille, jotka ovat harmaalokin 
näköisiä, mutta eivät ryöstä pesiä vaan etsivät pelloilta matoja yms. 

• ”Haittalintujen” määrät eivät ole lisääntyneet, predaatio kuuluu luontoon.

Riistataloudelliset vahingot (riistalinnut ) ja muun luonnon kärsimät vahingot



• Rajan metsästäjien  esimerkkilaskelma: Paaleja rikkoutuu 400 kpl / 6 karjatilaa (n. 67 paalia/tila) 
ja yhden pilatun, vahingoitetun paalin arvo on 465 € (RJ komm.  paaleja on kaupan alle 40 
eurolla) - kun luvut suhteutetaan Parikkalan RHY:n alueen karjatilojen määrään,   rikottujen 
paalien määrään ja yhden paalin käsittelyyn liittyviin kustannuksiin niin saadaan laskelmaksi: 88 
karjatilallista + 2 marjatilallista ja 4 muuta eläinelinkeinoharjoittajaa = 94 tuottajaa, joiden 
tiloilla paaleja tuhoutuu keskimäärin n. 65 kappaletta per tila, yhteensä 6110 paalia joutuu 
vahingon kohteeksi, joten paaleihin kohdistuva taloudellinen vahinkoarvio on noin 3 miljoonaa 
euroa. 

• Sikatilan ja turkistarhojen tautiriskin hinta on erittäin varovaisen arvion mukaan 440 000 euroa 
per tila, mikäli hintaan lasketaan eläinten hoitamiseen,  siirtämiseen ja mahdollisesti 
lopettamiseen liittyvät kulut.

Esimerkki 1  Parikkala sivu 3/5 Hakemuksen perusteluja 2/3  
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• Paalilaskelma on aivan mieletön, eikä sitä voi yleistää kaikille tiloille. Paalin arvo 
465 €, vaikka niitä on kaupan alle 40 € !  Paaleja paikataan tai muovitetaan, mutta 
silti arvo menetetään. Linnut eivät varmasti tuhoa 40% Parikkalan paaleista, 
harmaalokit ei yhtäkään.  Tekeillä on tutkimus, jossa pääasiallisesti naakat on 
todettu paikoin ongelmiksi heti käärinnän jälkeen. Vaihtoehtoisia keinoja on mm. 
sijoittelu, peitto tai parin muovikerroksen lisäys  ongelma-alueilla.  

• Tautiriski on  heitto,  näitä tautivektoreita ei ole todettu.  Ainahan lintuja maalla 
on.  Ainakin tilakohtainen eläinlääkärin lausunto pitäisi olla väitteen perusteena.



Marjatilat
• Hyvin varovaisen arvion mukaan, keskivertoisen kesän aikana, yhdellä marjatilalla 

pilaantuneiden marjojen- ja hedelmien käsittely rasittaa tiloja noin 48 500 euron 
verran (sisältäen mm. pilaantuneet marjat ja hedelmät,  ylimääräinen valikointityö, 
hidasteet tuotteiden tuotantovaiheessa, kompostointi ja marjatuottajien ja -
keräilijöiden ansiomenetykset). Lisäksi menetettyihin vahinkoihin voidaan laskea 
marjatuottajien eri sidosryhmien kansantaloudelliset tuottavuusvajeet. 
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Esimerkki 1  Parikkala sivu 4/5   Hakemuksen perusteluja 3/3  

Arvio on ylimitoitettu, jos sadon arvoksi otetaan normaali 5 €/kilo, niin ko. yhden tilan 
vahinko vastaisi  noin 10 tonnin marjamäärää! Rastaat hakevat pelloilta poikasaikaan 
etupäässä matoja yms. (Räkättirastastutkimus Lahden Kujalassa 2011, 
www.metsanen.com). Saman tutkimuksen loppupäätelmiä on ”Havaintojen valossa 
räkättirastaiden ampuminen ainakaan pesimäaikana ei vaikuta merkittävästi mansikan 
satotappioiden torjunnassa.”

Vahingon estämiseksi (aiemmin) tehtyjä toimenpiteitä hakija kuvaa seuraavasti:
• Edellä mainituista toimenpiteistä (poistopyynneistä) huolimatta haittalintujen 

lukumäärä edelleen runsastuu ja muiden pesivien lintujen määrä vähenee”.

Vahinkoja on siis yritetty estää vain lintuja tappamalla, mutta hakija siis itse toteaa, 
että haetut toimenpiteet ovat tehottomia. Tämän kyllä osoittavat useat 
tutkimuksetkin, joita on esitetty liitteessä.

http://www.metsanen.com/


Esimerkki 1  Parikkala sivu 5/5 Riistakeskuksen päätös ja perustelut

Päätös,  8 (17) sivua, on hakemuksen mukainen määrien (7500 lintua / 5v) ja 
perustelujen osalta, päivämääriä korjattu hieman.  

• Varikset, harmaalokit ja harakat ovat alueella yleisiä ja ne aiheuttavat vakavaa 
vahinkoa alueen viljelmille, kotieläimille, marjanviljelylle ja pesivälle 
riistalinnustolle. Lisäksi varikset, harakat ja harmaalokit aiheuttavat alueella 
tautivaaran maa- ja kotieläintiloilla. 

• Räkättirastaat aiheuttavat vakavaa vahinkoa alueen marjaviljelmillä. 

• ..muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole (..vain mahdollisimman tehokas ko. lintujen 
tappaminen rauhoitusaikana on riittävän tehokas keino.. )
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• Miksi lintumääriä ei ole jaettu vahinkokohteille (joita on siis 94 eri kohdetta, joista 88 
on karjatiloja)? Lupa sallii liki vapaan ammuskelun, sillä tätä tappamista ei voi valvoa.

• Mielestäni on uskomatonta väittää, että näiden lintujen aiheuttamat vahingot ovat 
vakavia, kyllä kaikki linnut kuuluvat luontoon rauhoittamattomat  ja rauhoitetut 
vahinkoa aiheuttavat, myös predaattorit siinä kuin saaliitkin. Parikkalan lintukannat 
eivät poikkea normaaleista. 

• Erityisesti paalien suojaukseen on helppoja, halpoja muita tyydyttäviä vaihtoehtoja, 
jotka antavat suojaa muitakin vahingoittajia kohtaan ( naakat, korpit, jänikset jne.)



Esimerkki 2  Pohjanmaa   1/3
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Pohjanmaan ensisijaisina ongelmina ovat turkistarhat, joiden ongelmia halutaan 
hoitaa ampumalla poikkeusluvin harmaa- ja merilokkeja sekä variksia ja harakoita. 
Myös riistanhoidollisia poikkeuslupia anotaan ja Stormossenin jätteenkäsittely-
asemalle hygieniasyistä ja jätevedenlaadun pilaamisen estämiseksi!
Tarhojen ympäristöluvissa ei ampumista mainita keinona (pikainen googlaus) Esim. 
• Ymp.keskus päätös Evijärvelle 19.5.2009 LSU-2006-Y-315 (113) ”Lokkien tai muiden vahinkolintujen 

aktiivista torjuntaa ei lähialueen maankäyttö huomioiden katsota tarkoituksenmukaiseksi. ”

• AVI Päätös Lappajärvelle 9.12.2013 Nro 206/2013/1 >  ”Tarha-alueella tulee torjua lokkeja 
asianmukaisilla torjuntaan hyväksytyillä menetelmillä esim. langoilla tai lankaverkoilla.”  

• K-P:n lintutiet. yhdistyksen mukaan tarhoilla käy eniten nauru- ja kalalokkeja 
(tuhansia), lisäksi harmaa- ja selkälokkeja, mutta ei merilokkeja (tai harvoin).

• Saalistilastojen mukaan tarhoilla ja pelloilla on ammuttu pesintäaikana 
runsaasti ”merilokkeja” 2000-luvulla (vielä 2010 yli 800, 2011 yli 500, mutta 
2012 ja 2013 alle 100 yks), vaikka Lintuatlaksen mukaan Merenkurkun ja 
Kokkolan rannikolla pesi vuosituhannen vaihteessa noin 300 paria.

• Kälviältä on laskettu pesivänä  4 pari, mutta poikkeuslupa 90:lle merilokille.
• Aivan ilmeisesti saalissa on ollut paljon selkälokkeja, jotka hakevat ravintoa  ja 

tarhoilta ja joskus myös pelloilta.  Turkistarhojen (myrkkyvapaata ravintoa) 
ansiosta uhanalaisten selkälokkien kannat olivat 1990-luvulla ovatkin 
lähteneet po. alueella laskuun 2000-luvulla. Satelliittilokkeja ammuttiin 2009!



Esimerkki 2  Pohjanmaa    2/3    

Lintuyhdistykset saivat 2004 oikeuden valittaa poikkeusluvista. Pohjanmaan yhdistykset 
ovat viimevuosina valittaneet useista poikkeusluvista ja Maaseutuelinkeinojen 
valituslautakunta hylkäsi kaikki paitsi yhden. 

KHO hylkäsi kaksi valitusta 4.2.2014:  toinen salli mm. 100 harmaalokin ja 50 merilokin 
ampumisen tarha-alueilla ja toinen riistahoidollisilla syillä ampua kumpaakin lajia 40 
yksilöä pelloilla ja vesialueen pikkuluodoilla.   
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• Perustelut ovat olleet yleisluotoisia eikä vaihtoehtoisia keinoja tarkastella eikä aiempien 
vastaavien toimien vaikutusta tarkastella. 

• Tarhoilla ongelmiksi mainitaan hygieniahaitat ja kuvitteelliset tautiriskit. Ko. määrien poistolla 
ei voi olla todellista vaikutusta. Lisäksi tarhoilla on selvästi runsaslukuisemmin (jopa tuhansia) 
muita lintuja mm. kala- ja naurulokkeja sekä naakkoja. 

• Nimenomaan ”haittalintujen”  toimimista tautivektoreina ei ole todettu.  Jos ko. riski olisi 
todellinen, niin lintujen karkottelu ampumalla toisille tarhoille lisää tautiriskejä lintujen 
siirtyessä tarhalta toiselle. Tyypillisesti taudit leviävät rehujen välityksellä. 

• Myös rehu- ja pentuhävikki on mainittu perusteluina, mutta ammuskelu tarhalla lienee 
suurempi riski pentuhävikille kuin linnut, joihin eläimet ovat tottuneet. Linnut hakevat yleensä 
rehujätteitä ja pääsy rehulle voidaan estää verkoin joten rehuhävikki on mitätön. 

• On ristiriitaista väittää, että po. ”haittalintujen” saalistuspaine alueella olisi riistalinnuille ja 
niiden  pesinnöille poikkeava, sillä ne hakevat ravintonsa tarhoilta. Satelliittilokkitutkimuksin 
on osoitettu, että tarhoilla ruokailevat eivät hae ravintoa pelloilta tai vesialueilta.

• Paalien rikkomien taitaa olla uusi ”valituskikka”, lokit eivät riko paaleja, naakat ehkä.



Esimerkki 2  Pohjanmaa   3/3

• Stormossenin jätteenkäsittelylaitos (Mustasaaressa) anoo edelleen 5 v 
lupaa poistaa vuosittain 250 varista ja 350 harmaalokkia. Perusteena on 
mm. linnut voivat levittää tauteja kompostiin. Likaavat kattoja, joiden 
puhdistus maksaa. 2013 perusteena oli myös jätevesien pilaaminen!
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• Tiettävästi laitoksen ympäristölupa edellyttää, että jätteet tulee käsitellä 
siten että "vahinkoeläimille" ei tarjota ravintoa. 

• Aiempien valitusten johdosta tilanne on parantunut aiemmasta.   Vielä 2010 
tapettiin alueella poikkeusluvin 372 harmaalokkia ja 218 ”merilokkia” eli liki 
1/3 oli ”merilokkeja”. Tappolukuihin on varmasti sisältynyt paljon 
uhanalaisia selkälokkeja, sillä lähisaaristossa suhde on suuruusluokkaa 1/30 
ja selkälokit hakevat mielellään ravintoa kompostialueilta.

• Kuitenkin yhä on selvä riski osua selkä-, kala- ja naurulokkeihin, jotka 
yhdessä muodostavat pesintäaikaan yleensä selvän enemmistön alueen 
linnuista.  Muutaman harmaalokin ja variksen poisto ei vaikuta 
kokonaismääriin kuin hetkellisesti karkottaen. 

• Tappaminen ei poista alueen puhdistuskuluja  eikä aiheuta säästöjä. Esitetyt 
kulut ovat jäteaseman normaalia toimintaa.



Tyydyttäviä vaihtoehtoisia keinoja on.. Muutamia esimerkkejä.

• Turkistarhat: Rehunsaannin estäminen käyttämällä 
varjotaloissa verkkoja ja harjanaruja. Paaliverkotkin riittää.  
Tutkittiin 2014 toimivaksi Vallanin tarhoilla (30 km varjotaloja).

• Rehupaalit:  Sijoittamalla paalit metsän reunaan, pystyyn ja 
tarvittaessa käärimällä pari lisäkerrosta tai jopa peittämällä.  
Todettu toimiviksi mm. agronet.fi-keskusteluissa, nokkimisongelma 
(lähinnä naakat) on vain hetkellinen, pari viikkoa käärinnästä. 
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• Jäteasemat:  Ruokinnan lopetus eli biojätteen asiallinen käsittely ja välitön peitto, 
tarvittaessa käsittelyalueiden kattaminen tai metalliverkkojen ja -lankojen käyttö 
sekä lepäilypaikkojen poisto mm. risuttamalla tai istumaestein. 
Lintumäärät romahtivat mm. Hämeenlinnan Karanojalla, Lahden Kujalassa ja nyt jopa 
Ämmässuolla. Kulut ovat marginaalisia liikevaihtoon verrattuna ja yleishygienia paranee. 

• Hygienia- ja terveysriskit:  Lintujen ulosteet sinänsä eivät ole ongelma, mutta niistä 
tehdyt bakteeriviljelmät kyllä. Hyvä käsi- ja työhygienia myös rehun käsittelyssä 
poistaa ongelmia. Lintujen ammuskelu ja karkottelu lisäävät häiriöitä ja tautiriskejä. 
Satojenkaan lintujen tappaminen ei havaittavasti  muuta lintujen kokonais-määriä, mutta 
lisää lintujen vaihtuvuutta. Jos omat paikat on OK, niin ”omat linnutkin” pysyvät puhtaina.

• Riistanhoito ja viljelmät: Ampumisen vaikutus  on hetkellinen tai merkityksetön. 
Predaattorit kuuluvat luontoon. Poikasaikaan rastaat hakevat mansikkapelloilta 
ensisijaisesti matoja. Haukkojen pesintää voi auttaa tekopesin. Riistatutkimuksia 
liitteenä, myös Lahden Kujalan Räkättirastastutkimus 2011 on tutustumisen arvoinen.

http://www.metsanen.com/raportit/RAKATTIRAPORTTI-120513.pdf


• Yleisluonteiset vakioperustelut yleensä riittävät monivuotisiinkin lupiin, ei vaadita 
selvityksiä ehkäisevistä tai vaihtoehtoisista toimenpiteistä eikä yksityiskohtaisia laskelmia 
kustannuksista (vakavista vahingoista). Tilanteet voivat muuttua.

• Ei vaadita selvitystä lintumääristä ja -lajistosta sekä muutoksista. Lajituntemus on usein 
riittämätön, joten sekaannuksia esim. lokkilajeissa ja kyyhkyissä esiintyy. Lintuharrastajat 
voisivat tehdä laskentoja. 

• Kun lajiselvityksiä ei ole, niin ”haitan” korrelointi vain ”vahinkolintuihin” on kestämätön 
peruste tappamiselle. Kohteissa on aina runsaasti ja yleensä enemmistö muita lajeja. 

• Riistansuojeluperusteita käytetään, vaikka rauhoittamattomien kannat ovat normaaleja ja 
esim. turkistarhoilla ja jäteasemilla ruokailevat ”haittalinnut” eivät predatoi riistalintuja.

• Toimien tarkoituksenmukaisuus, ei perustella niillä saatavia vaikutuksia. 

• Toimiin ei monesti sisälly karttoja toimialueista (pyynti- ja vahinkoalueet). Pahimmillaan 
luvilla voi ammuskella laajoilla alueilla, joiden valvonta mahdotonta.

• Vahinkoperustein saalista pyydetään ja jopa kaupataan kenneltoimintaan.   

• Lajinmääritysvirheet pyynnissä. Uhanalaisen selkälokin suojelemiseksi lokkien 
pesinnänrauhoitus tulisi ulottaa 15.9. asti, tällöin rauhoitetut lokit olisivat pääosin 
lähteneet ja sorsanmetsästyksessä niitä ei sorsien puutteessa ammuttaisi ”meri- ja 
harmaalokkeina”. Nuoria lintuja ei voi ollenkaan tunnistaa ampumatilanteessa, eikä usein 
aikuisiakaan, varsinkaan hämärällä. Aivan varmasti paljon selkälokkeja ammutaan 
merilokkeina ja kalalokkeja harmaalokkeina. 
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Yhteenveto poikkeuslupakäytänteiden ongelmista 
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Tässä enWikin-opastustaulut meri- ja selkälokkien määrittämiseksi. Huomatkaa, että sävyt vaihtelevat.
Aikuiset ovat tässä ”helppoja”, mutta tuskin ampumistilanteessa, sillä kokoa ei voi käyttää  määritykseen.  

Linkki >http://en.wikipedia.org/wiki/Great_black-backed_gullLinkki >http://en.wikipedia.org/wiki/Lesser_black-backed_gull

Selkä- ja merilokin tunnistus on vaikeaa, ampumatilanteessa usein jopa mahdotonta! 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Greater_Black-backed_Gull_from_the_Crossley_ID_Guide_Britain_and_Ireland.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lesser_Black-backed_Gull_from_the_Crossley_ID_Guide_Britain_and_Ireland.jpg
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Tässä muutamia aikuisia meri- ja selkälokkeja tunnistettavaksi!  Näin kuvista sen pitäisi  olla helppoa.. 
toisin kuin liikkuvan linnun tähtäimen takaa.  Ruskeasävyisten, muuntelevien nuorten yksilöiden 
tunnistus on usein ongelmallista määrittäjämestareillekin, silloin ovat mukana harmaalokkilajitkin!
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• Upea frakkipukuinen selkälokki on suomalaisin lintumme. Suhteellisesti suurin osa (noin 1/3) 
mustaselkäisen nimirodun (Larus f. fuscus) kannasta pesii Suomessa (2013 arvio 7300 paria).

• Selkälokkimme pesimäkannat ovat pudonneet noin 50 vuodessa alle puoleen ja parimäärät 
ovat yhä laskussa.  Ympäristömyrkyt ovat olleet eräs syy romahdukseen, varsinkin 
Suomenlahdella.  Voimakkaasta taantumisesta johtuen selkälokki kuuluu uhanalaisiin 
lintuihimme (Vaarantuneet, VU). Sen suojeluarvo on 757 €.

• 2000-luvulla voimakkainta väheneminen on ollut Vaasan seudulla ja Pohjanmaalla. Osasyynä 
lienee ampuminen merilokkina, sillä alueella on saalistilastojen mukaan ammuttu 
pesimäkantoihin verrattuna suhteettoman paljon merilokkeja, myös poikkeusluvin.  Aikuisten 
pesivien lintujen ampuminen on erittäin haitallista populaatioille. 

• Selkälokki muuttaa talveksi pääosin keskiseen Afrikkaan. Ilmaston lämpeneminen on myös 
uhka selkälokillemme, sillä kaukomuuttajana se ei pysty aikaistamaan pesintäänsä 
harmaalokkien lailla. Myöhäisten pesintöjen poikastuotto laskee huomattavasti mm. 
kesäkuussa voimakkaasti lisääntyvän veneilyn ja muun häirinnän takia.

Lähteitä: 
1) BirdLife: Selkälokkikartoituksen tulokset 2013 
>http://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/selkalokki-2013-tulokset.shtml

2) BirdLife: Selkälokki oli vuoden lintu 2013
> http://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/selkalokki.shtml

3)  Luke/RKTL:Selkälokki > 
http://www.rktl.fi/riista/pienriista/vesilinnut/selkalokki.html

Uhanalainen selkälokkimme

http://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/selkalokki-2013-tulokset.shtml
http://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/selkalokki.shtml
http://www.rktl.fi/riista/pienriista/vesilinnut/selkalokki.html
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Riistapredaattorien poiston vaikutustutkimuksia http://www.birds.cornell.edu/crows/removal.htm

Johtopäätös: se ei toimi (General conclusion: it doesn't work.)
1. Broyer, J., J. Y. Fournier, and P. Varagnat. 1995. Effect of carrion crow (Corvus corone) reduction on predation on artificial 

anatid (Anatidae) nests. Gibier Faune Sauvage 12: 95-107. Removal of crows caused little change in predation on artificial 
duck nests. No changes in predation rates were seen in the first year, but in the second year of removal predation on early 
(May) nests decreased. Predation rates on late nests (June) were unaffected in either year, being compensated for by 
predation by other species.

2. Chesness, R. A., M. M. Nelson, and W. H. Longley. 1968. The effect of predator removal on pheasant reproductive success. 
Journal of Wildlife Management 32: 683-697. The authors removed skunks (Mephitis mephitis), raccoons (Procyon lotor), and 
American Crows, and got a gradual decline in predation on pheasant nests over three years. The effect of predator removal 
had no carryover benefits one year after removal. They found no conclusive effect on the presence of young pheasants in late 
summer. They concluded that predator removal was not economically supportable, even if the fall pheasant chick numbers 
increased (which they didn't).

3. Clark, R. G., D. E. Meger, and J. B. Ignatiuk. 1995. Removing American Crows and duck nesting success. Canadian Journal of 
Zoology 73: 518-522. Nesting success of ducks in two areas where crows were removed did not differ from that of two control 
areas. Removing only one of a community of predators has no effect in increasing reproduction and survival of the prey 
species.

4. Parker, H. 1984. Effect of corvid removal on reproduction of willow ptarmigan and black grouse. Journal of Wildlife 
Management 48: 1197-1205. The authors removed Hooded Crows (Corvus corone cornix), Common Ravens (Corvus corax), 
and Black-billed Magpies (Pica pica) from Willow Ptarmigan (Lagopus lagopus) and Black Grouse (Lyrurus tetrix) nesting 
habitat. In ptarmigan habitat, the removal of corvids resulted in increased nest success in only one of the four years. Chick 
mortality, production, and nesting densities did not change in any year. Estimated Black Grouse nest loss was lower, but chick 
mortality and production were unaffected. Compensatory nest predation, probably by ermines (Mustela erminea), occurred in 
the absence of corvids. They concluded that corvid removal was not an effective management technique for increasing game 
bird production.

5. Parr, R. 1993. Nest predation and numbers of Golden Plovers Pluvialis apricaria and other moorland waders. Bird Study 40: 
223-231. Carrion Crows and Common Gulls (Larus canus) were removed from a moorland in Scotland to test whether the nest 
predators were responsible for declining European Golden-Plover populations. The removal of crows and gulls had no effect 
on plover or other breeding shorebird population. An increase in fox predation was noted that compensated for the removal 
of the avian predators.
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http://www.birds.cornell.edu/crows/removal.htm


Kiitos, suojellaan selkälokkeja !!
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