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Lisäselvityksiä valitukseen     LIITE 1   
 

Valituslausunto Suomen riistakeskuksen poikkeuslupapäätökseen 24.3.2016  Nro 
2016-3-350-00026-6  koskien Kangasalan Erämiehet ry:n hakemusta varisten, hara-
koiden ja harmaalokkien ampumiseen metsästyslain (615/1993) 41 b §:n 1 momentin 
1 kohdan perusteella.  
 

Olemme erikseen laatineet tämän liitteen yhdessä FL, DI Risto Juvasteen kanssa seuraavat täyden-

tävät erilliset selvitykset ja laskelmat vastineeksi Suomen riistakeskuksen päätökseen. 
 

Kohteet: 

Lupaa haetaan kolmelle toisistaan erillään olevalle kohteelle: 1) Tarastenjärven kaatopaikan lähei-

syyteen Kangasalla, 2) Säkkölänjärven läheisyyteen Kangasalla ja 3) Kangasalan Kesoon. 

 

Myönnetyt määrät ja ajat vuosille 2016, 2017 ja 2018 kullekin seuraavasti: 

Varis 300 kpl, 10.3. - 08.05. ja 01.06. - 31.07. (2016 01.05 alkaen) 

Harakka 50 kpl, 01.04. - 08.05. ja 01.06. - 31.07. (2016 01.05 alkaen) 

Harmaalokki 150 kpl 10.04. - 08.05. ja 16.07. - 31.07. (2016 01.05 alkaen) 

Poikkeusluvan nojalla voidaan pyytää Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen sekä Kangasalan 

Kesossa sijaitsevien maatilojen vahinkokohteiden läheisyydessä hakemuksen karttaliitteissä maini-

tuilla kohteilla/ampumapaikoilla. 

 

Poikkeusluvan myöntämisperusteita ovat: 

Kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaamiseksi (varis, harakka ja harmaalokki) 

Viljelmille, kotieläimille, metsille ja vesistöille koituvan vakavan vahingon estämiseksi (varis ja 

harakka) ja kasviston ja eläimistön suojelemiseksi (varis, harakka ja harmaalokki) 

 

Lisäksi sallitaan poikkeuksellisesti ko. aikoina ääntä synnyttävän koneellisen laitteen käyttäminen. 

 

Poikkeusluvan myöntämisperusteet ovat virheelliset, sillä metsästyslain (615/1993) 41 b §:n 1 

momentin 1 kohdan edellytykset eivät toteudu, koska muita tyydyttäviä ratkaisuja on ja kan-

santerveys, yleinen turvallisuus ja lentoturvallisuus eivät ole uhattuina, eikä vakavia vahinko- 

ja eläinriskejä ole.  

 
Olemme erikseen laatineet tämän liitteen yhdessä FL, DI Risto Juvasteen kanssa. Tämä sisäl-

tää seuraavat täydentävät erilliset selvitykset ja laskelmat vastineeksi Suomen riistakeskuksen 

päätökseen. 

 

Tiivistelmä: 

Selvitykset osoittavat, että riistakeskus on perustanut päätöksensä virheellisiin lähtötietoihin eikä 

ole riittävästi huomioinut toimenpiteiden vaikutuksia eikä vaihtoehtoisia toimia. Poikkeusluvan 

perustelut eivät ole kestäviä. Poikkeusluvan mukainen toiminta voi tämän selvityksen mukaan jopa 

lisätä tautiriskejä.  
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Lisätietoja tähän liittyen antaa sen pääasiallinen laatija Fil.lis.(biologia), DI (koneenrak.) 

Risto Juvaste , Viljakaari 4, 80510 Onttola,  050-3676167   email: risto@juvaste.fi    web   

www.juvaste.fi  (>risto) Risto Juvaste on eläkkeellä vuodesta 2009 ympäristöteknologian yli-

opettajan toimesta Karelia ammattikorkeakoulusta. Hän on toiminut rengastajana vuodesta 

1960 ja erikoistunut lokkitutkimukseen 1980-luvulla. Hän on erityisesti tutkinut jäteasemien 

lintuhallintaa ja niiden populaatioita lukurengastuksen avulla 1993 alkaen. Hän on tehnyt 

aiheesta 2001 Joensuun yliopistossa ammatillisen lisensiaattityön ”Harmaalokit kaatopaikoil-

la  -populaatiot, ympäristövaikutukset ja hallinta”, johon liittyvät aineopinnot käsittelivät ym-

päristönsuojelua, kala- ja riistabiologiaa sekä toksikologiaa. Parhaillaan hän työstää väitöskir-

jaa selkälokeista ja niiden suojelusta (Liitteet 5a ja 5b). 
 

 

 

 

Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry   

Jukka T. Helin (Puh. joht)  

PL 482     

33101 Tampere      

sähköposti: pily@pily.fi tai  (jukka.helin@kotiposti.net)  

puh. 050-356 3231  

 

  

mailto:risto@juvaste.fi
http://www.juvaste.fi/
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1  Kommentit lupahakijan perusteisiin (perusteet osin virheellisiä) 

 

1.1.Yleistä  

 
Seuraavassa tarkastellaan riistakeskuksen perusteluja päätöksen järjestyksessä. Riistakeskuksen 

perustelut on kopioitu aihekohtaisesti kunkin aiheen alkuun. Lisäksi on kommentoitu alkuperäisiä 

hakemustekstejä ja lisäselvityksiä. 

 

Poikkeuslupia tulee myöntää poikkeustilanteisiin eli jos joku poikkeuksellinen tautitilanne on päällä 

tai uhkaa ja rajata alueelle, jossa tilanne on normaalista poikkeava.  Alueen linnustoa on seurattu 

tarkasti jo yli kaksi vuosikymmentä, eivätkä po. lintujen määrät ole nyt mitenkään poikkeuksellisia, 

ei Tarastenjärvellä eikä vesialueilla eikä maaseudulla (laskennat 1999 - 2015, Juvaste & Koskinen, 

2016). Mitään erityistä tautiuhkaa ei ole variksista, harakoista ja harmaalokeista ei ole. Mikäli eri-

tyinen zoonoosiepidemia tai uhka olisi päällä, niin lintuinfluenssatilanteessa lintujen vähentäminen 

pitäisi kohdentaa erityisesti sorsalintuihin, jotka ovat merkittävästi yleisempiä HPAI-lähteitä. Sal-

monellojen ja kampylobakteerien yms. osalta runsaslukuisemmat naakat ja naurulokit ovat yhdys-

kuntalintuina selvästi suurempi riski, mutta tällä hetkellä ei niidenkään osalta ole erityisriskiä. Myös 

useat tavalliset pikkulinnut (mm. peipot ja varpuset) kantavat em. zoonooseja, eikä niitäkään vaadi-

ta satunnaisesti ammuttavaksi. Bakteeritautien osalta suurimpia prevalensseja tavataan vaihtoläm-

pöisillä eläimillä (Evira, zoonoosit).  

Maanviljelyyn liittyy myös normaaleja hävikkejä. Varislinnut voivat rikkoa paaleja, mutta kaikki 

hävikki ei johdu linnuista, vaan paalihävikkiä tulee myös jyrsijöistä ja käsittelyvirheistä. Lintujen 

osalta on keskusteluissa ja alustavissa tutkimuksissa pahimpana ongelmana pidetty naakkoja. Ha-

kemuksessa ja selvityksissä kaikki vahingot on kohdistettu variksiin ja harakoihin.. Paalivahinkoja 

lienee yliarvioitu, sillä aina ei koko paali tuhoudu ja niiden markkinahinnat ovat 20 - 30 €, ei 50 € 

per paali (http://www.ilmoitusopas.fi/maatalous/rehupaaleja.html). Lisäksi naakkavahinkoihin voi 

hakea korvauksia ely-keskukselta. Vahinkoja vähentäviä tyydyttäviä vaihtoehtoisia keinojakin on, 

mm. muovikerrosten lisääminen, suojapeitteiden ja lankojen käyttö sekä suunnitelmallinen käyttö-

järjestys ja sijoittelu ovat yleisesti käytettyjä keinoja. Tarvittaessa pieniä reikiä voi teipata. Poikke-

uslupa-ajan osuus vuosivahingoista on pieni. Kaikkiaan vahinkojen osuus poikkeuslupa-aikana tila-

kohtaisesti on keskimäärin alle 100 €, mikä ei ole vakava vahinko verrattuna tilojen liikevaihtoon ja 

naakkojen osalta voi hakea korvauksia. Haitta ei kattane edes metsästyskuluja. 

 

1.2. Tautiriskeistä  
 

Riistakeskus perustelee ensin päätöstään referoimalla terveysviranomaisen lausuntoa: 

 

Rauhoittamattomat linnut aiheuttavat taloudellista haittaa sekä hygieniahaittoja levittämällä jätteitä kaatopai-
kan aitojen ulkopuoliseen ympäristöön, saastuttamalla viljasiiloja. Merkittävä populaatiotihentymä on myös 
tautien leviämisen kannalta otollinen alue. 

 
Hakemuksessa tarkoitettujen lintujen esiintyminen ja niiden aiheuttamat vahingot hakemusalueella: 
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Tarastenjärven jätteenkäsittelylaitos ylläpitää hakemusalueilla runsaita varis-, harakka- ja harmaalokkikanto-
ja. Linnut levittävät terveysviranomaisen antaman lausunnon mukaan jätteitä maastoon kilometrin säteellä 
jätteenkäsittelylaitoksesta sekä aiheuttavat tautiriskin. Lokkiparvet kerääntyvät iltaisin lähistön järville. 
 

VASTINE:  

Yllä oleva lausunto ei voi olla peruste ampumisille. Totta kai linnut hakevat ruokaa jäteasemalta, 

jos sitä on siellä tarjolla. varis-, harakka- ja harmaalokkikantoja Linnut eivät kuljettele roskia ympä-

ristöön, vaan lähialueen roskaantuminen johtuu myrskyista ja trombeista. Riistakeskus ja hakijat 

eivät yksilöi tai kohdenna tautiriskejä. Mitään poikkeuksellisia epidemioita ei ole ollut Tarasteella 

ja tilastojen mukaan lähistöllä. Tottakai lokit kerääntyvät pesimäalueilleen, mutta kannat eivät ole 

poikkeuksellisia (ks. Liite2). 

 

Koska terveysviranomaisen lausunto oli yleisluontoinen, niin pyysin asiaan tarkennuksia ao. terve-

ysviranomaiselta eli EEL Anne Woivalinilta. Alkuperäinen lausunto tarkennuspyynnöin ja terveys-

viranomaisen täsmennyksin on esitetty liitteessä. Liitteen loppuun on lisätty vielä taustadataa ja 

kommentteja ao. kohtiin (Liite 2).  Lisäksi tässä lausunnossa (kohta 2) on esitetty mm. riskianalyysi 

salmonellan ja lintuinfluenssan osalta. 

 

Lausunnon lopussa on todettu, että po. kolme kohdelajia muodostaa vain murto-osan alueen lintu-

populaatiosta, joka kokonaisuutena muodostaa alueen tautiriskin.  On vääristävää pyrkiä vähentä-

mään vain niitä tautiriskien takia. Keväisin jäteasemalla ja pelloilla naakkojen ja nauru- ja kalalok-

kien määrät ylittävät kohdelajien määrät.  Lintuinfluenssojen takia sorsalintujen (riistalintuja) vä-

hentäminen olisi tehokkainta. Kaikki lienevät myös yhtä mieltä siitä, että muutaman sadankaan lin-

nun ampuminen valtavasta, osin kevätmuuton aikaisista parvista, ei vaikuta millään lailla harmaa-

lokkipopulaatioihin eikä merkittävästi vähennä tartuntariskiä. Lyhytaikaisen pelottelun vaikutuksis-

ta olen aivan toista mieltä. Linnut siirtyvät lähialueille ja lisäävät haittoja siellä. Rauhassa ollen ne 

aterioivat biojätteillä ja siirtyvät sitten kauempana sijaitseville pesimäalueilleen aiheuttamatta häiri-

öitä. Mikäli ne eivät saa ravintoa jäteasemalta niiden on etsittävä sitä muualta, esim. pelloilta, jol-

loin ne paaleja tähystyspaikkoina käyttäessään voivat myös satunnaisesti nokkia paaleja. Tällöin ne 

voivat joutua etsimään ruokaa maatilojen rehujätteille tai taajamista. 

 

Työntekijöillä ja asiakkailla Tarastenjärven jäteasemalla ei ole poikkeuksellista tautiriskiä. Jätease-

man henkilökunnan poissaolot ovat olleet alhaisia eikä mitään poikkeuksellisia epidemioita ole 

esiintynyt. (Satu Kuutti 12.4.2016). Todellinen terveysriski mitätön, eikä niitä ole osoitettu millään 

jäteasemalla. Jätteet itsessään ovat suurempi riski ja aiheuttavat pöly- ja homeriskejä. Kaatopaikan 

tai kompostien riskit eivät kasva lintujen takia. Hygieniasta ja suojavälineistä on huolehdittava 

myös sisätiloissa.  Lintujen määrä on vähentynyt ja vähenee edelleen mikäli jätteenkäsittely on oh-

jeiden ja asetusten mukaista. Missään tapauksessa ne eivät kasva. Asiakkaiden aikana nähtävät lin-

tumäärät lisääntyvät, sillä ampumisen karkottamat lintumassat saapuvat paikalle kaikki kerralla 

ampumisen päätyttyä. Muutaman kymmenen linnun ampuminen tuhansien lintujen vaihtuvista lin-

tumassoista ei vähennä asiakkaiden aikana paikalla havaittavia lintumääriä. 
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1.3. Yleinen turvallisuus ja valitukset  lähialueilta 
 

Myös Tarastenjärven kaatopaikan lokkien kirkuminen on alueella koettu häiritsevänä. 

 

VASTINE: 

Todettakoon, että kyseessä eivät ole harmaalokit, vaan uhanalaisluokitellut naurulokit. Harmaalokit 

kaklattavat ajoittain. (ks. Liite 2). Lintuhaittoja on käsitelty lokki- ja varisraporteissa (Juvaste ja 

Koskinen, 2016), jota referoidaan seuraavassa.  

 

Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen vanhoista YVA-kommenteista ilmenee, että alueen asuk-

kaat ovat olleet ”huolestuneita” jätteenkäsittelykeskuksen lokkimäärien kasvusta (liite 1). Mielipi-

teitä saattaa korostaa alueen asukkaiden halu vastustaa jätteenkäsittelykeskuksen lähisijaintia 

(NIMBY = ”ei minun takapihalleni”). Alueen pesimäpopulaatioissa ei merkittäviä muutoksia ole 

tiedossa.  

 

Sen sijaan esiaikuisten harmaa- ja selkälokkien määrät ovat nousseet ja näistä muodostuvat lokki-

parvet ovat kasvaneet varsinkin leutoina talvina. Esiaikuisten määrän lisääntyminen Tarastenjärven 

jätteenkäsittelykeskuksen alueella viime vuosina johtunee pienkaatopaikkojen sulkemisesta ja myös 

Lahden Kujalan jäteaseman karkotuskokeiluista ja kompostointilaitosten käyttöönotosta sekä var-

sinkin Lahden lajitteluterminaalin (LATE) käyttöönotosta 2009 alussa.  

 

Tyypillisesti lokit yhdistetään Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen, vaikka kyseessä olisivat 

vähän kaatopaikka-ravintoa käyttävät rauhoitetut kala- tai naurulokit. Esimerkkinä tämäntyyppises-

tä ristiriitatilanteesta voidaan pitää valituksia esim. Teiskon Kaletonjärven naurulokkiyhdyskunnas-

ta (T. Mikola, puh.kesk. 25.3.2003). Kyseessä on lintujärven tyyppinen lahti, jonka ruohikkoluodol-

la pesivä kolonia ei tarvitse kesäaikana Tarastenjärveä ravinnonhankinnassaan. Naurulokkien pari-

määrät ovat viime vuosikymmeninä voimakkaasti laskeneet ja siksi tämä kolonialaji on otettu uhan-

alaisluokitusten ryhmään silmälläpidettävät (NT). Näsijärven eteläosan naurulokkien kokonaismää-

rät ovat pysyneet pitkään lähes vakioina (alle 200 paria), eikä mitään suuria kolonioita esiinny, 

vaikka kolonioiden parimäärät vaihtelevatkin vuosittain. (Hannu Nyström, tiedonanto 21.11.2013). 

 

Vastaavia kommentteja laitureiden yms. likaantumisesta ja lokkien määrän lisääntymisestä on tullut 

myös läheiseltä Niihamanlahdelta. Onkin ilmeistä, että kaatopaikalta tulevat lokit usein pysähtyvät 

tälle lähimmälle lahdelle peseytymään ja lepäilemään, ennen siirtymistään ulkoluodoille, jotka ovat 

niiden varsinaisia lepäily- ja yöpymisalueita. Lahden keskiosilla uiskentelevat lokit eivät aiheuttane 

merkittäviä haittoja. Rannoilla ja laitureilla lepäilyä voidaan tarvittaessa hallinnoida erilaisin lepäi-

lyestein. Näitä ovat mm. langat ja risutukset. 

 

Uutta ympäristölupaa haettaessa ei tullut vastaavia valituksia (Pirkanmaan ympäristökeskuksen 

ympäristölupapäätös 31.5.2006) eikä valituksia lähiasukkailta viime aikoina muutenkaan (Elina 

Tiira, suull. kommentti 14.1.2011). Tarastenjärven ja Ruutanan (Onkijärvi) alueiden osayleiskaavo-
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jen valmisteluissa lokit mainitaan yleisluontoisesti ”haittalokeista”, mutta kommentit ovat lajien 

osalta epätarkkoja ja perustuvat ehkä maksimimääriin.  

 

Kaatopaikoilla ruokailevien lokkien ja ihmisten välistä ongelmakenttää ja lokkien hallintaa on tut-

kittu mm. Lahdessa (Juvaste 2002) ja Kuopiossa (Eerikäinen 2007). Näiden perusteella ongelmia on 

usein liioiteltu. Tässä voidaan kuitenkin todeta, että suuristakaan lokkimääristä ei ole merkittävää 

uhkaa ihmisten terveydelle. Lintujen ulosteissa esiintyvät salmonellatyypit ovat yleensä lintujen 

omia tyyppejä ja bakteerimäärät pieniä. Siten ne ovat ihmisille haitattomia, ellei niitä ”viljellä” ruo-

kaan eli esim. levitetä huonon käsihygienian kautta lämpimässä säilytettäviin eineksiin (Juvaste 

2002a). Lokkien ei myöskään ole todettu aiheuttaneen lintuinfluenssaepidemioita (Steiof, K., ym. 

2015). Työkoneiden ja autojen likaantuminen lokkien satunnaisista jätöksistä ei liene suuri haitta, 

koska ne likaantuvat alueella muutenkin alueella liikuttaessa. Pelleille ja laseihin ilmaantuvista 

”lokkitarroista” bakteerit kuolevat hyvin nopeasti auringon UV-säteilyn vaikutuksesta. 

 

Huomattakoon, että lokkimäärät tulevat romahtamaan uusien jätteenkäsittelymääräysten tullessa 

voimaan 2016, koska orgaanisen jätteen sijoittamista penkkaan rajoitetaan. Tehostunut lajittelu ja 

käsittely ovat jo viime vuosina vähentäneet lokkimääriä. Jäteasemalla oleilevien pesimättömien 

lokkien ”vähentäminen” esim. karkottamalla aiheuttaa yleensä nk. ”lokkihaittojen” lisääntymistä 

lähialueilla. Keskusteluissa on yleensä myös unohdettu jäteasemien merkitys uhanalaisille lajeille ja 

eläineettinen näkökanta, jota Eerikäinen (2007) käsitteli työssään.  

 

Yleinen turvallisuus ei myöskään vaarannu. Ongelmia ei ole ollut myöskään Joensuussa, jossa jä-

teasema on aivan taajaman vieressä ja kaupungin vieressä ja lintumäärät suuria, mutta yleinen tur-

vallisuus ei ole ollut uhattuna. Eikä suurempia haittoja ole ilmoitettu 

 

Edellä on todettu ammuskelun lisäävän lähialuehaittoja. Vaihtoehtoisena toimena tulisi seudun 

asukkaille tiedottaa ongelmakentästä, siis siitä että ammunta lisää ongelmia ja tautiriskejä. Asiaa ja 

riskejä on käsitelty tässä useissa kommenteissa. Erityisesti tulisi asukkaita valistaa ja rauhoitella 

tautiriskeistä ja suojautumistoimista. Periaatteellisesti kaikki luonnoneläimet voivat tartuttaa tauteja. 

Salmonellan osalta vaihtolämpöiset eläimet ovat erityisiä vektoreita. 

1.4  Riistanhoito  
 

Tampereen Tarastejärven kaatopaikka aiheuttaa alueen varis- ja harmaalokkikannoille merkittävän populaa-
tiotihentymän. Rauhoittamattomat linnut aiheuttavat vahinkoa alueen muulle eläimistölle, erityisesti vesi- ja 
kahlaajalintujen pesintämahdollisuudet heikkenevät tai epäonnistuvat, pesä- ja poikaspredaation takia. 
Alueella harjoitetaan ympärivuotista pienpetopyyntiä, jolla pyritään lisäämään eri lintulajien onnistunutta poi-
kastuottoa.  
Tarastejärven läheisyydessä toteutetaan myös vesilintujen ruokintaa, jonka vuoksi vesilintujen poikastuotto 
on alueellisesti merkittävä. Harmaalokki, harakka sekä varis aiheuttavat alueella suurta poikashävikkiä. 
 

Suomen riistakeskus toteaa olevan yleisessä tiedossa ja myös eri tutkimuksin ja selvityksin on osoitettu kiis-
tattomasti rauhoittamattomien lintujen, kuten variksen, harakan ja harmaalokin vaikutus muiden lintu-lajien 
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pesinnän tulokseen. Tämä asia tunnustetaan myös lintudirektiivin ohjeasiakirjassa (s. 58 - 59) mm. seuraa-

vasti: 
Direktiivin 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan neljäs poikkeusperuste koskee kasviston ja eläimistön suojelua. 
Eläinten tai kasvien tyyppejä ei määritellä, mutta vaikuttaisi siltä, ettei niillä tarkoiteta 9 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan muiden säännösten alaan kuuluvia taloudelliseen etuun liittyvää kasvistoa ja eläimistöä. Kaikkein 
perustelluinta poikkeuksien soveltaminen on varmasti harvinaisten tai uhanalaisten lajien kantojen säilyttä-
misen yhteydessä, mutta se ei rajoitu ainoastaan tällaisiin lajeihin. Lisäksi ennen poikkeuksen soveltamista 
ei tässä tapauksessa näytä olevan tarpeen osoittaa vakavan vahingon todennäköisyyttä.Linnut voivat vahin-
goittaa kasvistoa ja eläimistöä saalistamisen, kasvuston syömisen, tuhoamisen, tallaamisen, kertyvien ulos-
teiden jne. välityksellä. Tästä syytetään melko pientä määrää lajeja, esimerkiksi harmaalokkia (Larus argen-
tatus), varista (Corvus corone) ja harakkaa (Pica pica). Pitkäaikaiset vaikutukset muiden kasvien tai eläinten 
kantoihin ovat todennäköisesti ainoastaan paikallisia. Jokaista tapausta on harkittava perusteellisesti, ja pää-
tös on tehtävä suojeluviranomaisten kuulemisen pohjalta. Päätökset on tehtävä parhaan käytettävissä ole-
van tieteellisen tiedon pohjalta. 

 

VASTINE: 

On erittäin hyvä, että pienpetopyyntiä harrastetaan. Sillä on varmasti vaikutusta, mutta kaatopaikal-

la ruokailevat linnut eivät syö eivätkä tarvitse vesilintujen yms. poikasia ja munia, eivätkä näin ai-

heuta poikashävikkiä poikkeuslupa-aikana. Tarasteen lokki- ja varisraporttien (Juvaste ja Koskinen, 

2016) mukaan lintukannoissa ei ole suuria muutoksia. Eniten ovat lisääntyneet rauhoitetut korpit ja 

naakat sekä Tarasteella että koko Suomessa (Väisänen, R. A. ym. 2013). Talveksi kaatopaikoil-

lemme tulee luultavasti myös varislintuja Venäjältä. Näillä syillä ei voi perustella variksien ja har-

maalokkien tappamista meillä pesintäaikana. Mikäli variksia ja harmaalokkeja ammutaan, ne joutu-

vat hakemaan ravintoaan riistalintujen pesinnöistä ja riistalintuihin kohdistuva predaatio lisääntyy. 

Lisäksi lokit ja lokkien pesinnät uhrautuvat vesilintujen puolesta pienpetojen saaliiksi. Monet vesi-

linnut hakevat pienpetoja vastaan suojaa lokkikolonioista.  Jäteaseman varislinnut ja lokit vähentä-

vät myös aikuisiin riistalintuihin kohdistuvaa petolintujen predaatiota, joka lisääntyisi, jos varislin-

tu- ja lokkisaalista ei olisi tarjolla. Harmaalokkien ampuminen uhkaa erittäin uhanalaista selkälok-

kia tunnistusvaikeuksien takia (ks. kohta 1.7.). 

 

Varislintujen vaikutuksista julkaistiin vuosi sitten mittava tutkimus, jota tietokirjailija Pertti Koski-

mies referoi Suomen Luonnossa 2/2015 seuraavasti: Varis ja harakka eivät pienennä muiden lintu-

jen pesimäkantoja, vaikka syövätkin niiden munia ja poikasia. Tieteellinen yhteenveto The Ibis -

lehdessä 1/2015 kumoaa myytin varislintujen haitallisuudesta.   

 

Kaikkiaan 326:sta luotettavin menetelmin tutkitusta tapauksesta 81 prosentissa varislinnuilla ei ollut 

negatiivista vaikutusta muiden lintulajien pesimätulokseen. Kuudessa prosentissa tutkimuksista 

varpuslintujen ja töyhtöhyypän poikastuotto oli jopa korkeampi alueella, jolla varislintuja eli, ver-

rattuna alueisiin, joilta ne tapettiin.  

Viidennes tutkimuksista osoitti varislintujen alentavan poikasmääriä, mutta ei silloinkaan pesivän 

kannan kokoa. Varislintujen vaikutus oli yhtä vähäinen niin maassa kuin puissa pesiville lajeille, 

eikä eroja ollut myöskään lajiryhmien kesken (vesilinnut ja kahlaajat, kanalinnut, varpuslinnut).  

 

Variksen merkitys pesätuholaisena on viisinkertainen harakkaan verrattuna. Yhteenveto perustuu eri 

puolilla maailmaa tehtyihin tutkimuksiin, joiden pääkohteina olivat varis, korppi ja harakka. Tulos-

ten yhtäläisyys parhaiten tutkittujen Britannian, Ranskan ja Yhdysvaltain kesken viittaa tulosten 
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yleistettävyyteen.  

 

Aiemmissa seurannoissa, joissa lintujen pesimätulos ja -kanta on kohentunut petokontrollin tulok-

sena, on poistettu joko nisäkäs- tai sekä nisäkäs- että lintupetoja, eikä näiden kahden ryhmän vaiku-

tuksia ole eritelty. Ibiksen katsaus todistaa, että petonisäkkäät vaikuttavat saalislajiensa kantoihin 

mutta varislinnut eivät. 

 

Varislintujen vähentämistä ei tutkimustiedon perusteella voikaan perustella lintukantoja suojelevana 

ja elvyttävänä menetelmänä, toisin kuin Suomen riistakeskus ja jopa hallinto-oikeudet ovat yhtenä 

perusteena vuosia väittäneet myöntäessään poikkeuslupia liki 100 000 variksen ja harakan pesimä-

aikaiseen tappamiseen joka vuosi. Valtakunnalliset seurantatutkimukset puolestaan kumoavat ylei-

sen inttämän varislintujen runsastumisesta. Luonnontieteellisen keskusmuseon mukaan variskanta 

on 1970-luvulta pienentynyt neljäsosan ja harakkakanta pysynyt samalla tasolla. 

Alkuperäinen review-tutkimus: Christine F. Madden, Beatriz Arroyo and Arjun Amar, 2015.  A 

review of the impacts of corvids on bird productivity and abundance (pages 1–16) Ibis 2015, 157 

issue 1 

1.5 Rehupaali- ja viljavahingot 
 

Varikset ja harakat aiheuttavat vuosittain tuhansien eurojen vahingot rikkomalla pyöröpaalien muoveja, jol-
loin rehu pilaantuu käyttökelvottomaksi. Tästä aiheutuu hakemusalueen viljelijöille taloudellista vahinkoa. 
Hakijan antamien selvitysten mukaan hakemusalueella linnut ovat puhkoneet kahdelta viljelijältä vuosittain 
yhteensä useita kymmeniä pyöröpaaleja yhteenlaskettujen vahinkojen noustessa tuhansiin euroihin. Hakijan 
antaman selvityksen mukaan uuden sadon korjaaminen alkaa vuosittain kesäkuun alussa, minkä vuoksi 
vahinkoja on voitava torjua myös kesäkuun alussa.  
Linnut ovat myös sotkeneet ulosteillaan viljasiiloja ja kylmäpihattoja. 
 
Muun tyydyttävän ratkaisun käyttö 
Hakijan mukaan vahinkojen estämiseksi on kokeiltu erilaisia pelottimia, mutta niiden tulokset ovat olleet 
heikkoja ja lyhytaikaisia lintujen tottuessa niihin nopeasti. Viljelijät ovat suojanneet rehupaaleja myös verkko-
jen avulla, mutta se ei ole estänyt lintujen aiheuttamien vahinkojen syntymistä. Viljelijät ovat käyttäneet väli-
aikaisena ratkaisuna myös pelloille palkattua varisvahtia, mutta sen käyttäminen on pitkällä aikavälillä mah-
dotonta toteuttaa. Paaleissa viljelijät ovat käyttäneet tuplamuovitusta lintujen nokkimisen takia, mikä lisää 
merkittävästi tuotantokustannuksia ja työaikaa.  
 
Suomen riistakeskus katsoo, että viljelmien laaja-alaisuuden ja pyöröpaalien suuren määrän vuoksi niiden 
suojaaminen lintujen aiheuttamilta vahingoilta ei ole kohtuullisin kustannuksin mahdollista muutoin kuin 
myöntämällä hakemuksen mukainen poikkeuslupa varisten ja harakoiden pyydystämiseksi ja tappamiseksi. 
 

VASTINE:  

Risto Juvaste ja Maija-Liisa Penttinen kävivät tutustumassa alueen varislintu- ja lokkiongelmiin 

karttaliitteiden mukaisilla paikoilla (18.4.2016) ja kolmella karjatilalla Pälkäneen puolella 

(11.4.2016). Keskustelimme myös neljällä tilalla viljelijöiden kanssa. Tutkimme muutamassa pai-

kassa tien varressa olleita paaleja. Oheisissa kuvissa on Säkkölänjärven kohteella olevia paaleja ja 

erään pahimmin nokitun/likaantunee paalin yläosa. Linnut olivat ilmeisesti nokkineet paalimuoveja, 

mutta emme voineet päätellä, sitä oliko rehu vaurioitunut (homehtunut) paaleissa. Reiät muoveissa 

olivat osin pieniä ja vaikutti useimmiten, että vain pari päällimmäistä kerrosta oli puhki, joten kuvan 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ibi.12223/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ibi.12223/abstract
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tapauksessakaan ei ainakaan ko. paalit joudu kokonaan haaskuuseen. Vaikutti, että tien viereen si-

joitettujen paalien pintaosaan päällimmäisen kalvon alle oli tunkeutunut tieltä pölyä ja kuraa, joka 

näkyy kuvissa tummana.. Mielestämme paalien sijoittelu oli virheellinen, sillä keskellä peltoa tien 

vieressä paalit ovat linnuille houkutteleva tähystyskohde, kun tieltä etsitään mahdollista ruokaa. 

 

 

Kuvat 1 ja 2 Paaleja Tiihalan tien vieressä Talvilahteelle päin ja erään paalin yläosa. 

 

Hakemuksessa mainitaan, että paaleja oli jouduttu paikkailemaan, mutta paikattuja paaleja en näh-

nyt. Ilmeisesti ne oli käytetty ensimmäisenä. Paaleja kohdepelloilla oli 10-15 kpl per tila (tarkkoja 

tilarajoja en tunne). Kierroksellani näin pelloilla 2 varista, 3 harakkaa ja satoja (noin 500?) naakkoja 

sekä 2 meriharakkaa. Myös lokkeja pelloilla oli satoja (yht. noin 800). Kaikki lokit olivat keskipäi-

vän käynneilläni nauru- ja kalalokkeja, yhtään harmaa- tai selkälokkia en pelloilla nähnyt. Pikaisilla 

käynneilläni en nähnyt yhtään lintua paalien päällä.  
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Kaikkien haastattelemieni kanta oli, että selvästi suurin ongelma ovat naakat, sillä ne ovat lisäänty-

neet ja liikkuvat suurissa parvissa. Heikkilän isäntä valitti naakkaparvia poikkeuksellisen suuriksi ja 

arvioi sen johtuvan ruokatarjonnan vähenemisestä Tarastenjärven jäteasemalla. Selväksi tuli myös 

se, ettei (harmaa)lokkeja syytetty paalien nokkimisesta. 

Selvää on kuitenkin havaintojenkin perusteella, että vanhat talven yli säilytetyt paalit eivät kiinnosta 

lintuja. Täten keväisin ei ole mitään syytä ampua lintuja edes pelottelumielessä. Suurin suojaustarve 

on heti paalauksen jälkeen (noin kahden viikon ajan), jolloin paalin sisään jääneet hyönteiset herät-

tävät lintujen kiinnostuksen. Hylättyjä paaleja näkyi vain Keson kohteessa (Markkulan metsäsaara-

ke?). 

 

Todettakoon, että kaaveiden, pelottimien ja verkkojen käyttö on tehotonta. Harkittava keino olisi 

pahimmilla paikoilla streemer-nauhojen laitto heinäseipäiden avulla paalien yläpuolelle, ellei paale-

ja voida peittää. Ruralia-instituutin tutkimuksista (julkaisussa) saatujen ennakkotietojen mukaan 

naakkaparvet ovat suurin riesa. Puhkominen tapahtuu yleensä pian paalauksen jälkeen, ilmeisesti 

linnut kuulevat esim. hyönteisten liikettä/ääniä tuoreesta paalista ja yrittävät päästä käsiksi niihin.  

Esim. keväällä poikkeuslupa-aikaan ei vastaavaa tapahdu. Heinäkuussa lintuja ei pitäisi karkottaa 

jäteasemalta pelloille. Linnut käyttävät paaleja tähystyspaikkoina, joten paalien sijoittelulla pellon 

reunoille voidaan lintujen haittoja välttää. Metsän reunassa ne pelkäävät myös metsässä vaanivia 

petolintuja.  

 

Varislinnut, varsinkin naakat, nokkivat paikoin paaleja, mutta valtaosa rehusta (paaleista) pilaantuu 

muista syistä. Tyydyttävänä vaihtoehtoisena ratkaisuna voidaan riskipaikoilla käyttää lisäkerrosten 

käyttöä. Lisäkerrokset estävät käytännössä nokkimisvahingot ja vähentävät myös muita vahinkoja, 

joten niiden käyttö on kannattavaa, mikäli nokkimisriskejä esiintyy. Kuten edellä osoitettiin paalien 

hinta on noin 20-30 € /kpl. Laskennallisesti käärintämuovin hinta on noin 2€/paali (80-90 €/rulla-

40-45 paalia/rulla/8 kerrosta), mutta jopa 4-6 muovikerroksen paaleja tehdään. Joten muutamasta 

lisäkerroksesta koituva lisähinta on pieni vain noin 1 €/paali (muovin hinnalla laskien 3-4 lisäker-

rosta) tai jopa 8:lla lisäkerroksella 2 €/paali (16 kerrosta). Lisäkerrosten käyttö toimivana ehkäisy-

keinona mainitaan myös alkuperäisessä Säkköläjärvi-hakemuksessa Jussi Joutsiniemen toimesta, 

mutta siellä 100-300 paalin ylimääräiset kustannukset lisäkerroksista eivät voi olla 1000 €, vaan 

luokkaa 200 €. Ristiriitaisesti lisäselvityksessä mainitaan kuitenkin 10 - 20 paalin rikkoutuminen 

vahinkona 100 - 200 paalista (10 % hävikki). Poikkeuslupia myönnettäessä tulee huomioida toi-

menpiteiden eli metsästyksen kustannukset, jotka voivat olla liki hävikin suuruisia. Sijoittamalla 

vastaava panos paalien suojaamiseen saadaan vastaava tulos ilman poikkeuslupia. 

 

Markkulan tilalla esitetyt merkittävät viljahävikit siiloista ja traktorin kuormaajan viljasäkeistä tun-

tuvat uskomattomilta. Rehuvarastoissa on tavattu varislintuja? Milloin, tyypillistä ehkä talvella kun 

muuta ruokaa ei ole. Poikkeuslupa-aikana varislinnut hakevat ruokansa muualta (jäteasemilta ja 

pelloilta). Mitä varislintulajeja vieraat ovat? Usein tämä on tyypillistä naakoille, mutta joka tapauk-

sessa rehuvarastoissa oleva vilja pitää suojata. Yksittäisillä vierailuilla ei liene merkitystä.  
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Erittäin outona perusteena vakaville vahingoille pidämme Heikkilän tilan väitettä, että linnut sotke-

vat ulosteillaan viljasiiloja ja kylmäpihattoja. Kyllä viljasiilot pitää suojata ja kylmäpihatolla ei 

muutama uloste voi aiheuttaa mitään vahinkoa karjan tai sikojen ulosteisiin sekoittuessaan.  

Yhteensä näiden kahden tilan kustannuksiksi on arvioitu vuositasolla 1500 €, mikä rehuviljaksi 

muutettuna on noin 10 000 kg! Pidämme tätä mahdottomana muutama variksen ja harakan nokki-

mana! Huomattakoon, että poikkeuslupa-aika on 1/3 vuodesta eli 1500 € kohdennettu kustannus 

vain 500 €. Tämä vielä ainakin puolittuu, kun huomioidaan, että poikkeuslupa-aikana lintumäärät 

ovat minimissään. Oikea lintujen aiheuttama haitta poikkeuslupa-aikoina liikkunee tilaa kohden alle 

100 eurossa! Tätä ei voida pitää vakavana vahinkona, joten vakavan vahingon perusteilla ei lupaa 

voida myöntää.   

 

On esitetty, että ammunta jäteasemalla karkottaisi lintuja, mutta satunnainen (osa-aikaisesti) pelotte-

lu ei toimi, vaan lisää lintujen liikkeitä ja haitoja. Pelottelun turhuus ja haitat on osoitettu myös li-

sensiaattityössä ”Harmaalokit seuranamme  - populaatiot, ympäristövaikutukset ja hallinta” (Juvas-

te, 2002). Pelottelun toimii vain jos lintujen ruokailu pystytään sillä kokonaan estämään koko ajan 

useita päiviä (myös viikonloppuina). Tällöin jäteasemaa hyödyntävät linnut ovat pakotettuja pois-

tumaan alueelta kokonaan. Aiheesta on haukkapelottelututkimuksia Englannista (Baxter, A. 2000 a 

ja b). 

 

1.6 Varisäänitteen poikkeuksellinen käyttö 
 

Ääntä synnyttävä koneellinen laite, eli variskasetti on välttämätön apuväline anottujen vahinkolintujen tehok-
kaan pyynnin onnistumisen kannalta. Variskasetilla pystytään ohjaamaan vahinkolintujen lentoreittejä, jolloin 
pyytäminen voidaan hoitaa turvallisesti, tehokkaasti ja mahdollisimman vähän muuta ympäristöä haitaten. 
Karttaan merkityistä paikoista osa on suoraan tuotantoalueilla/paalivarastoilla, osa keskeisillä niille johtavilla 
lentoreiteillä sekä kosteikoille johtavilla lentoreiteillä. 
 
Suomen riistakeskus katsoo, että pyynnin yhteydessä voidaan poiketa päätöksen mukaisesti metsästyslain 
33 §:ssä säädetyistä pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevista kielloista, koska hakijalla on tähän hy-
väksyttävä syy seuraavasti: hakija voi metsästyslain 33 §:säädetyistä kielloista huolimatta käyttää pyynnissä 
ääntä synnyttävää laitetta eli niin sanottua variskasettia. Äänitteen käyttö on tarpeen, koska sillä voidaan 
tehostaa rehun varastoinnille sekä alueen linnustolle aiheutuvien vakavien vahinkojen estämistä. Äänitteen 
käyttö mahdollistaa kyseessä olevien lintujen tehokkaan pyynnin ja sillä voidaan vetää lintuja ampumapai-
koille, joilla toiminnasta on mahdollisimman vähän häiriötä. 

 

VASTINE:  

Miten päätöstä perustelee sen allekirjoittaja Suomen riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien 

päällikkö Sauli Härkönen, kun hän Helsingin Sanomissa lausui: "Kaatopaikoilta pyritään karkotta-

maan lintuja, ei houkuttelemaan niitä sinne", kun uutisoitiin metsästyslain muutoksista ja varis-

kasettien vaikenemisesta, kun ääntä synnyttävien laitteiden käyttö kielletään.  (HS KOTI-

MAA 29.4.2013 ) Onko poikkeusmenettely muuttumassa käytänteeksi? Tässä on kyse jopa poikke-

uslupa poikkeuslupaan. Mitä ja miten vakavia vahingot ovat, että näitä tarvitaan? Ainakin Joensuun 

kaatopaikalla on variksia ammuttu asianmukaisesti ja tehokkaasti muutenkin.   

 

http://www.hs.fi/haku/?haku=Sauli+H%C3%A4rk%C3%B6nen&lahde=nimilinkki&ref=a-artikkeli
http://www.hs.fi/kotimaa/a1367121560712
http://www.hs.fi/kotimaa/a1367121560712
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1.7 Tunnistusriskit 
 

Harmaalokin osalta pyynti on rajoitettu lupaehdolla vain aikuispuvun omaaviin yksilöihin. Rajaus on tehty, 
jotta pyynnissä ei erehdyksessä tapettaisi vaikeasti tunnistettavia nuoria rauhoitettujen lokkilajien yksilöitä. 
 

VASTINE:  

Tavoite on hyvä, mutta totuus on, että ylilentävän selkä-, harmaa ja kalalokin tunnistus on aikuispu-

kuisenakin hyvin vaikea tehtävä myös lintuharrastajalle, saati kiireellisessä ampumatilanteessa. 

Mielestämme harmaalokkeja ei saisi ampua ainakaan ennen syyskuun puoliväliä, jolloin selkälokit 

ovat poistuneet. Useita satelliittiselkälokkejamme ammuttiin poikkeuslupa-aikana vuonna 2009. 

Harmaalokkien ampumista tiloilla ei voi perustella millään syyllä, koska ne eivät siellä normaalisti 

ruokaile tai oleile. 

 

1.8 Tappaminen kohdistuu  muuttaviin yksilöihin. 
 

Hakemuksessa mainittujen lajien lupa-aikaa on rajoitettu siten, ettei pyynti kohdistuisi muuttaviin yksilöihin 
(KHO:n päätös 3909/1/05) ja että eläinsuojelulliset näkökohdat tulisivat lajien pesäpoikasvaiheen osalta 
mahdollisimman hyvin huomioon otetuiksi. Pesäpoikasajan alun määrittämisessä on variksen ja harakan 
osalta hyödynnetty rengastustoimiston rengastusaineistoa. 
 

Kuten valituksen pääosiossa on kuvalainauksien esitetty, poikkeuslupa kohdistuu kiistatta harmaa-

lokin päämuuttoaikaan, joka on nähtävissä Tarasteen seurannoista (Juvaste ja Koskinen, 2016).  

 

1.9 Juridiset ja tieteelliset perusteet 
 

Hakemuksen eri käsittelyvaiheissa saadun selvityksen mukaan, jota voidaan pitää riittävän yksityiskohtaise-
na ja vaikutusten osalta riittävästi todennettuina, lintujen tappaminen ampumalla on hakemuksessa tarkoite-
tuilla alueilla ainoa tyydyttävä ratkaisu muiden eläinlajien pesien ja poikasten suojelemiseksi. Poikkeus on 
siten tarpeen kyseisten lintulajien muulle eläimistölle, erityisesti riistalajien ja erinäisten suojelun tarpeessa 
olevien lintulajien poikasten ja munien suojelemiseksi. Poikkeus on siten tarpeen eläimistön suojelemiseksi. 
Lisäksi poikkeusluvassa on määritelty se lajikohtainen enimmäismäärä lintuyksilöitä, jotka kyseisinä rajattui-
na aikoina saadaan ampua eläimistön suojelemiseksi hakemuksessa tarkoitetulla rajatulla alueella. 
 

Suomen riistakeskus katsoo asiassa toimivaltaisena päätöksentekijänä edellä olevanja hakemuksessa esite-
tyn perusteella, että poikkeusluvan myöntämiselle eläimistönsuojelemistarkoituksessa on sekä juridiset että 
tieteellisiin tutkimuksiin perustuvat biologiset perusteet. 
 

VASTINE:  

Valittaja esittää tässä uutta täydentävää tieteellistä tietoa, joka ei ole ollut päättäjien tiedossa päätös-

tilanteessa, joten asia on harkittava uudelleen.  
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2  Harmaalokeista ja variksista ei jäteasemalla tai sen läheisyydessä ei aiheudu 

kansanterveydellistä vaaraa eikä vakavaa tautiriskiä eläimille ja ympäristölle.    

 

2.1 Yleistä 
Hakemuksessa ympäristötoimen lausunnossa käsitellään tautiriskejä yleisluontoisesti. Tässä arvioi-

daan riskejä nimenomaan poikkeuslupatarvetta jätehuollon alueella kevään 2016 tilanteessa. Poik-

keuslupia pitäisi harkita tarvittaessa tilanneriskien mukaan eikä yleisluontoisten lausuntojen perus-

teella.  

2.2 Taustatietoa, lintukannat ja niiden muuttoalueet 

 
Ulkomaisten rengaslöytöjen (yli 25 000 kpl) mukaan harmaalokit talvehtivat Länsi- ja Keski-

Euroopassa Itämeren ja Pohjanmeren alueella. Yli 99 % tapaamisista on 50 leveysasteen pohjois-

puolella. Ranskassa on tavattu 20 yksilöä, muttei yhtään Etelä-Ranskasta. Itäsuunnalta on kaksi 

poikkeavaa löytöä (Romaniasta ja Turkista), mutta nämä löydöt voivat olla selkälokkejakin, koska 

poikasten tunnistaminen on vaikeaa. Muuttovaristen talvehtimisalue keskittyy Ruotsiin ja Tanskaan. 

Kaukaisin on Pohjois-Ranskasta. (Valkama, J. ym., Rengastusatlas II, 2015). 

Uuden lintuatlaksen (Valkama et al. 2011) mukaan harmaalokkien pesivä parimäärä on noin 30 000 

paria (25 000-35 000), joten yksilömäärä on esiaikuiset ikäluokat huomioiden noin 100 000 yksilöä. 

Varisten parimääräksi on noin 200 000 paria (150 000 -220 000), joten yksilömäärä esiaikuiset 

huomioiden lienee noin 600 000.  

 

2.3 Virustaudit (Taustatiedot kopiotu Eviran ja Zoonoosikeskuksen sekä OIE:n sivuilta): 

Hakemuksessa ja lausunnossa harmaalokkien ja varisten aiheuttamina tautiriskeinä pidetään lintuin-

fluenssaa (tarkoittanee HPAI) ja Newcastlen tautia sekä salmonelloja. 

2.3.1 Lintuinfluenssa (HPIV) 
Influenssa A-virukset ovat monimuotoinen, erityisesti vesilinnuille ominainen virusryhmä, näin jos 

lintuinfluenssaa pitäisi luonnonvaraisia lintuja hävittämällä torjua, niin se tulisi aloitta sorsalinnuis-

ta, jotka ovat erityinen varasto A-viruksille. Valtaosa influenssa A-virusten alatyypeistä on taudin-

aiheuttamiskyvyltään heikkoja eikä aiheuta linnuille merkittäviä oireita. Kahteen alatyyppiin (H5 ja 

H7) kuuluu kuitenkin myös sellaisia viruksia (esim. H5N1), jotka voivat aiheuttaa vakavia lintuin-

fluenssaepidemioita ja suuria menetyksiä siipikarjataloudelle. Matalapatogeeniset lintuinfluenssavi-

rukset (LPAI, Low Pathogenic Avian Influenza) aiheuttavat lievän, ensisijaisesti hengityselimiin 

paikantuvan sairauden. Tartunta voi olla myös oireeton, mutta muut yhtäaikaisesti esiintyvät tartun-

nat tai ympäristötekijät voivat pahentaa tilannetta.  

Taudin eteneminen voi olla erittäin nopeaa, jolloin ei välttämättä ehditä havaita mitään oireita ennen 

lintujen menehtymistä. 
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Korkean taudinaiheuttamiskyvyn omaavaa lintuinfluenssavirusta ei ole todettu siipikarjatiloilla tai 

luonnonvaraisilla linnuilla Suomessa. Sen sijaan Euroopassa ja muualla maailmassa, erityisesti 

Kaakkois-Aasiassa, virusta on löydetty vuosittain sekä siipikarjalta että luonnonvaraisilta vesilin-

nuilta. Erityisesti keväällä 2006 tautia esiintyi koko Euroopan laajuisesti ja Suomessakin varaudut-

tiin monin tavoin lintuinfluenssan alatyypin H5N1 leviämiseen meille, mikä ei onneksi toteutunut.  

2.3.2 Newcastlen tauti 

 
Newcastlen tauti on korkeapatogeenisen paramykso-1–viruksen (PMV-1) aiheuttama lintujen saira-

us. Kaikki lintulajit voivat saada tartunnan, mutta eri lajien herkkyys taudille vaihtelee. Kanat ja 

helmikanat ovat herkkiä taudille, kalkkunat hieman vastustuskykyisempiä. Papukaijat, vesi- ja meri-

linnut ovat yleensä melko vastustuskykyisiä ja ne voivat toimia oireettomina tartunnankantajina ja -

levittäjinä.  

Newcastlen tauti on yksi vakavimmista siipikarjalla esiintyvistä tarttuvista taudeista ja sitä esiintyy 

ympäri maailmaa. Newcastlen taudin esiintyminen vaikuttaa merkittävästi siipikarjan ja siitä saata-

vien tuotteiden kansainväliseen kauppaan. Suomessa on siipikarjalla todettu Newcastlen tautia vii-

meksi kalkkunoissa vuonna 2004. 

Harrastekyyhkysissä todettiin Newcastlen tautia kahdessa lakassa ja eläinhoitolassa syyskuussa 

2013, ja sitä ennen kahdessa lakassa toukokuun 2012 aikana. Kesykyyhkyissä (puluissa) PMV-1-

tartuntaa on todettu Joensuussa marraskuussa 2014, ja sitä ennen Kouvolassa lokakuussa 2013 ja 

Imatralla helmikuussa 2012. 

2.3.3 Tautitilanne 28.2.2016 

 
World Organisation for Animal Health (OIE) sivuilta löytyy reaaliaikainen tautitilanne. HPAI lin-

tuinfluenssan (H5 ja H7) on Euroopassa 2016 esiintymiä vain Etelä-Ranskassa (OIE, Events 1,2,3  

Follow-up reports 16.2.2016). 

Newcastlen tautia on OIE/World Animal Health Information Database-tietokannan (WAHIS) mu-

kaan tavattu 2016 Euroopassa vain Romaniassa ja Makedoniassa, lisäksi varsinkin Etelä-Afrikassa. 

2.3.5 Riskianalyysi  

 
1 Tällä fiktiivisellä riskianalyysillä selvitetään HPAI-lintuinfluenssan ja Newcastlen viruksen 

aiheuttamaa tautiriskin suuruusluokkaa Tarastenjärven jätteenkäsittelykeksuksella ja sen lä-

hialueilla. Uhkana pidetään sitä, että muuttolinnut tuovat em. tauteja talvehtimisalueiltaan. 

2 Edellä osoitettiin, etteivät harmaalokit (ja varikset eivät ollenkaan) talvehdi 2016 tautiesiin-

tymien alueella. Satunnaisesti ehkä muutama harmaalokki voi poiketa Etelä-Ranskassa 

(HPAI) tai Romaniassa (Newcastle). Todennäköisyys sille, että joku niistä osuu tartunta-

alueelle ja saa tartunnan (tarhoilta tai muilta linnuilta) juuri ennen muuttoa (muuten se ehtii 

kuolla) on äärimmäisen pieni. Arvio voidaan saada seuraavasti: Ranskan löytöjen suhteelli-
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nen osuus p= 25/25000 =1/1000 (100 yksilöä Ranskassa) ja korjaamalla se havaintogra-

dienttiin Ranskassa eli todennäköisyys olla Etelä-Ranskassa p=1/100. Lisäksi se pitää kertoa 

aikatekijällä, sillä tartunta pitää siis saada juuri ennen muuttoa, ettei lokki ehdi kuolla ennen 

kevätmuuttoa. Talvehtimisaika etelässä noin 10 viikkoa, joten lähtökyvyn todennäköisyys p 

=1/10. Lisäksi todennäköisyys sille, että lokki on saanut tartunnan, vaikka se on ollut eriste-

tyllä ja valvotulla epidemia-alueella on hyvin pieni Otetaan kuitenkin korkeaksi tartunnan 

todennäköisyydeksi p=1/100. Yhdistämällä kaikki em. todennäköisyydet saadaan p1= 

1/1000*1/100*1/10*1/100=1/100000000   

3 Tartunnan saaneen linnun pitäisi lentää Suomeen, mutta tyypilliset lentoajat Suomeen po. 

alueilta ovat vähintään kaksi viikkoa (Rengastusatlas). Tuona aikana tartunnan saaneet lin-

nut olisivat tyypillisesti menehtyneet. Molempien tautien oireet alkavat muutaman päivän 

kuluttua tartunnasta ja lintujen muuttokyky häviää ennen Suomeen pääsyä, ilmeisesti lintu 

ehtii kuolla 2-4 viikossa (tyypillinen kevätmuuttovauhti rengastustietojen mukaan). Eviran 

mukaan linnut kuolevat hyvin nopeasti, usein oireita ei ehditä edes havaita. On kyseenalais-

ta, että lokki sairaana lentää 2000-3000 km matkan Suomeen, luultavasti se jää lepäämään ja 

kyyhöttämään influenssaan jonnekin ja kuukahtaa. Todennäköisyysarvio sille, että se on 

poikkeuksellisen vahva yksilö ja pääsee Suomeen on arvioidaan korkeasti p2= 1/1000.  

4 Todennäköisyys sille, että Suomeen palaavat linnut tulevat Kangasalalaa ammutuiksi (vaik-

ka koko lupa käytetään keväällä) on ammuttu määrä/ populaatio eli harmaalokille 

p3=150/100000 = 0,0015 (varis 300/800000=0,00004).  

5 Todennäköisyys sille, että jäteasemalla ruokaillut kylläinen lintu menisi seuraavaksi kana-

laan ruokailemaan tartuttamaan po. tilojen tuotantoeläimiä on myös äärimmäisen pieni (ar-

vioidaan korkeasti  p4=1/1000). Tähän päädytään käyttämällä vastaavaa pinta-alalaskelmaa 

kuin Suomen riistakeskus on käyttänyt lausunnossaan 104/04/02/03/04/2014 (11..4.2014), 

siis tilojen pinta-ala jaettuna harmaalokkien liikkumisalueella, vaikka ohimuuttavat yksilöt 

poistunevat kyllä suoraan Tarasteelta pesimäsijoilleen.  

Mutta jos lintuja karkotetaan jäteasemalla (esim. ampumalla), niin todennäköisyys nousee 

kertaluokalla, sillä lintujen pitää etsiä ruokaa muualta tai ainakin siirtyä lähialueille odotta-

maan tilanteen rauhoittumista. Normaalisti jäteasemalla tai bioaumoilla ruokailleet linnut 

poistuvat ruokailun jälkeen pesimäalueille (tai lokit järvelle peseytymään). Joskus ne voivat 

sulatella ruokaansa jätealueella ennen lähtöä. Jätealueella olevat linnut eivät aiheuta tartun-

toja, eivätkä ole riski ihmisille (kansanterveydelle): Suomalaisista ei ole todettu tautitapauk-

sia, vaikka Keski-Euroopassa on ollut varsin isojakin epidemioita. 

 

2.3.6 Loppupäätelmät, HPAI-lintuinfluenssa ja Newcastlen virus 

 
Tartuntariskin kokonaistodennäköisyydeksi saadaan edellä olevasta harmaalokeille: 

p1*p2*p3*p4*p5=10*1/100000000*1/1000*1,5/1000*1/1000 eli 1,5*10
-17

.  Jos lokkeja karkote-

taan tai ammutaan, niin tartunta riski nousee kertaluokalla. Vaikka laskelma on varsin karkea yksit-

täisten todennäköisyyksien osalta, se antaa kuvaa tartuntariskin teoreettisesta suuruudesta, sillä to-

tuus voi vaihdella arvioissa molempiin suuntiin. Merkitysluokka ei muutu vaikka joku osio jätettäi-
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siin kokonaan pois. Tulosta 0,000000000000000015 voidaan verrata esim. lottovoittoon, jonka 

p=0,000000065 tai kuoleminen salamiskuun vuoden aikana p=0,00000012. Siis Tarastenjärven jä-

teaseman harmaalokin aiheuttama HPAI tartunnan todennäköisyys vastaa lähes kahta peräkkäistä 

lottovoittoa tai salamaniskua samaan ihmiseen. Siis erittäin todennäköisesti etelässä tartunnan saa-

nut lintu on ehtinyt kuolla ennekuin sitä voitaisiin ampua tarkastelualueilla tautiriskin poistamisek-

si! Varikset eivät ollenkaan liiku nykyisillä epidemia-alueilla (Etelä-Ranska ja Romania), joten ne 

eivät voi toimia suorina vektoreina ko. taudeille.  

Tautiriskien kannalta alueella suuremman riskin muodostavat muut muuttolinnut, sillä suuri osa 

niistä talvehtii tai muuttaa ko. epidemia-alueilla. Tähän varisten ja lokkien ampuminen ei auta.  

Lintuinfluenssan osalta nostettakoon vielä esille syksyllä julkaistu mittavan saksalaisen tutkimus-

ryhmän (Wissenschaftsforum Aviäre Influenza ) kirjoitus Vogewelt-lehdessä, jossa villilinnut ja 

pienet siipikarjat (hyvä luomukanalat!) eivät osoittautuneet lintuinfluenssan (HPAIV; H5N1 tai 

H5N8 yms) epidemioiden aiheuttajiksi suuressa saksalaisessa tutkimuksessa. Sen mukaan 800 000 

villilintua on testattu, mutta silloin kun niistä viruksia löydettiin, niin niitä oli jo aiemmin esiintynyt 

alueen kaupallisissa kasvattamoissa. Virus löydetään tavallisesti ensin hygienialtaan huippuvalvo-

tuissa suljetuissa siipikarjatehtaissa. Luonnosta ei ole löydetty pitempiä tartuntaketjuja. Huomatta-

koon, että villilintu on virukselle huono kohde, sillä sairastunut lintu kuolee eikä virus pääse leviä-

mään eli sekin kuolee.  

 

Tietokirjailija ja tutkija Pertti Koskimies referoi ko. tutkimuksia Suomen luonnossa uutisartikkelis-

saan ”Tutkimus: Muuttolinnut eivät levitä lintuinfluenssaa” 

(http://www.suomenluonto.fi/sisalto/artikkelit/tutkimus-muuttolinnut-eivat-levita-lintuinfluenssaa/ 

Ko. tiedejulkaisu ja siihen liittyvä tausta-aineistoa ja keskustelu ovat ladattavissa osoitteissa: 

 http://wai.netzwerk-phoenix.net/images/Vogelgrippe_Steiof_Mooij_Petermann_2015_VoWe135_131-145 

http://www.wai.netzwerk-phoenix.net/ 

2.3.7 Lainsäädännössä ei vaadita lintujen ennakkopoistoa (ampumista) 
 

Suomessa on luotu kattava lainsäädäntö näitä tauteja vastaan.  Niissä ei vaadita tai suositella villi-

lintujen ennakkopoistoa tautiriskien vähentämiseksi.  Tämä on ymmärrettävää,  koska todellinen 

vaste edellyttäisi  satojen tuhansien lintujen (erityisesti vesilintujen poistoa). Muutaman sada varik-

sen ja harmaalokin poistolla ampuen ei saavuteta tautiriskin suhteen mitään hyötyä, päinvastoin, 

kuten edellä on todettu se lisää riskejä kun valtaosa linnuista siirtyy etsimään ruokaa lähialueilta.  

Lait: 

Virustaudit: 

 Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vastustaminen MMMa 15/14 

 Luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvän lintuinfluenssan leviämisen estäminen MMMa 

226/2006, D 36:1 MMMa 943/2006, D 36:2 MMMa 4/2015 

 Varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja 

siipikarjan välillä MMMa 386/2006, D 37:1 MMMa 1141/2006, D 37:3 MMMa 81/2011  

 Newcastlen taudin vastustaminen MMMa 25/14  

Bakteeritaudit ja muut: 

http://www.suomenluonto.fi/sisalto/artikkelit/tutkimus-muuttolinnut-eivat-levita-lintuinfluenssaa/
http://wai.netzwerk-phoenix.net/images/Vogelgrippe_Steiof_Mooij_Petermann_2015_VoWe135_131-145
http://mmm.fi/documents/1410837/1817384/suomenkielinenHPAIallekirjoitettu.pdf/c3c3fc62-53cc-4061-8efb-cf83392e1bfb
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060226
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060943
http://mmm.fi/documents/1410837/1817384/HPAIluonnovaraisetalekirjoitettu.pdf/bedb1d49-a8ab-4b6f-b688-f76e9ff5e4c9
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060386
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061141
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110081
http://www.finlex.fi/data/normit/41953-14025fi.pdf
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Myöskään salmonelloja ja muita lintujen tauteja koskevista laeista emme löytäneet säännök-

siä tai suosituksia tilanteista, jolloin villilintujen ennakoivaa poistoa esitettäisiin. Suosituksia 

ei löydetty myöskään MMM, KTL; Evira ekä Zoonoosikeskuksen sivuilta. 

2.4 Bakteeritaudit, ensisijaisesti salmonellat (mainittu päätöksessä)  

2.4.1 Taustat (Zoonoosikeskus, Evira ja THL) 

 
Vuoteen 1999 salmonellat olivat yleisin ihmisten suolistotulehdusten aiheuttaja Suomessa. 2000-

luvulla salmonellat ovat olleet toiseksi yleisin ihmisen suolistotulehdusten aiheuttaja Suomessa. 

Valtaosa Suomessa todetuista ihmisten salmonelloosi tapauksista näyttävät liittyvän ulkomaanmat-

kailuun. Verrattuna 1990-lukuun, salmonellaa esiintyy tuotantoeläimillä nykyään selvästi vähem-

män. Suomalaisissa tuotantoeläimissä salmonellat ovat harvinaisia, ja niitä esiintyy selvästi vä-

hemmän kuin useimmissa muissa maissa. Ulkomaisia kasviperäisiä rehuaineita pidetään tuotan-

toeläinten kannalta riskialttiimpana. 2000-luvulla Suomeen on saapunut kasviperäisiä rehuaineita 

keskimäärin 340 milj. kiloa vuosittain, josta keskimäärin vajaat 8 prosenttia on todettu salmonellan 

saastuttamaksi. Kasviperäisistä rehuaineista suurin osuus, noin 73 %, on ollut öljykasvien siemen- 

tai siemensivutuotteita (kuten soija- ja rypsi/rapsirouheita). Näistä rehuaineista keskimäärin lähes 

10 % on todettu salmonellan saastuttamaksi.  (Zoonoosikeskus 2.3.2016) 

Salmonellasta tunnetaan n. 2 500 erilaista serotyyppiä. Osa niistä poikkeaa toisistaan taudinaiheu-

tuskyvyn ja ympäristössä säilymisen suhteen. Tärkein Suomessa esiintyvä salmonellan serotyyppi 

on Salmonella Typhimurium. Sen faagityyppi 1 esiintyy kotoperäisenä Suomessa ja sitä tavataan 

ajoittain eri eläinlajeilla. Typhimuriumin faagityyppi 41 on ominainen lokeille, faagityypit 40 ja 

U277 taas lintulaudan pikkulinnuille, joista ne helposti tarttuvat muun muassa lemmikkieläimiin. 

(Evira 2.3.2016) 

Salmonellat ovat yleisiä eläinten kantamia bakteereja. Salmonellat voivat aiheuttaa suolisto- ja 

yleisinfektioita ja niitä tunnetaan yli 2 000 serotyyppiä. Yleisimmät Suomessa ihmisille tautia aihe-

uttavat salmonellan serotyypit ovat Enteritidis ja Typhimurium. Salmonellainfektioita rekisteröitiin 

maassamme vuosituhannen vaihteessa noin 3000 vuosittain. Viime vuosina määrät ovat pudonneet 

alle 2000 tautitapauksen. Mitään erityistä epidemiaa ei Suomessa nyt esiinny. (THL 2.3.2016) 

2.4.2 Tautiriskit jäteasemilla ja lähialueilla 

 
Selvittelin erityisesti kaatopaikkalokkien aiheuttamia salmonellariskejä ihmisille lisensiaattityössäni 

(Kappale 3.1 Lokit ja salmonellat, Juvaste 2002). Toimittaessa suositusten mukaisesti ruuanlaitossa 

ja käsihygieniassa (ei tehdä bakteeriviljelyjä), niin lintujen salmonelloista ei ole mitään uhkaa. Tut-

kimusten mukaan lokeilla prevalenssit keväällä pienimmillään (alle 5 %). Skotlannissa tehdyissä labo-

ratoriokokeissa kaikki lokit (n = 17) paranivat neljässä päivässä ja ulosteissa todetut korkeimmatkin sal-

monellamäärät olivat pieniä, alle 170 kpl/g ja keskimäärin 22 kpl/g (Girdwood et al. 1985). Tämän perus-

teella esitettiin johtopäätös, että lokit eivät ole merkityksellisiä ihmisen salmonellaepidemiologias-

sa. Yleensä ihmisiä infektoivat salmonella-annokset ovat oleellisesti isompia eli miljoonan baktee-
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rin suuruusluokkaa (105 - 108) (Pönkkä 1999). Tämän perusteella voi laskea, että terve aikuinen 

voisi salmonellojen puolesta syödä kilokaupalla lokkien ulostetta sairastumatta! Näin varmaan tuo-

tantoeläimetkin, mutta viljelyä ei pidä bakteereista eläimille tai ihmisille tehdä! 

Kaatopaikkalokit (eivätkä muutkaan kaatopaikkalinnut ) eivät yleensä ruokaile karja- tai sikatiloilla 

ellei niitä siellä ampumalla tai muuten karkoteta toisille ruokalähteille.  

2.4.3 Muut bakteeritaudit 

 
Vaikka tässä on käsitelty hakemuksessa mainittua salmonellariskiä, koska kaikkien lintujen tautien 

käsittely tässä ei ole perusteltua. Muutkaan lintujen bakteerit riskeiltään eivät oleellisesti poikkea 

salmonellariskeistä. Bakteereja on maailma täynnä ja usein ne ovat usein spesifisiä isännilleen. Mi-

käli jäteasemalla huonon henkilökohtaisen hygienian tai muun syyn takia bakteeritartuntoja saa, 

niin syynä tuskin ovat linnut.  

 

3 Poikkeusluvan yleinen tarkoituksenmukaisuus ja vaihtoehtoiset toimet 

3.1 Toiminnan tarkoituksen mukaisuus 
 

Suomen riistakeskus pyrkii soveltamaan nk. teleologisen tulkinnan periaatetta, siis praktista päätte-

lyä, jossa pyritään tuomaan esille ne mahdolliset seuraukset, joita ratkaisulla pyritään saavuttamaan 

tai joita sillä pyritään välttämään (Riistakeskus 104/04/02/03/04/2014). Tässä vastineessa on useaan 

kertaan osoitettu, että riistakeskuksen poikkeusluparatkaisuilla ei saavuteta esitettyjä tavoitteita eikä 

merkitsevästi välttämään esitettyjä haittoja, joita ei ole vakavissa määrin esiintynyt suuremmilla-

kaan luonnonlintumäärillä. Seuraavassa esitetään karkeita laskelmia poikkeuslupapäätöksen vaiku-

tuksista.    

 

1. Laskentaraporttien mukaan poikkeuslupa-aikoina ovat varisten ja harmaalokkien tavatut yh-

teiset maksimimäärät yli 1000 yksilöä.  Tampereen ja Joensuun kaatopaikoilla tehdyissä tie-

teellisissä lukurengastutkimuksissa (Juvaste, 2002 ja Juvaste ja Koskinen, 2016) on todettu 

lintujen valtava vaihtuvuus päivän aikana (ainakin 5x)  ja muuttoaikoina (siis tässä huhti- ja 

heinäkuun aikana) on suuri, vähintään 10x. Siis poikkeuslupa-aikana alueella liikkuu karke-

asti arvioiden noin 1000*5*15 eli 75 000 kohdelintua (variksia ja harmaalokkeja).  Ampu-

malla näistä poikkeusluvin 450 lintua saavutetaan siis alle prosentin väheneminen mahdolli-

sissa haitoissa! 

 

2. Kohdelintujen lisäksi tauteja voivat levittää myös muut linnut. Ko. aikoina varsinkin nauru-

lokkien ja naakkojen määrät ylittävät kohdelintujen määrät selvästi. Lisäksi alueilla (varsi-

kin tuotantotiloilla) liikkuu suurin joukoin muita lintuja, esim. rastaita, kottaraisia ja muita 

varpuslintuja sekä kahlaajia ja vesilintuja. Huomioimalla nämä tautiriskin mahdollisina kan-
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tajina putoaa vaikutus/vaste alle promillen.  

 

3. Toisaalta päinvastoin (kuten edellä on usein todettu) ammuskelu ja karkottaminen lisäävät 

riskejä lähialueilla, vaikka vähentävätkin niitä hetkellisesti jäteasema-alueella. Valtaosa lin-

nuista lentää odottelemaan tai etsimään ruokaa järville, tiloille, pelloille tai piha-alueille. 

Näin ne aiheuttavat niillä kokonaisuudessaan suuremmat haitat kuin saavutetut hyödyt jä-

teasemalla. Lisäksi lintuparvet, joista ihmiset ovat valittaneet, kasvat entistä suuremmiksi, 

kun ammuskelu patouttaa linnut odottelemaan tilanteen rauhoittumista. Vastaava tilanne on 

havaittavissa petolintujen vierailuiden seurauksena (Juvaste, 2002 ja Juvaste ja Koskinen, 

2016). 

 

3  Loppukommentteja  

3.1 Varisten ja harmaalokkien esiintyminen ja niiden aiheuttamat vahin-

got hakemusalueella 
 
 

Varikset ja harmaalokit ovat kyllä yleisiä monien muiden lintujen lailla, mutta eivät muodosta uh-

kaa kansanterveydelle ja yleiselle turvallisuudelle kuten eivät muutkaan alueella liikkuvat linnut, 

joita on vielä enemmän. Kaatopaikalla ei voi roskia ja niiden levittelyä pitää ongelmana verrattuna 

varsinaisen toiminnan vaikutuksiin. Lintujen ulostaminen lähinaapureiden alueelle on epätarkasti 

määritelty. Keitä ovat lähinaapurit? Suurimmat parvet muodostavat naakat ja naurulokit, jotka len-

tävät naapurustoon lintuja ammuskeltaessa. Asia on todettu edellisissä kohdissa, samoin kuin selvi-

tetty tautiriskit. Ympäristöluvasta ei löytynyt mainintaa ko. uhista. Terveysviranomaisen lausunto 

on kommentoitu erillisellä liitteellä (liite2)  

3.2 Muun tyydyttävän ratkaisun käyttö  
 

VASTINE: Edellä on jo esitetty useita muita tyydyttäviä ratkaisuja ongelmien vähentämiseksi. Ym-

päristölupa ei edellytä luonnonlintujen satunnaista ampumista tai poikkeusluvan myöntämistä, ei 

myöskään kuviteltu uhka. Eviran, KTL:n ja Zoonoosikeskuksen varautumisohjeissa ei ole maininto-

ja luonnonlintujen ampumisesta. Lintumäärät pysyvät pieninä ympäri vuoden, mikäli jätteenkäsitte-

lyä muuten hoidetaan lupaehtojen mukaisesti ja tarvittaessa kuivajätteet ja ”tanapaalit” peitetään 

ympäristöluvan mukaisesti. Riistakeskuksen tulisi soveltaa päätöksenteossaan nk. teleologisen tul-

kinnan periaatetta, sillä poikkeusluvalla ei saavuteta niitä asioita joilla sitä perustellaan. Tämä on 

todettu jo edellä. On selvitetty, että asiallisesti hoidetulla kaatopaikalla muu tyydyttävämpi ratkaisu 

on pidättäytyä lintujen ammuskelusta ja pelottelusta, sillä muuten ongelmat lähialueilla lisääntyvät. 

 

Jos rauhoittamattomien lintujen määrät olisivat todellinen tautiriskiongelma, niin poistotoimet pitäi-

si kohdistaa aikoihin jolloin lintumäärät ovat suurimmillaan. Silloin myös ”uhat” ovat suurimmil-
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laan ja hakijan mukaan varisten pyyntikin tehokkainta (Malinen, 2014). Harmaalokkien syysparvet 

ovat yli 10-kertaisia poikkeuslupa-aikaan. Varislintujen suurimmat esiintymät ovat elokuulla ja 

keskitalvella. Hakijan toteuttama pelottelu ja muut torjuntakeinot ovat olleet toteutukseltaan vir-

heellisiä ja laskentatulosten mukaan muuna aikana suoritettu ampuminenkin tehotonta ja suorastaan 

nostanut hetkellisiä lintumääriä ja tautiriskejä jäteasemalla ja lähialueilla. 

 

Mikäli harmaalokki- ja variskantojen vähentäminen olisi todella tarpeellista, niin varis- ja lokki-

loukkujen (tai verkkopyydysten) käyttö olisi ylivertaisesti tehokkaampi menetelmä. Keskisen Suo-

menlahden harmaalokkiprojektissa 2004 - 2007 pyrittiin parantamaan selkälokin poikastuottoa ja 

poistettiin Espoon Ämmässuon jäteasemalla loukkupyynnillä 25 664 harmaalokkia, joista noin 

15 000 oli aikuisia. Lisäksi lopetettiin 598 merilokkia ja vapautettiin pyydyksistä noin 5000 rauhoi-

tettua yksilöä. Loukkupyynti on ”täsmämenetelmänä” ylivertainen verrattuna ampumiseen. Suunni-

telmallisen lokkikantojen hallinnan toivottiin myös vähentävän tarvetta tällaisten poikkeuslupien 

hakemiseen ja myöntämiseen. Tämän seurauksena harmaalokkikanta keskisellä Suomenlahdella 

pieneni 3600 pesivällä yksilöllä. (Hario, M. ym 2009).  

 

Jätteenkäsittelyn kehittymisen seurauksena Suur-Saimaan harmaalokkikanta on pudonnut 2000-

luvulla noin sadalla parilla ja putoaa edelleen luonnollisesti. Mitään tarvetta kannan vähentämiseen 

pesinnänrauhoitusaikana ei ole. Poikkeuslupa-ampuminen ei ole tyydyttävä ratkaisu. Jos todellista 

tarvetta poistopyyntiin olisi niin, loukkupyynti olisi siihen tyydyttävä ratkaisu ja se voitaisiin toteut-

taa pesinnänrauhoituksen ulkopuolella (perustellulla poikkeusluvalla). Ampuminen on sikälikin 

huono ratkaisu, että se voi tuottaa haavakkoja ja vahingossa kohdistua erittäin uhanalaiseen selkä-

lokkiin, joka nopeissa tilanteissa on alhaaltapäin usein vaikea erottaa harmaalokista. 

Tässä vastineessa esitetyt ratkaisuvaihtoehdot ovat tyydyttäviä ja ampumisvaihtoehtoa parempia. 

4  Lisätietoa Helsingin Sanomista ja Metsästys ja Kalastus-lehdestä 
 

Edellä on yksityiskohtaisesti osoitettu, että hakemuksen perusteet eivät ole kestäviä ja poikkeuslu-

papäätös perustuu vajavaisiin ja virheellisiin lähtötietoihin. Näitä ovat mm. väitteet lintumäärien 

lisääntymisestä ja tautiuhat, vaikka lintumäärät ovat itse asiassa romahtaneet ja mitään normaalista 

poikkeavia uhkia ei ole näköpiirissä, ei kansanterveydelle, ei yleiselle turvallisuudelle eikä muuten-

kaan. Herääkin kysymys, mikä on oikea syy tappamishalulle?  

Asiaa valottanee Helsingin Sanomissa keväällä 2013 julkaistu artikkeli ”Valehuuhkajat katoavat 

kaatopaikoilta – variksia pyydetään loukuilla - Lakimuutos tuo äänikasettien ja muovilintujen tilalle 

loukut” (Malinen Jere, 29.4.2013)  Jutussa poikkeusluvan hakija EKjh Oy:n käyttöpäällikkö Ossi 

Huovinen esittelee varispyynnin muutoksia ja kertoo, että ”Aamun saldo on keskiverto, 34 varista. 

Raadot kerätään tarkasti talteen ja toimitetaan paikallisille noutajakoiraharrastajille harjoittelumate-

riaaliksi”. Tämä lieneekin varsin tavanomainen syy lintujen tappamiselle poikkeuslupa-aikoina. 

Turussa tätä on tehty (kai edelleen tehdään?) myös bisneksenä. Pakastettuja lokinraatoja myytiin 5 

euron kappalehinnalla Matkahuollolla kauemmaksikin.  

Metsästys ja Kalastus-lehden nro 3/2014 artikkelissa (Malinen, 2014) oli samantapainen juttu Kuk-

kuroinmäeltä. Myös siinä mainitaan, että kaikki varikset toimitetaan kenneltoimintaan harjoittelu-

http://www.hs.fi/kotimaa/a1367121560712
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materiaaliksi. Olli Huovisen mukaan suurimmat keräytymät ovat yli 3000 varista. Laskennoissa 

2009-2015 suurin tavattu määrä oli 1550 yks ja 2013-2015 vain 230. Vaikuttaakin siltä, että paukut-

telut on koonnut varikset suurparveksi ympäristöön odottamaan tilanteen rauhoittumista jäteasemal-

la. Tällainen on omiaan aiheuttamaan ongelmia lähialueilla. 

Raatojen toimittaminen kenneltoimintaan erityisesti osoittaa, ettei poikkeuspyyntejä suoriteta tauti-

riskien uhkaamana. Mikäli lintuja ammutaan siksi, että lintujen epäillään kantavan tarttuvia virus- 

tai bakteeritauteja, niin tällöin tauteja ei missään tapauksessa saa levittää toimittamalla niitä kennel-

toimintaan. Tämä tartuttaa koiran ja on riski jopa raatoja käsitteleville ihmisille! Tautiriskipyynneis-

sä raadot pitää velvoittaa hautaamaan heti ampumispaikalla tai hävittää polttamalla. Poikkeuslupa-

käytäntöä ei ole tarkoitettu lisäämään tautien leviämistä, jos lintujen poistoa perusteellaan tautiuhki-

en vähentämisellä ja kansanterveyden turvaamisella. Lintujen ampuminen kauniina kevätaamuna 

voi sinänsä olla ”kivaa ja jännittävää” vaihtelua savikiekkoammuntoihin rauhoitusaikoina, mutta 

sekään ei ole peruste poikkeuslupakäytäntöön. 

Samassa artikkelissa Suomen riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, 

joka on po. päätöksen allekirjoittaja, toteaa kielletyiksi muuttuvien äänihoukuttimien käytöstä: 

"Kaatopaikoilta pyritään karkottamaan lintuja, ei houkuttelemaan niitä sinne". Artikkelissa kerrotaan 

myös, että jatkossa pyynti Lappeenrannassa tapahtuu pääasiassa loukuilla, ei enää ampuen. Tämä olisi 

muu tyydyttävä vaihtoehto ampumiselle pesinnänrauhoitusajan jälkeen, jolloin sorsanmetsästyksessä ja 

sen alla ammuskellan paljon harmaa- ja merilokkeja. Valitettavasti samalla ammutaan paljon myös rau-

hoitettuja lokkeja, varsinkin nuoria erittäin uhanalaisia selkälokkeja, joita ei pysty erottamaan harmaa- 

ja merilokeista. Aikuisten meri- ja selkälokkien erottaminenkin on ampumatilanteissa mahdotonta. Tätä 

ja poikkeuslupakäytänteitä on esitelty mm. rengastajakokouksen esitelmässä noin vuosi sitten: ”Poikke-

uksellisista tappoluvista” (Juvaste, R. 2015). Jotta erittäin uhanalaisia selkälokkeja ei ammuttasi pesin-

nänrauhoitusajan jälkeen pitäisi kakkien lokkien rauhoitus ulottaa syyskuun puoliväliin, jolloin selkälo-

kit olisivat pääosin jo lähteneet pitkälle muuttomatkalleen Keski-Afrikkaan. 

 

Esitämme myös, että varmuuden vuoksi yleisestikin, että tautiriskisyin tapettujen lintujen raatoja ei 

saa käyttää kenneltoimintaan, koska silloin taudit voivat levitä. Parempi tapa olisi velvoite laittaa 

kaikki ammutut raadot paalien lähelle esim. heinäseipäitten päähän, varoittamaan lintuja tulemasta 

lähelle. 

5 Kirjallisuus ja linkkejä 
 

Arriero E, Müller I, Juvaste R, Martínez FJ, Bertolero A (2015) Variation in Immune Parameters and Dis-

ease Prevalence among Lesser Black-Backed Gulls (Larus fuscus sp.) with Different Migratory Strategies. 

PLoS ONE 10(2): e0118279  http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0118279   

Baxter, A. 2000a: Evaluation of bird control techniques on landfill sites. - NWET Ltd Trust News 1: 4. 

Baxter, A. 2000b: Evaluation of bird control on landfill sites; Recent progress. -NWET Ltd Trust News 1:6. 

Eerikäinen, A. 2007: Kuopion Heinälamminrinteen jätekeskuksen lentoesteseuranta ja sen vaikutukset lokki- 

ja varislintutilanteeseen kesällä 2006. - Opinnäytetyö, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. 

Christine F. Madden, Beatriz Arroyo and Arjun Amar, 2015.  A review of the impacts of corvids on 

bird productivity and abundance (pages 1–16) Ibis 2015, 157 issue 1 

Hario, M., Rintala, J. & Tanner, J. 2009. Keskisen Suomenlahden harmaalokkiprojekti -kannanrajoitustoimet 

http://www.hs.fi/haku/?haku=Sauli+H%C3%A4rk%C3%B6nen&lahde=nimilinkki&ref=a-artikkeli
file:///E:/LOKIT/SUOJELU/%3ehttp:/www.juvaste.fi/risto/Pluvat2015renkokRJkommB.pdf
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0118279
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ibi.12223/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ibi.12223/abstract


Pily ry valitus Suomen riistakeskuksen päätökseen 24.3.2016  Nro 2016-3-350-00026-6  Liite 1 sivu 23 /23 
 

 
2004–2007. Riista- ja kalatalous – Tutkimuksia 4/2009, 19 s. 
http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/uudet%20julkaisut/tutkimuksia_4_2009.pdf 

Jernström, Klaus, 2016 Ornis Karelica vuosikatsaus 2014 

Juvaste Risto, 2002. HARMAALOKIT SEURANAMME  - populaatiot, ympäristövaikutukset ja 

hallinta Lisensiaattityöhön perustuva julkaisu, 128 s, P-K Ammmattikorkeakoulu 

- Tekstiosa (pdf 0,9Mb) on ladattavissa >http://www.juvaste.fi/risto/Lisuri2002TXT.pdf  

- Liitteet (pdf 2,5Mb ovat ladattavissa >http://www.juvaste.fi/risto/Lisuri2002liitteet.pdf  

- Lisensiaattityön julkaisukirja on saatavilla Karelia AMK:sta tai Risto Juvasteelta.  

Juvaste, Risto 2015. ”Poikkeuksellisista tappoluvista, esitelmä rengastajakokouksessa”, ladattavissa 

-  Isompi 2,9M >http://www.juvaste.fi/risto/Pluvat2015renkokRJkommA.pdf> 

-  Pienempi 1,4M >http:/www.juvaste.fi/risto/Pluvat2015renkokRJkommB.pdf 

Juvaste, R. ja Koskinen H. 2016. Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen lokit 1999 - 2014 - 2015, 

tutkimusraportti Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle.  

>http://www.juvaste.fi/risto/TARArapo2015v1Bpien.pdf 

Lehikoinen, A. & Vähätalo, A. 2000: Lintujen muuton ajoittuminen Hangon lintuasemalla vuosina 

1979–1999. Tringa 27: 150–226. PDF   

( http://www.tringa.fi/wp-content/uploads/2008/08/34%20Lehikoinen_Vahatalo_tringa-2000.pdf)  

Malinen Jere, 2013. Valehuuhkajat katoavat kaatopaikoilta – variksia pyydetään loukuilla - Laki-

muutos tuo äänikasettien ja muovilintujen tilalle loukut” Helsingin Sanomat Kotimaa/ 29.4.2013  

http://www.hs.fi/kotimaa/a1367121560712 

Malinen Jere, 2014. Varisten pudotuspelikausi käynnistyy kaatopaikoilta. Metsästys ja kalastus, nro 

3, 2014 

Jari Valkama, Pertti Saurola, Aleksi Lehikoinen, 2014. Suomen Rengastusatlas II, Luonnontieteel-

lisen keskusmuseo ja ympäristöministeriö, Helsinki.  

Steiof, K., J. Mooij & P. Petermann 2015: %e “wild bird hypothesis” in the epidemiology of highly 

pathogenic avian in'uenza – recent situation and critical assessment of the position of the German 

Federal Research Institute for Animal Health (FLI) (state of June 2015).Vogelwelt 135: 131–145.  
>http://wai.netzwerk-phoenix.net/images/Vogelgrippe_Steiof_Mooij_Petermann_2015_VoWe135_131-145 

Valkama, Jari, Vepsäläinen, Ville & Lehikoinen, Aleksi 2011: Suomen III Lintuatlas. – Luonnontie-

teellinen keskusmuseo ja ympäristöministeriö. <http://atlas3.lintuatlas.fi> (viitattu 28.2.2016)  

Väisänen, R. A. & Lehikoinen, A. 2013: Suomen maalinnuston pesimäkannan vaihtelut vuosina 

1975-2012. — Linnut vuosikirja 2012: 62–81. 

World Organisation for Animal Health (OIE) ( ja World Animal Health Information Database) 

UPDATE ON HIGHLY PATHOGENIC AVIAN INFLUENZA IN ANIMALS (TYPE H5 and H7) 

Events 1,2,3  Follow-up reports 16.2.2016  http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/update-on-

avian-influenza/2016/ 

 

Linkkejä: 

http://www.zoonoosikeskus.fi/portal/fi/zoonoosit/bakteerien_aiheuttamat_taudit/salmonella/ 

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten+terveys+ja+elaintaudit/elaintaudit/ 

https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/taudit-ja-mikrobit/bakteeritaudit/salmonella 

http://www.oie.int  (World Organisation for Animal Health (OIE) 

http://wai.netzwerk-phoenix.net/ (Wissenschaftsforum Aviäre Influenza) 
http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/uudet%20julkaisut/tutkimuksia_4_2009.pdf 

Poikkeuslupa-asiaa (Esitelmä rengastajakokouksessa 2015) 

A) Isompi 2,9M >http://www.juvaste.fi/risto/Pluvat2015renkokRJkommA.pdf 

B) Pienempi  http:/www.juvaste.fi/risto/Pluvat2015renkokRJkommB.pdf 

Harmaa- ja selkälokki populaatiotrendit Juvaste, Risto IGM esitelmä Leipzig 16.4.2016 

http:/www.juvaste.fi/risto/IGM2016b.pdf 

http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/uudet%20julkaisut/tutkimuksia_4_2009.pdf
http://www.juvaste.fi/risto/Lisuri2002TXT.pdf
http://www.juvaste.fi/risto/Lisuri2002liitteet.pdf
http://www.juvaste.fi/risto/Pluvat2015renkokRJkommA.pdf
http://www.juvaste.fi/risto/Pluvat2015renkokRJkommB.pdf
http://www.juvaste.fi/risto/TARArapo2015v1Bpien.pdf
http://www.tringa.fi/wp-content/uploads/2008/08/34%20Lehikoinen_Vahatalo_tringa-2000.pdf
http://www.tringa.fi/wp-content/uploads/2008/08/34%20Lehikoinen_Vahatalo_tringa-2000.pdf
http://www.hs.fi/kotimaa/a1367121560712
http://www.adlibris.com/fi/haku?filter=author%3AJari%20Valkama
http://www.adlibris.com/fi/haku?filter=author%3APertti%20Saurola
http://www.adlibris.com/fi/haku?filter=author%3AAleksi%20Lehikoinen
http://wai.netzwerk-phoenix.net/images/Vogelgrippe_Steiof_Mooij_Petermann_2015_VoWe135_131-145
http://www.luomus.fi/sites/default/files/files/vaisanen_lehikoinen_2013_linnut_vk2012_062-081_maalinnusto.pdf
http://www.luomus.fi/sites/default/files/files/vaisanen_lehikoinen_2013_linnut_vk2012_062-081_maalinnusto.pdf
http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/update-on-avian-influenza/2016/
http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/update-on-avian-influenza/2016/
http://www.zoonoosikeskus.fi/portal/fi/zoonoosit/bakteerien_aiheuttamat_taudit/salmonella/
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten+terveys+ja+elaintaudit/elaintaudit/
https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/taudit-ja-mikrobit/bakteeritaudit/salmonella
http://www.oie.int/
http://wai.netzwerk-phoenix.net/
http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/uudet%20julkaisut/tutkimuksia_4_2009.pdf
http://www.juvaste.fi/risto/Pluvat2015renkokRJkommA.pdf
http://www.juvaste.fi/risto/Pluvat2015renkokRJkommB.pdf
http://www.juvaste.fi/risto/IGM2016b.pdf


Pily ry valitus Suomen riistakeskuksen päätökseen 24.3.2016  Nro 2016-3-350-00026-6  Liite 1 sivu 24 /23 
 

 

  



Pily ry valitus Suomen riistakeskuksen päätökseen 24.3.2016  Nro 2016-3-350-00026-6  Liite 1 sivu 25 /23 
 

 

Lisäselvityksiä valitukseen   .............................................................................................................. 1 

Sisällys ................................................................................................................................................. 3 

1  Kommentit lupahakijan perusteisiin (perusteet osin virheellisiä)  1.1.Yleistä ................................ 4 

1.2. Tautiriskeistä ................................................................................................................................. 4 

1.3. Yleinen turvallisuus ja valitukset  lähialueilta .............................................................................. 6 

1.4  Riistanhoito ................................................................................................................................... 7 

1.5 Rehupaali- ja viljavahingot ............................................................................................................ 9 

1.6 Varisäänitteen poikkeuksellinen käyttö ....................................................................................... 12 

1.7 Tunnistusriskit .............................................................................................................................. 13 

1.8 Tappaminen kohdistuu  muuttaviin yksilöihin. ............................................................................ 13 

1.9 Juridiset ja tieteelliset perusteet ................................................................................................... 13 

2.1 Yleistä .......................................................................................................................................... 14 

2.2 Taustatietoa, lintukannat ja niiden muuttoalueet ......................................................................... 14 

2.3 Virustaudit .................................................................................................................................... 14 

2.3.1 Lintuinfluenssa (HPIV) ............................................................................................................. 14 

2.3.2 Newcastlen tauti ........................................................................................................................ 15 

2.3.3 Tautitilanne 28.2.2016 .............................................................................................................. 15 

2.3.5 Riskianalyysi ............................................................................................................................. 15 

2.3.6 Loppupäätelmät, HPAI-lintuinfluenssa ja Newcastlen virus .................................................... 16 

2.3.7 Lainsäädännössä ei vaadita lintujen ennakkopoistoa (ampumista) ........................................... 17 

2.4 Bakteeritaudit, ensisijaisesti salmonellat (mainittu päätöksessä) ................................................ 18 

2.4.1 Taustat (Zoonoosikeskus, Evira ja THL) .................................................................................. 18 

2.4.2 Tautiriskit jäteasemilla ja lähialueilla ....................................................................................... 18 

2.4.3 Muut bakteeritaudit ................................................................................................................... 19 

3 Poikkeusluvan yleinen tarkoituksenmukaisuus ja vaihtoehtoiset toimet ........................................ 19 

3.1 Toiminnan tarkoituksen mukaisuus ............................................................................................. 19 

3  Loppukommentteja ........................................................................................................................ 20 

3.1 Varisten ja harmaalokkien esiintyminen ja niiden aiheuttamat vahingot hakemusalueella ......... 20 

3.2 Muun tyydyttävän ratkaisun käyttö.............................................................................................. 20 

4  Lisätietoa Helsingin Sanomista ja Metsästys ja Kalastus-lehdestä ................................................ 21 

5 Kirjallisuus ja linkkejä .................................................................................................................... 22 

 


