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Harmaahylkeen metsästyksen
tehostaminen Saaristomerellä

1 TIIVISTELMÄ JA KUVAILULEHTI
Hankkeen nimi ja hankenumero
Harmaahylkeen metsästyksen tehostaminen Saaristomerellä
EMKR 61174
Hankkeen kesto 5.12-2017-31.7.2019
Hyväksytty rahoitus
Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset 30 000 euroa.
Varsinais-Suomen ELY-keskus Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmän toimintaan myönnetystä
määrärahasta toimintaohjelman tuki 27 000 euroa (90 % kokonaiskustannuksista), josta
EU:n rahoitusosuus (EMKR) 12 690 euroa (47 % tuesta) ja
kansallinen rahoitusosuus 14 310 euroa (53 % tuesta).
Hankkeen omarahoitusosuus 3 000 euroa (10 %).
Toteuttaja Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry, Puutarhakatu 19 A, 20100 Turku.
Tiivistelmä Hankkeen päätavoitteena oli lisätä ja helpottaa hylkeiden metsästystä ja siten vähentää niiden
aiheuttamia haittaa kalataloudelle. Hankkeen aikana oltiin yhteydessä metsästysoikeuden haltijoihin
metsästysalueiden hankkimiseksi ja tiedotettiin lupa- ja päätöksentekoprosessista. Sopivista
metsästysalueista tiedotettiin metsästäjille ja tarjottiin vesialueen omistajille maksutonta neuvontaa
harmaahylkeen aiheuttaminen vahinkojen ehkäisemiseksi. Lisäksi hankkeessa kartoitettiin sellaisia paikallisia
metsästäjiä, jotka voivat pyynnöstä tulla paikalle poistamaan elinkeinolle haittaa aiheuttavan yksilön.
Hankkeen aikana luotiin malli metsästyslupa-alueen perustamiseksi.
Hankkeen tuloksena luotiin yhteyksiä vedenomistajien, metsästäjien ja hyljeongelmista kärsivien
kalanviljelijöiden ja kalastajien ja välille onnistuttiin välittämään tietoa harmaahylkeen metsästysalueista.
Hankkeen puitteissa ilmoitettiin 28 kaatoa, jotka muodostivat kolmasosan Lounais-Suomen
kannanhoitoalueella tapahtuneista kaadoista, Metsästysvuonna, joka päättyi heinäkuussa 2019, saatiin
hylkeitä saaliiksi aiempaa enemmän. Harmaahylkeen osalta saalismäärän nousu aiemmista vuosista oli 33
prosenttia, minkä voidaan katsoa osin olevan hankkeen vaikutusta.
Yhteyshenkilö
Anu Niinikorpi
Puhelin: 0400 878718
Sähköposti anu.niinikorpi@kalatalouskeskus.fi
Kannen kuva Esa Nykänen
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2 JOHDANTO
Saaristomeren alueen hyljekanta on runsas. Suomen Luonnonvarakeskuksen mukaan
useampi kuin kolmannes kalastajista oli kärsinyt hylkeiden aiheuttamista vahingoista
vuonna 2015, kun oli tutkittu vahingoittuneiden kalojen määrää pyydyksissä. Suorien
saalismenetysten lisäksi hylkeet haittaavat ja vähentävät kalastusta hyljeongelma-alueilla.
Ruotsissa tehtyjen tutkimusten mukaan näkymättömät hyljevahingot ovat jopa suurempia
kuin näkyvät vahingot (mm. Waldo S., Ovegård M.). Näkymätön vahinko on se osa
saaliista, jonka hylkeet ottavat pyydyksistä jälkiä jättämättä. Myös kalojen karkottuminen
pyyntipaikoilta on osa näkymätöntä vahinkoa, mutta sen arvoa on vaikea laskea.
Hyljeongelman ratkaisemiseksi löytyisi metsästäjiltä halukkuutta metsästää, mutta
sopivista metsästysalueista ja osin tietotaidostakin on pulaa. Keskustelukanava
metsästäjien, kalastajien ja vedenomistajien väliltä puuttuu, eivätkä tarpeetkaan aina
vaikuta kohtaavan. Osin tähän on syynä se, että osa vedenomistajista ei näytä vielä
tiedostaneen hyljeongelman vaikutusta omien kalavesiensä tuottoon ja arvoon. LounaisSuomen hyljekiintiöstä jää vuosittain käyttämättä valtaosa.
Ongelman helpottamiskeinojen etsimiseksi kutsuttiin koolle monialainen työryhmä vuonna
2017. Työryhmään kuului metsästäjien, kalastajien, kalanviljelijöiden, neuvontajärjestöjen
ja kalastusalueiden edustajia. Työryhmätoiminnan tuloksena Länsi-Suomen
Kalatalouskeskus suunnitteli hankkeen Harmaahylkeen metsästyksen edistäminen
Saaristomerellä ja haki hankkeelle tukea Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne ja
ympäristökeskukselta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta Saaristomeren kalatalouden
toimintaryhmälle myönnetystä määrärahasta.
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3 TAVOITTEET
Hankkeen päätavoitteena oli lisätä ja helpottaa hylkeiden metsästystä ja siten vähentää
niiden aiheuttamia ongelmia kalataloudelle. Tavoitteena oli vähentää
harmaahyljeongelmaa Saaristomerellä ja kiintiömetsästykseen myönnettyjen lupien
käyttöasteen nosto Lounais-Suomen kannanhoitoalueella.
Hanke toteutti Saaristomeren kalatalousstrategian painopisteitä yhteistyö ja
verkostoituminen ja arvoketjun kehittäminen.
Hankkeen osatavoitteina olivat:
•

Luoda yhteys vedenomistajien, metsästäjien ja hyljeongelmista kärsivien
kalanviljelijöiden ja kalastajien välille.

•

Aktivoida metsästysoikeuden haltijat ja metsästäjät.

•

Kartoittaa sopivat harmaahylkeen metsästysalueet.

•

Kartoittaa hyljeongelma-alueet.

•

Luoda säännöt ja ohjeet harmaahylkeen metsästykselle.

•

Luoda muualla sovellettava malli hyljemetsästyslupa-alueen perustamiseksi.

4 TOIMENPITEET
4.1 Hankkeen toteuttajat, yhteistyötahot ja seurantaryhmä
Hankkeen toteutti Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry (ennen vuotta 2019 L-S
Kalatalouskeskus ry), joka on Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa toimiva kalatalouden
neuvontajärjestö. Hanketta toteuttamaan palkattiin osa-aikainen projektipäällikkö ajalle
19.4.-31.12.2019.
Hankkeen seurantaryhmään kuului rahoittajan edustajien (Saaristomeren kalatalousryhmä
ja Varsinais-Suomen ELY-keskus) lisäksi kalatalouden toimijoita
(kalastusalueet/kalatalousalueet, kalastajat, kalankasvattajat) ja riistakeskuksen
asiantuntijoita. Seurantaryhmä kokoontui hankkeen aikana kolme kertaa ja piti lisäksi
yhteyttä sähköpostitse.
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4.2 Hankkeen aikataulu
Hanketta valmisteltiin monialaisessa asiantuntijatyöryhmässä vuonna 2017 ja LänsiSuomen Kalatalouskeskus ry jätti hankesuunnitelman ja rahoitushakemuksen
Saaristomeren Kalatalousryhmän käsiteltäväksi 5.12.2017. Hakemusta täydennettiin
rahoittajan pyynnöstä 19.4.2018. Hankkeelle haettiin jatkoaikaa 8.10.2018. Hanke päättyi
31.7.2019.

4.3 Hankkeen rahoitus ja taloudellinen toteuma
Hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioitiin 30 000 euroa. Varsinais-Suomen ELY-keskus
myönsi hankkeelle tukea Saaristomeren kalatalousryhmän toimintaan myönnetystä
määrärahasta hakemuksen mukaisesti 27 000 euroa, joka oli 90 % kokonaiskuluista.
Hankkeen omarahoitusosuus oli 3 000 euroa, joka oli 10 % kokonaiskuluista.
Kustannukset koostuivat henkilöstökuluista, matkakuluista, kone- ja laitehankinnoista,
ostopalveluista, muista kustannuksista ja yleiskuluista.
Hankkeelle myönnettiin hakemuksen mukainen tukea 27 000 euroa, joka oli 90 %
hyväksyttyjen kustannusten (30 000 euroa) kokonaismäärästä. Hakijan omarahoitusosuus
oli 3000 euroa, eli 10 % kokonaiskustannuksista. Omarahoituksesta vastasi Länsi-Suomen
Kalatalouskeskus ry ja J.Alb Sandmanin -säätiö (Fiskeri-inspektot J.Alb.Sandmans
stiftelse för understödjande av Finlands havsfiskare)
Hanke päättyi 31.7.2019 ja sen toteutuneet kustannukset olivat 25751 euroa.
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4.4 Toimenpiteiden kuvaus
Hankkeen aikana haastateltiin metsästäjiä, kalastajia ja kalanviljelijöitä kokouksissa,
tapaamisissa ja puhelimitse ja pyrittiin näin kartoittamaan parhaiten metsästykseen
soveltuvat alueet. Erityisesti kysyttiin alueita, joissa harmaahylje aiheuttaa eniten haittaa
elinkeinoille tai kalavesien käytölle.
Hankkeen aikana oltiin yhteydessä metsästysoikeuden haltijoihin (maanomistajat ja
vesialueiden omistajat, metsästysseurat) metsästysalueiden hankkimiseksi sähköpostitse,
puhelimitse ja osallistumalla kalastusalueiden ja osakaskuntien kokouksiin.
Metsästysoikeuden haltijoille tiedotettiin hankkeen alussa metsästykseen liittyvän lupa- ja
päätöksentekoprosessin kulusta lähettämällä heille tiedote Saaristomeren
Kalatalousryhmän ja Suomen Riistakeskuksen Varsinais-Suomen aluetoimiston
postituslistojen kautta. Hankkeen alussa oli käytössä ns. metsästyksenjohtaja-malli
harmaahylkeenmetsästyksen järjestämiseksi. Metsästyksenjohtajaksi valikoituivat
vapaaehtoiset, joilla oli riittävä paikallistuntemus ja osaaminen metsästyksenjohtajana
toimimiseksi. Heille laadittiin ohjeistus tehtävän hoitamiseksi.
Kun hankkeen tuloksia ja toimenpiteitä arvioitiin hankkeen aikana, päätettiin luopua
metsästyksenjohtaja-mallista ja siirtyä paikallisten yhteyshenkilöiden verkoston luomiseen.
Yhteyshenkilöt voivat olla vesialueen omistajia, kalastajia, metsästäjiä tai muita paikallisia
yrittäjiä, joiden tehtävä on ohjata metsästyksestä kiinnostuneet eteenpäin. Toiminta
perustuu vapaaehtoisuuteen. Yhteyshenkilönä toimiakseen henkilöllä tulee olla riittävä
osaaminen harmaahylkeenmetsästyksestä ja riittävä paikallistuntemus, kuten
metsästyksenjohtaja-mallissakin.
Hankkeessa kartoitettiin ne paikalliset metsästäjät, jotka voivat pyynnöstä tulla paikalle
ampumaan elinkeinolle haittaa aiheuttavan yksilön esimerkiksi pyydyksen tai
kalanviljelylaitoksen läheisyydestä sekä tiedotettiin ammattikalastajia alueella toimivista
hylkeenmetsästäjistä.
Metsästäjille oli varattu hankkeessa varoja harmaahylkeen ruhon asianmukaisesta talteen
ottamisesta aiheutuneiden kustannusten korvausta varten. Korvauksen maksun ehtona oli
talteen ottamisen lisäksi, että hylkeestä oli otettu saalisnäytteet Luonnonvarakeskukselle ja
kaato ja talteenotto oli näin todennettavissa.
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Hankkeessa oli tarkoitus tiedottaa alueista, joihin on mahdollista mennä omatoimisesti
metsästämään ja näiden alueiden säännöistä ja erityspiirteistä, mutta tällaisia alueita ei
hankkeen puitteissa löydetty. Usein hylkeenmetsästysoikeus on vuokrattu paikalliselle
metsästysseuralle, jolla on omat sääntönsä ulkopuolisten metsästäjien pääsystä metsälle.
Yleensä se edellyttää seuran jäsenen läsnäoloa.
Hankkeen aikana luotiin malli metsästyslupa-alueen perustamiseksi.

4.5 Tiedotus
Hankkeen käynnistyessä projektipäällikkö laati tiedotteen jaettavaksi Länsi-Suomen
kalatalouskeskuksen ja Åbolands Fiskarförbundin toimesta alueidensa toimijoille (liite 1).
Kun riittävä osallistuminen ja metsästysalueet yhteystietoineen olivat tiedossa, hankkeesta
tiedotettiin L-S kalatalouskeskuksen internet-sivustolla (kuva 1). Metsästyksenjohtajille
laadittiin ohjeistus metsästyksenjohtajana toimimisesta.

KUVA 1. KUVAKAAPPAUS L-S KALATALOUSKESKUKSEN KOTISIVUILTA

8

Hankkeesta julkaistiin koko sivun artikkeli Turun Sanomissa 3.11.2019 (liite 2). Artikkeli
käsitteli hyljeongelmaa ja kuvasi hankkeessa käytössä ollutta metsästyksenjohtaja-mallia.
Hankkeen aikana oltiin yhteydessä lukuisiin metsästysalan lehtiin.
Hankkeelle laadittiin tiedotussuunnitelma. Sen mukaisesti lähetetiin kaikille tiedossa
oleville osakaskunnille ja vesialueen omistajille tiedote (liite 3) ilmaisesta neuvonnasta
hyljevahinkojen torjumiseksi sekä pyyntö ottaa yhteyttä, mikäli vastaanottajalla on tietoa
metsästysalueista, hyljeongelma-alueista, kiinnostuneista hylkeen metsästäjistä tai halua
edistää hylkeenmetsästystä alueellaan. Tiedotetta jaettiin myös Facebookissa
lisänäkyvyyden tavoittamiseksi sekä Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmän
jakelukanavien kautta ammattikalastajille.
Metsästysoikeuden haltijoille tiedotettiin hankkeesta ja sen toimenpiteistä kohdennetulla
tiedotteella (liite 4) Riistakeskuksen jakelun kautta. Myös tältä joukolta pyydettiin tietoja
metsästysalueista, hyljeongelma-alueista ja kiinnostuneista hylkeen metsästäjistä.
Projektipäällikkö ja muut Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen toimihenkilöt osallistuivat
hankkeen aikana eri organisaatioiden (kalastusalueet, osakaskunnat, kalastajaseurat)
kokouksiin ja tapasivat lisäksi yksityisiä vesialueen omistajia.
Hankkeen tiedotuksessa käytettiin tukipäätöksen mukaisesti EU:n tunnusta, Euroopan
meri- ja kalatalousrahaston tunnusta, Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksen tunnusta
sekä lisäksi Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmän tunnusta.

5 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU
Hankkeen tavoitteena oli vähentää harmaahyljeongelmaa Saaristomerellä, nostaa
kiintiömetsästykseen myönnettyjen lupien käyttöastetta ja aktivoida metsästysoikeuden
haltijoita ja metsästäjiä. Hankkeen puitteissa ilmoitettiin 28 kaatoa, jotka oli saatu talteen.
Hylkeiden sukupuolet, painoarviot ja tarkemmat kaatopaikat raportin liitteessä 5.
Hankkeen kaadot muodostivat kolmasosan Lounais-Suomen kannanhoitoalueella
tapahtuneista kaadoista, jossa riistanhoitokeskuksen tiedotteen (Hylkeitä saaliiksi aiempaa
enemmän, julkaistu 19.8.2019) mukaan kaadettiin kokonaisuudessaan 96 yksilöä.
Metsästysvuonna, joka päättyi heinäkuussa 2019, saatiin hylkeitä saaliiksi aiempaa
enemmän. Harmaahylkeen osalta saalismäärän nousu oli 33 prosenttia, minkä voidaan
katsoa osin olevan hankkeen vaikutusta.
Hankkeessa luotiin yhteyksiä vedenomistajien, metsästäjien ja hyljeongelmista kärsivien
kalanviljelijöiden ja kalastajien välille. Verkostoa tulisi edelleen laajentaa. Luottamuksen
säilyttäminen ja negatiivisen julkisuuden välttäminen osoittautui erityisen tärkeäksi ja
esimerkiksi osa niistä metsästäjistä, jotka voivat tulla paikalle kutsuttaessa poistamaan
ongelmayksilöitä, eivät halunneet yhteystietojaan yleisesti nähtäville. Tästä syystä
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metsästäjien yhteystiedot ovat saatavissa Länsi-Suomen Kalatalouskeskukselta tai
kalatalousalueiden toiminnanjohtajilta.
Hankkeessa onnistuttiin kartoittamaan sopivia harmaahylkeen metsästysalueita ja näistä
tiedotettiin muun muassa Länsi-Suomen Kalatalousalueen kotisivuilta
www.kalatalouskeskus.fi löytyvässä kartassa (kuva 2), josta löytyi myös paikallisen
metsästyksenjohtajan ja myöhemmin yhteyshenkilön yhteystieto (kuva 3).

KUVA 2. KARTTA HANKKEEN TOIMINTA-ALUEESTA. PUNAISET MERKIT OVAT YHTEYSHENKILÖIDEN SIJAINTEJA.
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Tavoitteena oli myös löytää sellaisia alueita, joihin voisi mennä omatoimisesti
metsästämään. Hankkeen aikana kuitenkin osoittautui, että useat metsästysoikeuden
haltijat ja metsästysseurat eivät anna hylkeenmetsästysoikeutta ulkopuolisille ilman seuran
jäsenen läsnäoloa. Tämän kaltaista metsästystä ei pidetty turvallisena, sillä
paikallistuntemuksen puute lisää onnettomuusriskiä.

KUVA 3. KARTTA. PUNAISEN MERKIN TAKAA LÖYTYY YHTEYSHENKILÖN YHTESTIEDOT

Hankkeen aikana ei pystytty osoittamaan tiettyjä hyljeongelma-alueita tai hyljevapaita
alueita, vaan lähes poikkeuksetta haastatellut kokivat harmaahylkeen aiheuttaneen
vahinkoa elinkeinolle tai kalastusharrastukselle kaikkialla. Toisaalta voidaan olettaa, että
ne henkilöt, joille hylkeet aiheuttivat eniten haittaa, olivat aktiivisimmin yhteydessä
hankehenkilöstöön.
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Hankkeessa syntyneiden kokemusten perusteella laadittiin muualla sovellettava malliohje
metsästyslupa-alueen perustamiseksi. Malliohjeessa käydään läpi käytännönläheisesti
hylkeenmetsästyksessä huomioitavat asiat (liite 6).
Kohderyhmänä hankkeessa oli Saaristomeren merialueen elinkeinokalatalouden
harjoittajat. Hankkeella on positiivinen vaikutus elinkeinon toimintaedellytyksiin ja se lisäsi
kiinnostusta hylkeenmetsästykseen. Hanke hyödyttää myös kuluttajia edistämällä luonnon
kalan saatavuutta jatkossakin. Hyödynsaajia ovat sekä tuottajat että kuluttajat, sillä
haittaeläinten torjunnan vaikutuksesta kotimaisen kalan saatavuus on mahdollista
jatkossakin.

Turussa 26.8.2019

Petri Rannikko
Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry
toiminnanjohtaja

Anu Niinikorpi
Harmaahylkeen metsästyksen edistäminen Saaristomerellä -hankkeen koordinaattori
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