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Suomessa myönnetään vuosittain rauhoittamattomien lintulajien pesimäaikaiseksi tappamiseksi noin 1500 

poikkeuslupaa yhteensä jopa 200 000 linnun tappamiseksi. Poikkeuslupia voi lintudirektiivin mukaan 

myöntää taloudellisen vahingon ehkäisemiseksi, kasviston ja eläimistön suojelemiseksi sekä 

kansanterveyden, yleisen turvallisuuden ja lentoturvallisuuden takaamiseksi. Lintudirektiivi edellyttää, että 

lupa voidaan myöntää vain, mikäli ongelmaa ei voida muilla keinoin ratkaista.  

BirdLifen mielestä poikkeusluvat eivät nykyään rajoitu vain lintudirektiivin tarkoittamiin poikkeustapauksiin, 

vaan lupia myönnetään rutiininomaisesti. BirdLife pitää poikkeuslupia suurelta osin perusteettomina, 

ylimitoitettuina ja usein tehottomana ratkaisuna lupahakemuksissa esitettyjen ongelmien poistamiseksi.  

BirdLife Suomi katsoo, että:  

 Poikkeuslupa on aina viimeinen vaihtoehto, jota tulee käyttää vasta, kun ensin on etsitty ja kokeiltu 

muita ratkaisuja ongelman poistamiseksi.  

 Luvan tulee perustua todellisiin ja todistettuihin vahinkoihin, ei uskomuksiin ja yleisiin käytäntöihin. 

 Kasviston ja eläimistön suojelemiseksi, tavallisesti riistalintujen pesimätuloksen parantamiseksi 

myönnetyt poikkeusluvat eivät ole yleensä tarkoituksenmukaisia.  Käsitys, että toisten lintujen 

munia ja poikasia syöviä lajeja tulee yleisesti vähentää muiden lajien suojelemiseksi, ei ole 

luonnonsuojelubiologisesti perusteltu. Yksinomaan se, että laji käyttää ravintonaan toisia lajeja, ei 

ole direktiivin tarkoittama poikkeustapaus, eikä lupia tule myöntää pelkästään tällä perusteella.  

 Rauhoittamattomien lintujen tappaminen poikkeusluvilla on hyväksyttävissä, mikäli linnut 

aiheuttavat todistetusti merkittävää taloudellista vahinkoa ja vahinkoja ei voi estää muulla tavoin 

ilman, että hakijalle aiheutuu kohtuuttomasti työtä tai kustannuksia. Luvan mitoituksen on oltava 

mielekäs ja sen on kohdistuttava juuri sille paikalle ja niihin yksilöihin, jotka haitan aiheuttavat.  

 Mikäli rauhoittamattomien tai muidenkin lintulajien todetaan aiheuttavan merkittävän 

terveysriskin, on poikkeuslupien myöntäminen uhan torjumiseksi perusteltua. Koska lintujen 



aiheuttama tautiriski on yleisesti todettu hyvin pieneksi, ei lupia tule myöntää ilman 

tapauskohtaista terveysviranomaisen tai eläinlääkärin lausuntoa. 

 Lupapäätöksissä tulee kiinnittää erityistä huomiota lajinmääritykseen ja lupien ajankohtaan. 

Esimerkiksi lokkilupien yhteydessä tulisi aina vaatia saaliin dokumentointia valokuvilla. Lupia ei tule 

myöntää ajalle, jolloin lintulajin muutto on kesken tai lintujen tappamiseen ennen ajankohtaa, 

jolloin mahdollinen vahinko tapahtuu.  

 Lupaharkinnassa tulee myös huomioida, että pesimäaikaisesta ampumisesta voi aiheutua 

luonnonsuojelulain 39§:n kieltämää häiriötä muille lajeille. Mikäli ampuminen tapahtuu 

linnustonsuojelualueen läheisyydessä, tulee vaikutuksista tehdä myös Natura-arviointi. 

 Lupapäätöksissä tulee kiinnittää erityistä huomiota oikeussuojan toteutumiseen. Lupia ei tulisi 

myöntää alkamaan ennen kuin laissa säädetty valitusaika päätöksestä on kulunut loppuun, ellei 

kyse ole aidosti yllättävästä ja merkittävästä ongelmasta. 


