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Peltopyy yritetään saada takaisin pelloille 
 

Antti Miettinen, MTT 

 
Peltopyy on harvinaistunut maatalouden muutoksen myötä 
kaikkialla Euroopassa. Suomessa syynä on ollut syysviljojen 
viljelyn väheneminen ja torjunta-aineiden käyttö. Nyt 
peltopyytä yritetään saada takaisin monipuolistamaan 
maatalousympäristöä. 
 
Peltopyy on peltokanalintuihin kuuluva riistalintu. 
Syysviljojen viljelyn vähenemisen myötä laji on 
harvinaistunut, koska sille ei ole talvisin tarjolla 
viherravintoa. Torjunta-aineiden käyttö on puolestaan 
vähentänyt peltopyyn poikasten ravinnokseen tarvitsemia 
hyönteisiä. Lintulaji on Suomessa luokiteltu 
silmälläpidettäväksi, ja sen väheneminen ilmentää koko 
maatalousympäristön monimuotoisuuden vähenemistä. 

Ympäristötukea peltopyyn suojeluun 
 
Peltopyykannan säilyminen edellyttää peltoviljelyn 
jatkumista. Jotta kannan elvyttäminen voisi onnistua, 
tarvitaan myös monimuotoisuutta edistävää maatalouden 
ympäristöpolitiikkaa. 
 
Esimerkiksi lannoitteiden ja torjunta-aineiden käytön 
vähentäminen aiheuttaa viljelijälle kustannuksia ja 
tulonmenetyksiä. Ne voidaan kuitenkin korvata maatalouden 
ympäristötuen perusteella ja näin ohjata viljelijää 
ympäristöystävällisempään tuotantoon. Ilman maatalouden 
ympäristötukea viljelijöillä ei ole taloudellisia kannustimia 
toteuttaa koko yhteiskuntaa hyödyttäviä valintoja. 
 
Luonnon ja maiseman monimuotoisuutta edistetään Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Ohjelman 
toimenpiteiden avulla voidaan muun muassa tuottaa pellolla 
lisääntyvien lintujen tarvitsemia elinympäristöjä tai parantaa 
pellolla ruokailevien lintujen ravinnon saantia. 
 
Myös maatalouspoliittiset tavoitteet syysrukiin viljelyalan tai 
luonnonmukaisesti viljellyn alan lisäämisestä edistävät 
peltopyykannan elvyttämistä. 
 



 

Metsästäjillä huoli peltopyystä 

 
Kesällä 2006 uutisoitiin näyttävästi vastaperustetusta 
Luonnon- ja riistanhoitosäätiöstä, jonka hallitukseen kuuluu 
nimekkäitä elinkeinoelämän edustajia. Uuden säätiön 
ensimmäiseksi projektiksi mainittiin suomalaisen 
peltopyykannan elvyttäminen. Mieleen tulee itsekäs 
tavoitteenasettelu, mutta tarkemmin ajateltuna 
metsästysmahdollisuuksien parantaminen kannustaa 
metsästäjiä toimimaan uhkaavasti vähentyneen lajin 
pelastamiseksi. 
 
Lisäksi on syytä muistaa, että Suomessa metsästäjiä on 
kaikista yhteiskuntaluokista. Edes peltopyyn tai fasaanin 
metsästys ei ole eliitin yksinoikeus. 
 
Luonnon- ja riistanhoitosäätiön perustaneet henkilöt ovat 
toiminnallaan osoittaneet, että myös muut kuin maanviljelijät 
ovat valmiita ponnistelemaan maatalousympäristön 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Tämä monimuotoisuus 
näkyy välillisesti muun muassa riistasaaliina. 

Viljelijöitä palkitaan ympäristöteoista? 
 
Peltopyy on suomalaiseen peltomaisemaan kuuluva 
riistalintu. Peltopyykannan elvyttämiseksi on etsittävä 
ennakkoluulottomasti uusia keinoja. 
 
Maatalouden ympäristötukijärjestelmää voitaisiin kehittää 
Euroopan unionissa sellaiseksi, että se palkitsisi viljelijöitä 
ympäristöhyötyjen tuottamisesta. Peltopyykanta voisi olla 
yksi monimuotoisuuden indikaattoreista, jonka perusteella 
ympäristötuen suuruus määriteltäisiin. 
 
Vastaavasti peltopyyn metsästyksestä voitaisiin periä 
pyyntilupamaksu. Haluttaisiinko pyyntilupamaksu maksaa, 
jos varat käytettäisiin peltopyykannan elvyttämiseen? 
 
Lisätietoja: antti.miettinen@mtt.fi 
puh. (09) 5608 6204 
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