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PÄÄTÖS

SUOMEN RIISTAKESKUS
Sompiontie 1
00730 HELSINKI
029 431 2001

Pvm

Nro

22.07.2021
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Vastaanottaja / Mottagare

Keijo Henrik Neffling
Martinlähteenkierto 12
05810 Hyvinkää
Suomi

HIRVIELÄINTEN PYYNTILUPA
Hakija

Keijo Henrik Neffling

HAKEMUS

Hakija on hakenut hirvieläinten pyyntilupaa seuraavasti:
Eläinlaji ja lupamäärä:
Valkohäntäpeura

184 kpl

Alue:
Hakemus sijaitsee seuraavien riistanhoitoyhdistysten alueilla:
Pälkäneen ja Luopioisten riistanhoitoyhdistys, karttaan rajattu alue
Asikkalan riistanhoitoyhdistys, karttaan rajattu alue
Lammin riistanhoitoyhdistys, karttaan rajattu alue
Kuhmoisten riistanhoitoyhdistys, karttaan rajattu alue
Padasjoen riistanhoitoyhdistys, karttaan rajattu alue
Alueen tunnus 8645PZU7VZ
Alueen pinta-ala:
Maapinta-ala
Vesipinta-ala
Kokonaispinta-ala
Valtionmaiden maapinta-ala
Yksityismaiden maapinta-ala
Lupaosakkaiden määrä,
asiakasnumerot ja nimet
1003035
1001639
1001969
1002751
1000009
1001817
1001600
1000753
1000627
1002421
1000478
1002214
1001901
1002667

56164 ha
15304 ha
71468 ha
3535 ha
52629 ha
18 kpl
Virmailan Eräveikot ry
Majuan Metsästäjät ry
Nyystölän Eräveikot ry
Toritun hirviseurue
Aho Veli-Juhani seurue
Miestämän Metsästäjät ry
Maakesken Metsästäjät ry
Auttoisten hirvimiehet
Hämeenlinnan kaupugin Erä ja Kala ry
Kasiniemen Jahti ry
Hirvijärven Metsästäjät ry
Pätiälä Lasse hirviseurue
Neroskulman Erä ry
Taulun Erä ry
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1000766 Jallin Hirviseurue
1001040 Kellosalmen Metsästysseura ry
1003132 Äinään seudun hirvimiehet
1002968 Vesijaon Erämiehet ry
Muita liitteitä
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1 kpl

Hakemuksen perustelut

Valkohäntäpeura: Peurojen suhteen tilanne on kasvamaan päin. Luke arvio
peurakantaa ja sen harvennustarvetta paljon suuremmaksi kuin seurat.
Seurat ovat varovaisempia kannan arvioinnnissa mutta tiedostavat että kanta
on kasvamaan päin ja lupia ollaan hakemassa enemmän näin pystytään
estämään kannan räjähdysmäistä kasvua. Aiempien vuosien käyttöasteet
ovat olleet matalia mutta saalismäärät kasvaneet koko ajan. Seurat hienosti
ovat tiedostaneet riskin peurakannan voimakkaasta kasvusta.

Välitoimenpiteet

Hakijalta on pyydetty sähköpostitse 12.05.2021 lisäselvitystä päällekkäisistä
alueista toisen hakijan kanssa. Lisäselvitys on annettu sähköpostitse
18.05.2021.
Suomen riistakeskus on kuullut metsästyslain 26 §:n 2 momentin nojalla
liikenne-, maatalous- ja metsävahinkojen huomioon ottamiseksi alueellisia
sidosryhmiä.

PÄÄTÖS

Suomen riistakeskus on päättänyt myöntää hirvieläimen pyyntiluvan
seuraavasti:
Valkohäntäpeura
184 kpl
1.9.2021 - 15.2.2022
Metsästyksessä on metsästysaikojen suhteen noudatettava myös
metsästysasetuksen (15.4.2021/302) määräyksiä koiran käytön (12 §),
pellolta vahtimisen, vahtimisen (24 §) sekä erityisten rauhoitusaikojen
osalta (25 §: naaras, jota jälkeläinen seuraa).
Pyyntilupaa saa käyttää hirven osalta vain yhtenäisillä vähintään 1000
hehtaarin suuruisilla alueilla. Muiden päätöksessä mainittujen lajien osalta
pyyntilupaa saa käyttää vain yhtenäisillä vähintään 500 hehtaarin suuruisilla
alueilla.

Ehdot

Yhdellä hirvieläimen pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen eläimen tai
kaksi vasaa.
Luvansaajalle myönnettyjä pyyntilupia ei voida käyttää niillä tämän
päätöksen Perustelut -kohdassa yksityiskohtaisesti ilmenevillä maa-alueilla,
joita Suomen riistakeskus ei ole ottanut hakijan hyväksi
pyyntilupaharkinnassa huomioon, ja jotka Suomen riistakeskus on rajannut
tämän päätöksen pyyntilupien käytön osalta lupa-alueesta pois.
Metsästyksessä on noudatettava metsästyslain ja metsästysasetuksen
säännöksiä. Pyyntilupia voidaan käyttää vain metsästyslain 27 §:n 1
momentin edellytysten mukaisesti metsästykseen sopivalla yhtenäisellä
alueella, jonka maapinta-alan on oltava hirvenmetsästyksessä vähintään 1
000 hehtaaria ja muiden pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästyksessä
vähintään 500 hehtaaria. Lisäksi luvan saajalla on metsästyslain 27 §:n 1
momentissa tarkoitetulla alueella oltava oikeus metsästää päätöksessä
tarkoitettua hirvieläintä.
Metsästyksessä on myös noudatettava, mitä muussa lainsäädännössä
säädetään sekä niitä yksityisoikeudellisiin sopimuksiin perustuvia ehtoja,
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jotka on asetettu luvansaajan aluetta koskeviin metsästysoikeuksiin tai lupiin.
Pyyntiluvan nojalla metsästetystä hirvieläimestä on tehtävä saalisilmoitus
Suomen riistakeskukselle.
Päätöksen perustelut

Keskeiset sovelletut säännökset
Metsästyslain 26 §:n mukaan myönnettäessä pyyntilupia on huolehdittava
siitä, että hirvieläinkanta ei metsästyksen johdosta vaarannu ja että
hirvieläinten aiheuttamat vahingot pysyvät kohtuullisella tasolla. Liikenne-,
maatalous- ja metsävahinkojen huomioon ottamiseksi Suomen
riistakeskuksen tulee vuosittain kuulla alueellisia sidosryhmiä.
Edellä 8 §:ssä tarkoitetulle alueelle pyyntilupia myönnettäessä on lisäksi
kiinnitettävä huomiota metsästysmahdollisuuksien tasapuoliseen
jakaantumiseen ja metsästyksen tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen.
Pyyntiluvan nojalla metsästetystä hirvieläimestä on tehtävä saalisilmoitus
Suomen riistakeskukselle.
Metsästyslain 27 §:n mukaan hirvieläimen pyyntiluvan myöntäminen
edellyttää, että luvan hakijalla on käytettävissään metsästykseen sopiva
yhtenäinen alue, jonka maapinta-alan on oltava hirvenmetsästyksessä
vähintään 1 000 hehtaaria ja muiden pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten
metsästyksessä vähintään 500 hehtaaria.
Hirvieläimen pyyntilupa myönnetään sellaiselle hakijalle tai hakijoille, joilla
on 1 momentissa tarkoitetulla alueella oikeus metsästää hakemuksessa
tarkoitettua hirvieläintä. Muulla kuin 8 §:ssä tarkoitetulla alueella
pyyntilupa voidaan samalle 1 momentissa tarkoitetulle alueelle myöntää
vain yhden hakemuksen perusteella.
Suomen riistakeskuksen on rajattava lupa-alueesta pois sellaiset alueet,
jotka eivät täytä 1 momentissa säädettyjä pinta-alan ja yhtenäisyyden
vaatimuksia. Pyyntilupa voidaan käyttää vain pyyntiluvassa rajatulla
alueella.
Suomen riistakeskus voi poiketa 1 momentissa säädetyistä pyyntilupaan
liittyvistä alueen pinta-alaa tai yhtenäisyyttä koskevista vaatimuksista ja 37
§:n mukaisesta pyyntiluvanvaraisen hirvieläimen rauhoitusajasta, jos alue on
saari tai alueeseen liittyy muu vastaava erityinen syy.
Päätöksen yksityiskohtaiset perustelut
Valkohäntäpeuran osalta Etelä-Hämeen alueellinen riistaneuvosto asetti
tavoitteeksi vuodeksi eteenpäin 7,0-11,0 yks. /1000 ha hirvitalousalueella
EH3:lla. Asetettua tavoitetta tarkastellaan uudelleen keväällä 2022
valkohäntäpeurakannan kehityksen vaatimalla tavalla. Hirvitalousalueilla
kehotetaan metsästäjiä seuraamaan tarkoin kannan kehitystä ja estämään
merkittävää haittaa aiheuttavien tihentymien muodostuminen.
Yhteistoiminnalla liikenneturvallisuudesta vastaavien tahojen kanssa sekä
peurakannan säätelyllä pyritään huolehtimaan siitä, että peurakolareiden
määrä hirvitalousalueella pysyy kohtuullisella tasolla. Valkohäntäpeuran
metsästyksessä tulee kiinnittää huomiota naaraiden ja urosten
tasapuolisempaan verotukseen.
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Valkohäntäpeuran osalta Suomen riistakeskuksen pääsääntöinen linja on
metsästyskaudelle 2021-2022 haettujen pyyntilupien myöntäminen, kannan
ollessa joko varsin runsas tai selvässä kasvussa viime vuosien aikana.
Suomen riistakeskus Etelä-Häme on kuullut metsästyslain 26 §:n 2
momentin nojalla liikenne-, maatalous- ja metsävahinkojen huomioon
ottamiseksi alueellisia sidosryhmiä 09.03.2021.
Padasjoen riistanhoitoyhdistys on tehnyt riistanhoitoyhdistyksen alueelle
metsästysasetuksen 8 §:n 1 momentin mukaisen verotussuunnitelman
vuodelle 2021. Suomen riistakeskus Etelä-Häme on tehnyt tämän
pyyntilupapäätöksen ottaen huomioon riistanhoitoyhdistyksen
verotussuunnitelman. Suomen riistakeskus on myöntänyt PÄÄTÖS- kohdan
mukaisen lupamäärän.
Erillinen alle 1000 hehtaarin sirpalealue ei ole metsästyslain 27 §:n 1
momentissa tarkoitettua hirvenmetsästykseen sopivaa aluetta (peuroilla
vaatimus vähintään 500 ha). Tällainen sirpalealue on jätetty huomioon
ottamatta alueen lupaharkinnassa pyyntilupamäärää määritettäessä.
Suomen riistakeskus on välitoimenpiteet- kohdassa mainittujen saatujen
selvitysten perusteella katsonut ratkaisussaan seuraavasti:
Hakijalta ei ole Padasjoen riistanhoitoyhdistyksen pyyntilupaharkinnassa
otettu huomioon 12.5.2021 selvityspyynnössä mainittuja seuraavia alueita.
Pyyntilupia ei voida käyttää näillä kyseisillä alueilla:
16-424-2-57 YTTÖLÄ 21,28 ha
16-424-3-169 LEHTIMÄKI 5,17 ha
16-424-3-169 LEHTIMÄKI 3,23 ha
16-424-3-169 LEHTIMÄKI 3,20 ha
Muutoin kyseessä katsotaan olevan piirtovirhe,rajan kulkiessa tilarajaa
pitkin.
Mikäli pyyntiluvan saajana on yhteislupa, ja sen eri osakkaiden hirven
pyyntilupahakemuksen perusteena olevat alueet on määritetty Oma riista palvelussa, yksittäisen kiinteistön tai sen palstojen pinta-ala on otettu
pyyntilupaharkinnassa hakijalle tuottoa kerryttävänä huomioon vain yhden
kerran. Toisin sanoen, jos hakijan useampi osakas on ilmoittanut saman
kiinteistön tai palstan omaksi metsästysoikeudelliseksi maa-alueekseen,
tällaisen niin sanotun päällekkäisen kiinteistön pinta-alan Suomen
riistakeskus on huomioinut pyyntilupaharkinnassa vain kertaalleen.
Hakijalla on mahdollisuus tarkastella hakemuksensa tällaisten mahdollisten
eri osakkaiden päällekkäisiä kiinteistöjä Oma riista -palvelun kautta.
Mikäli pyyntiluvan hakijalla on hakemuksessaan niin sanottuja
vesijättömaita, niiden maapinta-ala (vesipinta-alaa ei huomioida)
pyyntilupaharkintaa varten on määritetty hakijoita saman verotusteholohkon
tai riistanhoitoyhdistyksen sisällä samalla tavalla ja yhdenvertaisesti
kohdellen. Oma riista -palvelu määrittää vesijättömaiden pinta-alan
Maanmittauslaitoksen geometrisen vesialueaineiston perusteella. Mikäli
hakija on jättänyt paperisen hakemuksen, hakijan vesijättömaiden maapintaala on hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi määritetty
Suomen riistakeskuksen toimesta Oma riista -palvelun avulla.
Suomen riistakeskus Etelä-Häme on tehnyt tämän pyyntilupapäätöksen
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päättämänsä riistanhoitoyhdistyskohtaisen kokonaispyyntilupakiintiön
perusteella.
Hakija on hakenut pyyntilupaa 184 valkohäntäpeuralle, jotka Suomen
riistakeskus on myös myöntänyt.
Myönnetty pyyntilupamäärä ei vaaranna päätöksessä mainittujen
hirvieläinten kantaa alueella ja on odotettavissa, että pyyntilupamäärän
mitoituksella voidaan vaikuttaa myös hirvieläinten aiheuttamia vahinkoja
ennalta ehkäisevästi.
Päätöksen täytäntöönpano

Tämä Suomen riistakeskuksen päätös voidaan panna täytäntöön
muutoksenhausta huolimatta riistahallintolain (158/2011) 31 §:n 2
momentin nojalla. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kieltää
päätöksen täytäntöönpanon.

Oikeusohjeet

Päätöstä tehtäessä on sovellettu seuraavia oikeusohjeita:
Metsästyslaki (615/1993) 21, 21 a, 21 b, 26, 27, 28, 30 a ja 90 §,
Riistahallintolaki (158/2011) 8 ja 31 §, Laki riistanhoitomaksusta ja
pyyntilupamaksusta (616/1993) 4 ja 5 §, Metsästysasetus (666/1993) 6, 7, 8,
9, 24 ja 25 §, Valtion maksuperustelaki (150/1992) 6, 11 a ja 11 b §, Maa- ja
metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja
riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2020 ja
2021 (1319/2020) 1 §

Muutoksenhaku

Suomen riistakeskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta
alueella toimivaltaiselta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
Käsittelymaksun määräämisen osalta valittaja voi vaatia valtion
maksuperustelain (150/1992) 11 b §:n nojalla oikaisua Suomen
riistakeskukselta. Oikaisuvaatimusosoitus on päätöksen liitteenä.

LISÄTIEDOT

Lisätietoja päätöksestä antaa:
Marko Muuttola

0294312117

marko.muuttola@riista.fi

SUOMEN RIISTAKESKUS
Julkiset hallintotehtävät

Marko Muuttola
riistasuunnittelija
Päätös on allekirjoitettu koneellisesti riistahallintolain (158/2011) 8 §:n 5
momentin nojalla.
Päätös hakijalle sähköisen palvelun kautta.
JAKELU

Tiedoksi:
PÄLKÄNEEN JA LUOPIOISTEN RIISTANHOITOYHDISTYS
PADASJOEN RIISTANHOITOYHDISTYS
LAMMIN RIISTANHOITOYHDISTYS
KUHMOISTEN RIISTANHOITOYHDISTYS
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ASIKKALAN RIISTANHOITOYHDISTYS
MAKSU

Käsittelymaksu 100.00 EUR

LIITTEET

LIITE 1: Saate hirvieläinten pyyntiluvan saajille 2021
LIITE 2: metsästysohje 2021-2022, Etelä-Häme
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VALITUSOSOITUS
(Riistahallintolaki 31.1 §)
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava
— päätös, johon haetaan muutosta
— miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
— vaatimusten perustelut
— mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen
edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät
asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite).

Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:
— valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
— selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta
— asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
— asiamiehen valtakirja, jollei oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa toisin säädetä

Valituksen tekeminen ja valitusaika
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.
Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusajan laskeminen alkaa
tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä.
Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:
— jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan annetun tiedoksi seitsemäntenä päivänä
postituspäivästä, jollei muuta ilmene
— jos päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, sen katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä
viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä
— jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta
— jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, tiedoksisaantipäivä
ilmenee päätöksessä olevasta leimasta
— jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle
(sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä
tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä

Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava valitusajassa toimivaltaiselle hallintotuomioistuimelle. Valituksen voi toimittaa hallintooikeudelle henkilökohtaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös postitse,
sähköpostitse tai telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon, tai sähköisen asiointipalvelun kautta
(https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet). Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa
valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä. Postittaminen tai muu toimittaminen tapahtuu lähettäjän
vastuulla. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai
juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän viraston aukioloajan päättymiseen.

Käsittelymaksu
Hallinto-oikeuden päätöksistä peritään oikeudenkäyntimaksu tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaisesti.
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi.

Hallinto-oikeuden osoite
Postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 56 42210 Faksi: 029 56 42269
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OIKAISUVAATIMUSOSOITUS
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n sekä Suomen riistakeskuksen ja
riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2020 ja 2021 annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen (1319/2019) 1 §:n perusteella määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut
virhe, voi vaatia siihen valtion maksuperustelain 11 b §:n nojalla oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä
kirjallisesti.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa, joka osoitetaan Suomen riistakeskukselle, on ilmoitettava seuraavat asiat:
— vaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot (postiosoite ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite,
joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa)
— päätös, johon haetaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.
Jos vaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi
ja tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:
— päätös, johon maksun periminen perustuu, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
— todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisen
ajankohdasta
— asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
Suomen riistakeskukselle
— asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos oikaisuvaatimusta ei
ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa Suomen riistakeskukselle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna
postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Postittaminen tai muu toimittaminen tapahtuu lähettäjän
vastuulla. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Suomen riistakeskukselle ennen kuuden kuukauden määräajan
päättymistä, jotta vaatimus voidaan tutkia. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, määräaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän.

Käsittelymaksu
Oikaisuvaatimukseen annettava päätös on maksuton.

Yhteystiedot
Suomen riistakeskuksen yhteystiedot löytyvät päätöksen etusivulta.

