HIRVIELÄINTEN PYYNTILUVAN SAAJILLE JA SEUROILLE/SEURUEILLE
Hirvieläinten metsästys 2019-2020 Etelä-Hämeessä

Metsästysajat (metsästysasetus 24 §)
Pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästysajat kaudella 2018-2019 Etelä-Hämeen toimialueella ovat:
•
•
•

Hirvi
Valkohäntäpeura
Kuusipeura

1.9.2019 – 15.1.2020
1.9.2019 – 15.2.2020
1.9.2019 – 31.1.2020

On kuitenkin huomattava seuraavat rajoitteet:
•

•
•

Hirveä voidaan metsästää ajanjaksolla 1.9.2019 – 11.10.2019 vain pellolta vahtimalla, ja
ajanjaksolla 1.1.2020 – 15.1.2020 vain ilman koiraa (ei koske koiran käyttämistä haavoittuneen eläimen jäljittämiseen).
Valkohäntä- ja kuusipeuraa voidaan metsästää ajanjaksolla 1.9.2019 – 27.9.2019 vain
vahtimalla (myös muualta kuin pellolta).
Valkohäntäpeuraa voidaan metsästää ajanjaksolla 1.2.2020 – 15.2.2020 vain ilman koiraa
(ei koske koiran käyttämistä haavoittuneen eläimen jäljittämiseen).

Metsästysalueet ja pyyntilupapäätösten liitteet
Eri hakijoiden päällekkäisten hakemusalueiden osalta Suomen riistakeskus Etelä-Häme
on hakemusten käsittelyn yhteydessä pyytänyt hakijoilta lisäselvitystä metsästysoikeudesta. Lisäselvityspyynnön kohteena olleet hakemusalueet on huomioitu päätösharkinnassa, mikäli molemmilta osapuolilta saadun selvityksen perusteella on saatu riittävä tai
riidaton selvyys kyseessä olevan alueen metsästysoikeuden haltijasta.
Niin sanotuksi sirpalealueeksi katsotaan hakemusalueen osa, joka ei ole yhteydessä
muuhun hakemusalueeseen eikä yksistään täytä metsästyslain 27 §:ssä säädettyjä
pinta-alavaatimuksia
Hakemusalueiden huomioimatta jättäminen tarkoittaa, että kyseisiä alueita ja niiden
maapinta-aloja ei ole otettu huomioon harkittaessa pyyntilupamäärää ja pyyntilupien
myöntämisen edellytyksiä. Käytännössä tällä perusteella ei ole alueiden pienen koon
vuoksi haettuja pyyntilupamääriä vähennetty.
Suomen riistakeskus kehottaa kuitenkin varmistamaan ennen metsästykseen ryhtymistä, että luvansaajalla on kyseisillä kiinteistöillä kiistaton oikeus metsästää pyyntiluvassa mainittuja hirvieläimiä.
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Hirvikannan hoitotavoitteet ja kannan nykytila
Etelä-Hämeen (ja ympäröivien) alueellisten riistaneuvostojen hirvitalousalueille vahvistamat määrälliset hirvitavoitteet (hirveä/1000 ha) sekä Luonnonvarakeskuksen arvio hirvikannan tiheydestä talvella 2019 on esitetty taulukossa 1.
Kannan rakenteen osalta tavoitteena on saavuttaa tilanne, jossa metsästettävän hirvikannan sukupuolijakauma (naaraita/uros) on enintään 1,5. Tavoitteena on myös hirvikannan ikärakenteen parantaminen siten, että metsästyksen jälkeen hirvikantaan jäisi
vuosittain 20 – 30 % vasoja.
Taulukko 1. Asetettu hirvitiheystavoite sekä Luonnonvarakeskuksen arvio hirvikannan
tiheydestä keväällä 2019 hirvitalousalueittain.
Tiheystavoite
kpl/1000 ha
Hirvitalousalue alaraja
yläraja
EH1
2,5
3,0
EH2
2,5
3,0
EH3
2,5
3,0
VS-EH
1,8
2,3
KAS-EH
2,5
3,0
SA-PH-EH
2,4
2,9
UU-EH
2,75
3,25

Arvioitu jäävän
kannan tiheys
kpl/1000 ha
4,1
3,0
3,0
2,5
3,5
3,2
3,2

Syksyn 2019 hirviverotus
Tulevan syksyn metsästyksen tavoitteena, erityisesti hirvitalousalueella EH1, on hirvikannan saattaminen tavoitteiden mukaisille tasoille. Tavoitteeksi asetettu aikuiskannan
sukupuolijakauma edellyttää naarasvoittoista hirvisaalista erityisesti EH1-alueella. Metsästyksessä suositellaan lisäksi säästämään parhaassa lisääntymisiässä olevia tai siihen tulossa olevia hyvälaatuista sarvityyppiä edustavia uroksia.
Paikallisesti kannan koossa ja rakenteessa on vaihtelua, joten seurat ja seurueet käyttävät lopullista harkintaa lupien kohdentamisessa ja käyttöastetta koskevassa harkinnassa.
Hirvitalousaluekohtaiset ohjeet hirvikannan verotukseen:
EH1:
•

aikuisten naaraiden osuus aikuissaaliissa vähintään 60 %

•

saaliin vasaosuus vähintään 45%

•

säästettävä hyvälaatuiset uroshirvet piikkiluvultaan 6-9
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EH2:
•

aikuisten naaraiden osuus aikuissaaliissa vähintään 50 %

•

saaliin vasaosuus vähintään 45%

•

säästettävä hyvälaatuiset uroshirvet piikkiluvultaan 6-9

EH3:
•

aikuisten naaraiden osuus aikuissaaliissa vähintään 50 %

•

saaliin vasaosuus vähintään 45%

•

säästettävä keski-ikäisiä uroshirviä

Valkohäntäpeura
Etelä-Hämeen toimialueen valkohäntäpeurakannan arvioidaan olevan voimakkaassa
kasvussa. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan alueella eli metsästyskauden 20182019 jälkeen noin 20 000 valkohäntäpeuraa, missä on edelleen lisäystä aiempaan. Pienten hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen määrä on viime vuosina kasvanut selvästi.
Etelä-Hämeen alueellinen riistaneuvosto on asettanut valkohäntäpeuran osalta seuraavan tavoitteen:
Valkohäntäpeuran osalta asetettiin tavoitteeksi kannan pienentäminen hirvitalousalueella EH1 (Helsinki-Tampere moottoritien länsipuoli). Muillakin hirvitalousalueilla kehotetaan metsästäjiä seuraamaan tarkoin kannan kehitystä ja estämään merkittävää haittaa aiheuttavien tihentymien muodostuminen.
Hirvitalousalueella EH1 tulee näin ollen pyrkiä mahdollisimman suureen pyyntilupien
käyttöasteeseen.
Hirvitalousalueella EH1 tulee naaraiden osuus aikuissaaliissa olla yli 50 % kaadetuista,
muuallakin on tavoiteltava 50 %:n naaraskaatoa aikuissaaliissa. Tarvittaessa saaliin rakenteen ohjaamiseen tullaan jatkossa käyttämään lupaehtoja.
Valkohäntäpeuran metsästyksessä voidaan noudattaa yksinkertaista nyrkkisääntöä,
jonka mukaan ennen jokaista urospeuraa on kaadettava myös yksi naaras, hirvitalousalueella EH1 tämäkään ei enää riitä. Korkeampi naarasverotus edellyttää luonnollisesti
myös korkeaa vasojen osuutta saaliissa. Myös metsästysseurojen käytäntöjä pyyntilupien jakamisessa ja metsästyksen kohdentamisessa on hyvä kehittää siten, että ne tukevat tavoitteeksi asetetun verotuksen toteuttamista.
Peurapukkien verotus on järkevää kohdentaa ensisijaisesti nuoriin, huonon sarviaineksen omaaviin yksilöihin, liitteen 1 mukaisesti. Ns. trofeeyksilöitä voidaan loppukaudesta
myös kaataa, mutta valtapukkien ampuminen ennen marraskuun kiimahuippua tai sen
aikana ei ole suositeltavaa.
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Valkohäntäpeurojen metsästyksessä saaliskertymää on pyrittävä kasvattamaan etenkin
kauden alussa, ja metsästys suositellaankin aloitettavaksi mahdollisimman suurella tehokkuudella heti syyskuun alusta alkavalla vahtimismetsästyskaudella. Huomattava osa
peurakolareista ajetaan loka-joulukuulla. Peurakolaririskin pienentämiseksi onkin suositeltavaa painottaa peurojen verotusta alkusyksyyn ja riskialttiimmille kohteille. Myös
maa- ja metsätaloudelle aiheutuvat vahingot tulee paikallisesti pyrkiä ottamaan huomioon metsästyksen kohdentamisessa.
Olennaisen tärkeää on lisäksi huomioida onnettomuusriski riistapeltojen, nuolukivien ja
ruokintapaikkojen sijoittelun yhteydessä.

Hyvää ja turvallista jahtikautta 2019-2020!

Terveisin,
Suomen riistakeskus Etelä-Häme

Hämeenlinnassa

15.7.2019

Jyri Rauhala, riistapäällikkö
Marko Muuttola, riistasuunnittelija
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liite: ohje valkohäntäpeurapukkien valikoivaan verotukseen

Ainakin toinen sarvihaarautumaton:

Ainakin toinen sarvipuolisko haarautumaton:

Molemmat sarvipuoliskot
haarautuneet, sisälev. alle korvien:

VOIDAAN KAATAA

VOIDAAN KAATAA

EI KAADETA

Molemmat sarvipuoliskot
haarautuneet, sisäleveys alle
korvien:

Molemmat sarvipuoliskot
haarautuneet ja sisäleveys
selvästi yli korvien, mutta
sarvirungot ohuet:

EI KAADETA

EI SUOSITELLA KAADETTAVAKSI

Molemmat sarvipuoliskot
haarautuneet ja sisäleveys
selvästi yli korvien

VOIDAAN KAATAA

