HIRVIELÄINTEN PYYNTILUVAN SAAJILLE JA SEUROILLE/SEURUEILLE
Hirvieläinten metsästys 2021-2022 Etelä-Hämeessä

Metsästysajat (metsästysasetus 24 §)
Pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästysajat kaudella 2021-2022 Etelä-Hämeen toimialueella ovat:
•
•
•

Hirvi
Valkohäntäpeura
Kuusipeura

1.9.2021 – 15.1.2022
1.9.2021 – 15.2.2022
1.9.2021 – 31.1.2022

On kuitenkin huomattava seuraavat rajoitteet:
Ajankohtana 01.09.2021 - 08.10.2021 hirven pyynti on sallittu vain vahtimalla pellolta
(metsästysasetus 24 §).
Ajankohtana 01.09.2021 – 24.9.2021 valkohäntäpeuran ja kuusipeuran pyynti on sallittu vain vahtimalla (metsästysasetus 24 §).
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 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
Suomen riistakeskus kehottaa kuitenkin varmistamaan ennen metsästykseen ryhtymistä, että luvansaajalla on kyseisillä kiinteistöillä kiistaton oikeus metsästää pyyntiluvassa mainittuja hirvieläimiä.

Hirvikannan hoitotavoitteet ja kannan nykytila
Etelä-Hämeen (ja ympäröivien) alueellisten riistaneuvostojen hirvitalousalueille vahvistamat määrälliset hirvitavoitteet (hirveä/1000 ha) sekä Luonnonvarakeskuksen arvio hirvikannan tiheydestä talvella 2021 on esitetty taulukossa 1 (valkohäntäpeuran osalta taulukossa 2).
Kannan rakenteen osalta tavoitteena on saavuttaa tilanne, jossa metsästettävän hirvikannan sukupuolijakauma (naaraita/uros) on enintään 1,5. Tavoitteena on myös
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hirvikannan ikärakenteen parantaminen siten, että metsästyksen jälkeen hirvikantaan
jäisi vuosittain 20 – 30 % vasoja.
Taulukko 1. Asetettu hirvitiheystavoite sekä Luonnonvarakeskuksen arvio kannan tiheydestä keväällä 2021 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
2,7
3,2
KS-ES-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
3,2
2,7
2,9
2,3
3,2
3,3
2,7
3,0

Syksyn 2021 hirviverotus
Tulevan syksyn metsästyksen tavoitteena, erityisesti hirvitalousalueella EH1, on hirvikannan saattaminen tavoitteen mukaiselle tasolle. Tavoitteeksi asetettu aikuiskannan
sukupuolijakauma edellyttää naarasvoittoista aikuissaaliista erityisesti EH2 ja EH3alueella. Metsästyksessä suositellaan lisäksi säästämään parhaassa lisääntymisiässä olevia tai siihen tulossa olevia hyvälaatuista sarvityyppiä edustavia uroksia.
Vasojen osuus saaliissa tulisi olla vähintään 40 %.
Paikallisesti kannan koossa ja rakenteessa on vaihtelua, joten seurat ja seurueet käyttävät muutoin lopullista harkintaa lupien kohdentamisessa ja käyttöastetta koskevassa
harkinnassa.

Rajoitusehdot ja hirvitalousaluekohtaiset ohjeet
Pyyntilupapäätöksissä on alueiden EH2 ja EH3 osalta aikuisten urosten kaatamista rajoittava, pakottava ehto. Ehto on asetettu lehmä/sonni-suhteen tavoitteen vastaisen kehityksen pysäyttämiseksi ja korjaamiseksi. Ehto on asetettu niihin pyyntilupapäätöksiin,
joiden alueesta suurin osa sijaitsee alueilla EH2 ja EH3.
Vastaavasti hirvitalousalueella EH1 on pyyntilupapäätöksissä aikuisten hirvien kaatamista rajoittava, pakottava ehto, joka on asetettu kannan ikärakenteen turvaamiseksi.
Ehto on asetettu niihin pyyntilupapäätöksiin, joiden alueesta suurin osa sijaitsee alueella
EH1.

3 (6)

Lisäksi on päätetty hirvitalousaluekokouksissa seuraavista ohjeista hirvikannan verotukseen:
EH1
•

saaliin vasaosuus tulee olla 45-50 %

EH2
•

saaliin vasaosuus tulee olla vähintään 40%

•

säästettävä hyvälaatuiset, lisääntymiskykyiset urokset

Valkohäntäpeura
Etelä-Hämeen toimialueen valkohäntäpeurakanta kasvoi edelleen metsästyskauden
2020-2021 jälkeen vastoin odotuksia. LUKEn arvion mukaan toimialueelle jäi metsästyksen jälkeen lähes 21000 yksilöä kun arvio vuosi sitten oli vajaa 19 000 valkohäntäpeuraa.
Etelä-Hämeen alueellinen riistaneuvosto on asettanut valkohäntäpeuran osalta seuraavan tavoitteen hyväksymässään toimenpideohjelmassa VALKOHÄNNÄT 2025:
Kaikkien niiden riistanhoitoyhdistysten alueilla, joiden toimialue sijaitsee joko kokonaan
tai osittain Helsinki-Tampere moottoritien länsipuolella, tulee kannan tiheyttä laskea nykyisestä mahdollisimman pian, yhdenkään rhy-alueen tiheyden ei tule toistaiseksi kasvaa. Tiheyden tulee olla kaikkien näiden riistanhoitoyhdistysten alueella viimeistään metsästyskauden jälkeen vuonna 2022 alle 40 yksilöä tuhannella hehtaarilla. (40 yksilöä tuhatta hehtaaria kohden on karkeasti katsoen se tiheys, jonka jälkeen erilaiset ongelmat alkoivat
lisääntyä). Nykykäsityksen valossa tiheydellä 20-25 yksilöä tuhannella hehtaarilla talvikannassa on merkittävimmät ongelmat vältetty.
Muiden riistanhoitoyhdistysten alueilla tulee huolehtia siitä, kannan tiheys pysytetään
toistaiseksi alle 20 yksilössä tuhannella hehtaarilla.

Valkohäntäpeuran osalta on myös jo aiemmin asetettu 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. 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.
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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.
Vasojen osuus saaliissa tulee olla noin puolet kaadetuista eläimistä.
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. Esimerkiksi ruokintapaikat on vietävä riittävän
etäälle liikenneväylistä.
Alueellinen riistaneuvosto on asettanut myös valkohäntäpeuraa koskevat kannan koon
tavoitteet hirvitalousalueittain keväällä 2021. Taulukosta havaitaan edelleen kannan tavoitteet ylittävä tilanne, erityisesti alueilla EH1, SA-PH-EH ja VS-EH on jatkettava mahdollisimman tehokasta metsästystä.
Taulukko 2. Asetettu valkohäntäpeuran tiheystavoite sekä Luonnonvarakeskuksen arvio
tiheydestä keväällä 2021 hirvitalousalueittain.
Tiheystavoite
kpl/1000 ha
Hirvitalousalue alaraja
yläraja
EH1
19,0
25,0
EH2
10,0
14,0
EH3
7,0
11,0
VS-EH
29,0
35,0
KAS-EH
3,5
4,0
KS-ES-EH
2,5
3,0
SA-PH-EH
33,0
44,0
UU-EH
7,0
8,0

Arvioitu jäävän
kannan tiheys
kpl/1000 ha
34,6
18,3
6,2
41,6
1,9
3,0
45,9
8,9
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Hyvää ja turvallista jahtikautta 2021-2022!

Terveisin
Suomen riistakeskus Etelä-Häme

Hämeenlinnassa

15.7.2021

Jyri Rauhala, riistapäällikkö
Marko Muuttola, riistasuunnittelija

tietoja riistakannoista sivustolla https://riistahavainnot.fi/
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