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PAPERISEN HIRVITIETOKORTIN TÄYTTÖOHJEET
Hirvitietokortilla kerätään tietoa Suomen hirvikannasta, mm. sen määrästä ja rakenteesta. Havainnot ovat oleellisia
näiden lukujen saamiseksi.
Saalisilmoitus on lakisääteinen. Jokaisen seuran/seurueen on tehtävä vähintään saalisilmoitus (sivut 4-6) ja alueelle
jäävän kannan tieto pinta-aloineen sekä metsästyksen lopetus (sivu 8, kohdat 8.1 ja 8.5). Jos olette ilmoittaneet
tiedot sähköisesti Oma riistassa, älkää lähettäkö paperista korttia!
Täytä hirvitietokortti selkeästi. Numeroita sisältävien tietojen osalta täytä ruutu kerrallaan yksi numero/ruutu.
Tähdellä * merkityt ovat pakollisia tietoja. Pyydämme kiinnittämään huomiota erityisesti pakollisiin kohtiin.
Kortissa on 8 sivua, joitakin sivuja voi tarvittaessa käyttää useampiakin. Kortteja tai yksittäisiä sivuja voi tulostaa
Suomen riistakeskuksen verkkopalvelusta osoitteesta https://riista.fi/metsastys/lomakkeet/hirvijahdin-lomakkeet/.
Kortteja voi pyytää myös Suomen riistakeskuksen lupahallintokirjaamosta osoitteesta lupahallinto.kirjaamo@riista.fi
tai puhelimitse Suomen riistakeskuksen asiakaspalvelusta numerosta 029 431 2001.
Seuran/seurueen kaadettua viimeisen hirven kortti palautetaan Suomen riistakeskuksen lupahallintokirjaamoon
osoitteeseen Suomen riistakeskus, Lupahallintokirjaamo, Kuralankatu 2, 20540 TURKU.
Sisällyttäkää kuitit pyyntilupamaksuista (kaadetuista hirvistä) hirvitietokortin toimituksen mukaan. Riistakeskus
tarkistaa maksujen oikeellisuuden. Tiedustelut pyyntilupamaksuista: Heli Paavola, p. 029 431 2343, heli.paavola@riista.fi.

1.1 SEURUEEN TIEDOT
- * Pyyntiluvan numero ja seuranne/seurueenne asiakasnumero ovat pakollisia (EI pyyntiluvan saajan asiakasnumeroa).
Ne ohjaavat tiedot oikealle seuralle/seurueelle. Numerot löytyvät pyyntilupapäätöksestä jokaiselle lupaosakkaalle.
- * Seuran/seurueen asiakasnumero on kirjoitettava jokaiselle sivulle.
-Ilmoittakaa oman seuranne/seurueenne metsästysalueen arvioidun keskipisteen koordinaatit muodossa ETRS-TM35FIN.
-Ilmoittakaa se riistanhoitoyhdistys, jonka alueella metsästysalueenne sijaitsee. Seurue, jolla on pyyntilupia useamman
riistanhoitoyhdistyksen alueella erillisten pyyntilupapäätösten kautta, täyttää erillisen hirvitietokortin kullekin lupa-alueelle.

1.2 YHTEYSHENKILÖ
-Yhteyshenkilö = ryhmän tai osakasseurueen metsästyksen johtaja tai henkilö, joka osaa vastata lisäkyselyihin.
- * Yhteyshenkilön metsästäjänumero (8-numeroinen, löytyy metsästyskortista) tai täydellinen henkilötunnus on
pakollinen tieto.

2.1 METSÄSTYSPÄIVIEN OLOSUHDETIEDOT
-Ilmoitetaan kaikki hirvenmetsästyspäivät. Myös ne, jolloin hirviä ei nähty tai kaadettu.
-Metsästysaika ilmoitetaan tunnin tarkkuudella (1-24 t). Mukaan ei lasketa matkoja metsästysalueelle, taukoja,
teurastusaikaa, peijaispäiviä jne.
-Metsästystapa on seuran/seurueen päivän aikana eniten käyttämä metsästystapa:
1= passilinja, koira ohjaajineen metsässä
2 = hiipiminen pysäyttävälle koiralle
3 = passilinja ja tiivis ajoketju
4 = passilinja ja miesajo jäljityksenä
5 = jäljitys eli naakiminen ilman passeja
6 = väijyntä kulkupaikoilta
7 = väijyntä ravintokohteilta
8 = houkuttelu
9 = muu
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3.1. NÄHDYT HIRVET KAADETUT MUKAAN LUETTUNA
-Ilmoitetaan nähtyjen hirvien määrä (esim. jos nähty naaras+2 vasaa, merkitään naaraiden määrä = 1). Samana päivänä
useampaan kertaan nähty hirvi ilmoitetaan vain kerran. Myös kaadetut hirvet merkitään nähdyiksi.
-Nähdylle hirvelle ilmoitetaan havainnoitsijan koordinaatit (ETRS-TM35FIN). Samassa paikassa samaan aikaan nähdyt hirvet
voidaan ilmoittaa samalla rivillä.
-Yksinäiset vasat tulevat omaan sarakkeeseen.

* 4.1 SAALISTIEDOT, UROKSET (koskee kaikkia kaadettuja)
-* Koordinaatit: Jokaisesta kaadetusta hirvestä ilmoitetaan sen paikan koordinaatit (ETRS-TM35FIN), mihin hirvi on kaatunut.
Pakollinen tieto (Metsästysasetus 9 §).
-Teuraspaino = nyljetty ruho ilman päätä, sisälmyksiä ja sorkkia (ilmoitetaan kokonaislukuna).
-Sarvipiikit: Vasen = sarvipiikkien lukumäärä hirven vasemmalla puolella,
Oikea
Vasen
Oikea = sarvipiikkien lukumäärä hirven oikealla puolella
1
-Sarvityyppi H = hanko, L = lapio, S = sekamuoto
-Sarvien kärkiväli = Sarvien suurin leveys eli vasemman puoliskon uloimman piikin kärjestä
oikean puoliskon uloimman piikin kärkeen mahdollisimman vaakasuoraan mitattuna.
Mitta ei saa poiketa pään vaakatason kohtisuorasta linjasta enempää kuin 10 astetta.
-Kuntoluokka:
1 = ERINOMAINEN: nikamien osat vaikeasti tunnusteltavissa rasvakudoksen alta, selkälinja tasainen. Selkä- ja
lonkkalihaksisto pyöreä.
2 = NORMAALIKUNTOINEN: nikamien reunat eivät tunnu rasva- ja lihaskudoksen alta. Selkälihaksisto suora tai vain vähän
kuopalla ja lonkkalihaksisto tasaisen täyteläinen.
3 = LAIHA: nikamien välit tuntuvat ja selkä- ja lonkkalihakset kuopalla.
4 = ERITTÄIN LAIHA JA KUIHTUNUT, NÄÄNTYNYT: nikamat selvästi esillä, nikamien välit selvästi tuntuvat ja reunat terävät,
lonkkaluut näkyvissä.
-Jos saalis on jouduttu hylkäämään ja sen tilalle on saatu uusi pyyntilupa, rastita kohta ”Ihmisravinnoksi kelpaamaton”.
-Lisätiedot: mikäli haluat ilmoittaa lisätietoja kaadetuista hirvistä, esim. loiset, sairaudet, petojen raatelujäljet, kolarivammat, värimuunnokset ja kiimatiedot, tee näistä eritellyt merkinnät saalisilmoituslomakkeen kääntöpuolelle.
Käytä seuraavia koodeja kaadetun uroksen kiimatilan kuvaamiseen (Esim. K3P2M1):
Kiimahaju
K1 = ei tunnu
Kaulan paksuus P1 = normaali
Maksan väri
M1 = normaali, tumma

K2 = lievä
P2 = paksuuntunut
M2 = hieman vaalentunut

K3 = selvä
P3 = erittäin paksu
M3 = erittäin vaalea

* 5.1 TIEDOT SAALISHIRVISTÄ, NAARAAT (koskee kaikkia kaadettuja)
-Teuraspaino: Katso ohje kohdasta 4.1. SAALISTIEDOT UROKSET
-Kuntoluokka: Katso ohje kohdasta 4.1. SAALISTIEDOT UROKSET
-Jos saalis on jouduttu hylkäämään ja sen tilalle on saatu uusi pyyntilupa, rastita kohta ”Ihmisravinnoksi kelpaamaton”.
-Lisätiedot: mikäli haluat ilmoittaa lisätietoja kaadetuista naarashirvistä, esim. sikiöt, loiset, sairaudet, petojen raatelujäljet,
kolarivammat, värimuunnokset, tee näistä eritellyt merkinnät saalisilmoituslomakkeen kääntöpuolelle.

* 6.1 TIEDOT SAALISHIRVISTÄ, VASAT (koskee kaikkia kaadettuja)
-Teuraspaino: Katso ohje kohdasta 4.1. SAALISTIEDOT UROKSET
-Sukupuoli: U = uros, N = naaras
-Kuntoluokka: Katso ohje kohdasta 4.1. SAALISTIEDOT UROKSET
-Jos saalis on jouduttu hylkäämään ja sen tilalle on saatu uusi pyyntilupa, rastita kohta ”Ihmisravinnoksi kelpaamaton”.
-Jos vasa on nähty ja kaadettu ilman emää, rastita sarakkeen ”yksinäinen vasa” ruutu.
-Lisätiedot: mikäli haluat ilmoittaa lisätietoja kaadetuista vasoista, esim. loiset, sairaudet, petojen raatelujäljet,
kolarivammat, värimuunnokset, tee näistä eritellyt merkinnät saalisilmoituslomakkeen kääntöpuolelle.
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7.1 SUURPETOHAVAINNOT
-Vain hirvenmetsästyksen yhteydessä tehdyt suurpetojen jälki- ja näköhavainnot.
-Lajin kohdalle yksilöiden määrä
N = näköhavainto
J = jälkihavainto

7.1 MUUT SORKKAELÄIMET JA MAJAVAT
-Seuranne/seurueenne metsästysalueella kuluneena vuonna sorkkaeläinten esiintyminen ja runsauden muutokset.
-Huomioikaa, että mukaan on tullut uutena lajina villisika.

-Ilmoittakaa myös metsästysalueellanne havaitsemanne majavanpesät (lkm) ja/tai muut havainnot majavista.
Kirjatkaa seuranne/seurueenne majavahavainnot kortti numero 7:n kääntöpuolelle.
* 8.1 METSÄSTYKSEN PÄÄTYTTYÄ ARVIOITU HIRVIKANTA
-* Seuranne/seurueenne metsästysalueen kokonaispinta-ala ilmoitetaan täysinä hehtaareina. Metsästykseen käytetyn
alueen pinta-ala ilmoitetaan täysinä hehtaareina tai %-osuutena metsästysalueen kokonaispinta-alasta.
-* Ilmoitetaan sekä seuranne/seurueenne koko metsästysalueelle, että metsästykseen käytetylle alueelle metsästyksen
jälkeen jäävä arvioitu hirvikanta yksilömääränä. Jos alueelle ei jäänyt hirviä, merkitään 0 (viiva tulkitaan puuttuvaksi
tiedoksi).
-Metsästyslain 8 §:n tarkoittamalla alueella valtionmailla metsästettäessä pitää ilmoittaa ainakin metsästykseen käytetyn
alueen pinta-ala hehtaareina ja metsästykseen käytetylle alueelle jahdin jälkeen jääneiden hirvien lukumäärä.
* 8.2 YHTEENVETO KAADETUISTA HIRVISTÄ
* Tämä osio 8.2. ja Tiedot saalishirvistä (sivut 4, 5 ja 6) korvaavat sähköisen saalisilmoituksen ja ovat pakollisia.
Metsästysasetus 9 §: Luvan saajan on ilmoitettava riistanhoitoyhdistykselle hirvieläimen pyyntiluvan nojalla tapahtuneen
metsästyksen tuloksesta. Ilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa kaikkien pyyntiluvassa mainittujen eläinten
tultua pyydystetyiksi taikka, jos eläimiä on jäänyt pyydystämättä, seitsemän vuorokauden kuluessa rauhoitusajan
alkamisesta. Ilmoituksessa on mainittava metsästettyjen eläinten määrä, niiden sukupuoli, pyyntiajankohta ja
pyyntipaikkatieto. Metsästyslain 26 §:ssä tarkoitettujen hirvieläinlajien osalta on lisäksi ilmoitettava pyydystettyjen
aikuisten hirvieläinten ja vasojen lukumäärä sekä liitettävä ilmoitukseen tosite pyyntilupamaksun suorittamisesta.
8.3 SEURUEENNE ALUEELTA LÖYDETYT, MUISTA SYISTÄ KUOLLEET HIRVET
-Seuranne/seurueenne alueelta kuluneena vuonna kuolleena löydettyjen hirvien lukumäärä.
-Muu syy: lisätietoihin esim. synnytykseen kuollut, pudonnut kalliolta, ei tiedossa jne.
8.4 MUITA HAVAINTOJA
-Kuluneen vuoden aikana seuran/seurueen alueelta tehtyjen kiimahavaintojen (kiimakuopat, -ääntelyt, -tappelut, parittelut)
ensimmäinen ja viimeinen havaintopäivä. Kaadettujen uroshirvien kiimatilan kuvaus annetaan saalistietojen lisätiedot
kohdassa (sivu 4) käyttäen ko. sivun ohjeissa annettuja koodeja.
-Kuluneen vuoden aikana seuran/seurueen alueelta tehtyjen vasomishavaintojen ja alle viikon ikäisten vasojen
ensimmäinen ja viimeinen havaintopäivä.
-Kuluneen vuoden aikana seuran/seurueen alueelta tehtyjen hirvikärpäshavaintojen ensimmäinen ja viimeinen
havaintopäivä.
* 8.5 PYYNNIN PÄÄTTYMINEN
-Ilmoita seuranne/seurueenne metsästyksen päättymispäivä ja allekirjoita lomake.
-Palauta lomake ja kuitti pyyntilupamaksusta viimeistään 7 vrk:n kuluttua metsästyksen päättymisestä Suomen
riistakeskukseen osoitteeseen Suomen riistakeskus, Lupahallintokirjaamo, Kuralankatu 2, 20540 TURKU.

Tarkista, että jokaisella sivulla on seuranne/seurueenne asiakasnumero sekä pyyntilupanumero sivulla 1.
KIITOS YHTEISTYÖSTÄ!

