HIRVITIETOKORTTI

HIRVITIETOKORTTI 2021/22
Huomio! Tällä hirvitietokortilla ilmoitetaan koko pyyntikauden saalis ja havainnot metsästyksen päättymisen jälkeen. Hirvieläinten metsästyksen saalisilmoitus on lakisääteinen
(MetsA 9 §). Se on tehtävä joko tällä hirvitietokortilla tai Oma riista -palvelussa.
Ilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa pyyntiluvassa mainittujen eläinten
tultua pyydystetyiksi taikka, jos eläimiä on jäänyt pyydystämättä, seitsemän vuorokauden
kuluessa rauhoitusajan alkamisesta. Lisäksi jokaisesta pyydystetystä hirvieläimestä on
ilmoitettava seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun eläin on tullut pyydystetyksi.
Mikäli lupa sisältää luvan vain yhden hirvieläimen kaatamiseksi, tai kaikki pyyntiluvassa
myönnetyt hirvet on kaadettu saman päivän kuluessa, ilmoituksen voi tehdä suoraan tällä
hirvitietokortilla. Muutoin jokaisesta pyyntiluvan voimassaoloaikana pyydystetystä hirvieläimestä on tehtävä saalisilmoitus Oma riistassa tai erillisellä lomakkeella 7 vrk kuluessa.
Ohje hirvitietokortin täyttämiseksi löytyy sivulta
www.riista.fi/metsastys/saalisilmoitukset/hirvielainsaalis/

* 1.1 SEURUEEN TIEDOT
* Pyyntiluvan numero
* Pyyntiluvan saajan nimi
* Metsästysseuranne/-seurueenne
* PAKOLLINEN TIETO

* 1.2 YHTEYSHENKILÖ
* Nimi
* Metsästäjänumero
* Sähköpostiosoite
* PAKOLLINEN TIETO

Täytetty kortti palautetaan osoitteeseen Suomen riistakeskus, Lupahallintokirjaamo,
Kuralankatu 2, 20540 Turku, tai sähköpostilla osoitteeseen saaliit@riista.fi.
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2.1 METSÄSTYSPÄIVIEN OLOSUHDETIEDOT
Päivämäärä
(pp.kk.vvvv)

Metsästykseen
käytetty aika
(täydet tunnit)

Lumen
syvyys
(cm)

Metsästystapa 1-9
(ks. ohje)

Metsästäjiä

Metsästyskoiria

* PAKOLLINEN TIETO
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3.1 NÄHDYT HIRVET KAADETUT MUKAAN LUETTUNA
Nähdyt hirvet (ks. ohje)

Koordinaatit (ETRS-TM35FIN)

Päivämäärä
(pp.kk.vvvv)

P

I

Urok-

Vasat-

1-

2-

Tunnis-

Yksi-

sia

tomia
naaraita

vasaisia
naaraita

vasaisia
naaraita

tamattomia

näisiä
vasoja

* PAKOLLINEN TIETO
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* 4.1 SAALISILMOITUS UROKSET
* Päivämäärä
(pp.kk.vvvv)

* Koordinaatit

Teuraspaino (kg)

(ETRS-TM35FIN)
P

I

Punnittu

Arvioitu

Sarvipiikit
Vasen

Oikea

Sarvityyppi
H (Hanko)
L (Lapio)
S (Seka)

Sarvien
kärkiväli
(cm)

Kuntoluokka
1-4
(ks.
ohje)

Ihmisravinnoksi
kelpaamaton

*Ampujan nimi ja metsästäjänumero

* PAKOLLINEN TIETO

(Jos saaliiksi saatu hirvieläin on siten vahingoittunut tai sairas, että se on enemmän kuin puoliksi ihmisravinnoksi kelpaamaton eikä tämä ole johtunut
pyyntiluvan saajasta, merkitse rasti sarakkeeseen Ihmisravinnoksi kelpaamaton)

HIRVITIETOKORTTI
* 5.1 SAALISILMOITUS NAARAAT
* Päivämäärä
(pp.kk.vvvv)

* Koordinaatit

Teuraspaino (kg)

(ETRS-TM35FIN)
P

I

Punnittu

Arvioitu

Kuntoluokka
1-4
(ks.
ohje)

Ihmisravinnoksi
kelpaamaton

*Ampujan nimi ja metsästäjänumero

* PAKOLLINEN TIETO

(Jos saaliiksi saatu hirvieläin on siten vahingoittunut tai sairas, että se on enemmän kuin puoliksi ihmisravinnoksi kelpaamaton eikä tämä ole johtunut
pyyntiluvan saajasta, merkitse rasti sarakkeeseen Ihmisravinnoksi kelpaamaton)

HIRVITIETOKORTTI
* 6.1 SAALISILMOITUS VASAT
* Päivämäärä
(pp.kk.vvvv)

* Koordinaatit

Teuraspaino (kg)

(ETRS-TM35FIN)
P

I

Punnittu

Arvioitu

Sukupuoli
U (Uros)
N (Naaras)

Kuntoluokka
1-4
(ks.
ohje)

Ihmisravinnoksi
kelpaamaton

Yksinäinen
vasa

*Ampujan nimi ja metsästäjänumero

* PAKOLLINEN TIETO

(Jos saaliiksi saatu hirvieläin on siten vahingoittunut tai sairas, että se on enemmän kuin puoliksi ihmisravinnoksi kelpaamaton eikä tämä ole johtunut
pyyntiluvan saajasta, merkitse rasti sarakkeeseen Ihmisravinnoksi kelpaamaton. Merkitse myös rastilla, mikäli vasa oli yksin ilman emäänsä.)

HIRVITIETOKORTTI
7.1 HIRVENMETSÄSTYKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYT SUURPETOHAVAINNOT
Päivämäärä
(pp.kk.vvvv)

Koordinaatit

Yksilömäärä lajeittain

(ETRS-TM35FIN)
P

Susi

I

Karhu

Ilves

Ahma

Havaintotyyppi
N (näkö)
J (jälki)

Lisätiedot

7.2 MUUT SORKKAELÄIMET JA MAJAVAT
LAJI

Havaittiinko lajia?

Ei
Valkohäntäpeura
Metsäkauris
Metsäpeura
Kuusipeura
Villisika
Majavat

Kyllä

Kannan tila metsästysalueella

Vähentynyt

Ennallaan

Kasvanut

Lisätietoihin: villisian osalta arvio yksilömäärästä ja porsaallisten emakoiden määrästä; majavat: as
uttujen talvipesien määrä ja/tai muut havainnot majavista metsästysalueellanne; majavien osalta il
moita myös seuranne alueelta metsästettyjen majavien määrä laskentaa edeltävien 12 kk aikana, s
ekä tuhoalue (ha) ja veden vallassa oleva alue (ha);
Lisätiedot

HIRVITIETOKORTTI
* PAKOLLINEN TIETO

8.1 METSÄSTYKSEN PÄÄTYTTYÄ ARVIOITU HIRVIKANTA
* Seuranne/seurueenne metsästysalueen kokonaispinta-ala täysinä hehtaareina ______________ ha
Metsästykseen käytetyn alueen pinta-ala __________ ha, tai osuus kokonaispinta-alasta ______ %
* Koko metsästysalueelle jäi hirviä yhteensä _________ kpl
Metsästykseen käytetylle alueelle jäi hirviä yhteensä _________ kpl
Metsästysalueemme on (merkitse rastilla): kesälaidunaluetta ____ talvilaidunaluetta ___ molempia ____

* 8.2 YHTEENVETO KAADETUISTA HIRVISTÄ
Aikuiset urokset kpl _______ Aikuiset naaraat kpl _______ Maksettava 120 € / kpl: ____________ €
Urosvasat kpl

_______ Naarasvasat kpl

_______ Maksettava 50 € / kpl: ____________ €

Ihmisravinnoksi kelpaamaton (MetsL 28 §) aikuiset _______ Vähennä 120 € / kpl:

____________ €

Ihmisravinnoksi kelpaamaton (MetsL 28 §) vasat

____________ €

_______ Vähennä 50 € / kpl:

Yhteensä maksettavaa ____________ €

8.3 SEURUEENNE ALUEELLA LÖYDETYT MUISTA SYISTÄ KUOLLEET HIRVET
Hukkuneet ____ Karhun tappamat ____ Suden tappamat ____ Kolarissa kuolleet ____
Salakaadetut ____ Kiimatappelussa kuolleet ____ Nälkiintyneet ____ Muu syy ____ YHT: ______
Muu syy (tarkenna): __________________________________________________________________

8.4 MUITA HAVAINTOJA
Havainnot hirven kiimasta (pp.kk.)

Ensimmäiset __________ Viimeiset __________

Havainnot hirven vasomisesta (pp.kk.)

Ensimmäiset __________ Viimeiset __________

Havainnot hirvikärpäsestä (pp.kk.)

Ensimmäiset __________ Viimeiset __________

Kuinka monessa kaadetussa hirvessä oli hirvikärpäsiä? Aikuisessa ______ Vasassa ______
Alueellamme esiintyy hirvikärpästä Ei ___ Kyllä ___ Määrä: vähentynyt __ ennallaan __ lisääntynyt __

* 8.5 PYYNNIN PÄÄTTYMINEN
Pyynti päättynyt (pp.kk.vvvv) _________________
Vakuutan tiedot oikeiksi ___________________________________________________________
(allekirjoitus)
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