
METSÄSTYKSENJOHTAJAKOULUTUS
2022

POHJANMAA



KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

• Hirvikannan tila ja tavoitteet

• Valkohäntäpeurakannan tila ja tavoitteet

• Metsästyksenjohtaja ja tehtävät

• Hygienian (ml. Korona) huomioon ottaminen metsästyksessä 

• Metsästysajat ja –tavat

• Turvallinen metsästys

• Riistalaukauksen jälkeen

• Lainsäädäntöä

• Oma riista
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HIRVIKANTA JA TAVOITTEET



HTA

Rhy:n suunnitelmat 

hirviverotuksesta, 

hirviä (kpl)

Tavoiteltu 

saaliin 

vasaosuus

Tavoiteltu 

aikuissaaliin 

urososuus 

Luken

saalis-

suositus

2022

Myönnettyjen

lupien

mahdollistama hirvi

saalis (kpl) 2022

Po1 1001-1291 54 % 49 % 844 1192

Ra-Po1 723-826 60 % 58 % 461 702

Ra-Po2 1183-1603 54 % 55 % 1306 1648

Ra-Po3 1729-2250 51 % 53 % 1870 2083

VEROTUSSUUNNITELMAT

• Hirviverotussuunnitelmat: https://luonnonvaratieto.luke.fi/

• Saaliin riittävään naarasosuuteen tulee kiinnittää huomioita erityisesti Pohjanmaa1 ja Ra-Po1 

alueella

4

https://luonnonvaratieto.luke.fi/


PO1, JÄÄVÄN KANNAN KEHITYS
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RA-PO1, JÄÄVÄN KANNAN KEHITYS
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RA-PO2, JÄÄVÄN KANNAN KEHITYS
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RA-PO3, JÄÄVÄN KANNAN KEHITYS
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MYÖNNETYT HIRVILUVAT/ 1000HA (METSÄSTYSALUE)

• Hirviluvat yhteensä 4116 kpl (1,7 lupaa/1000ha)

• Lupia keskimäärin/1000ha, muutos viime 
vuoteen ja myönnettyjen lupien osuus haetuista

‒ Po1: 1,4 -25% 81,8%

‒ Ra-Po1: 0,8 -54% 71,8%

‒ Ra-Po2: 2,1 -18% 98,3%

‒ Ra-Po3: 2,5 -13% 100%

• Talvehtimisalueilla kannattaa hyödyntää 
pidennettyä metsästysaikaa

HIRVILUVAT
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2021

JÄÄVÄ KANTA (YKSILÖÄ/1000HA)

2022
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LEHMÄÄ/SONNI -SUHDE
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LEHMIÄ / SONNI METSÄSTETTÄVÄSTÄ KANNASTA
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VASOJA / 100 LEHMÄÄ METSÄSTETTÄVÄSSÄ KANNASSA
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SONNIEN KAATO-OSUUDET NÄHDYISTÄ SONNEISTA
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• Tärkeää, että sonneja kaadetaan sopivassa suhteessa hirvikantaan / lehmiin nähden

‒ Rhy:n verotussuunnitelma ottaa tämän huomioon

• Muistettava myös vasaverotus

‒ Kannan keski-ikä alenee jos pyritään ampumaan aikuisia ja jätetään vasat kasvamaan

• Lisäksi kaadettavien sonnien valinta siten, sonnien keski-ikää saadaan nostettua

‒ Piikkirajoitukset sarvityyppien mukaan

‒ Katsotaan enemmän sarvien kokoa kuin piikkilukua

‒ Ammutaan pieniä nuoria ja isoja täyskasvuisia, keskikokoiset 3-4 vuotiaat annetaan mennä

KAADETTAVIEN HIRVISONNIEN VALINTA

Säästettävä
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11+ PIIKKISTEN SONNIEN OSUUS KOKO UROSSAALIISTA
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SONNIEN KESKITEURASPAINO
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HTTPS://STORYMAPS.ARCGIS.COM/STORIES/F1EE7E10968948F8BBDE155256ED4248

• Vahinkoilmoitukset 
pienentyneet

• Ei mitään suurta 
alueellista 
painottumista

TÄMÄN VUODEN HIRVIVAHINKOILMOITUKSET NETISSÄ
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https://storymaps.arcgis.com/stories/f1ee7e10968948f8bbde155256ed4248


HIRVIKOLARIT 15.8.-14.8. (OMA RIISTAN SRVA-TAPAHTUMAT)
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VALKOHÄNTÄPEURAKANTA JA 
TAVOITTEET



VALKOHÄNTÄPEURATAVOITTEET

1,1 

3,4

6,5 2,3

Luken 

kanta-arvio

ARN:n asettama 

tavoite kausille 

2022-2024

21



METSÄSTÄJIEN ILMOITTAMA JÄÄVÄ KANTA

VALKOHÄNTÄPEURAN JÄÄVÄ KANTA
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PYYNTILUVAT JA SAALIS

VALKOHÄNTÄPEURA
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VALKOHÄNTÄPEURAKOLARIT 15.8.-14.8.
(OMA RIISTAN SRVA-TAPAHTUMAT)
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MYÖNNETYT LUVAT / 1000HA (METSÄSTYSALUE)

VALKOHÄNTÄLUVAT

• Peuraluvat yhteensä 2985 kpl
(1,2 lupaa/1000ha)

• Lupia keskimäärin/1000ha, muutos viime 
vuoteen ja myönnettyjen lupien osuus haetuista

‒ Po1: 0,8 3,6 % 100%

‒ Ra-Po1: 0,3 18 % 98,7 %

‒ Ra-Po2: 1,3 -2 % 100 %

‒ Ra-Po3: 2,6 -1 % 100 %
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• Kehityskelpoisille nuorille pukeille lisää elinvuosia

‒ Ammutaan pienisarvisia nuoria ja täyskasvuisia isoja

• Peuran kiimahuippu marraskuussa

‒ Parhaat pukit syytä säästää alkukaudesta

• Muistettava vasaverotus!

‒ Kannan keski-ikä alenee, jos ammutaan lähinnä isoja ja jätetään vasat kasvamaan

VALIKOIVA PEURAPUKIN VEROTUS

Säästettävä
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Rhy kpl

• Evijärvi-Kortesjärvi 2

• Härmä 1

• Kauhava 1

• Kuortane 1

• Kälviä-Ullava 1

• Lappajärvi-Vimpeli 2

• Lapua 1

• Lestijärvi 1

• Perho 1

• Perhonjokilaakso 3

• Toholampi 1

METSÄPEURALUVAT

• Haetuista luvista myönnettiin 23%

-> Tavoitteena edelleen kannan kasvu

• Luvanhakijoille erilliset suositukset 

lupien käyttämisestä

-> Tulee noudattaa

• Valtahirvaita ei tule ampua
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METSÄSTYKSEN
JOHTAMINEN



29© Suomen riistakeskus

METSÄSTYKSENJOHTAJA 1/3

• Metsästyslaki 30 § velvoittaa pyyntiluvan saajan 
nimeämään metsästyksenjohtajan

− Tunnettava metsästäjien kyvyt ja taidot

− Johdettavan porukan tuki 

• Metsästyksenjohtajien ansiosta Suomessa tapahtuu 
äärimmäisen vähän metsästysonnettomuuksia!

• Myös suurpetojen metsästyksessä 
poikkeusluvansaajan on nimettävä 
metsästyksenjohtaja(t)

− Ei koske Metsästyslain 8 §:n alueen karhun 
kiintiömetsästystä

29

Kuva: Risto Paakkonen
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METSÄSTYKSENJOHTAJA 2/3

• Pyyntiluvansaajan on ennen metsästyksen alkamista 
ilmoitettava metsästyksenjohtaja ja varajohtajat kirjallisesti rhy:lle

‒ Helpoiten se käy Oma riista -palvelussa!

‒ Valitaan henkilöt, joilla on kykyä ja taitoa toimia metsästyksenjohtajana, 
ei kuitenkaan pakoteta ketään tehtävään

‒ Johtajilla oltava riistanhoitomaksu suoritettuna

• Yhteisluvan jokaiselle lupaosakkaalle ilmoitetaan johtajat

• Varajohtajien järjestys voidaan määrätä etukäteen
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• Valvoo henkilökohtaisesti, että turvallisuusmääräyksiä ja metsästystä 
koskevia säännöksiä noudatetaan

• Metsästykseen osallistuva on velvollinen noudattamaan 
metsästyksenjohtajan määräyksiä

• Metsästyksenjohtaja saa kieltää metsästykseen osallistumisen, jos 
määräyksiä/sääntöjä ei noudateta

• Seuruemetsästyksessä on joko metsästyksenjohtajan tai varajohtajan 
oltava läsnä

− Seuruemetsästys = useampi kuin yksi metsästäjä

− Ei koske vahtimismetsästystä, metsästyksenjohtajan pitää kuitenkin olla tietoinen 
metsästyksestä

METSÄSTYKSENJOHTAJA 3/3

© Suomen riistakeskus
31



METSÄSTYKSENJOHTAJAN TEHTÄVÄT 1/4

32

Suunnitella ja valvoa käytännön    

metsästystapahtumat siten, että 

ne tapahtuvat turvallisesti ja 

tasapuolisesti

• Passitus ja passilinjat

• Ajometsästyksen toteuttaminen

• Koirien käyttö

• Milloin metsästetään

• Vahtimismetsästys 

• Varajohtajien käyttö

• Viestintävälineiden käyttö
Kuva: Ohto Salo



•Muuttuneet olosuhteet

• Muutokset vuokrasopimuksissa

• Asutus/rakentaminen, teiden käyttö, pysäköinti…

• Metsästystavat ja käytännön toteutus

• Uudet metsästäjät

METSÄSTYKSENJOHTAJAN TEHTÄVÄT 2/4

33

Kuva: Ohto Salo



METSÄSTYKSENJOHTAJAN TEHTÄVÄT 3/4

Antaa osallistuville tarvittavat määräykset metsästyksestä ja siinä 
noudatettavista turvallisuustoimenpiteistä

• Jahdin aloituspuhuttelu

• Lupaehdot ja suositukset

• Ammuttavan eläimen tunnistamisen korostaminen, vasallinen naaras: ei ammuta!

• Milloin aseen saa ladata, käyttäytyminen passipaikalla ja haukulla…

• Kielletyt ampumasuunnat

• Tarvittaessa myös menettely villisika- ja karhutilanteissa

‒ Linkki villisian näytteenotto-ohjeisiin

• Suullisesti ja kirjallisesti kaikille, myös myöhemmin tuleville ja vieraille

34

https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/elaintautitutkimukset/naytteenotto-ohjeet/villisika/


METSÄSTYKSENJOHTAJAN TEHTÄVÄT 4/4

• Huolehtia, että:

‒ Pyyntiin liittyviä turvallisuussäännöksiä noudatetaan

‒ Pyyntiluvan ehtoja ja metsästystä koskevia säännöksiä noudatetaan

‒ Metsästystilanteessa orvoksi jäänyt vasa pyritään pyytämään

− Metsästetään luvallisella alueella

− Varusteet: vaatetus, aseet ja patruunat, ensiapu

• Oikeus tarkastaa riistanhoitomaksu ja ampumakoe

− Koskee myös ulkomaalaisia metsästäjiä, joilla oltava suomalainen ampumakoetodistus

− Voi kieltää metsästämisen, jos ei esitä

• Ampuma-aseen hallussapitoluvan esittämistä metsästyksenjohtaja ei voi vaatia
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HYGIENIAN (ML. KORONA) HUOMIOON OTTAMINEN 
METSÄSTYKSESSÄ 

Kokoontumiset:

‒ Vältetään osallistumista kipeänä ja muistetaan perushygienia

▪ Jos lievää oireilua (yskää, nuhaa yms), pidetään turvavälit tai käytetään maskia

▪ Käsidesin käyttö, yskitään hihaan

▪ Huomioidaan erityisriskiryhmäläiset

Saaliinkäsittely:

‒ Suolistaessa hyvää käyttää suojakäsineitä, jos käsissä ihorikko

‒ Saaliinkäsittelytiloissa tulee noudattaa hyvää hygieniaa

▪ Nylkiessä ei siirretä likaa nahasta lihaan veitsellä tai käsillä

▪ Pinnat ja omat kädet desinfioidaan ennen ja jälkeen toiminnan

▪ Kaikissa vaiheissa lihaa, välineitä ja laatikoita käsitellään suojakäsinein

Jos tilanne vaatii, otetaan tutut koronarajoitukset käyttöön
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METSÄSTYSAJAT

Hirvi:
‒ 1.9. – 7.10.2022, vahtimalla pellolta

‒ 8.10.2022 – 15.1.2023

HUOM! Pohjois-Pohjanmaalla hirven seuruejahti alkaa jo 1.10.2022

Valkohäntäpeura:

‒ 1.9. – 23.9.2022, vahtimalla

‒ 24.9.2022 – 15.2.2023

Metsäpeura:

‒ 24.9.2022 – 31.1.2023

37

• Eettisin perustein vasallinen naaras 

jätettävä aina ampumatta

(Lain mukaan kiellettyä alkukauden 

vahtimismetsästyksessä)



• Metsästys ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisille tai omaisuudelle
‒ Ilman nimenomaista lupaa ei saa ampua 150 metriä lähempänä asuttua rakennusta 

‒ Riistaeläintä ei saa ampua yleisen tien (maantie) tai  rautatien yli eikä riistaeläimen tai 
ampujan ollessa tällaisella tiellä 

‒ Aseet lataamattomana pussissa tai lukot auki ajon päätyttyä, saalista vedettäessä ja 
tauoilla

▪ Ylävartalon vaatteesta ja päähineestä ⅔ -osaa oranssia tai oranssinpunaista
• Turvallisuussyistä suositellaan käyttämään myös rakennelman suojasta ja jousiaseella metsästettäessä, 

vaikka sitä ei vaadita

Muistakaa ohjeistaa turvallisesta aseenkäsittelystä!

TURVALLISUUS 1/4

3

8



TURVALLISUUS 2/4

• Aseenkäsittelyn turvallisuusohjeita

‒ Käsittele asetta aina kuin se olisi ladattu

‒ Lataa ase vasta passipaikalla ja poista patruunat ennen passista poistumista

‒ Älä osoita aseella mitään, mitä et ole valmis ampumaan

‒ Varmista, että kohteen tausta on turvallinen ja huomioi kimmokevaara (koira, muut ihmiset, 
asutus, tiet yms.)

‒ Poista varmistin vasta juuri ennen ampumista

‒ Pidä sormi pois liipaisinkaaren sisältä, kunnes kohde on tähtäimessä

‒ Ampumatilanteen jälkeen varmista ase

‒ Ennen lopetuslaukausta huomio kimmokevaara ja koiran sijainti
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TURVALLISUUS 3/4

Tilanteiden yllätyksellisyys on osa 

jahdin viehätystä, mutta myös 

korostettava asia turvallisuuden 

kannalta!

Kuva: Sami Tossavainen
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TURVALLISUUS 4/4

Ampumasektori

90°

90°
Kielletty

sektori

Kielletty

sektori

Velvoita jokaista selvittämään  passiin asettuessaan myös 

naapuripassien sijainti  ja kielletyt ampumasuunnat! Apuna 

koiratutka, oma riista yms. sovellukset

Ampumasektori

41

Kuva: Teemu Lamberg



”Riistaeläintä ei saa ampua maalla 
kulkevasta moottorikäyttöisestä 
ajoneuvosta eikä sen suojasta tai 
välittömästi pysäyttämisen jälkeen 
sataa metriä lähempänä…”

➢Hyödytäänkö auton käytöstä välittömästi 
pysäyttämisen jälkeen?

➢Etenkin GPS-koiraseurannassa 
huolellisuutta

ASEEN  JA JOUSEN KULJETTAMINEN

4

2

”…lataamattomana 
suojuksessa…”

Suositus: lipas irti tai 
makasiini tyhjäksi

Kuva: Ohto Salo



Asetta ja patruunoita ei saa 
säilyttää ajoneuvossa. 
Tilapäisesti ne voivat olla 
lukitussa ajoneuvossa siten, ettei 
niitä voi havaita ulkopuolelta.

ASEEN VÄLIAIKANEN SÄILYTTÄMINEN

4

3

Kuva: Petri Vartiainen



ASEEN KULJETTAMINEN

Lataamatonta metsästysasetta ja metsästysjousta saa kuljettaa suojuksessa 
moottorikäyttöisessä ajoneuvossa maastossa ML 35 §:n 3 mom kiellon estämättä:

1. Jääpeitteisellä vesialueella

2. Maastoliikennelain (1710/1995) 13 §:n mukaisella moottorikelkkailureitillä ja maastoon merkityllä 
kulku-uralla

3. Siirryttäessä maastossa vakiintunutta kulku-uraa pitkin tieyhteyttä vailla olevalle majoituspaikalle, 
majoitusrakennukselle tai kiinteistölle

4. Saalista noudettaessa ja elävänä pyytävää loukkua tai jalkanarua koettaessa

5. Kuljetettaessa ampujana toimivaa henkilöä metsästyksenjohtajan ennakkoon osoittamalle 
ampumapaikalle.

- vain kuljetus määrättyyn passiin

- maanomistajan lupa

44



ASEEN KANSSA NAAPURIN MAALLA

”Metsästysasetta tai metsästysjousta ei saa ilman luvallista tarkoitusta tai 
metsästysoikeuden haltijan suostumusta kuljettaa muutoin kuin 
lataamattomana suojuksessa sellaisella alueella, jolla henkilöllä ei ole 
metsästysoikeutta tai –lupaa.” ML 35 §

• Ei koske metsästysalueeseen rajoittuvaa maantietä (yleinen tie)

• Huomioi myös vesialueet

• Lupa naapurialueen metsästyksenjohtajalta

‒ Riistaa ei kuitenkaan saa tällaisella alueella etsiä tai ajaa

45



Metsästys ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisille tai omaisuudelle

• Ajo pyritään järjestämään tiestä poispäin

• Liikenteen varoittaminen esim. siirrettävillä merkeillä sallittua ja 
suositeltavaa (myös nostettaessa saalista kyytiin)

− Merkit poistettava ajon päätyttyä

• Liikenteen estäminen on kielletty

• Hirvitornit vähintään 20 metrin etäisyydelle tien keskilinjasta (pääteillä 30 
metriä) suoja-alueen vuoksi

METSÄSTYS YLEISEN TIEN VARRESSA 1/2

4

6



METSÄSTYS YLEISEN TIEN VARRESSA 2/2

Kuva: Teemu Lamberg

• Tiealue ulottuu vähintään 2 metriä tien ulkoluiskan 
reunasta ulospäin, jos tiealuetta ei ole merkattu

• Penkereen kohdalla 2 metriä pengerluiskan 
laidasta ulospäin

47



• Jos eläintä ei löydy, ilmoitus metsästyksenjohtajalle, joka tekee päätöksen 
jatkotoimista

• Haavoittuneen eläimen poistuttua omalta metsästysalueelta siitä on ilmoitettava 
kyseisen alueen metsästysoikeuden haltijalle (naapuriseura)

‒ Harkinnan mukaan poliisille ja/tai maanomistajalle

• Haavoittuneen jäljittäminen ja lopettaminen

‒ Lupa jäljitykseen vieraalla alueella kyseisen alueen metsästyksenjohtajalta 

‒ Haavoittamisesta on aina ilmoitettava alueen metsästysoikeuden haltijalle ja 
pyyntiluvansaajalle

‒ Haavakon jäädessä metsään pyyntiluvansaaja päättää onko pyyntilupa käytetty

‒ Määräaikaa haavakon löytymiselle ei ole

RIISTALAUKAUKSEN JÄLKEEN 1/2

4

8



RIISTALAUKAUKSEN JÄLKEEN 2/2

• Pyyntilupaehtojen tai metsästysasetuksen/-lain vastaisen eläimen kaadosta 
metsästyksenjohtaja ilmoittaa poliisille

• Ilmoitus myös luvansaajalle

• Ulkopuolisten kanssa muistettava aina korrekti ja sovitteleva 
käyttäytyminen, ei provosoiduta

49



UUSI HIRVIELÄIMEN PYYNTILUPA ML 28§

”Jos saaliiksi saatu hirvieläin on siten vahingoittunut tai sairas, että se on enemmän kuin 
puoliksi ihmisravinnoksi kelpaamaton, eikä tämä ole johtunut pyyntiluvansaajasta, Suomen 
riistakeskus myöntää luvansaajalle maksutta uuden pyyntiluvan.”

‒ Tavattu sairas eläin on lopetettava (ML ja EL velvoittaa)

Luvansaaja hakee uutta pyyntilupaa, myös yhteisluvassa

• Ensisijaisesti sähköisesti Oma riista -palvelussa luvan pääkäyttäjänäkymässä osoitteessa 
https://oma.riista.fi tai paperilla 
https://riista.fi/metsastys/lomakkeet/pyyntilupalomakkeet/hirvielaimet

‒ Liitetään rhy:n lausunto ja valokuvat tai eläinlääkärin lausunto (hakija maksaa) 

‒ Jos ei liitteitä, riistakeskus voi pyytää rhy:stä tarkastamaan ruhon
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PYYNTILUPAAN LIITTYVÄ ILMOITUSVELVOLLISUUS ON 
MUUTTUNUT MA 9§

• Jokaisesta pyydystetystä hirvieläimestä on ilmoitettava seitsemän vuorokauden 
kuluessa siitä, kun eläin on tullut pyydystetyksi

‒ Ilmoituksessa on mainittava ampujan nimi ja metsästäjänumero, saaliiksi saatujen eläinten laji ja 
määrä, niiden sukupuoli, pyyntiajankohta ja pyyntipaikkatieto

‒ Ilmoitus tehdään Oma riista –palvelussa tai riistakeskuksen tekemällä lomakkeella

‒ Saalis on ilmoitettu, kun metsästyksenjohtaja on hyväksynyt saaliskirjauksen Oma riistassa tai 
paperinen lomake on 7 vrk kuluessa lähetetty riistakeskukselle
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• Kirjaa havainnot, kaadot ja metsästyspäivät kohdassa ”METSÄSTYS”

• Hyväksyy/hylkää seuran jäsenten kirjaukset

• Päättää osakkaan metsästyksen kohdassa ”LUVAT”

‒ Virallinen saalisilmoitus, varsinainen metsästyksenjohtaja vastaa 
oikeellisuudesta

• Varajohtajilla samat valtuudet

METSÄSTYKSENJOHTAJA / OMA RIISTA

5

2

Oma riista -neuvonta 

oma@riista.fi tai     

029 431 2111

mailto:oma@riista.fi


• Ilmoitetaan kaikki metsästyspäivät, vaikka ei olisi havaintoja 
tai kaatoja

• Metsästyspäivän aikana nähdyt hirvet ilmoitetaan, kaadetut 
mukaan havaintoihin

• Samana päivänä useampaan kertaan nähty hirvi ilmoitetaan 
vain kerran

KAADOT JA HAVAINNOT OMA RIISTAAN
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• Kun henkilö merkitään seuran 
ryhmään metsästyksenjohtajaksi saa 
hän järjestelmästä sähköpostin, jossa 
suora linkki metsästyksenjohtajan 
asetusten määrittämiseen

‒ Voi tehdä suoraan myös 
verkkopalvelun Omat tiedot kohdan 
asetuksista

• Tärkeää, että seuralla on koko ajan 
metsästyksenjohtajan 
puhelinnumero/numeroita joihin joku 
vastaa

• Varajohtajien numeroita voi jättää 
piiloon, jos esim. on päätetty että 
varsinainen johtaja hoitaa 
yhteydenpidon

METSÄSTYKSENJOHTAJAN YHTEYSTIETOJEN NÄKYMINEN
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METSÄSTYKSENJOHTAJAN YHTEYSTIETOJEN NÄKYMINEN
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• Oma riista -palvelussa voi seuran yhteyshenkilö ja metsästyksenjohtaja 
määritellä seuran metsästysalueille erilaisia paikkapisteitä, jotka näkyvät seuran 
jäsenille sekä verkkopalvelussa että maastosovelluksessa.

• Valittavana on neljä eri paikkatyyppiä - Passi, Nuolukivi, Ruokintapaikka tai Muu. 
Muu -paikkatyypillä voi merkitä mitä tahansa paikkoja nimeämällä ne tarkoituksen 
mukaisella nimellä.

• Paikkapisteitä voi määritellä joko yksittäisinä pisteinä että ryhminä eli esimerkiksi 
joko yksittäisen passipaikan tai useita paikkoja sisältävän passiketjun.

• Paikkapisteiden avulla metsästyksen johtajan on helppo ohjeistaa metsästäjät 
menemään halutuille passipaikoille ja passimies löytää GPS:n avulla oikeaan 
paikkaan. Paikkapisteiden avulla voidaan myös kätevästi näyttää seuran jäsenille 
esimerkiksi nuolukivien sijainnit ja kertoa kuvaustiedoissa milloin ne on viimeksi 
vaihdettu.

PAIKKAPISTEET KARTALLE

OHJEET RIISTAINFO.FI TAI METSÄSTÄJÄ -LEHTI 1/2022



PAIKKAPISTEET KARTALLE - WEB



PAIKKAPISTEET KARTALLE - MAASTOSOVELLUS



METSÄSTYKSEN JOHTAMINEN PÄÄPIIRTEITTÄIN

• Turvallisuus (laki, asetukset ja terve järki)

• Hirvieläinten metsästykseen liittyvä lainsäädäntö

• Eettisesti hyväksyttävä metsästäminen

• Oma metsästysalue

• Naapuriseurueet, hyvät suhteet

• Hirvieläinkantojen hoito ja biologia

• Oma esimerkki

• Metsästys on hyvä harrastus ja sen tulisi olla rentouttavaa!
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HIRVIELÄINTEN RUOKINTA

• Houkuttelu- vai tukiruokinta?

‒ Houkutellaanko eläimiä paikalle ruokinnalla vai onko 
tarkoitus parantaa niiden selviämistä talven yli?

‒ Kumpi palvelee tavoitteiden saavuttamista?

• Mahdollisimman kauas vilkkaasti liikennöidyistä 
teistä ja taajamista, jotta kolarit eivät lisääntyisi

‒ Ei varsinkaan ruokintapaikkoja tien molemmille 
puolille

‒ Ei eri puolelle tietä kuin eläinten 
tiedetyt päivälepopaikat

‒ Ei myöskään erikoisviljelysten läheisyyteen, ettei 
eläimiä houkutella niiden lähelle

▪ Metsäkauris ja valkohäntäpeura syövät erityisen 
mielellään mansikan versoja

‒ Koskee myös nuolukiviä ja riistapeltoja

Kuva: Antti Rinne



SusiLIFE-hankkeen MSE-työkalu 
(management strategy evaluation tool)

• Hanke kehittää mallinnustyökalua, joka auttaa ennakoimaan susikannan muutoksia ja arvioimaan 

kannanhoidon toimenpiteiden erilaisia seurauksia. 

• Työkalua tullaan hyödyntämään erityisesti monilajisessa kannanhoidossa: 

se kokoaa yhteen tietoa eri lähteistä ja auttaa arvioimaan eri toimenpiteiden kytköksiä ja vaikutuksia 

tehokkaammin, nopeammin ja läpinäkyvämmin.

• Lähtökohtana susikannan ennustemalli, jota laajennetaan sisällyttämällä eri lajien kannanhoidon tavoitteita 

sekä toimenpiteitä (joiden vaikutusta halutaan tutkia) mm. sidosryhmien tekemien ehdotusten perusteella.

• Toimintaperiaatteeseen voi tutustua ns.  monilajipelissä = verkossa oleva käyttöliittymä:

https://lukepopulation.shinyapps.io/monilajipeli/

• Kyseessä on havainnollistava työkalu, joka simuloi sitä, miten eläinlajit vuorovaikuttavat toisiinsa, kun 

niiden ominaisuuksia säädetään (mm. populaation kasvukerroin, tavoitetiheys,  metsästysverotuksen 

tasaisuus).
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Mitä monilajipeli sisältää?
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Huom! 

Mallia ja sen 

käyttöliittymää 

kehitetään 

edelleen, eivätkä 

kaikki sen 

toiminnot anna 

vielä täysin 

realistisia 

arvoja.



TURVALLISTA JA RENTOUTTAVAA JAHTIA!

Kuva: Ohto Salo

Kuva: Hannu Huttu

HUOM!

Tiistaina 8.11. klo 18 on Pohjanmaan 

alueen yhteinen hirvijahdin 

välitarkastelutilaisuus etänä

(laittakaa päivä ylös).

Tilaisuudessa tarkastellaan siihen asti 

toteutunutta hirviverotusta ja 

hirvikannan kehitystä jahdin aikaisten 

havaintojen perusteella.


