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Hirvieläinten metsästys edellissyksyn tasolla 
  
Syksyn metsästyksellä tavoitellaan hirvikannan säilymistä nykyisessä koossaan 
 
Hirvieläinten metsästys alkaa metsästysasetuksen mukaisesti jälleen syyskuun viimeisenä 
lauantaina. Pohjois-Hämeen riistanhoitopiirin alueella arviolta 4000-5000 metsästäjää osallistuu 
syksyn aikana hirvieläinten metsästykseen. Saaliin arvolla mitattuna hirvieläimet ovat maamme 
tärkeimpiä riistaeläimiä. Hirvieläinten metsästyksellä ennaltaehkäistään myös niiden aiheuttamia 
vahinkoja. 
 
Pohjois-Hämeen riistanhoitopiirin alueella hirvitiheyden arvioidaan olevan keskimäärin noin 2,9 kpl 
tuhatta metsästyshehtaaria kohti. Tiheys on tasolla, jota on pidetty laajalti hyväksyttynä tavoitteena 
viime vuosien hirvikannan pienentämisessä. Tulevan syksyn metsästyksen tavoitteena onkin 
kestävä hirviverotus sekä tarvittaessa paikallisten tihentymien harventaminen etenkin vahinkoaroilla 
alueilla. Hirvikannan tiheydessä on aina paikallista vaihtelua riippuen muun muassa hirvilaitumien 
laadusta sekä hirvien luontaisesta liikkumisesta. 
 
Pohjois-Hämeen riistanhoitopiirin alueelle hirven pyyntilupia myönnettiin 1327 kpl, mikä on samaa 
tasoa viime syksyn lupamäärään kanssa. Hirvikannan arvioidaan olevan suurempi pohjoisella 
hirvitalousalueella kuin eteläisellä ja metsästys painottuukin jonkin verran pohjoiselle alueelle. 
 
Riistanhoitopiirin alueella syksyn kokonaissaaliin arvioidaan nousevan runsaaseen 1600 hirveen, 
kun yhdellä pyyntiluvalla saa ampua joko aikuisen hirven tai kaksi vasaa. Pyyntilupien käyttöaste ja 
saaliin rakenne vaikuttavat lopulliseen saalismäärään. Pyyntiluvilla suositellaan metsästettävän 
siten, että saaliista noin puolet on aikuisia hirviä ja puolet vasoja. Pyyntiluvansaajat ovat 
vastuullisessa asemassa hirvikannan hoidon suhteen päättäessään pyyntilupien käyttämisestä ja 
metsästyksen kohdentamisesta. 
 
Peurakannan verotustarve korkealla tasolla 
 
Valkohäntäpeurakanta on viime vuosina runsastunut lisääntyneestä metsästyksestä huolimatta 
etenkin perinteisellä peura-alueella riistanhoitopiirin lounaisissa osissa. Runsaasta peurakannasta on 
aiheutunut ongelmia muun muassa liikenteelle sekä maa- ja metsätaloudelle ja vahinkojen vuoksi 
peurakannan verotusmäärää pyritään lisäämään aiemmasta. Valkohäntäpeuran pyyntilupia 
myönnettiin Pohjois-Hämeen riistanhoitopiirin alueelle syksyn jahtia varten noin 2900 kappaletta, 
mikä on noin 10 prosenttia edellisvuotta enemmän. Valkohäntäpeuran pyyntiluvat suositellaan 
käytettävän mahdollisimman tehokkaasti ja metsästys suositellaan aloitettavaksi heti kauden 
alkaessa. Lisäksi saaliin rakenteeseen tulee kiinnittää erityistä huomiota ja kohdistaa metsästys 
riittävästi aikuisiin naaraisiin. Tulevan kauden valkohäntäpeurasaaliin arvioidaan riistanhoitopiirin 
alueella nousevan noin 3000 yksilöön. 
 
Hirven ja valkohäntäpeuran metsästysasetuksen mukainen metsästysaika alkaa 26.9.2009 ja päättyy 
hirven osalta 31.12.2009. Valkohäntäpeuran osalta kausi päättyy 31.1.2010. 
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Taulukko 1. Myönnetyt hirvieläinten pyyntiluvat riistanhoitoyhdistyksittäin vuosina 2008 ja 2009 
 

Riistanhoitoyhdistys Hirviluvat 2008 Hirviluvat 200 9 Peuraluvat 2008 Peuraluvat 2009 
Jalannin 17 12 501 445 
Kangasalan 77 77 82 84 
Kuhmalahden-Sahalahden 9 13 23 31 
Kuhmoisten 106 109 52 54 
Kurun 102 113 106 151 
Lempäälän seudun 77 88 1002 1181 
Längelmäveden 202 199 90 81 
Mäntän seudun 184 203 37 42 
Nokian seudun 36 53 215 296 
Pälkäneen ja Luopioisten 70 60 77 74 
Ruoveden 128 120 67 84 
Sääksmäen-Valkeakosken 43 43 219 171 
Teiskon 89 52 50 55 
Virtain 201 185 135 135 
Yhteensä Pohjois-Hämeen rhp  1341 1327 2656 2892 
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