
Hirvikannan hoitosuunnitelma
• Tiheyskehys: Suomessa on elinvoimainen ja vakaa hirvikanta, jonka 

aiheuttamat vahingot pysyvät kohtuullisella tasolla.
• Sukupuolijakaumakehys: Aikuisten hirvien lehmä/sonnisuhde on enintään 1,5.
• Ikäjakaumakehys: Metsästyksen jälkeen talvehtivaan hirvikantaan jää vasoja 

20–30 prosenttia eloon jäävästä kannasta.
• Metsästyksen aikana tehdyt hirvihavainnot ovat alueen kannanhoidon 

perusta. Havaintojen dokumentoiminen on siis hyvin tärkeää, jotta 
kannanhoito perustuu luotettaviin tietoihin.

• Jotta voimme vaikuttaa myönnettäviin lupiin ja erityisesti uros/naaras/vasa -
suhteeseen, kaikki hirvihavainnot on kirjattava Oma Riistaan. Havainnon voi 
tehdä halutessaan päivän, parin viiveellä (kaadon yhteydessä havainto tehtävä 
samalla). Havainnot ja metsästyspäivät pitää kuitenkin ilmoittaa.

• ELI KIRJATKAA
• KAIKKI METSÄSTYSPÄIVÄT
• KAIKKI HAVAINNOT



Mennyt kausi (v. 2019)

• Päättyneen pyynnin tulos Sodankylän hirviyhteisluvassa oli 
käyttöasteessa 92,3 %, vasaosuus saaliista 38 % ja urososuus aikuisista 55 
%. Sodankylän käyttöaste 90,1 %

• Aikuisten kaato-% oli yhteisluvassa 96,7 % ja vasaluvista 80,5 %. Luvut 
löytyvät Oma riistasta.

• Viime vuonna lupia Naakijoille 36 + 18
• Pyyntilupina 45 kpl (36+18/2), joista käytettiin 44 kpl (36+16/2)
• Koko yhteisluvalle 415 lupaa





Metsästyskausi 2020

• Metsästysaika (Lappi)
• Aloitus 1.9.2020 — 20.9.2020
• Kiimarauhoitus 21.9.2020 — 9.10.2020 
• Hirven pyynnin jatkuminen 10.10.2020 — 31.12.2020
• Hirven pyynti jatkuu ilman koiraa 1.1.2021 — 15.1.2021

• Ei koske koiran käyttämistä haavoittuneen eläimen jäljittämiseen



Metsästyskausi 2020

• Naakijoille lupia 46 + 25
• Koko yhteisluvalla 553 lupaa

• Lupaprosessi lyhyesti
• Metsästäjät (yhteisluvan kautta) ovat hakeneet lupia huhtikuun loppuun mennessä
• Sodankylän rhy on tehnyt verotussuunnitelman alueensa pyynnistä

• Pyyntilupia 655
• Verotussuunnitelmassa saaliin vasaosuus 34 %

• Riistakeskus on myöntänyt luvat, huomioiden
• Lupahakemukset
• Rhy:n verotussuunnitelman
• Sidosryhmät (liikenne- ja metsävahingot)

• Sodankylän yhteislupa jakaa luvat seuroille virallisesti vasta tänään (16.8), Naakijat
saivat omat lupansa ke 12.8

• Lyhyen käytössä olevan ajan johdosta ennakkokeskustelua lupajaosta seurueiden (ryhmien) kanssa ei käyty.

• Hallituksen esitys lupajaosta ->





Hyödyllisiä linkkejä

• Sodankylän yhteislupa
• http://www.sodyhtlupa.net/index.htm
• Tietoa ja ohjeita esim. lupapäätös 2020, ulkopuolisten pyytäjien mukaan 

ottaminen jne.

• Riistainfo.fi
• https://www.riistainfo.fi/
• Esim. Oma Riista koulutusvideot

• Riistahavainnot
• http://riistahavainnot.fi/sorkkaelaimet/hirvitiheys

http://www.sodyhtlupa.net/index.htm
https://www.riistainfo.fi/
http://riistahavainnot.fi/sorkkaelaimet/hirvitiheys


Hyödyllisiä linkkejä

• Metsästyspäivän olosuhdetietojen kirjaaminen Oma riista -palvelussa
• https://www.riistainfo.fi/videot/metsastyspaivan-olosuhdetietojen-kirjaaminen-

oma-riista-palvelussa/

• Hirvisaalin tallentaminen Oma riista -mobiilisovelluksella (Android)
• https://www.riistainfo.fi/videot/hirvisaalin-tallentaminen-oma-riista-

mobiilisovelluksella-android/

• Ehdotetun saaliin hyväksyminen Oma riista –palvelussa
• https://www.riistainfo.fi/videot/ehdotetun-saaliin-hyvaksyminen-oma-riista-

palvelussa/

https://www.riistainfo.fi/videot/metsastyspaivan-olosuhdetietojen-kirjaaminen-oma-riista-palvelussa/
https://www.riistainfo.fi/videot/hirvisaalin-tallentaminen-oma-riista-mobiilisovelluksella-android/
https://www.riistainfo.fi/videot/ehdotetun-saaliin-hyvaksyminen-oma-riista-palvelussa/

	Hirvikannan hoitosuunnitelma
	Mennyt kausi (v. 2019)
	Dia numero 3
	Metsästyskausi 2020
	Metsästyskausi 2020
	Dia numero 6
	Hyödyllisiä linkkejä
	Hyödyllisiä linkkejä

