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A. VEROTUSSUUNNITELMA  

• suunnitelmasta on laadittu erillinen Excel-pohjainen taulukko. 
 
B. HIRVIKANNAN AKTIIVINEN HOITO 

• hirvien ravintotilannetta parannetaan vesomalla vanhentuneita pajukoita;  
• nuolukiviä viedään maastoon talvilaidunalueille sekä paikoille, joissa ne ovat ympärivuotisessa käytössä; 
• riistapellot suunnitellaan oikeille paikoille;  
• liikenneturvallisuutta parannetaan sekä autoilijoiden että eläinten kannalta katsoen kiintein ja väliaikaisin hirviva-

rotusmerkein, tiensuuntaisin nuolukivivitjoin ja ti evarsien näkyvyyttä parantavin vesonnoin. 
 
C. VALIKOIVA VEROTUS 

1.  Tuottavien emien säästämistä toteutetaan seuraavasti: 
• vasalliset naaraat säästetään  
• suuret(4+4 ja yli) urokset jätetään ampumatta 
• verotus kohdistetaan nuoriin tuottamattomiin eläimiin  

2. Tavoitteellisena uros/naaras-suhteena saaliissa pidetään 55/45 
3. Muut kannanhoidossa huomioitavat seikat: 

• tavoitteena on hallitusti päästä  lähivuosien aikana tavoitetiheyteen 
 

D. METSÄSTÄJIEN KOULUTUS 

• ennen pyynnin alkua pidetään johtajille ja varajohtajille koulutustilai suus;   
• pyynnin jälkeen pidetään kritiikkipalaveri;   
• kiinnitetään erityistä huomiota liikenteen varoittamiseen pyyntitilanteissa valta- ja maanteiden läheisyydessä 
• keskitytään erityisesti ruhon käsittelyyn liittyvään hygieniaan;  
• ennen hirvijahtia yhdistyksen seura- ja seuruekohtaiset mestaruuskilpailut (6 laukausta juoksevaan hirvikuvioon, 4 

henkinen joukkue) 
 
E. METSÄSTYKSEN SEURANTA, OHJAUS JA RAPORTOINTI RII STAKESKUKSELLE 



• kaatoilmoitukset tehdään päivittäin toiminnanohjaajalle, yhteisluvassa olevat ilmoittavat kaadot päivittäin myös yh-
teisluvan saajalle;  

• viralliset kaatoilmoitukset tehdään asetuksen määräämänä aikana;  
• toiminnanohjaaja raportoi kaatotilanteen viikoittai n riistakeskukselle;  
• jokainen pyyntiporukka palauttaa havaintokortin asiallisesti täytettynä sekä vastuualuelomakkeen täytettyine tie-

toineen riistanhoitoyhdistykselle kaatoilmoituksen yhteydessä ,sähköiset havaintokortit suoraan rktl:lle 
 
F. PYYNTILUPIEN PUOLTOPERUSTEET 

• puoltoperusteissa noudatetaan Riistakeskuksen antamia ohjeita ja riistanhoitoyhdistyksen hallituksen 22.2.2004 ja 
29.3.2005 tarkentamaa lohkojakoa ja lohkoille muodostuvaa poistokerrointa, joka muuttuu vuosittain ja perustuu 
metsästäjien itsensä ilmoittamien jäävän kannan ja edellisen kauden kaatomäärien keskiarvoon  sekä siitä määräy-
tyvän kannan tuoton perusteella. Kokonaispuoltomäärä on 30 pyyntilupaa (+/- 5 pyyntilupaa);   

1.  -valtion pyyntialueille Naarma, Raajärvi ja Saarivara hakeneille puolletaan ampujien määrän perusteella   
2. - yksityismaille vuokratun pinta-alan suhteessa  
3. –kokonaiskaatomäärä jaetaan samalla poistokertoimella kaikille lohkoille  

• ”metsästykseen ampujina osallistuvat” –lomakkeella annettu väärä tieto on peruste hakemuksen hylkäämiselle   
• valtion pyyntialueella otetaan huomioon turvallisuus ja metsästykselliset näkökohdat. (KHO 968/1/07 aluerajaus) 
 

G. SUUNNITELMAN LAADINTAVAIHEESSA ON KUULTU SEURAAV IA  SIDOSRYHMIÄ: 

• yhdistyksen kokous/metsästäjien päätös lentolaskennan toteuttamisesta 
• kannan määrä lentolaskennassa 22-23.2.2013 (37 hirveä n. 10.2% otanta), =363 hirveä 
•  metsästysseurojen ja –seurueiden arviot jäävän kannan määrästä vastuualueillaan pyynnin päätyttyä v 2012 (381 

hirveä);  
• RKTL:n Joensuun tutkimusasemaa, havaintokortteihin perustuva kannanmäärittely, n.400 hirveä;  
• sidosryhmätilaisuus 23.3.2013 Rovaniemellä: Suomen Metsäkeskus, Metsähallitus, Ely-keskus (liikenne), Pohjois-

Suomen Metsänomistajien liitto -MTK ry, Suomen Metsästäjäliitto ry (Lapin piiri), Riistakeskus Lappi j a Riista-ja 
kalatalouden tutkimuslaitos 

 
H. HIRVIEN AIHEUTTAMIA VAHINKOJA ON TODETTU SEURAAV ASTI v. 2012: 

a) metsätalous 33475 €, vahingot on arvioitu vuonna 2012 ja ne ovat pääosin vuodelta 2010-2011  



 

b) yhdistyksen tilastoimat liikennevahingot, 2 kpl hirvikolareita vuonna 2012 (toinen rautatiellä) 
 
I. HALLINNOLLINEN KÄSITTELY: 

1. Suunnitelman on laatinut  

• Kemijärven riistanhoitoyhdistyksen hallitus    

2. Suunnitelma on  

a) käsitelty ja hyväksytty toteutettavaksi riistanhoitoyhdistyksen hallituksessa 25.3.2013 

b) esitellään riistanhoitoyhdistyksen alueelle hirvilupaa hakeville metsästysseurojen ja – seurueiden edustajille 9.4.2013 
pidettävässä tilaisuudessa 

 
 
 
 
Hirvenhoito- ja verotussuunnitelma puoltoperusteineen tulee lähettää toiminnanohjaajan toimesta vuosittain hyväksyttynä välittömästi riistakeskuk-
selle. 


