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18§
Kokouksen avaaminen
Ehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.
Päätös:
Puheenjohtaja Hannu Lukkarila avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi
19§
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, esityslistan hyväksyminen ja
kahden pöytäkirjantarkastajan / ääntenlaskijan valinta
Ehdotus:
Johtokunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, hyväksyy kokouksen
esityslistan sekä valitsee pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi mahdollisia
äänestyksiä varten Tapani Ollilan ja Juha Seurujärven.
Päätös: Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

20§
Hirven verotussuunnitelma- ja kaatokiintiöesitys v. 2002
Hirvikannan määrä on jatkanut edelleen kasvuaan verattuna edellisiin vuosiin.
Metsästäjien arvio hirvikannan määrästä syksyn 2000 pyynnin jälkeen oli n. 2500
hirveä ja syksyn 2001 jälkeen n. 2800 hirveä.
Talvehtivan hirvikannan tiheys vastaavasti em. luvusta laskettuna on tällä hetkellä
n. 3,7 hirveä / 1000 ha.
Lapin Metsäkeskuksen vuonna 2001 arvioimat hirvien aiheuttamat metsävahingot
käsittivät n. 750 hehtaarin suuruisen alueen. Vastaavat luvut olivat v. 2000 n. 1200 ha
ja v. 1999 n. 960 hehtaaria.
Kartta hirvien aiheuttamista metsävahingoista v. 2001.
Hirvien aiheuttamia tieliikennevahinkoja oli vuonna 2000 yht. 40 kpl. ja vuonna 2001
yht. 45 kpl.
Kartta hirvien aiheuttamista tieliikennevahingoista v. 2001.
Hirvitilanteen saattaminen yhdistykselle 2002 määrättyyn tavoitetiheyteen 2,0 hirveä /
1000 hehtaaria edellyttää voimakasta hirvikannan leikkaamista, jota myös yhdistyksen
alueella tapahtuneet hirvien aiheuttamat vahingot tukevat.
Hirvilupien puoltokäsittelyssä on metsästyslain 20 §:n ja 26 §:n mukaan huolehdittava
kolmesta seikasta eli
- hirvieläinkannan kestävästä käytöstä
- hirvien aiheuttamien vahinkojen pysymisestä kohtuullisella tasolla
- sekä erityisesti vapaan metsästysoikeuden alueella siitä, että
metsästysmahdollisuudet jakaantuvat tasapuolisesti
Metsästysasetuksen 6 §:n mukaan hirvilupahakemuksen oheen on liitettävä ilmoitus
ampujien asuinpaikoista sekä heidän muista metsästysmahdollisuuksistaan.
Tämän osalta on erityisesti huomioitava se, että vaatimus koskee myös kuntalaisia
eikä pelkästään muualta Suomesta tulevia.
Verotussuunnitelmaehdotus yhdistyksen alueella vuonna 2002 olisi seuraava:
- talvehtivakanta on n.2800 hirveä
- vasatuotto on n. 1700 hirveä
- kanta syksyllä ennen metsästystä on n. 4500 hirveä
( tiheys on syksyllä ennen metsästystä n. 5,9 hirveä / 1000 ha)
- tavoitekanta tulee olla 1.1.2003 ( 2,0 hirveä / 1000 ha, joka on 1500 hirveä)
- leikkaustarve on vuonna 2002 yht. 3000 hirveä
Johtokunta päätti 19.2.2002 esittää riistanhoitopiirille kaatolupamääräksi vuodelle
2002 yht. 2400 hirveä ja vasaosuudeksi 50%.

Johtokunnan ja metsähallituksen 10. 2. 2002 pidetyssä neuvottelussa sovittiin
kolmesta yhdistyksen hirvenmetsästysalueesta, joita voitaisiin käyttää myös
puoltoperusteen mukaisina metsästysalueina. Alueet ovat likipitäen samat kuin
nykyisissä puoltoperusteissa esitetyt kolme hirvitalousaluetta.
Alueet ja niiden pinta-alat ovat seuraavat:
Metsätysalueen nimi
Ounasjoki
Raudanjoki
Kemijoki

Alueen n:o
2815
2818
2820

Kokonaispinta-ala ( ha )
320699
149752
331219

Valtion alueet ( ha )
161573
108544
105816

Metsähallitus käsittelee ulkokuntalaisia koskevat metsästysluvat pääsääntöisesti em.
aluejaon mukaisesti.
Metsästysalueiden määrittelyn yhteydessä metsähallitus ilmoitti tarkistetut
kokonaispinta-alat omistamiltaan alueilta.
Samassa yhteydessä oli syytä tarkistaa myös koko riistanhoityhdistyksen pinta-ala
vastaamaan kokonaisuudessaan kaupungin ja maalaiskunnan kokonaispinta-alaa,
joka on yhteensä 801670 hehtaaria.
Metsästyslupa-alueittain laskennallinen kaatokiintiöesitys v. 2002 olisi seuraava.
Peruskiintiönä jaettaisiin koko yhdistyksen alueelle pinta-alan suhteessa 2000
kaatolupaa. Peruskiintiön jaossa kuitenkin huomioitaisiin metsätysalueelle kohdistuva
verotuksen taso. Alueen kaatolupamäärän tulisi olla kestävän käytön mukainen eikä se
saisi aiheuttaa mahdollista kannan yliverotusta.
Loppuosa eli 400 lupaa kohdennettaisiin todetuille metsä- ja liikennevahinkoalueille.
Liitteenä on ehdotus v. 2002 kaatokiintiöksi metsätysalueittain.
Laskelmassa on jaettu 2000 hirven peruskiintiö koko yhdistyksen alueelle
metsästysalueiden pinta-alojen suhteessa. Raudanjoen metsästysalueelta on
vähennetty 73 lupaa perusteena kestävän metsätyksen taso alueella.
Todettujen vahinkojen perusteella lupia on lisätty Kemijoen metsästysalueelle
seuraavasti:
- Ala-Kemijoen alueelle 150 lupaa
- Ranuantien alueelle 250 lupaa
- Kuluskairan / Ylä-Kemijoen alueelle 73 lupaa.
Laskelmassa ei ole käytetty erillistä maattomien hyvitystä koska yhdistyksen pinta-alan
tarkistamisen myötä ampujilla jaettava jako-osuus luvista lisääntyy
ja se kohdistuu osaltaan myös maattomille hakijoille.

Yhdistelmä metsästysalueittain:

Metsästysalue

Ala-Kemijoki
Ranuantie
Kuluskaira /
Ylä-Kemijoki
Kemijoki
N:o 2820 yhteensä
Ounasjoki
N:o 2815 yhteensä
Raudanjoki
N:o 2818 yhteensä
Metsästysalueet
yhteensä

Lupamäärä Verotusteho
v. 2002
hirvi / 1000
( kpl. )
ha
282
5,32
619
4,18

Vuoden 2001
lupamäärä
( kpl. )
266
560

398

3,06

280

1299

3,92

1106

800

2,49

447

300

2,00

105

2399

2,49

1658

“Hirvipankki / hyllytetyt luvat “
Hirvikannan tarkka säätely on osoittautunut valtakunnantasolla ja samoin kuin myös
meillä vaikeaksi. Sopivaa lupamäärää on vaikea ennakoida. Perusongelmaksi on
kiteytynyt kannan koon, oikean tuoton arviointi ja lupamäärän kohdentaminen oikeille
alueille. Metsästyksen aikana paljastuu, että lupia olisi pitänyt olla huomattavasti
enemmän tietyillä alueilla. Jahti päättyy nopeasti ja hirvikanta metsätysalueelle jää
vahvaksi.Toisilla alueilla tilanne voi olla taas päinvastoin. Tämä on havaittavissa
metsästyksen kulun seuraamisena ja esim. syksyn kolaritilanteen toteamisella.
Lainsäädännössä ei ole olemassa myönnettyjen lupien lisäämisjärjestelmää, vaan
luvat myönnetään kevään hakutilanteen mukaan. Ja jos syksyllä luvat eivät riitä niin
asialle ei voi tehdä yhtään mitään.
Tätä ongelmaa varten on kehitelty Pohjaanmaalla uusi lupien hakemiseen liittyvä
käytäntö. Puhutaan hirvipankista tai hyllylle siirretyistä luvista.
Järjestelmän toimivuus voisi myös meillä olla seuraava:
- rhy:n laskennalliseen verotustarpeeseen suositellaan haettavaksi esim.
20% lisää lupia, jotka asetetaan hirvipankkiin
- luvansaaja vastaa itse käyttämästään lupamäärästä, eikä kantaa saa
missään vaiheessa yliveroittaa
- yhteisluvissa “ lupapankin “ käytöstä on sovittava jo hakuvaiheessa
- lupankin avaamisesta luvansaaja lyö lukkoon päivän, jolloin pankin
avaamista ja sen käyttötarvetta harkitaan
- järjestelmän oikella käyttämisellä poisteteaan alueellisia tiheentymiä ja
kohdennetaan verotusta erityisesti todetuille vahinkoalueille ja alueille,
jossa vahinkoja mahdollisesti on odotettavissa
- riistanhoitopiiri voisi seurata alueen jahdin kehittymistä ja antaa
tarvittaessa ohjeita lupapankkien käyttämiselle
Hirvenmetsästäjiä oli v. 2000 yht. 2400 ja v. 2001 yht. 2600.

Kasvanut hirvikanta tuo tullessaan myös kuluvalle vuodelle uusia metsästäjiä, jotka
liittyvät jo yhdistyksen alueella metsästäviin metsästysseuroihin ja – seurueisiin.
Metsästysmahdollisuuden kysyjiä on ollut myös uusien seurueiden osalta.
Uudet seurueet ja seurat sijoittuvat pääosiltaan valtion omistamille maa-alueille.
Arvioitu metsästäjämäärä v. 2002 on n. 2800.

Ehdotus:
Johtokunta päättää hyväksyä liitteessä esitetyn kaatokiintiö- ja
verotussuunnitelmaehdotuksen vuoden 2002 hirvenmetsästystä varten.
Laskelma on suuntaa antava alueiden kertoimien osalta, koska ne on määritelty
vuoden 2001 tiedoista.
Erillistä maattomien hyvitystä laskelmassa ei ole käytetty, koska yhdistyksen pinta-alan
tarkistamisen myötä ampujilla jaettava jako-osuus luvista lisääntyy
ja se kohdistuu osaltaan myös maattomille hakijoille.
Lisäksi johtokunta päättää esittää ja suosittaa luvansaajille nk. hirvipankin
käyttöönottamista siten, että 2400 kokonaislupamäärästä 20 % asetetaan nk.
hirvipankkiin.
Tarkemmat ohjeet pankin käytöstä annetaan hirvilupien puoltovaiheessa.

Päätös:
Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

21§
Ansiomerkkiesitykset
Saaren Erämiehet ry:n johtokunta on esittänyt seuraaville jäsenilleen pronssisia
ansiomerkkejä:
Kallunki Mauno, Tammela Pentti, Ylianttila Arvo ja Ämmälä Esko.
Ehdotus:
Johtokunta päättää myöntää pronssiset ansiomerkit esitetyille henkilöille.

Päätös:
Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
22§

Ilmoitusasiat
Maa- ja metstalousministeriö:
- uudet ohjeet metsästäjätutkinnon järjestämiselle
- päätös Esa Ylläsjärven ilveksen pyyntiä koskevaan hakemukseen
moottorikelkkaa apuna käyttäen

Lapin riistanhoitopiiri:
- piirin hallituksen kokouspöytäkirja 2.3.2002
RKTL
- hirvikannan rakenne, vasatuotto ja tiheysindeksit 2001 hirvihavaintokorttien
perusteella
Lapin Reserviupseeripiiri r.y
- pöytäkirja Toramon ampumaradan käytöstä

Ehdotus:
Johtokunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi.

Päätös:
Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

23§
Lausunnon antaminen Akseli Määtän ja Timo Kovalan hirvilupavalituksiin
Määttä ja Kovala ovat pyytäneet yhdistyksen lausuntoa Maaseutuelinkeinojen
päätöksestä valitusasian jatkokäsittelyä varten.
Johtokunnan jäsenille on lähettetty alustava luonnos lausunnosta kommentteja varten.
Johtokunnalta tullut palaute on huomioitu lopullisessa lausunnossa, joka on toimitettu
Korkeimmalle hallinto-oikeudelle.
24§
Tiedotusasiat
Uusien hirvilupahakijoiden koulutus Nivankylässä 18.3.2002.
Metsähallitus on aloittanut metsonsoidinpaikkojen kartoittamisen.
Järjestetyt metsästäjätutkintotilaisuudet Rovalassa.

25§

Muut asiat
Hirvikolareiden vähentäminen.
Lapin tiepiirin liikenneturvallisuutta koskevissa tavoitteissa vuodelle 2002 on
hirvikolareiden vähentäminen.
Yhtenä tiepiirin esittämistä keinoista on näkemäalueiden raivaukset.
Työ suoritetaan tiepiirin toimesta tulevan kesän aikana.
Raivattavista alueista tulisi saada tiedot tiepiiriin työn suunnittelua varten.
Tähän liittyen pyydänkin, että kukin johtokunnan jäsen keräisi omalta suunnaltaan
raivattavaksi esitetyt tien näkemäalueet ja merkitsisi ne kartoille.
Karttapohjina voi olla vaikka peruskartta tai metsästysseurojen kartat.
Yhteenveto kohteista toimitetaan tiepiirille.
Yhdistyksen hirvenhiihtomestaruuskilpailut järjestetään Nivankylässä
Ala-Ounasjoen Erästäjien toimitalolla 7.4.2002 .
Maanomistajille järjestetään hirvivahinkojen arvioimiseen liittyvä koulutustilaisuus
Rovaniemen maalaiskunnan valtuustosalissa 17.4.2002 klo 18.00.
Suurpetokoulutus 27.4.2002 klo 10.00 Someroharjun varuskuntakerholla.
Kouluttajina toimivat Matti Myllyniemi ja Kullervo Kuosku.
Tilaisuuteen ei tarvitse erikseen ilmottautua ja se on kaikille vapaa.
Lapin Erämessut järjestetään 17 – 19.5.2002 Ounasvaaralla urheiluopiston ja
palloiluhallin alueella. Yhdistyksellä on yhteinen ulko-osasto riistanhoitopiirin kanssa.
Osaston suunnittelu- ja toteuttamistyö on meneillään.
Metsästäjätutkintotilaisuus 15.4.2002 klo 18.00 Rovalassa.

26§
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 20.00

Hannu Lukkarila
Puheenjohtaja

Matti Ylijääskö
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajat:

Tapani Ollila

Juha Seurujärvi

