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AIKA

Kello 18.00

PAIKKA

Sky-hotelli Ounasvaara
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PUHEENJOHTAJA

Timo Kovala

ESITTELIJÄ

Matti Ylijääskö

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ

Matti Ylijääskö

16 §
Kokouksen avaaminen
Ehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.
Päätös:
Puheenjohtaja Timo Kovala avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi

17 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja
kahden pöytäkirjantarkastajan / ääntenlaskijan vaalin toimittaminen sekä
kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:
Hallitus toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja valitsee
pöytäkirjantarkastajIksi ja ääntenlaskijoiksi mahdollisia äänestyksiä varten
Pentti Hyvärisen ja Vilho Lämsän sekä hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.
Päätös:
Hallitus päätti esityksen mukaisesti

18 §
Hirven verotussuunnitelma- ja kaatokiintiöesitys v. 2004
Hirvikannan määrä on metsästäjien arvion mukaan hieman laskenut verrattuna
edelliseen vuoteen.
Metsästäjien arvio hirvikannan määrästä syksyn 2002 metsästyksen jälkeen oli
n. 2800 hirveä. Vastaavasti vuoden 2003 metsästyksen jälkeen metsästäjien arvio
jäävästä hirvikannasta oli n. 2600 hirveä.
Lentokoneella suoritetussa 20 %:n linjaotantamenetelmään perustuvassa
laskennassa arvioitiin hirvikannan suuruudeksi 2000 hirveä. Laskenta kuvaa
hirvitilannetta maaliskuussa yhdistyksen alueella.
RKTL:n syksyn 2003 hirvihavaintokortteihin perustuvat hirvikannan tunnusluvut ovat
seuraavat
o lehmiä / sonneja = 1,1
o vasa-lehmä % = 66
o kaksoisvasoja = 23
o vasoja / 100 aik. = 42
o vasoja / 100 lehmä = 81
Havaintokortteja yhdistyksen alueelta lähetettiin 79 kappaletta.
Lähetettyjen korttien kattavuus oli 54 % luvansaajista.
Lapin Metsäkeskuksen vuonna 2003 arvioimat hirvien aiheuttamat metsävahingot
käsittivät n. 230 hehtaarin suuruisen alueen. Vastaava luku oli v. 2002 n. 450 ha.
Hirvien aiheuttamia maantieliikennevahinkoja yhdistyksen alueella oli vuonna 2002
yht. 39 kpl. ja vuonna 2003 yht. 31 kpl.
Erityisen huolestuttavaa on ollut liikennevahinkojen osuus hirvien laidunkierron
aikana. Laajempaa aluetta koskevan Tiehallinnon tilaston mukaan hirvikolareissa ei
ole tapahtunut oleellisia muutoksia edellisvuosiin verrattuna.
Syksyn 2003 metsästys leikkasi hirvikantaa suunnitellun mukaisesti mutta
asetettuihin tavoitteisiin ei silti päästy.
Syksyn 2003 hirvisaalis oli 1434 aikuista sekä 923 vasaa eli yhteensä 2357 hirveä.
Kaatoprosentti oli 98. Naarashirvien osuus kaadetuista aikuisista oli 40%.
Em. luku on ehkä tärkein tunnusluku arvioitaessa hirvikannan leikkautumista.
Jos kaadettujen aikuisten naaraiden määrä ei nouse aikuisten saalismäärässä yli
40 %:n voidaan myönnettyjen lupien määrää verrata suhteessa pyydettävään
kokonaismäärään ja todeta se, että se ei ollut kokonaisuudessaan tarpeeksi
leikkaava. Joitakin alueellisia poikkeuksia em. naarassuhteen osalta oli kylläkin
havaittavissa.
Tästä voidaankin todeta se, että vuoden 2003 kaatokiintiö ja sen pohjaksi arvioitu
talvehtivan hirvikannan osuus oli liian pieni. Lisäksi lukuun vaikuttaa myös
mahdollinen hirvien vaellus eli siirtyminen uusille laidunalueille. Asiasta ei ole
olemassa selkeää tutkimustietoa Lapin osalta. Kuitenkin käytännössä on selkeästi
havaittu hirvien liikehtiminen eteläisen Lapin alueelle ja samoin myös meidän
yhdistyksen seudulle.

Syksyn kaatokiintiön perusteena ovat edellä olevan selvityksen mukaisesti
metsästäjien arvio hirvikannan määrästä metsästyskauden jälkeen.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvio hirvikannan rakenteesta ja sen
tuotosta sekä suoritetun lentolaskennan tulos yhdistyksen alueella talvehtivasta
hirvikannasta. Lisäksi asiaan vaikuttaa erityisinä tekijöinä hirvien aiheuttamat
liikenne- ja metsävahingot, joiden perusteella vahinkokiintiö suunnataan
metsästysalueille. Myös tulevan kiintiön arvioimisessa on huomioitava edellisen
syksyn kaatotulos.
Miten näitä eri elementtejä sitten sovelletaan asian ratkaisemiseen. Kaikki mitä
tidetään maaliskuussa on arvioita ja toisaalta asia, jota ratkaistaan on
ajankohtainen lokakuussa. Eli oikean lupamäärän sovittaminen saatujen arvioiden
perusteella ja toisaalta jos ne lisäksi poikkeavat toisistaan on hyvin vaikeaa.
Hirvitilanteen saattaminen yhdistykselle määrättyyn tavoitetiheyteen 2,0 hirveä /
1000 hetaaria edellyttää hirvikannan leikkaamista, jota myös esitetyt arviot tukevat.
Miten tämä sitten käytännössä voitaisiin hoitaa siten, että lupamäärä syksyn
metsästyksessä olisi riittävä ja toisaalta taas se ei olisi liian pieni.
Käytännössä jo vuonna 2002 yhdistyksen johtokunta teki puoltolausunnossaan
esityksen nk. hirvipankin soveltamisesta ja käyttöönotosta hirvenmetsästyksessä.
Pankki- eli hyllyluvilla voidaan käytännössä hoitaa lupajärjestelmän jäykkyys ja
byrokraattisuus vastaamaan käytännön lupatarvetta metsästysaikana.
Vuonna 2003 yhdistyksen puoltama lupamäärä oli 2400 hirveä ja hirvipankin osuus
oli 20 % myönnetyistä luvista. Hallitus perusteli tuolloin hirvipankkiasiaa sillä, että
leikkaustilanteessa lupien määrä olisi riittävä ja toisaalta mikäli hirvien määrä taas ei
sallisi näin voimakasta verotusta olisi luvansaajilla mahdollisuus harkita lupien
käyttämistä. Syksy 2003 metsästyksessä lupapankkia ei tarvinnut käyttää.
Tulevan syksyn kaatokiintiössä lupapankilla on taas erittäin tärkeä rooli.
Käyttämällä riittävän suurta lupapankkia ehkäistään vaara hirvikannan
ylileikkaantumiselta ja luvansaajilla on mahdollisuus harkita lupamäärän käyttämistä
metsästystilanteessa.
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
Verotussuunnitelmaehdotus yhdistyksen alueella vuonna 2004 olisi seuraava:
- talvehtivakanta on n. 2600 hirveä ( metsästäjien arvio )
- vasatuotto on n. 1050 hirveä
- kanta syksyllä ennen metsästystä on n. 3650 hirveä
( tiheys on syksyllä ennen metsästystä n. 4,6 hirveä / 1000 ha)
- tavoitekanta tulee olla ( 2,0 hirveä / 1000 ha, joka on n. 1600 hirveä)
Yhdisyksen kokous päätti 28.2.2004 esittää riistanhoitopiirille kaatolupamääräksi
vuodelle 2004 yht. 2000 hirveä ja vasaosuudeksi 40 %.

Lisäksi kokous päätti, että hallitus huomioi Rktl:n ja lentolaskennan tulokset
puoltokäsittelyssä.
Metsästysalueet ja niiden pinta-alat ovat seuraavat:
Metsätysalueen nimi Alueen n:o
Ounasjoki
2815
Raudanjoki
2818
Kemijoki
2820

Kokonaispinta-ala ( ha )
320699
149752
331219

Valtion alueet ( ha )
161573
108544
105816

Metsähallitus käsittelee ulkokuntalaisia koskevat metsästysluvat pääsääntöisesti
em. aluejaon mukaisesti.
Metsästyslupa-alueittain laskennallinen kaatokiintiöesitys v. 2004 olisi seuraava.
Peruskiintiönä jaettaisiin koko yhdistyksen alueelle pinta-alan suhteessa 1600
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.
Lisäksi myönnetyistä luvista vähintään 25% asetettaisiin hirvilupapankkiin.
Vasaosuus on 40% kokonaiskaatolupamäärästä.
Liitteenä ehdotus v.2004 kaatokiintiöksi metsästysalueittain.
Laskelmassa on jaettu 1600 hirven peruskiintiö koko yhdistyksen alueelle
metsästysalueiden pinta-alojen suhteessa. Raudanjoen metsästysalueelta on
vähennetty 100 lupaa perusteena kestävän metsätyksen taso alueella.
Todettujen vahinkojen perusteella lupia on lisätty Kemijoen metsästysalueelle
seuraavasti:
- Ala-Kemijoen alueelle 158 lupaa
- Ranuantien alueelle 258 lupaa
- Kuluskairan / Ylä-Kemijoen alueelle 84 lupaa.
On huomioitava, että laskelma on kertoimien osalta suuntaa antava, koska ne on
määritelty vuoden 2003 tiedoista.
Arvioitu metsästäjämäärä v. 2004 on n. 2900 ampujaa.
Ehdotus:
Hallitus päättää hyväksyä liitteessä esitetyn kaatokiintiö- ja
verotussuunnitelmaehdotuksen vuoden 2003 hirvenmetsästystä varten.
Laskelma on suuntaa antava alueiden kertoimien osalta, koska ne on määritelty
vuoden 2002 tiedoista.
Lisäksi johtokunta päättää esittää ja suosittaa luvansaajille nk. hirvipankin
käyttöönottamista siten, että 2000 kokonaislupamäärästä vähintään 25 % asetetaan
nk. hirvipankkiin.
Tarkemmat ohjeet pankin käytöstä annetaan hirvilupien puoltovaiheessa.
Lisäksi hallitus huomioi myös lupahakemusten puoltovaiheessa mahdollisesti esille
tulleet lisätiedot talvehtivan hirvikannan määrästä ja sen aiheuttamista vahingoista.
Päätös:
Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

19 §
Kunniamerkkiesitykset
Pilpasen Pyytömiehet ry esittää hopeisen ansiomerkin hakemista riistanhoitopiiriltä
Risto Kuoksalle.
Hallitus päätti esityksen mukaisesti.
20 §
Tiedotusasiat
RKTL:
- hirvihavaintokortit v. 2003
Riistanhoitopiiri:
- riistanhoitopiirin kokous 27.3.2004 Sky- hotelli Ounasvaara
Päätös:
Hallitus merkitsi asiat tiedoksi.
21 §
Muut asiat
Piirin kokousedustajana toimivan Veli Saarijärven evästäminen piirinkokoukseen.
22 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.00.

Timo Kovala
puheenjohtaja

Matti Ylijääskö
pöytäkirjanpitäjä

Pentti Hyvärinen
pöytäkirjantarkastaja

Vilho Lämsä
pöytäkirjantarkastaja

