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38§
Kokouksen avaaminen
Ehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.
Päätös:
Puheenjohtaja Hannu Lukkarila avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

39§
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja
kahden pöytäkirjantarkastajan / ääntenlaskijan vaalin toimittaminen sekä
kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:
Johtokunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja valitsee
pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi mahdollisia äänestyksiä varten
Martti Mäkisen ja Pentti Hyvärisen sekä hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.
Päätös:
Johtokunta päätti esityksen mukaisesti.

40§
Lausunto hirvenkaatolupahakemuksista Lapin riistanhoitopiirille
40a§
Riistanhoitopiirin ohje hirvilupien puoltoperusteiksi sekä
johtokunnan näkemys annetuista ohjeista
Riistanhoitopiirin hallitus on 14.3.2001 § 12 antanut ohjeet riistanhoitoyhdistyksille
hirvilupahakemusten käsittelyä ja lausuntoa varten. Ohjeisiin liittyy mm. uudisttettu
ampujaluettelokaavake ja siihen liittyvä täyttöohje sekä erilaisia vaihtoehtoja
hirvilupien puoltoperusteiksi.
Riistanhoitopiiri ei voi määrätä, miten alempi hallintoviranomainen käyttää julkista
valtaa. Riistanhoitopiirin ohje siitä, että hakijalta vähennettäisiin 1 ampuja / 1000 ha
vuokramaata kohti ei ole oikeudenmukainen eikä paranna tasapuolisuutta vaan
päinvastoin. Harkittaessa oikeutta saada hirvilupia valtion maiden kiintiöstä
tasapuolisuus voi toteutua vain siten, että hakijoiden yksityismaiden perusteella
saama hirvilupaosuus otetaan sellaisenaan perusteeksi, mihin perustuu ns. Sallan
malli. Riistanhoitopiirin ohjeessa sivuutetaan kokonaan se, että eräät yksityismaita
vuokrasopimuksien perusteella hallitsevat hakijat saavat jopa 6- kertaisesti
hirvilupia verrattuna toisiin yksityismaita hallitseviin hakijoin sekä jopa 10kertaisesti verrattuna pelkästään valtion mailla pyytävään hakijaan nähden.
Lisäksi ohje on maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan päätöksen 7.10.1999
Dnro 253 /4/ 99 ja siihen liittyvän lapin riistanhoitopiirin lausunnon 8.9.1999
lausunnon vastainen.
Riistanhoitopiirin ohje puuttumisesta kuntalaisten ampujien oikeuteen metsästää
hirveä metsästyslain 8 §:n perusteella on vaarallinen. Tämän ohjeen mukainen
käytäntö johtaa helposti tulkintaan, ettei vapaa metsästysoikeus koskekaan hirveä.
Lisäksi tätä seikkaa tultaisiin varmuudella käyttämään eräänä keskeisenä
perusteena metsästyslain muutosvaatimuksille.
Riistanhoitopiiri on edellyttänyt, että riistanhoitoyhdistys selkeyttää
puoltoperusteita. Riistanhoitopiiri ei ole kuitenkaan yksilöinyt, miltä osin
puoltoperusteet olisivat epäselvät.
Verrattuna aikaisempiin puoltoperusteisiin johtokunnan 22.2.1999 hyväksymät
puoltoperusteet ovat numeeriset. Peruskiintiö jaetaan kaikille hakijoille tasan niin
valtion maiden kuin yksityismaiden osalta. Juuri tässä toteutetaan hakijoiden
tasavertainen kohtelu viranomaisten toimesta.
Tasavertaisuusperiaatteesta voidaan poiketa kahdella perusteella eli vahinkoaluille
voidaan myöntää ylimääräinen kiintiö, joka jaetaan alueelle vuokrattujen
yksityismaa-alueiden ja valtionmaan suhteessa. Lisäksi tasapuolisuudesta voidaan
poiketa sillä perusteella, että peruskiintiön mukainen hirviverotus vaarantaisi
jollakin alueella kestävyyttä.
Tällä perusteella tapahtunut peruskiintiön vähentäminen vähennetään ko. alueen
hakijoilta samalla tavoin kuin lisäkiintiö.

Puoltoperusteiden 22.2.1999 mukainen hirvilupien myöntämiskäytäntö on hyvin
sisäistetty Rovaniemellä. Kukaan hakijoista ei ole halunnut kyseenalaistaa
puoltoperusteiden oikeellisuutta valittamalla, ja vain muutama maanomistajaseura
on alunperin ollut erimieltä. Tänä päivänä metsästäjät ovat lähes yksimielisiä siitä,
että valtion maiden hirvikiintiö tulee jakaa tasapuolisesti eli puoltoperusteiden
muuttamisen tavoite on nyt ymmärretty ja hyväksytty.
RKTL:n viimeisimpien selvitysten perusteella 10 %:n lentolaskennan
linjaotantamenetelmällä saavutetaan +/- 35 %:n tarkkuus. RKTL:n vuosina 19891990 hirvitalousalueella suorittaman talvivaellusta koskevan tutkimuksen
perusteella on riidatonta, että alueella tapahtuu erittäin voimakasta laidunkiertoa.
Näistä syistä riistaviranomaisella ei ole olemassa sellaista tietoa, jonka perusteella
hakijat / kansalaiset voidaan suoraan keksityn lohkojaon perusteella panna täysin
eriarvoiseen asemaan kuten aikaisempi käytäntö oli ja mihin riistanhoitopiirin nyt
antamat ohjeet jälleen johtavat.
Puoltoperusteet 22.2.1999 eivät ole mitenkään muuttaneet käytännön
metsästystilannetta Rovaniemellä. Hirviluvat haetaan sekä yksityismaille että
valtion maille samalla hakemuksella, eikä lupapäätöksissä määrätä, mistä hakijan
tulee ampua lupahirvet. Kun valtion kiintiöstä puolletaan hakijoiden lupamäärästä
n. 60 %, hirvistä kuitenkin ammutaan valtion maille n. 40 % ja loput yksityismaille.
Tällainen tilanne Rovaniemellä on ollut viimeiset 20 vuotta. Kun yhdistyksen
parhailla hirvenmetsästysalueilla metsästäjätiheys on moninkertainen verrattuna
heikompiin alueisiin, ja metsästäjämäärät ovat jokseenkin vakioita, puoltoperusteet
johtavat käytännössä oikealla tavalla verotuksen painottumiseen vahinkoalueille.
Metsästyksen tulos yksityismaat / valtionmaat v. 1999 - 2000. ( LIITE 2 )

40b §
Varsinainen puoltolausunto
Hirvenkaatolupahakemuksia jätettiin määräaikaan mennessä yhteensä 32 kpl.
joista 12 kpl oli yhteislupahakemuksia.
Haettava hirvimäärä oli 1318 aikuista ja 907 vasaa.
Metsäkauriin kaatolupia haki yhteishaku Kovala 25 kpl. ja
yhteishaku Salmela 3 kpl.
Johtokunta päätti esittää 27.3. 2001 § 30 yhdistyksen kaatokiintiöksi 2000 hirveä ja
vasaosuudeksi kaatokiintiöstä 40%.
Lapin Metsäkeskuksen vuonna 2000 arvioimat hirvien aiheuttamat metsävahingot
käsittivät n. 1200 hehtaarin suuruisen alueen ja korvattavat metsävahingot olivat n.
2,7 milj. mk. Vastaavat luvut olivat v. 1999 n. 960 hehtaaria ja 2,8 milj. mk.
Kohteet sijaitsivat pääosin osa-alueella 1 ( Ala-Kemijoki, Ranuantien suunta ja YläKemijoki ).
Hirvien aiheuttamia tieliikennevahinkoja oli vuonna 2000 yht. 40 kpl.

Hirvitilanteen saattaminen yhdistykselle 2001 määrättyyn tavoitetiheyteen
2,0 hirveä / 1000 hehtaaria edellyttää voimakasta hirvikannan leikkaamista, jota
myös yhdistyksen alueella tapahtuneet hirvien aiheuttamat vahingot tukevat.
Lupamäärää on erityisesti kasvatettava Ala-Kemijoen ja Ranuantien suunnalla
sekä myös Ylä-Kemijoen / Kuluskairan ja Ala-Ounasjoen alueilla, joissa vahingot v.
2000 ovat pääasiassa tapahtuneet.
Lapin metsäkeskus ja Rovaniemen metsänhoitoyhdistys ovat mm. todenneet, että
verotusta on pyrittävä kohdistamaan siihen hirvipopulaation osaan mikä laiduntaa
talvisin pahimmilla tuhoalueilla.
Puoltoperusteet ovat johtokunnan 22.2.1999 hyväksymien puoltoperusteiden
mukaiset . Lisäksi mikäli hakija hakee pelkästään yksityismaille tällöin puolletaan
ko. alueen keskimääräisellä verotusteholla.
Hirvilupahakemusten puoltokäsittely ja perusteet.
Julkisen viranomaisvallan käyttäminen.
Hirvilupahakemuksia käsitellessään riistaviranomaiset käyttävät valtionhallintoon
kuuluvaa julkista viranomaisvaltaa. Tästä johtuen hirvilupahakemusten käsittely
tapahtuu virkavastuulla, ja julkisen vallan käyttöä koskevat kaikki määräykset ja
periaatteet sitovat ja velvoittavat myös riistaviranomaisia.
Perusoikeudet ja tasapuolisuus.
Perustuslain 22 § on 1. 3.2000 alkaen määrännyt, että kaikissa
viranomaistehtävissä viranomaisten on itse aktiivisesti huolehdittava siitä, että
kansalaisten perusoikeudet toteutuvat. Perustuslain määräykset ovat ensimmäinen
ja tärkein oikeusnormi käytettäessä julkista valtaa. Hallintomenettelylain
määräykset mm. hyvästä hallintotavasta velvoittavat myös riistaviranomaisia.
Kansalaiset ovat lain edessä samanarvoisia. Hirvilupahakemuksissa nimetyillä
ampujilla on samanarvoiset oikeudet metsästää riistanhoitoyhdistyksen
toimialueella sijaitsevilla valtion mailla, eikä ole olemassa sellaisia perusteita, joilla
ampujat voitaisiin määrätä suoraan eriarvoiseen asemaan, kuten aikaisemmin oli
käytäntö.
Yhdistys on puoltanut ja riistanhoitopiiri on myöntänyt vuosina 1999 ja 2000
hirviluvat rhy:n valtion maille johtokunnan 22.2.1999 hyväksymillä puoltoperusteilla.
Yhdenvertaisuusperiaate viranomaistoiminnassa sekä viranomaisilta edellytettävä
hyvä hallintotapa tarkoittaa hirvilupa-asioissa sitä, että viranomaisen on tiettyä
normia soveltaessaan tai tulkitessaan kohdeltava samankaltaisia tapauksia
samalla tavoin. Mitään perusteita poiketa vuosien 1999 ja 2000 hirvilupien
puoltamis- ja myöntökäytännöstä Rovaniemellä ei ole. Päinvastoin riistanhoitopiirin
vuosien 1999 ja 2000 lupapäätökset ja niiden perusteella tapahtunut
tasapuolisempi ja oikeudenmukaisempi hirvilupien myöntäminen hakijoille
oikeuttavata hakijat vaatimaan, että hirvilupien puoltamis- ja myöntämiskäytäntöä ei
mielivaltaisesti muuteta.

Kertoimet:
RHY:n lupamäärä

( kpl. )

2000

Peruskiintiön ( 1400 kpl. ) jakoperusteet:
Vuokramaiden osuus
RHY:n pinta-ala
Vuokratut yksityismaat
Lupakiintiöstä vuokramaille
Lupakiintiöstä vuokramaille
Pinta-alakerroin

( hehtaaria )
( hehtaaria )
(%)
( kpl. )
( hirveä / 1000 ha)

755000
319281
42,21
592
1,854

Ampujien osuus
Lupakiintiöstä ampujille
Ampujakerroin

( kpl. )
( 2598 ampujaa )

808
0,311

Johtokunnan harkintavara ja vahinkokiintiö kohdistetaan seuraavasti:
Ala-Kemijoki 177 hirveä,
- lisäys yksityimaille 3,54 hirveä / 1000 ha
- lisäys ampujakertoimeen 0,379
Ranuantie 351 hirveä
- lisäys yksityismaille 2,51 hirveä / 1000 ha ja
- lisäys ampujakertoimeen 0,209
Ylä-Kemijoki ja Kuluskaira 79 hirveä
- lisäys yksityimaille 0,93 hirveä / 1000 ha ja
-lisäys ampujakertoimeen 0,079
Perusteena ovat metsä- ja liikennevahingot em. alueilla v. 2000.
Yhdistyksen puollettava lupamäärä on 2006 kpl.

Lohko

Ala-Kemijoki
Ranuantie
Ylä-Kemijoki/
Kuluskaira
Ala-Ounasjoki
Ylä-Ounasjoki
4- tien suunta
Yhteensä

Lupamäärä Verotusteho
(kpl)
Hirvi / 1000
ha

Pinta-alakerroin
Hirveä / 1000 ha

Ampujakerroin
Hirveä / ampuja

299
700

6
5

1,85 + 3,54 = 5,39
1,85 + 2,51 = 4,36

0,311+ 0,379 = 0,69
0,311+ 0,209 = 0,52

350
296
205
156
2006

2,78
2,25
1,38
0,95
2,65

1,85 + 0,93 = 2,48
1,85
1,85
1,85

0,311+ 0,079 = 0,39
0,31
0,31
0,31

Yhteenvetoluettelo lupahakemuksista ja puoltolaskelmista alueittain ( LIITE 1 )

Ehdotus:
Johtokunta päättää antaa Lapin riistanhoitopiirille liitteessä 1 osa-alueittain
eritellyn lausunnon vuoden 2001 hirvilupahakemuksista ja päättää puoltaa
yhteishaku Timo Kovalalle 25 kpl. ja yhteishaku Kalevi Salmelalle 3 kpl.
metsäkauriin kaatolupaa.
Lisäksi johtokunta edellyttää, että vuokramailla toimivat metsästysseurat pyytävät
kiintiönsä ensisijaisesti yksityismailta metsä- ja liikennevahinkojen estämiseksi.

Päätös:
Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
Hakijalla on metsästysoikeus kartan mukaisen aluerajauksen sisällä olevilla yli
1000 hehtaarin suuruisilla yhtenäisillä valtionmaan ja yksityisten vuokra-alueilla ,
joihin hakijalla on metsästysoikeus.
Lisäksi johtokunta päätti muuttaa seuraavien hakijoiden pyyntialueita.
Kampsan Erän pyyntilupahakemuksessa esitettyä hirvenpyyntialuetta muutetaan
siten, että se käsittää Kuluskairan / Ylä-Kemijoen alueen lohkoon kuuluvan
pyyntialueen. Eli esitetystä pyyntialueesta vähennetään Ranuantien lohkoon
kuuluva alue.
Korjattu alue on rajattu hakemukseen liitetylle kartalle.
Perusteena muutokselle on tasapuolisuus, metsästyksenvalvonta ja
metsästysturvallisuus.
Lisäksi hakijalla ei ole metsästysoikeutta hakemukseen liitetyillä vuokramaaalueilla ( sirpale ), jotka eivät liity valtionmaihin.
Narkaus-Kämän Erän pyyntilupahakemuksessa esitettyä hirvenpyyntialuetta
muutetaan siten, että esitetystä pyyntialueesta vähennetään erillinen Konttikairan
valtionmaa-alue.
Perusteena muutokselle on se, että em. alue ei rajoitu hakijan 21816 hehtaarin
suuruisiin vuokramaihin.
Lisäksi on huomioitava metsästysmahdollisuuksien tasapuolisuus,
metsästyksenvalvonta ja metsästysturvallisuus.
Pentti Ojan hakemuksen rajausta muutetaan siten, että pyyntialueesta poistetaan
Hietakankaan valtionmaa-alue.
Korjattu alue on rajattu hakemukseen liitetylle kartalle.
Perusteena muutokselle on metsästysmahdollisuuksien tasapuolisuus,
metsästyksenvalvonta ja metsästysturvallisuus.

Hakijoiden Kalevi Salmelan, Timo Kovalan ja Matti Vaaran keskinäisen sopimuksen
sekä yleisen tasapuolisuuden ja turvallisuuden vuoksi pyyntialueita on pienennetty
siten kuin hakijat ovat esittäneet ja kuten kartalle on merkitty.
Johtokunnan jäsen Ari Lohiniva ja toiminnanohjaaja Matti Ylijääskö eivät
osallistuneet Ylä-Ounasjoen alueen hirvikiintiön päättämiseen.
Johtokunnan varapuheenjohtaja Juha Seurujärvi ei osallistuntut alueen kolme
hirvikiintiön päättämiseen. Johtokunnan jäsen Pentti Hyvärinen ei osallistunut AlaKemijoen hirvikiintiön päättämiseen. Johtokunnan jäsenet Martti Mäkinen ja Tapani
Ollila eivät osallistuneet Ylä-Kemijoen ja Kuluskairan hirvikiintiön päättämiseen.
Johtokunnan jäsen Erkki Ruokanen ei osallistunut Ranuantien suunnan hirvikiintiön
päättämiseen.
Puheenjohtaja Hannu Lukkarila ei osallistunut Ala-Ounasjoen hirvikiintiön
päättämiseen ( puheenjohtajana asiakohdan käsittelyssä toimi Juha Seurujärvi )
Johtokunnan jäsen Erkki Ruokanen jätti kokouksen pöytäkirjaan eriävän
mielipiteen. ( LIITE 3 )

41§
Yhdistyksen toimihenkilöiden palkkauksen tarkistaminen
Johtokunta päätti korottaa toiminnanohjaajan kuukausipalkan 1.3.2001 alkaen
2500 markkaan ja kirjanpidon palkkion Heli Tiermakselle samasta ajnkohdasta
lukien 450 markkaan kuukaudessa.
Yhdistykselle päätettiin hankkia kannettava puhelin.

42§
Kunniamerkkiesitykset
Ei ollut.

43§
Tiedotusasiat
Riistanhoitopiiri:
- piirin hallituksen pöytäkirja 19.3.2001
- lupapäätös vahinkolinnut / Esko Parpala
- lupapäätös vahinkolinnut / Tapani Partanen
Maa- ja metsätalousministeriö
- kirje paliskuntain yhdistykselle koskien karhujen tappamista vasonta- ja
poroalueilla
- määräykset hirvieläinten aiheuttamien metsävahinkojen arvioimisesta
- päätös ilveksen rauhoitusajasta ja kielletystä pyyntivälineistä
poikkeamiseksi

Metsähallitus
- hirvituhot Taapajoen ja Heinihaaran alueilla

Johtokunta päätti, että kirjeeseen on syytä vastata ottaen huomioon hirvivahinkojen
taustalla olevan metsähallituksen oman menettelyn, puheenjohtaja ja
toiminnanohjaaja laativat käydyn keskustelun perusteella kirjeen.

44§
Muut asiat
Johtokunta päätti puoltaa Napapiirin Kala Oy / Risto Inkeröisen lupahakemusta
poiketa MA 14a §:n ja 25§:n mukaisista määräyksistä harmaalokin ja variksen
osalta.
Johtokunta päätti järjestää metsästyksenvartijain koulutuksen / tapaamisen
29.5.2001 klo 18.00. Syväsenvaaran ala-asteen auditoriassa.

45§
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.00.

Hannu Lukkarila
Puheenjohtaja

Matti Ylijääskö
Pöytäkirjanpitäjä

Juha Seurujärvi
Puheenjohtaja § 40 osittain

Pöytäkirjantarkastajat:

Pentti Hyvärinen

Martti Mäkinen

