Hirvenmetsästys ohjeet 2017
Metsästysaika 1.9.-15.9., sekä 14.10.-31.12.2017, lupamäärä 10+10

Metsästyksenjohtaja

Mikael Yritys

040-9620112 mikael.yritys@gmail.com

Kaatoilmoitukset samana päivänä kello 22.00 saakka. Haavakoista yms. ongelmista
ilmoitus heti. Muistakaa ilmoitus myös Oma riista - sovellukseen!
Seuran puheenjohtaja Risto Helenius

0400-738420 heleniusristo@gmail.com

Sihteeri

Pirjo Pukarinen

040-5926983 pirjo.pukarinen@gmail.com

Saarijärvi Veli

0400-333461

veli.saarijarvi@gmail.com

Kanervo Ilmo

0400-924711

ilmo.kanervo@hotmail.com

Keskinarkaus Matti

050-3082717

mkposti@gmail.com

Uusinarkaus Riku

040-9391003

riku_87@hotmail.fi

Poliisi: 112

Pyyntiryhmien vetäjät:

Naapuriseurojen metsästyksenjohtajia:
Sierijärven metsästysseura

Pekkala Kai

045-2027147

Siikakämän Erä ry

Teemu Nissinen

040-5717323

Välijoen riistamiehet

Kunnari Marko

0400-159887

Yhteishaku

Kiviniemi Jorma

0400-695405

Seurue

Juntunen Jarmo

0400-391658

Ilveslupapäivystys:

Juotasniemi J-P

040-5645769

Rovaniemen seudun rhy toiminnanohjaaja:

Matti Ylijääskö

050-5739373

Ohjeita metsälle
Metsästyksessä käytettävät alueet
Oman riistan hirvenmetsästyksen lupa-aluekartan tunnus on: 9P9TCZFA5E
Metsästykseen käytettävän alueen määritelmä (sanamuoto) tarkentuu 1.1.2018. Lupaalueeseen on Oma riista – palveluun määritelty vain yhtenäiset alueet, jotka täyttävät
1000ha periaatteen ja myös tulevan pykälän 27 § 2momentin. Metsästystä ei suoriteta alle
1000ha sirpalealueilla, kuten periaate on ollut jo pitkään, vaikka sanamuodon tulkinnasta
onkin ollut epäselvyyksiä.
Huomioikaa rajoitukset metsästykseen esim. kauriin ja karhun osalta (jos vuokrasopimus
koskee vain hirveä, niin ei sinne silloin saa karhua tai kaurista kaataa). Karhun saa kaataa
vain karhunampumakokeen suorittanut henkilö.
Vesialueella ei hirveä saa ampua jos vesialueelle ei ole lupaa metsästää. Huomioikaa
etenkin yhteiset vesialueet seuran alueella. Kartalta voi tarkistaa värittämättömät yhteiset
alueet, joiden osalta ei ole sopimusta. Tarkista päivitykset majan seinältä ja korjaa omaan
karttaasi.

Metsästyksen turvallisuus
Vaatetus: Hirvenmetsästykseen osallistuvan on käytettävä selvästi näkyvää päähinettä tai
päähineen suojusta, joka on väriltään oranssinpunainen. Metsästykseen osallistuvan on
käytettävä

myös

vaatekappaletta.

väriltään
Safetycamo

samantapaista

liiviä,

(maastokuviointi

takkia

tai

muuta

oranssinpunaisella

vastaavaa

pohjalla)

on

hyväksyttävä. Oranssia tulee olla vähintään 2/3 osaa lakista / takista (liivi käytännössä).
Pyyntiryhmien vetäjät suunnittelevat käytännön metsästystapahtumat. Heidän on aina
tiedettävä ketä on metsässä ja kuka varajohtajista on vastuussa. He huolehtivat
määräysten noudattamisesta ja turvallisuudesta. Muistakaa nimetä aina pyynnin
vastuuhenkilö ja kirjatkaa ylös listalle päivittäin! Arvojärjestystaulukko, jonka mukaan
mennään automaattisesti, voisi olla vaihtoehto, jolloin ei tarvitse erikseen miettiä kuka on
vastuussa kunakin päivänä.

Ensiapuvälineet on hyvä kuljettaa mukana. Ainakin laastaria, sekä urheiluteippiä on hyvä
olla

repussa.
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kaverista
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Kysykää

mahdollisia
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että

hätätilanteessa voidaan varautua siihen mitä on tapahtunut. Tämä on hyvä myös
ensiapuhenkilöstön kannalta.
Lataa ase vasta passipaikalla ja patruunat poistetaan kaadolla tai poistuttaessa
passista/tullessa autolle/tulille.
Ajomiehet eivät ammu, eivätkä kanna asetta mukana. Huomioikaa tämä myös
mahdollisessa karhutilanteessa. Haavoittunut karhu on todellinen vaaratekijä ajomiehille.
Toisten metsästäjien sijainti on huomioitava aina. Turvallisuuden kannalta on tärkeää, ettei
kukaan poistu passista ilman lupaa tai lähde hiipimään haukulle oma-aloitteisesti.
Ammuttaessa tausta tulee aina tarkistaa ja ottaa huomioon myös muut luonnossa liikkujat.
Varottakaa muita liikkujia metsästyksestä esim. jollain merkillä (myydään pusseja, joissa
metsästys käynnissä teksti varoituskolmiolla). Myös jonkinlainen lappu tekstillä auton
tuulilasissa on hyvä varoituskeino.
Passit tulee suunnitella niin, ettei ampuminen aiheuta vaaraa muille metsässä liikkujille.
Tarkistakaa siis ampumasektorit jo ennen pyyntiä. Ne olisi hyvä myös merkata jollain lailla,
esim. kuitunauhalla. Myös passipaikat itsessään on hyvä merkata selkeästi ja näyttää
ryhmän jäsenille, etenkin uusille metsästäjille.
Passipaikat on vietävä pois tieltä, riittävän kauaksi (n.20m). Tiellä ei ammuta tien
suuntaisesti, eikä tien yli. Ohikulkijoille ei saa luoda turvattomuuden tunnetta!
Jos ampujalla ei ole lupaa aseeseen, tulee hänellä olla mukana valvoja, jolla on oikeus ko.
aseeseen (nuoriso). Hänen tulee olla ampujan välittömässä läheisyydessä (pystyy
puuttumaan aseen käsittelyyn). Valvoja ei voi itse toimia ampujana tässä tilanteessa.
Metsästyskortti, aseenkantolupa ja ampumakoetodistus on pidettävä mukana metsällä.
Pyyntiryhmän

vetäjällä

on

oikeus

pyytää

nähtäväksi

metsästyskortti

ja

ampumakoetodistus, mutta erillistä velvollisuutta tarkastamiseen ei ole. Mikäli henkilö ei
esitä pyydettyjä asiakirjoja, on ryhmän vetäjällä oikeus poistaa kyseinen henkilö metsältä.
Ampuma-aseen hallussapitoluvan esittämistä vetäjä ei voi kuitenkaan vaatia. Metsästäjä
on itse vastuussa, mikäli dokumenteissa ilmenee puutteita.

Ajavaa koiraa käytettäessä sen säkäkorkeus saa olla enintään 28cm. Huolehtikaa, että
koiran rokotukset ovat kunnossa. Etenkin rabies-rokotus.
Moottorikäyttöistä ajoneuvoa ei saa käyttää apuna metsästyksessä. Siis riistaeläintä ei saa
ampua näiden suojasta tai välittömästi pysäyttämisen jälkeen sataa metriä lähempänä
näitä. Esim. Hiacen peräluukkupassi on siis kielletty.
Valta- ja kantateillä pysäköinti on kielletty. Muutoin pysäköi riittävän kauas tien sivuun.
Kulkuneuvot eivät saa olla esteenä ja aiheuttaa vaaratilanteita.
Ampumatilanteessa olkaa huolellisia. Huomioikaa hirven asento, etäisyys ja maasto.
Missään tapauksessa ei kannata ampua jos on epävarma tilanteesta. Tällaista
metsästäjää arvostetaan.
Mikäli tulee haavakko, on se etusijalla ja jahtia ei jatketa ennen kun tilanne on selvillä.
Poliisille ilmoitusvelvollisuutta ei nykyisin enää ole, mutta ilmoittakaa siitä minulle
tekstiviestillä tai soittamalla. Mikäli haavakko siirtyy vieraalle alueelle, se on pyrittävä
lopettamaan. Jos koiraa ei ole käytössä haavakon etsimiseen, minulta tai minun kautta
löytyy käyttöön koira tilanteesta riippuen melko nopeasti.
Haavoittuneen eläimen saa lain mukaan lopettaa vain rajan välittömässä läheisyydessä eli
käytännössä silloin kun jäljestystä ei tarvitse suorittaa askeltakaan vieraalla alueella.
Muutoin asiasta on sovittava vieraan alueen metsästysoikeuden haltijan kanssa. Vasta
tämän jälkeen jäljestystä voidaan jatkaa ja lopettaa eläin.
Mikäli hirvi kaatuu vieraalle alueelle, kuuluu se alueen luvansaajalle. Mikäli tämä ei hirveä
halua tai alueelle ei ole kenelläkään pyyntioikeutta, kuuluu eläin sen metsästäneelle. Jos
luvansaajaa ei tavoiteta 2vrk kuluessa ilmoituksen tekemisestä poliisille, kuuluu hirvi sen
metsästäneelle. Väärän eläimen kaatuessa on siitä ilmoitettava poliisille ja minulle.
Vahinkoja tapahtuu, eikä sitä pidä salailla.
Vasasuojaa on kevennetty lainsäädännössä siten, että naaras, jota saman vuoden
jälkeläinen seuraa, on rauhoitettu syyskuun 1 päivästä lokakuun toista lauantaita
edeltävään päivään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ammutaan vasallisia naaraita
lokakuun toisesta lauantaista lähtien, vaan seuraamuksia vahinkotilanteessa on pyritty
lieventämään. Mikäli vahinko sattuu ja emä kaatuu, on vasa pyrittävä pyytämään pois
vastaavasti,

kuin

olisi

haavakkotilanne.

Tämä

on

kirjattu
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velvollisuuksiin. 1.9.- lokakuun toista lauantaita edeltävä päivä vasasuoja on voimassa ja
emän kaato rangaistava teko edelleen.
Ihmisravinnoksi kelpaamattomalle eläimelle uuden luvan myöntää maksutta jatkossa
Suomen riistakeskus. Muistakaa kuvata tapaus selvästi ja ilmoittakaa siitä minulle, niin
saadaan uusi lupa haettua. Mikäli eläinlääkärin lausunto tarvitaan, seura maksaa
kustannukset, mutta mikäli tapaus on selvä hyvät kuvat ja tarkka selostus yleensä riittävät.
Havainnoikaa myös suurpetojen liikkeitä ja ilmoittakaa niistä minulle kannan suuruuden
arvioinnin helpottamiseksi. (Käytetään lupaperusteena lupia myönnettäessä.)

Aseet ja patruunat
-

Rihlattu luotiase

-

Täyteinen ja kokovaippaluoti ovat kiellettyjä

-

Patruuna saa olla itseladattu, kunhan lain pykälät täyttyvät:

-

Luoti vähintään 9g, E100 väh 2700J tai luoti väh. 10g, E100 vähintään 2000J

-

Itselataavassa aseessa (½-automaatti) piipussa olevan patruunan lisäksi lippaassa
tai makasiinissa maksimissaan 3 patruunaa. Karhua metsästettäessä vain 2!

-

Asetta kuljetetaan lataamattomana suojuksessa tai sijoitettuna suojattuun tilaan
(edelleenkin ase lataamaton) siirryttäessä moottorikäyttöisellä ajoneuvolla paikasta
toiseen. Mönkijällä ajettaessa ase ei saa olla mukana!

-

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo maastossa on kielletty ilman maanomistajan
lupaa. Valtionmaille tarvitaan erillinen lupa mönkijällä ajamiseen (hankittu seuran
toimesta paikkakuntalaisille). Maasto alkaa käytännössä siitä, mihin tavallisella
henkilöautolla ei enää voi ajaa. Metsästysaseen kuljettaminen maastossa
moottorikäyttöisellä ajoneuvolla on kielletty.

Kaadon merkitseminen
Tehkää kaatopaalu riittävän kokoiseen mahdollisimman vähäarvoiseen puuhun (peukalon
paksuus ei riitä!). Älä kuitenkaan liioittele.
Paaluun merkataan:
-

Seura

-

Ampuja

-

Millainen hirvi (uros/naaras, vasa/aikuinen)

-

Kaatopäivämäärä

Muistakaa tehdä paalu, sillä merkkaamattomat kaatopaikat johtavat ilmoitukseen poliisille
ja mahdolliseen tutkintaan. Ei siis tuoteta omalta osaltamme turhaa työtä. Myös haaskaa
tehtäessä ja roippeita haudattaessa paalu tulee pystyttää. Muistakaa osaltanne myös
metsästyksen valvonta ja ilmoitukset havaitsemistanne rikkeistä tai epäkohdista. Seuran
yhteyshenkilönä toimii Taisto Ruokanen 040-7429206.

Mönkijän käyttö
Ennen lähtöä muista tarkistaa öljyt, polttoaine, renkaat ja se, että mönkijä on muuten
kunnossa. Pienet viat voi ryhmä korjata itse taitojensa mukaan.
Jos mönkijä rikkoutuu, ilmoittakaa siitä välittömästi Heleniuksen Ristolle (0400-738420)!
Älä missään tapauksessa piilottele vahinkoa, että saadaan yhteiset välineet pidettyä
kunnossa. Ilmoita Ristolle myös jos polttoaine, öljy yms. on vähissä.
Kopissa olevaan listaan merkitään nimi, puhelinnumero ja arvioitu paluuaika. Varaukset
vain vihkoon eli en ota varauksia puhelimen välityksellä.
Mönkijää käyttävän tulee pitää ajaessa suojakypärää (seuran hankkima tai myös oma
kypärä käy) vahinkojen välttämiseksi.
Plussakelillä muistakaa putsata mönkiä ravasta käytön jälkeen.
Mönkijän akun huoltoa varten on hankittu ylläpitolaturi, joka tulee kytkeä käytön jälkeen.

Kaatoilmoituksen sisältö (minulle tuleva, joka ilta):
-

Kaataja

-

Kaatopäivä

-

Koordinaatit

-

Hirven tiedot (aikuinen/vasa, sukupuoli, sarvipiikkien lukumäärä)

Kaadon

voi

kirjata

omariistaan

suoraa

kaatopaikalla

puhelinsovelluksella

ja

metsästyksenjohtaja/varajohtaja hyväksyy kaadon järjestelmään. Tästä huolimatta myös
tekstiviesti-ilmoitus tai soitto, että on kirjauksen tehnyt.
Muistakaa kirjata havaintoja joka päivä! Havaintojen kirjaus tehdään Oma riista –
palvelussa omilla tunnuksilla ja havainnon voi kirjata kuka vain, jolla tunnukset löytyy.
Havainnon hyväksynnästä vastaavat metsästyksenjohtaja ja varajohtaja. Yksi havainto /
hirvi tai hirvet / päivä. Kirjaus myös kaadetusta hirvestä ensin havaintoja ja sitten kaatona.

Seuran hirvet:
Seuralle kaksi hirveä, joista molemmat seuran omaan käyttöön peijaisiin.
Seuran hirviksi valitaan ensimmäiset kaksi vähintään (noin) 200 kiloa painavaa hirveä,
kuitenkin siten, ettei samaa pyyntiryhmää ”rokoteta” useampaan otteeseen, ellei
pyyntiryhmä toisin halua.
Hirvien tulee olla siististi ammuttuja ja käsiteltyjä. Metsästyksenjohtaja / varajohtaja
päättää mitkä hirvet kelpaavat. Käsitellään erityisen huolellisesti ja siivosti! Mikäli suurehko
hirvi on saatu kaadettua, soittakaa siitä minulle hyväksyntää varten.
Sisälmyksiä ei tarvitse enää tuoda eläinlääkärin tarkastusta varten. Sydän menee
kuitenkin myyntiä varten. Ruho on muistettava merkitä lapulla ja myös paino kirjataan
lappuun. Erikseen määrätty ryhmä paloittelee peijaishirvet.
Muistettava, ettei levitetä bakteereja liiallisella vedenkäytöllä.

Muuta nylkyvajan käytöstä:
Nylkyvaja on pidettävä siistinä! Muista siis siivota jälkesi kun käytät yhteisiä tiloja, myös
työvälineet. Tarkoittaa myös sitä, että sisuskaluja ei jätetä roikkumaan perälle (Jätä
maastoon kaikki mitä ei ole tulossa omaan käyttöön!) Muistakaa myös tuuletus asiallisesti.
Ilmastointilaite sammutetaan nylkytoimien ajaksi, ettei sitä jauhateta tyhjää!
Käytä puntaria, mutta muista käsitellä sitä varoen! Puntari on työkalu, muttei rautakanki.
Poista peräsuoli jo metsässä ja tyhjennä myös sydänontelo tarpeettomien veriroiskeiden
välttämiseksi.
Paloitteluvuoro varataan erikseen nylkyvajalla olevan vihkon mukaan nopeat syövät hitaat
- periaatteella, eli vuoro on hyvä varata jo hirveä vajalle tuotaessa. Muista myös muut
kanssaolijat eli varaa riittävästi aikaa paloitteluun ja jätä pelivaraa.
Nahkat suolataan hyvin ja pinotaan latoon siten, että säkäpatit ovat eri kohdassa. Näin
saadaan suola pysymään kasan noustessa myös keskellä. Ja ottakaa koivet pois
nahoista! Nyljettäessä vältä puukonviiltoja, äläkä anna koiran repiä nahkaa pilalle. Nahat
menevät myyntiin, joten niiden tulee olla moitteettomassa kunnossa.
Maanomistajalihaksi 5 kiloa luutonta vertymätöntä lapaa.
Jokainen ryhmä on vastuussa omien teurasjätteidensä hävityksestä asiallisella tavalla.
Maanomistajan luvalla haudatkaa luut ja muut roippeet riittävän syvälle, peitelkää kunnolla
ja muistakaa merkata paikka ”kaatopaalulla”. Älkää viekö jätteitä kuitenkaan liian lähelle
asutusta tai mökkejä, eikä pohjavesialueille.

Raahessa 11.8.2017 turvallista jahtia toivottaen
Metsästyksenjohtaja Mikael Yritys

