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Vaikutukset maa- ja
metsätaloudelle
sekä tonttien
omistajille on
huomioitava
herkällä korvalla.
Valkohäntäpeura on
hieno riistaeläin.
Kanta on pidettävä
kuitenkin
yhteiskunnallisesti
kestävällä tasolla.

Lähde:
Väylävirasto

Valkohäntäpeurasta
aiheutuvat
tieliikennevahingot
kertovat peurakannan
suuruudesta.
Vahinkojen tulee pysyä
siedettävällä tasolla.

Valkohäntäpeura on arvokas riistaeläin
Peura on erittäin merkityksellinen riistaeläin levinneisyysalueellaan. Muuten
olisi selkeästi vähemmän metsästettävää.
Peuralla on taloudellinen merkitys seuroille ja muille seudun toimijoille.
Metsästysseurat ovat monesti haja-asutusalueiden aktiivisin toimija.

•
•
•
•

On mahdollistanut seurojen investointeja mm teurastustilat ja lahtivajat.
Näitä voivat käyttää myös muut alueen asukkaat.
Nuotiokotia ja paikkoja kyläläisten käyttöön.

Riistan käsittelystä on tullut elinkeino joillekin pienlihajalostajille
Ampumaratojen parempi ylläpito on mahdollistunut.

Metsästäjät ottaneet tosissaan kannan leikkauksen.
On seuroja, joissa peurasaalis on 500 - yli 1000 eläintä per jahtikausi. Kuka ja
miten pystyisi samaan suoritteeseen? Esimerkiksi Loimaan alueella
maanomistajat ovat ilmeisesti olleet varsin tyytyväisiä kannanhoitoon, onko
totta?
Riittävät luvat riistahallinnolta, jotta kannat pienenevät. Ei niin, että
myönnetään se, mitä seurat hakevat. Lupavapaus voidaan hoitaa nykykeinoin
riistahallinnon kautta myöntämällä niin paljon lupia, että lupamäärät ei ole
este millään alueella Suomea.
Metsästäjien innostus kannanhoitoon ei ole laantunut!

Kartoitetaan nyt ne ongelma-alueet joissa kannanhoito ei ole onnistunut ja
ohjataan avustavat toimet niille yhdessä riistahallinto, mtk ja liitto/seurat
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Valkohäntäpeuran
kannan suuruus:
Missä olemme,
mihin menemme?
-

-

Missä olemme? Peuran kanta-arviota on parannettava.
o Oma Riistaan kirjataan nyt uutena asiana
peurahavainnot: hyvä asia. Tulos voi olla
puutteellinen (kirjausväsymys, kun havaintoja
paljon).
o Tarvitaan peurojen keväinen peltolaskenta,
eräänlainen kalibrointijärjestelmä. Luken
sovitettava tulokset kannanarviointijärjestelmään.
Minne haluamme mennä? Alueellisissa
riistaneuvostoissa on nyt ensimmäistä kertaa määritetty
alueelliset peuratiheystavoitteet (kpl/1000 ha), jotka
ilmentävät hyväksyttävää ja kestävää peurakannan
tasoa. Metsästäjäliitto kannattaa alueellisten
tavoitteiden määrittelyä ja tavoitteiden saavuttamista.

Millä kaatomäärillä kanta
tihentymäalueilla kääntyy
laskuun? Kannan piti kantaarvion mukaan laskea jo vuoden
takaisella kaatomäärällä, mutta
toisin kävi. Laiva kulkee edelleen
sumussa ilman navigointia.

Valkohäntäpeuran metsästys perustuu
seuratoimintaan 1/2
-

Peuran metsästyksessä on toimittava jatkossakin nykyjärjestelmän puitteissa:
Yhtenäisen metsästysalan vaatimus on säilytettävä 500 hehtaarissa ja
lupajärjestelmä pidetään voimassa.

o
o

-

Pyyntilupajärjestelmä on välttämätön tavoitteellisessa kannanhallinnassa.
Vain seuratoiminnalla voidaan vastata peurakannan leikkaustarpeeseen.
Ilman paikallistuntemukseen perustuvaa seuratoimintaa, joka mahdollistaa
yhtenäisen pyyntialueen muodostumisen, ja ilman lupajärjestelmää,
pyyntitavoitteiden asettamisesta ja kannan harventamisesta ei vastaa
kukaan. Se johtaisi rusinat pullasta -ilmiöön.

Vasojen metsästyksen luvanvaraisuudesta ei tule luopua. Ilman luvanvaraisuutta
jouduttaisiin hallitsemattomaan tilanteeseen: aikuisen peuran ja vasan määrittely
rapautuisi, kestävä peurakantojen hoito ei olisi mahdollista.
Kaupallinen metsästäminen ei saisi johtaa pistekohtaisesti suurien peurakantojen
tuottamiseen, jossa riistan laiduntaminen tapahtuisi ympäröivillä alueilla.
Metsästäjiä on kannustettava, ei haukuttava. Viime kausien pyynnissä on tehty
suuri työ ja saavutus on ollut erinomainen. Ongelma-alueilla on vielä jaksettava
venyä lisää kannan kääntämiseksi laskuun.
Maanomistaja saa toki kieltää pyynnin tahtoessaan. Pahinta kannanhoidolle
kuitenkin on, jos mielenosoituksellisesti maita otetaan tässä tilanteessa seuralta
pois, kun seura kehittää pyyntiään vastaamaan nykytarvetta.
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Valkohäntäpeuran metsästys perustuu
seuratoimintaan 2/2
Metsästäjäliitto kannustaa jäsenseuroja metsästyskulttuurin kehittämiseen:
Lupien jakaminen metsästäjille ja niiden vapauttaminen takaisin koko seuran
käyttöön kauden edetessä.

o

Metsästyksen valikointi vasa-naaras-uros –kaatojärjestyksessä niin, että
saadaan aikaan riittävän tehokas kannan leikkausvaikutus.

o

Jahti aloitettava terävästi heti kauden alussa. Aikaisella jahdilla
 estetään loppusyksyn kolareita
 jahti on pitkinä valoisina iltoina tehokasta ja
 jahtikaudesta tulee pitkä.
Peurakanta on kasvanut monista syitä: talvien lauhtuminen, pellot
kasvipeitteisiä ympäri vuoden (ravintoa paljon saatavilla), tieto ja ymmärrys
peurakannan suuruudesta ja kannanleikkauksen tarpeesta liian myöhään.

o
o
o

Peuran houkutteluruokinta on välttämätöntä peuran metsästyksen
mahdollistamiseksi ja se lisää metsästyksen turvallisuutta.
Metsästäjäliitto kannattaa eettisten ruokintaohjeiden laatimista.
Ruokinnalla ohjataan eläinten laidunnusta pois esimerkiksi syysviljelyiltä
ja läheltä liikennettä.
Keinotekoisilla ruokinnan rajoituksilla tehtäisiin ruokintapaikkojen
hoitamisesta nykyistä työläämpää ja rikottaisiin kelirikkoaikaan tilusteitä
ja peltoja.
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Valon ja
yötähtäimien
poikkeuslupa
Metsästäjäliitto haki ja sai keinovalon ja yötähtäimien
käytön poikkeusluvan valkohäntäpeurakannan
tiehentymäalueille kaudelle 21-22.
Alueen seurat ja seurueet voivat hakeutua luvan piiriin
veloituksetta.
Poikkeuslupaa käyttää 333 seuraa tai seuruetta.
o Luvalla on kaadettu 1384 peuraa syysjoulukuussa 2021 (joulukuun laskenta kesken)
o
Keinovalolla 872 peuraa
o
Yötähtäimillä 512 peuraa
Keinovalo ja yötähtäimet ovat erityisen hyödyllisiä
lumettomaan aikaan.
metsastajaliitto.fi/metsastajaliitto/vahvavaikuttaja/valkohantapeura

Tähän parempi kuva…

Metsästäjäliitto
kouluttaa
ja
neuvoo
jäsenistöään
hyviin
peurajahdin
käytänteisiin

Jahti 3, 4, 5/2021,
Teksti ja kuvat
Jyrki Puupponen
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Hyvät käytänteet leviävät:
•
•
•
•

•
•

•

Lupia on haettava niin paljon, että ne varmasti riittävät.
Vasajahtiin ja tuottavien naaraiden pyyntiin heti alkukaudesta.
Saalisjakauma naarasvoittoiseksi.
Pyydetään jatkuvasti kauden alusta kauden loppuun.

•

Pyyntiä hirven metsästyksen rinnalla esim. seuraavasti: aamupäivällä hirveä, iltapäivällä peuraa ajojahtina, illalla peuran
kyttäys.

Otetaan käyttöön monipuoliset pyyntitavat:

•
•
•
•

Ajavien koirien ajojahdit - Kutsutaan koirien ohjaajia kauempaakin
Seurojen välinen yhteistyö
Toimivat vieraskäytänteet, esim. seuravierailuja ristiin esim. länsi-itä tai länsi-pohjoinen –suunnissa.
Poikkeusluvalla keinovalon ja yötähtäimien käyttö.

Seuran sisäiset yksittäisille metsästäjille jaettavat kiintiöt eivät saa estää seurojen aktiivisten
metsästäjien pyyntiä: kiintiölupien on palauduttava koko seuran käyttöön niin, että jahti ei keskeydy.
Ylimääräisten ruhojen myynti seuratoiminnan eduksi on hyväksyttävä, jotta kaatomäärät saadaan
pysymään korkeana. Itse metsästys on vain osa kokonaisuutta, ruhon käsittely lihoiksi vaatii
merkittävää työmäärää. Ruhon myynnissä lihankäsittely jää pois. Riistaliha on kysyttyä
kuluttajamarkkinoilla.

•
•

Tehdään yhteistyötä paikallisten pienteurastamojen kanssa.
Peurasta koituvia hyötyjä on jaettava maanomistajille ja kyläyhteisölle: maalihat, seuran majan ja teurastamon käyttö
paikallisesti, seuran jäsenten talkootyötä paikallisten hyväksi.
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Turvallisuus huomioitava jahdeissa:
•
•
•
•
•

Metsästyksessä ja aseenkäsittelyssä turvallisuus
on ensiarvoisen tärkeää, mikä kävi ilmi syksyllä
2020 tapahtuneissa onnettomuuksissa. >>
Vaikutus yleiseen metsästyksen
hyväksyttävyyteen
Huolimaton toiminta aiheuttaa vaaratilanteita ja
pahimmassa tapauksessa peruuttamatonta
vahinkoa.
Turvallisuusasioita on tuotu esille mm.
turvallisuusanimaation, uusittujen
turvallisuusoppaiden ja koulutusten avulla.
Onnettomuusturvatutkintalautakunta tutkimaan
onnettomuuksia jatkossa.
Valkohäntäpeuran jahdeissa seuratoiminta ja
lupajärjestelmä (= metsästyksen johto) parantaa
turvallisuutta:

•
•
•

Suunnitellut kyttäyspaikat, kyttäyksen
ennakkoilmoitukset kaikkien jäsenten tiedoksi.
Johdetut ajojahdit.
Sosiaalinen paine ohjaa huolellisuuteen.
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Yhteenveto:
Metsästäjäliitto tukee
nykyistä vh-peuran
metsästyslainsäädäntöä
Voimassa oleva 500 hehtaarin metsästysaluevaatimus
mahdollistaa yhtenäiset metsästysalueet, mikä on
seuratoiminnan perusta (vrt hirven metsästys).
Lupajärjestelmä luo tavoitteet toiminnalle: Seurat pyrkivät
lupatavoitteisiin, ohjaavat uros-naaras –verotussuhdetta
sekä aikuinen-vasa –suhdetta.

Huonoin tilanne kestävän kannanhallinnan
saavuttamiseksi on alueiden pirstaloituminen ja eri
tahojen lomittain tekemä sattumanvarainen pyynti. Tällöin
myös turvallisuus vaarantuu.
Ilman aluevaatimusta ja lupahallinnointijärjestelmää
peuran metsästysalueet pirstoutuvat. Tavoitteiden
puuttuessa metsästettäisiin vain mukavuusalueella.
(Yksittäiset maanomistajat kieltävät jo nyt seurojen peuraja kaurismetsästyksen maillaan. Vastaavasti on edelleen
seuroja, joiden tavoitteellisuutta parannettava.)
Peurakanta kasvaisi.
Peurakannan hoitamisessa välttämättömällä
seuratoiminnalla luodaan ja ylläpidetään metsästyksen
infrastruktuuri kuten kyttäyspaikat, lahtivajat ja
ajometsästysjärjestelyt. Seuratoiminta on edellytys
metsästyksen turvallisuuteen, kun viestit kulkevat
päivittäisistä jahtijärjestelyistä.
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Kiitos!
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