
Hyvät Metsästyskumppanit! 

Kesä se tekee kulkuaan ja ennen kuin huomaammekaan on syksy ovella. Metsästysrintamalla elämme tällä 

hetkellä hiljaiseloa, mutta syksyn jahdit on jo varmasti monella mielessä ja jahtien valmistelut jo käynnissä. Osa 

riistapelloista on jo kylvetty ja kenties uusia ruokintapaikkoja suunniteltu ja ehkä hirvitornejakin on jo 

rakenneltu. 

Ruokintapaikkojen perustamisessa pitäisi käyttää järkeä ja pohtia vaikka kartan kanssa mihin niitä perustetaan. 

Olisi hyvä pohtia ja ottaa huomioon liikenne ja maanviljelijöiden erikoisviljelmät, esim. mansikka, jotta 

saisimme minimoitua yhteentörmäykset. 

Keväällä haimme perinteisesti yhteisluvalla pyyntilupia sekä hirville että peuroille. Lopen yhteislupa jatkaa 

laajentumistaan ja uutena seurana porukkaan otettiin Sauvalan Kartano. Lopen yhteisluvasta kannattaa olla 

ylpeä. Naapuriyhdistyksissä lupien haku ei käy yhtä jouheasti kuin Lopella. Luvanhakijoita saattaa olla useita 

esim. Forssa-Tammelassa on yhdeksän hakijaa, tällaisissa tapauksissa luvista saattaa tulla kovakin vääntö. 

Toisinaan saattaa tulla joitain pieniä näkemyseroja yhteisluvan sisällä, mikä on vähintään ymmärrettävää. 

Varsinkin siinä vaiheessa kun lupamäärät on pieniä ja hirvikanta on heikko. Kuitenkin on hyvä muistaa, että 

yhteislupa on paljon muutakin kuin se, että saadaan lupia tarvittaessa veivattua. Yhteislupa antaa pelivaraa 

joka osa-alueella esim. haavakkotilanteissa, koiran käytössä jahdissa, lupien haussa yms.  

Hirvikannan haitarimaista kehitystä on Suomessa koitettu tasata jo vuosikymmeniä, siinä huonosti onnistuen. 

Nyt sitä yritetään tehdä pari vuotta voimassa olleilla hirvitalousalueilla. Hirvikannan verotussuunnitelmat 

laaditaan aluksi RHY tasolla ja sen jälkeen ne esitellään hirvitalousalue palaverissa(Lopen kohdalla Etelä-Häme 

1). Siinä tilaisuudessa tehdään arvio kyseisen hirvitalousalueen hirvitiheydestä, joka perustuu jahdin jälkeiseen 

kanta-arvioon, talvilaskentaan ja Luonnonvarakeskuksen tekemään arvioon. Siis samoilla kaavoilla mennään 

kuin yhdistystasollakin. Erona vaan se että sama verotussuunnitelma laaditaan koko EH1.n mittakaavassa. 

Kannan verotussuunnitelman laatiminen ei ole kovin helppo homma. Itse en ainakaan haluaisi vahingossakaan 

verottaa hirvikantaa liikaa. Elinvoimaisen ja terveen hirvikannan tiheys pitäisi olla jossain neljän tienoilla per 

tuhat hehtaaria. Kuten olen aikaisemminkin todennut on kanta helppo saada parissa syksyssä alas, mutta sen 

saaminen uudestaan elinvoimaiseksi on kymmenen vuoden ponnistus. 

Hirven kaatolupia haimme Lopen yhteisluvan alueelle 205 kpl. Se on 42% enemmän kuin viime jahtikaudella. 

Korotus on suuri kerralla tehtynä. Tästä johtuen toivoisin kovasti että seurat jahtaisivat maltilla. Seuraisivat 

omien jahtimaiden hirvitilannetta ja metsästäisivät sen mukaan. Epäilen, uskon ja toivon, ettei kukaan 

metsästäjä halua kaataa alueensa viimeistä hirveä. Myöskään vasikoiden korvaaminen naarailla ei 

tulevaisuuden kannalta ole kovinkaan viisasta, sillä osa naarashirvistä on hyvinkin paikkauskollisia ja saattavat 

asustella synnyinseuduillaan koko ikänsä(no Etelä-Suomessa se ei ole kovinkaan montaa vuotta). Jälleen kerran 

heitän ilmoille sen faktan, että nykypäivänä ei ole pakko käyttää kaikkia kaatolupia, jos järkevä verotus ei sitä 

salli. LUPIEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN EI VAIKUTA SEURAAVAN VUODEN LUPA MÄÄRÄÄN, EIKÄ OLE 

MILLÄÄN LAILLA HÄPEÄ! Verotussuunnitelma laaditaan koko EH1.n alueelle. Loppi siinä yhtenä mukana. 

Sitten peura-asiaa. Pakko kai myöntää faktojen valossa, vaikka en haluaisikaan, että peurakanta on ainakin 

paikoittain lipsahtanut hieman lapasesta. Tästä johtuen haimme Lopen yhteislupa-alueelle tupla määrän 

pyyntilupia viime vuoteen verrattuna, 943 kpl. Joka seura joutui ottamaan lupia todennäköisesti ainakin 



riittävästi vastaan. Peurojen verotuksessakin toivoisin, että seurat pitäisivät ns. homman hanskassa ja 

harkinnalla verottaisivat peurakantaa. Peurakannan verotussuunnitelma on laadittu puhtaalla matematiikalla, 

eli seurojen ilmoittaman jahdin jälkeisen kanta-arvion sekä seurojen ilmoittaman talvilaskentatuloksen 

perusteella. 

PEURAJAHTI ALKAA KYTISJAHTINA TÄSTÄ VUODESTA ALKAEN 1.9. !!! JOKAINEN SEURA SEN MYÖS ALOITTAA 

SILLOIN!!!  

Jos seurat aloittavat peurajahdin hyvissä ajoin, pystymme pitämään hieman korkeampaa peurakantaa ilman 

isompia yhteentörmäyksiä. Alkusyksystä on hyvä aloittaa peuranmetsästys kaatamalla nuoria naaraita, 

huonosarvisia pikkupukkeja ja vasikoita. Isommat pukit pitäisi jättää rauhaan sukua jatkamaan. Alkusyksyn 

yksinäiset naaraat ovat usein viime vuotisia vasoja jotka ovat yleensä vielä tuottamattomia, eli juuri oikeita 

eläimiä kaadettavaksi. Syys-Lokakuussa kaadetussa naaraassa ja tammikuussa kaadetussa naaraassa huomaa 

valtavan eron ruhossa nylky ja varsinkin paloittelu vaiheessa. Rasvan määrässä on aivan huomattava ero. 

Vasikoistakin valta-osa on jo ihan hyvän kokoisia syys-lokakuulla, eikä niissäkään ole vielä rasvaa alkusyksystä. 

Parempi se vasa on pistää pakkaseen pari kiloa pienempänä kuin viedä haaskalle rekan jyräämänä. Usein myös 

kuulee sanottavan, että heti lähdetään peurajahtiin, kun lumi on maassa.  Sellaisista vanhan kansan 

periaatteista pitäisi jo päästä eroon ja alkaa miettimään jahtihommia nykypäivän vaatimuksilla. 

Hirvieläinkolarit tekevät vahvaa nousuaan viime vuoteen verrattuna. Tätä kirjoittaessani kolareita oli ollut 71 

kpl. 2016 samana aikana kolareita oli ollut 46 kpl. Viime vuoden kolareista puolet sattui 

syys-loka-marras-joulukuussa. Eli samalla kaavalla laskettuna, hirvieläinkolareita Lopella sattuu tänä vuonna 

noin parin sadan luokkaa, kun viime vuonna niitä oli 133kpl. Huima nousu!  Ei hyvä! Kolareista valta-osa on 

peurakolareita. TÄSSÄ SYY MINKÄ TAKIA SEURAT ALOITTAVAT PEURAJAHDIN 1.9.  

Seurojen kesäkokoukset ja hirvieläinjahtia koskevat kokoukset ovat tulossa. Koettakaa saada jahtisääntönne 

siihen malliin että vaikka pakotatte metsästäjänne aloittamaan peurajahdin hyvissä ajoin ja saisitte ne 

jääräpäät ojennukseen, mitkä eivät voi peurastaa ilman lunta! 

Parina viime vuonna paljon kohua herättänyt Rengon susilauma on hieman sekavassa tilanteessa. Rengon RHY 

sai viime talvena kaksi poikkeuslupaa susien kaatoon ja molemmat luvat he saivat käytettyä. Toinen 

kaadetuista susista oli lauman alfauros ja tästä johtuen lauma meni hieman sekaisin ja susihavainnot Rengossa 

ovat vähentyneet huomattavasti. Sen sijaan havainnot Forssa-Tammelan alueella ovat lisääntyneet. Siitä ehkä 

pystyy päättelemään jotain. Kaadettu alfauros oli ulostenäytteistä saatujen DNA-tulosten perusteella kotoisin 

Pöytyän-laumasta Säkylänjärven rannasta. Keväällä Nurmijärvellä auton alle jäänyt nuori susi oli lähtöisin 

Tenholan laumasta etelä rannikolta. 

Viime vuonna metsäkanalintujen määrä oli kohtalaisen surkea. Riistakeskus tiedottaa joskus elokuun aikana 

tämän vuoden rajoituksista metsäkanalintujen osalta. Pienpetojen määrä varmasti vaikuttaa myös 

metsäkanalintujen määrään ja niitä tuntuu riittävän. Kannanhoidollisesti ajatellen olisi vähintään toivottavaa, 

että seurat aktivoituisivat pienpetojahtiin. 

Jahtikausi ponnahtaa kunnolla käyntiin elokuulla. Ensin kyyhkyjahdilla ja sitten hieman myöhemmin 

sorsajahdilla. Osa metsästyksestä tapahtuu mailla, joiden omistajat eivät ole metsästäjiä. Olisi toivottavaa 



hyvän hengen nimissä, että poimittaisiin hylsyt ja "hylsyt" pois maastosta jahdin aikana tai päätteeksi ja 

näytettäisiin esimerkkiä muillekin metsässä liikkujille, että emme jätä roskia peräämme.  

Lopuksi vielä VALTAVA KIITOS kolariyhteyshenkilöille ja SRVA-henkilöille! Olette tehneet paljon töitä tänä 

vuonna,KIITOS! 

 

Kesäisiä Terveisiä Pilpalasta! 

Lopen Riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja 

Antti Simonen 


