
1. Piilota/avaa oikean reunan ikkuna

2. Poista mikrofonisi 

mykistys/mykistä se (järjestäjä on 

voinut estää tämän tai sallii sen 

vain antaessaan puheenvuoron)

3. Nosta/laske käsi. Järjestäjä 

näkee jos kätesi on pystyssä ja 

voi antaa puheenvuoron

4. Tähän voit kirjoittaa kysymyksen.

5. Lähetä viestisi klikkaamalla 

”Send”

1.

2.

3.

4.
5.

Tärkeimmät toiminnot koulutuksen aikana



VALKOHÄNTÄPEURA-
HAVAINTOJEN KERUU

Kuva: Hannu Huttu

ANTTI RINNE & LAURI ITKONEN

SUOMEN RIISTAKESKUS
24.8.2021



• Saada kerättyä kannanarviointia varten tarkempaa tietoa
‒ Vasatuotto rhy- / hta-tasolla

‒ Lehmä/sonni-suhde rhy- / hta-tasolla

‒ Tällä hetkellä koko Suomi samoilla rakenneluvuilla, joka lisää huomattavasti kanta-
arvion epätarkkuutta

▪ Kannan tuottoprosentti 59,5%

▪ Sukupuolijakauma 1,24 naarasta/uros

• Parempaa tietoa miten peuraa metsästetään 
(kyttäysmetsästys/ajometsästys)

• Tähän mennessä Oma riistaan valkohäntäpeurasta kertyneet havainnot 
ovat olleet metsästäjien omaa tietoa – nyt on tarkoitus saada tietoa niin 
kanta-arvion, kuin verotussuunnittelun tueksi

PEURAHAVAINTOJEN KERUUN TARKOITUS



• Yksittäiset metsästäjät kirjaavat itse 
peurajahdin yhteydessä tekemiään 
näköhavaintoja Oma riistaan

‒ Kirjaus vain yksityishenkilön roolin 
kautta

‒ Havainnot eivät kulje 
metsästyksenjohtajan kautta

• Metsästäjät saavat takaisin 
havaintodataa samaan tapaan 
paketoituna taulukoiksi, kuvaajiksi, 
lämpökartoiksi, kuin hirvipuolellakin

HAVAINTO-OMINAISUUDEN KÄYTTÖ



MISSÄ TILANTEISSA JA KUKA HAVAINNOT MERKKAA?

Kytisjahti: jokainen metsästäjä itse kaikki 
havaitsemansa eläimet

Porukkajahti: jokainen metsästäjä itse 
kaikki havaitsemansa eläimet

Vierasjahti: joku seuran jäsenistä kirjaa 
vieraiden havainnot

Joku ei käytä Oma riistaa: joku muu kirjaa 
hänen puolestaan, tai jätetään kirjaamatta

Kuva: Antti Rinne



1. Seuran yhteyshenkilö menee Oma riistassa seuranäkymään

2. Valitsee ”jäsenet” -välilehden ja lisää kaikki peurajahtiin osallistuvat henkilöt 
jäseniksi ”kutsu jäseneksi” -painikkeella

3. Valitsee ”ryhmät” -välilehden ja painaa ”Lisää ryhmä” (mikäli peuraryhmää ei ole 
jo luotu)

4. Kun peuraryhmä on luotuna, lisää jäsenet

5. Kaatoilmoitusten tekemisen edellytyksenä on, että ”Metsästys” -välilehdellä on 
lisätty lupa ja peuraryhmä, tämä on edellytyksenä myös havaintojen 
kirjaamiselle.

Kun koko ketju kunnossa, eli jäsen on yhdistettävissä peuralupaan 
peuraryhmän kautta, näkyy jäsenillä valkohäntäpeurahavaintoa kirjatessa uusi 
vaihtoehto ”peuran metsästyksen yhteydessä”

HAVAINTO-OMINAISUUKSIEN KÄYTTÖÖNOTTO



• Toimita 
metsästäjänumerosi 
seuran Oma riista -
yhteyshenkilölle

• Yhteyshenkilö lähettää 
sinulle Oma riistassa 
jäsenkutsun

• Käy hyväksymässä kutsu

• Jäseneksi liityttyäsi 
yhteyshenkilö lisää sinut 
seuran peuraporukkaan

SEURAAN LIITTYMINEN OMA RIISTASSA



• Peurahavainnot tulevat samaan 
tapaan näkyviin seuran sisällä kuin 
hirvipuolellakin, eli oman seuran 
muiden metsästäjien kirjaamat 
havainnot tulevat myös näkösälle

‒ Havainnot näkyvät muodossa uros, 
naaras, vasa

PEURAHAVAINNOT



HAVAINNON KIRJAAMINEN



HAVAINNON KIRJAAMINEN MOBIILISOVELLUKSELLA



SAALIIN KIRJAAMINEN MOBIILISOVELLUKSELLA



• Saalistiedon keruussa tullaan 
tarkentamaan kerättäviä sarvitietoja 
valkohäntäpeuran ja metsäkauriin 
osalta

• Uusilla kerättävillä tiedoilla saadaan 
hyvä kuva urossaaliin ikäjakaumasta

• Seurat voivat käyttää tietoa 
suunnitellessaan urosten 
metsästysverotusta

SARVITIETOJEN TARKENTAMINEN – MIKSI?

Kuva: Jaakko Ruola



VALKOHÄNTÄPEURAN 
SARVIEN MITTAUS

• Sarven tyven ympärys

• Sarvien suurin sisäleveys

• Sarven pituus

• Huom! Sarvimitat 
mitataan suuremmasta 
sarvesta!

Kuvat: Antti Rinne



SARVEN TYVEN YMPÄRYS OHUIMMASTA 
KOHDASTA SARVIRUUSUKKEEN JA ENSIMMÄISEN PIIKIN VÄLILLÄ



SARVIEN SISÄLEVEYS SARVIEN LEVEIMMÄSTÄ 
KOHDASTA



SARVEN PITUUS SARVEN TYVESTÄ SARVEN KÄRKEEN 
ULKOPINTAA PITKIN



METSÄKAURIIN 
SARVIEN MITTAUS

• Sarven tyven paksuus

• Sarven pituus

• Huom! Sarvimitat mitataan 
suuremmasta sarvesta!

Kuvat: Antti Rinne



SARVEN PITUUS SARVEN TYVESTÄ SARVEN 
KÄRKEEN ULKOPINTAA PITKIN



SARVEN PAKSUUS VÄLITTÖMÄSTI TYVIRUUSUKKEEN 
YLÄPUOLELTA POISLUKIEN HELMIÄISYYS



KIITOS!


