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KESKUSTANUORTEN ERÄKERHO TOIVOO, ETTÄ PIMEÄNÄKÖLAITTEIDEN KÄYTTÖ SALLITAAN 

VALKOHÄNTÄPEURAN JA METSÄKAURIIN METSÄSTYKSESSÄ 

 

Keskustanuorten Eräkerhon mielestä pimeänäkölaitteiden käyttö tulisi sallia poikkeuslupaperusteisesti 

myös valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästyksessä valkohäntäpeuran tiheimmillä esiintymisalueilla 

sijaitsevien riistakeskusten alueilla. Pimeänäkölaitteiden käyttö on sallittua tällä hetkellä villisian 

(Riistakeskuksen poikkeusluvalla) ja supikoiran metsästystilanteissa. Tämä on osaltaan lisännyt sitä, että 

kyseisten eläinten osalta metsästys on onnistunut paremmin. 

Valkohäntäpeurakanta on Länsi-Suomen alueella kasvanut viime vuosina erittäin merkittävästi ja näin ollen 

sen merkitys tärkeänä riistaeläimenä on kasvanut. Kanta on hiljalleen leviämässä myös muualle Suomeen, 

johtuen kannan kasvusta ja vähälumisista talvista. Edellä mainitut seikat ovat omalta osaltaan lisänneet 

mielenkiintoa eläinten talviruokintaan, sekä niiden metsästykseen, valkohäntäpeurojen uusilla 

esiintymisalueilla. Runsas lumisina talvisin valkohäntäpeuran leviämisen ja säilymisen kannalta 

talviruokinnan merkitys on erittäin suuri varsinkin uusilla esiintymisalueilla. Peuranlihan arvostus 

kuluttajien keskuudessa on noussut ja tarjonnan kasvaessa myös sen kysyntä on noussut. Taloudellisessa 

mielessä tämä on jo erittäin tärkeä tulon lähde monelle metsästysseuralle. 

Valkohäntäpeuran kannan kasvu tiheimmillä esiintymisalueilla on kuitenkin aiheuttanut paljon 

vaaratilanteita ja onnettomuuksia tieliikenteessä. Tästä syystä vakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset 

ovat sitä myöten nousseet roimasti. Maa- ja metsätalouden osalta korvausmäärät eivät ole olleet kovinkaan 

suuria, mutta yksittäiselle viljelijä on kuitenkin saattanut aiheutua mittaviakin vahinkoja. 

Varsinkin valkohäntäpeurojen metsästys on perustunut läntisessä osassa Suomea pitkälti lumiseen aikaan 

hämärässä tapahtuvaan kyttäysjahtiin. Edellinen talvi oli pitkälti lumeton valkohäntäpeurojen tiheimmillä 

esiintymisalueilla ja alkava talvikin antaa jo merkkejä lumettomuudesta. Jos tämän kaltaiset talvet jatkuvat, 

niin valkohäntäpeurojen kyttäysjahdin turvallinen ja onnistunut suorittaminen on erittäin vaikeaa. Hämärä 

ja sen jälkeen pimeä tulevat todella nopeasti syksyn ja talven aikana. Valkohäntäpeurat liikkuvat pääosin 

hämärässä tai pimeällä, jolloin työpäivän jälkeen jahtiin lähteminen on käytännössä turhaa, jos lunta ei ole 

ollenkaan maassa.  

Pimeänäkölaitteiden käytön salliminen valkohäntäpeuran ja metsäkauriin 

metsästyksessä/ampumatilanteessa on Keskustanuorten Eräkerhon mielestä erittäin tärkeä asia monessa 

mielessä. Pimeänäkölaitteiden avulla metsästäjä pystyy pimeässä kohdistamaan laukauksen oikeaan 

paikkaan, samalla hän pystyy havainnoimaan kohteen takana ampumasektorissa olevat muut mahdolliset 

eläimet tai jos ampumasektoriin on jostain syystä tullut esimerkiksi ihminen. Kohteen tunnistus laitteen 

avulla on paljon varmempaa kuin ilman laitetta. Laitteen avulla hämärässä ammuttavan kohteen tunnistus, 

kannanhoidollisesti oikean yksilön ja laukauksen oikean paikan valinta ovat erittäin tärkeitä, jotta 

metsästäjä pystyy varmentumaan kohteestaan ja suorittamaan laukauksen turvallisesti. Pimeänäkölaitteen 

avulla tehokasta metsästyskautta voidaan siis pidentää ja tehostaa, jolloin peurakannan hoito metsästyksen 

avulla tulisi tehokkaammaksi. Samassa yhteydessä syksyllä tapahtuva metsästys, johon aikaan peurojen 

metsästys tulisi keskittyä, helpottuisi. Tällä hetkellä suurimmat saalismäärät ammutaan talvella lumiseen 

aikaan ja hirvijahdin päättymisen jälkeen. Keskustanuorten Eräkerho epäilee, että lumettomina talvina 

metsästysseuroilla jää yhä enemmän ja enemmän valkohäntäpeurojen kaatolupia käyttämättä, jolloin 



kannankasvu jatkuu ja sitä kautta onnettomuudet ja peurojen aiheuttamat muut vahingot lisääntyvät 

tiheimmillä esiintymisalueilla.   

Keskustanuorten Eräkerho toivoo, että pimeänäkölaitteiden käyttö sallittaisiin poikkeusluvalla 

valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästystilanteissa syksyllä 2021 alkavan metsästyskauden alusta 

alkaen, valkohäntäpeuran tiheimmillä esiintymisalueilla sijaitsevien riistakeskusten alueilla. 
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