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hanpalaset ovat tarpeellisia ha-
vaintoja lähdettäessä tavoitta-
maan haavoittunutta eläintä.
Eräissä tapauksissa on jouduttu
jäljittämään haavakkohirveä vuo-
rokausitolkulla.

Tärkeä suolistus

Kun hirvi on löydetty, on ensim-
mäinen tehtävä ampua lopetus-
laukaus niskaan, mikäli eläin vielä
hengittää.

Pistäminen eli kaulavaltimon
avaaminen jakaa mielipiteitä. Jos
eläintä ammutaan päähän tai ran-
kaan, voidaan pistäminen tehdä,
sillä tuolloin sydän pumppaa li-
haksiin jääneen veren valtimosta
pihalle. Muuten kuolleen eläimen
veri ei enää pistämällä lihaksista
poistu, ainoastaan puukkoa kurk-
kuun tökkimällä saadaan onteloi-
hin valunut veri kankaalle, mutta
samalla myös bakteereita kerää-
vä reikä eläimeen.

Mikäli eläintä on ammuttu suo-
lille tai mahalaukkuun, on suolis-
taminen tehtävä paikan päällä,
muussa tapauksessa ja kuljetuk-
sen niin salliessa tehdään suolis-
tus vasta jahtivajassa.Avatun eläi-
men vetäminen läpi soiden, ojien
ja peltojen luo suuret mahdolli-
suudet bakteeritartunnoille.

Jos hirvi suolistetaan maastos-
sa, on muutama seikka muistetta-
va työn saattamiseksi kunnolla
loppuun.

Nopein konsti on avata maha-
nahka rintalastaan saakka. Maha-
laukku suolineen irrotetaan käsin ja
vedetään ulos niin paljon kuin ne
tulevat. Tämän jälkeen peräsuolta
lypsetään etuosaan päin ja sidotaan
narulla kiinni, ettei sieltä pääse mi-
tään roiskumaan. Nyt peräsuolen
voi katkaista. Ruokatorvea venyte-
tään kunnolla, sidotaan narulla ja
leikataan etupuolelta poikki.

Kun suolet on saatu pois, valu-
tetaan mahaontelosta ylimääräi-
nen veri pois ja vedetään ruho pois
metsästä. Suotavaa olisi käyttää
vetoalustaa, pulkkaa tai jotain
muuta välinettä, jotta mahaonte-
loon ei pääsisi likaa ja roskia.

Lahtivajalla hirveltä päästellään
nahka pois, avataan rintaranka se-
kä etulavat ruhon nopean jäähty-
misen auttamiseksi.Tällöin poiste-
taan peräsuoli, ruokatorvi ja sisä-
elimet sekä puhdistetaan mahaon-
telo pyyhkimällä tai mikäli luoti on
rikkonut suolia, kevyesti vedellä
huuhtomalla. Pelkkää verta ei pidä
hölvätä vedellä, vesi kuljettaa bak-
teereita mukanaan pitkin ruhoa.

Hirven riiputus on suotavaa hy-
gieenisissä oloissa ja oikeassa läm-
pötilassa muutaman päivän ajan,
se mureuttaa lihaa huomattavas-
ti syötävämpään kuntoon.

Oikea lämpötila on noin +2 as-
tetta. Liian kylmässä raakakypsy-
mistä ei tapahdu ja liika lämpö
taas pilaa ruhon nopeasti.

Lahtivajalla hirveltä päästellään nahka pois,
avataan rintaranka sekä etulavat ruhon nopean
jäähtymisen auttamiseksi.

� Entisaikojen yleisin hirves-
tysmuoto oli miesajona ta-
pahtuva ajometsästys,joka on
edelleenkin mielekästä, ta-
pahtumarikasta ja soveltuu
pienille alueille hyvin tulosta
tuottavana.

Omassa hirviporukassani
käytetään yleensä koiraa,mut-
ta joskus otetaan muutama
passitus myös miesajona. Po-
rukka jaetaan ensin kahtia ajo-
miehiin ja passimiehiin ja ajon
jälkeen rooleja vaihdetaan.

Kun toinen ryhmä on pas-
sissa, toinen ryhmä lähtee liik-
keelle rintamana yrittäen ajaa
hirvet passimiesten suuntaan.
Tämä jahtimuoto tarjoaa mu-
kavasti liikuntaa ja lisää tietä-
mystä hirvialueista ja eläinten
suosimista ruokailu- ja lepo-
paikoista. Tuulen suunnalla ei
ole kovin suurta merkitystä,
mikäli ajomiehet osaavat
asiansa ja saavat hirvet liik-
keelle toivomaansa suuntaan.

Toki takapassiinkin pitää jo-
ku ukko komentaa.

Ajoketjun on pysyttävä riit-
tävän tiheänä ja etenemisen
on oltava tasaista.Toisissa ajo-
ketjuissa pidetään valtavaa
möykkää,toiset ajoketjut öläh-
tävät vain silloin tällöin. Kum-
pi on parempi,se on makuasia.
Ehkä rauhallinen ajoketju ei
karkota hirviä vauhkoina juok-
semaan läpi passiketjun, vaan
eläimet etenevät rauhallisesti
ampumalinjalle.

Passimiehille ajoketjun ää-

Hirvien metsästämiseen on kehittynyt 
monenlaisia jahtitapoja, jotka soveltuvat
erilaisiin maastoihin ja eri kokoisille 
porukoille tilanteen mukaan. Ne on hyvä
tuntea, jos aikoo esimerkiksi vieraan 
seurueen mukaan hirvimetsälle.

HARRI MATIKAINEN

Erilaisia m

net tiedottavat ajon etenemises-
tä ja puhelimilla saa kerrottua tar-
kemmin, missä hirvet ovat liik-
keellä. Puhelimitse voi välittää
myös hyödyllistä tietoa, minkälai-
sia eläimiä on ajossa. Tällä välty-
tään vahingoilta, jos emähirvi liik-
kuu reilusti vasan edellä.

Mitä lähemmäksi ajoketjut ää-
net tulevat, sen varautuneempi
passimies saa olla. Ajomiehille on
monesti annettu ns. pysäytyslin-
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a metsästystapoja
ja, johon jokaisen on pysähdyttä-
vä turvallisuuden takia. Jahtioh-
jeissa sanotaan yleensä, ettei ajo-
ketjuun päin muutenkaan ammu-
ta.Vasta, kun tilanne on ohi, ajo-
vuorossa olevat saavat tulla pas-
siketjulle asti.

Tämä metsästystapa on pikku
hiljaa hiipumassa, sillä hirviporu-
kat ”ukkoutuvat” ja toisaalta hir-
vikoirajalostus on alkanut tuottaa
mehevää hedelmää. Lähes seuru-
eella kuin seurueella on nykyisin
erinomaisia hirvikoiria.

Pysäyttävä koira

Yleisimmin hirveä metsästetään
nykyisin pysäyttävän hirvikoiran
kanssa.Tämä jahtimuoto soveltuu
erinomaisesti isoille alueille,joihin
voi rakentaa useita passilinjoja ja

kerralla laittaa maastoon kolme
neljä koiraa työskentelemään eri
sektoreille.

Ideana on tehdä passituksia hir-
vien luontaisten kulkureittien var-
relle. Tuulen suunnalla on suurta
merkitystä, sillä hirvi kulkee mie-
lellään mm. koiran edessä vasta-
tuuleen. Myös koira pitää saada
hakuun tuulen alapuolelta, jotta
se vainuaisi hirvet.

Passitettuihin motteihin lähtee
koiramies koiransa kanssa ja seu-
ruejahdin hengen mukaan kave-
riksi voi lähteä yksi ampuja. Mo-
nesti koiramiehen mukaan ote-
taan seurueen vieraita tai porukan
jäsen, joka ei ole kaatoa vielä saa-
nut. Kyse ei ole missään nimessä
ajometsästyksestä, vaikka hirvi
monesti liikkuu haukussa, toisi-

naan rauhallisesti koiran edessä
ja toisinaan tuulispäänä kenties
kohti passiketjua.

Koiran tehtävä saada hirvi sei-
sontahaukkuun,jotta ampuja pää-
see lähestymään huomaamatta
hollille. Mikäli hirvi sitä ennen
karkkoaa, passiketjulla on mah-
dollisuus vielä korjata hiipijän
kompurointi.

Tällainen metsästystapa on
mielekästä isolla porukalla, sillä
hirviä voi tulla passiin edestä ja ta-
kaa ja vaikka mistä. Useamman
koiran työskentelyä on ilo kuun-
nella, kun päällä on jatkuva jänni-
tys siitä, lähestyykö haukku omaa
passia vai meneekö jostain ohi.

Tiedonvälitykseen on hyvä käyt-
tää apulaitteita mm. VHF-puheli-
mia, koiratutkia tai jopa GPS-pai-

passimiesten tulee olla hipihiljaa
ja haisematta paikoillaan.

Hirvihaukulla Simossa

Elämäni parhaimman jahtipäivän
sain viettää toissa syksynä Simos-
sa, jossa minulle tarjottiin tilai-
suutta päästä hirven haukulle am-
pujaksi.Koiranohjaaja Markku läh-
ti oppaaksi, etten menisi väärälle
alueelle.

Koiragepsin mukaan haukku oli
800 metrin päässä ja lähdimme
kiertämään tuulen alle riittävän
välimatkan päästä. Keli oli erittäin
vaikea, lunta pari senttiä ja rapak-
ka pakkanen. Jokainen kengän-
painallus kanervikkoon kuulosti
kuin ukkosen jyrähdykseltä.

Koira haukkui erittäin kiivaasti
tiheässä ryteikössä,jossa näkyvyys

kantimia. Viljelyseudulla puheli-
men välityksellä saadaan passi-
ketjuun tieto nopeasti,onko hauk-
kuva koira oman seurueen vai To-
ropaisen navetannurkan coktail-
vahti. Laajoilla saloilla koiramies
voi tiedottaa passiketjulle koiran
liikkeet ja näistä tiedoista voi pas-
siketjussa olevat tehdä omat ar-
viot hirvien tulosuunnasta.

Koiran kanssa jahdatessa on
syytä huomioida turvallisuussei-
kat.Haukku voi liikkua paljonkin ja
ehkä ampuja kadottaa ajan- ja
suunnantajun. Metsästyksen jän-
nityksessäkin on varmistettava,et-
tä kohteen takana ei ole ihmisiä,
autoja, traktoreita, kesähuviloita
tms. Myös koiran sijainti on tie-
dettävä ennen kaatolaukausta.
Koira voi haukussaan kieppua hir-
ven ympärillä ja saada varomat-
toman ampujan luodin turkkiinsa.

Hirveä voidaan metsästää myös
ajavalla koiralla, mutta koiran sä-
käkorkeus ei saa ylittää 28 cm.Näin
ollen ainoita sopivan matalajal-
kaisia rotuja ovat mm.mäyräkoira,
basset ja dreeveri. Näissäkin mo-
nella yksilöllä on säkäkorkeus suu-
rempi kuin tuo 28 cm.

Suomessa ajavaa koiraa käyte-
tään hirvijahdissa jonkin verran
etelä- ja länsiosissa, tosin vielä
enemmän ajavan koiran kiljah-
duksia kuulee peura- ja kaurisjah-
dissa.Matalan ajokoiran hidas ajo-
vauhti soveltuu sinänsä hirvelle,
mutta passiketjuun hirvi tulee erit-
täin varovaisesti, joten tuulen
suunnalla on suuri merkitys.Myös
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oli todella huono. Meidän oli siis
päästävä aivan viereen, että kaa-
tolaukauksen voisi ampua osu-
matta oksiin.

Haukuttavaa kohdetta emme
tienneet, sillä jäisestä maastosta
oli vaikea löytää jälkiä.

Pääsimme lähestymään koiraa
ja haukuttavaa tuskastuttavan hi-
taasti.Olimme hiipineet yli tunnin,
eikä kohde sanottavammin ollut
lähestynyt. Metri kerral-
laan hyppäsimme kuin
metsonsoitimella konsa-
naan, kunnes erään ry-
teikköisen ojalinjan koh-
dalla näin ensimmäistä
kertaa liikettä edestä.

Samassa naarashirvi
nousi ojapenkalle n. 50
metrin päästä. Eläin oli
kookas, joten haukkuja
piti siihen turvallista
etäisyyttä. Otin tukea
ohuesta männystä,työn-
sin varmistimen pois
päältä,hain ristikon koh-
dalleen eläimen kylkeen,
mutta en painanut luo-
tia matkalleen, koska en
vielä tiennyt, onko sillä
vasa mukana.

Tähtäsin vaikeassa
asennossa ainakin 10 mi-
nuuttia lehmää kunnes
ojalinjalle ilmestyi pie-
nempi hirvi. Vasa sillä
matkassa oli. Vasa meni
ojan yli vauhdilla, joten
metsästyksen kohde
vaihtui.

Lehmä siirtyi kohti mi-
nua koiran paukuttaessa kiihty-
vällä tahdilla, mutta eipähän se
enää kiinnostanut yhtään minua.
Odotin vain vasan ylittävän uu-
delleen ojalinjan ja niinhän se te-
kikin.En ehtinyt edes nielaista,kun
nopealla hypyllä eläin oli ryteikön
suojassa.

Molemmat eläimet liikkuivat
useaan kertaan ojalinjalla ja kun
ne lähtivät hieman loittonemaan,
päästin opettelemani hirven yleis-
kutsun suustani. Ja kas kummaa,
eläimet kääntyivät takaisin. Pääs-
tin pari kutsusarjaa lisää ja jäin
odottamaan.

Taas hirvilehmä meni rauhalli-
sesti ojalinjan yli, mutta vasa oi-
kein heittämällä.Lehmä alkoi her-
mostua jo koiran takomiseen ja
painoi korvansa selkää vasten
hyökkäysmielessä.Koira oli hirven
ja minun välissä, kun lehmä syök-
syi vauhdilla koiraa kohti. Nyt oli-
sin voinut päästellä luodin vaikka
lehmän otsakakkaraan, 15 metriä
oli välimatkaa lyhimmillään.

Vasa ei kuitenkaan tullut sopi-
valle hollille, vaan nuohosi tihei-

kössä koko ajan.
Sitten lehmä siirtyi jälleen ker-

ran ojalinjan yli ja olin varma, että
vasa menee vauhdilla perässä.Koi-
ra paukutti lehmää juuri linjan
kohdalla, kun vasa tuli tiheiköstä
ja käveli kaikessa rauhassa linjan
yli.Ammu siinä sitten,kun koira on
tähtäyslinjalla.

Hirvet siirtyivät pari sataa met-
riä ja pääsimme uudelleen hau-

kulle. Nytkin lehmän olisi voinut
ampua,mutta vasa pyöri tiheikös-
sä.

Tätä peliä kesti pitkälle kolmat-
ta tuntia, mutta sitten hirvet kier-
sivät sivutuuleen ja ottivat äkki-
lähdön. Mainittakoon, että karkko
oli yli neljä kilometriä kunnes koi-
ra otti ne uudelleen haukkuun.

Koiran työskentely oli kerras-
saan nautittavaa katsottavaa, ei-
kä mieliin painuva jahtitapahtuma
tarvitse aina päättyä kaatolau-
kaukseen.

Muita hirvijahtitapoja

Lapin suunnassa naakiminen eli
hiivintä on eniten käytetty hirvi-
jahtimuoto, sillä laajat selkoset ei-
vät mahdollista kovin tehokasta
ajo- tai koirametsästystä.

Jäljestys ja hiipiminen vaativat
metsästäjältä erittäin paljon, sillä
varovaisen eläimen saatua vainun
ihmisestä siirtymät voivat olla pit-
kiä. Hirveä on lähestyttävä aina
tuulen alta ja hiljaa.

Usein erämaissa ollaan päivä-
tolkulla yöpyen laavulla tai autio-

tuvissa. Eväät, ase, patruunat ja
muut varusteet on kuljetettava
mukana ja päiviä hirven perässä
kulkiessa pitäisi osata erämaasta
vielä kotiinkin.

Yksin naakimassa oltaessa jou-
tuu suolistuksen ja nylkemisen te-
kemään metsässä.Usein vielä lihat
on paloiteltava ja kannettava vä-
hän kerrallaan tien varteen. Se on
rankkaa hommaa, mutta toisaalta

hiivintämetsästys antaa
mahdollisuuden tutkail-
la luontoa tavallista tar-
kemmin, sillä eläimen
perässä ei rynnitä pika-
juoksijan lailla. Kohteen
pystyy myös varmasti
selvittämään, jotta lupa-
ehdot täyttyvät.

Keski-Euroopassa hir-
vieläimiä metsästetään
paljon houkuttelemalla
ja myös Ruotsissa hou-
kuttelu on metsästysai-
kojen erilaisuuden vuok-
si Suomea yleisempää ja
käytetympää. Yleisin ta-
pa on jahdata uroshirviä
päästelemällä kiima-
ajan ääniä ja sillä tavalla
saada eläin tulemaan lä-
hemmäs.

Meillä jahtikausi alkaa
vasta hirvien kiima-ajan
mentyä kenties ohi,mut-
ta silti kannattaa kokeil-
la houkuttelun toimi-
vuutta. Omakohtaisesti
olen saanut vasoja ja yli-
vuotisia mullikoita tule-
maan lähemmäksi mat-

kimalla emohirven örähdyksiä.Va-
sansa menettänyt emäkin voi
erehtyä, kun ääntelee vasan ää-
nellä. Lähimmilleen olen saanut
vasan tulemaan vieläpä emonsa
luota viiden metrin päähän, joten
oikealla äänenkäytöllä houkutte-
lu on toimivaa.

Metsästys vahtimalla ruokaile-
maan tulevia hirviä jahtitornista
on meillä vielä hyvin vähäistä,
mutta muualla maailmassa ken-
ties eniten käytettyä. Jutun juoni
selittynee sillä, että hirvestys on
yleensä seuruejahtia ja kovin suur-
ta porukkaa ei vahtitorniin mah-
du.

Jahtitorneja voi rakentaa paitsi
sellaisiin paikkoihin, joissa hirvet
käyvät ruokailemassa, tai sitten
paljon käytettyjen kulkureittien
varrelle.

Vahtiminen ajoittuu ilta- ja aa-
muhämärän aikoihin, kun eläimet
liikkuvat aktiivisimmin ravinnon-
haussa.Tällaisessa tilanteessa voi-
daan usein valikoida tarkasti,min-
kä eläimen haluaa ampua. Yleen-
sä ammutaan tuelta ja seisovaa

eläintä, jolloin laukaus voidaan si-
joittaa tarkasti tappavaan koh-
taan.

Tornista alaviistoon ammutta-
essa täytyy muistaa tähtäyspis-
teen ja osumakohdan muutokset
verrattuna tasamaalle. Nämä sei-
kat pitää selvittää ennen metsäs-
tystä koelaukauksilla.

Tornissa istua kököttäminen voi
tuntua pitkästyttävältä, sillä mo-
neen tuntiin saa ainoat havainnot
tiaisparvesta ja parista närhestä.
Luonnon tarkkailuun jää aikaa
vaikka kuinka ja ahkera kameran-
käyttäjä saa kotialbumiin kenties
kauniita luontokuvia. Elämyksiä
nekin ovat.

Hirvi kaupallisen 
metsästyksen kohteena

Suomessa metsästetään karhua
elokuun 20. päivästä lokakuun
loppuun. Karhuja ammutaan rei-
lut sata syksyn aikana. Silti tuon
eläimen kohdalla on jonkinlaista
metsästysmatkailua saatu aikai-
seksi Suomenkin maaperällä (ks.
Erä 11–02).

Hirviä kaadetaan karhuun näh-
den n. 800-kertainen määrä, mut-
ta metsästysmatkailua ei kovin
isossa mittakaavassa ole siitä syn-
tynyt. Mistähän moinen johtuu?

Luulisin,että kaiken taustalla on
perisuomalainen kateus.Hirviseu-
rue on monia metsästäjiä käsittä-
vä yhteisö. Oletteko koskaan näh-
neet sellaista hirviporukkaa, joka
olisi joka asiasta samaa mieltä.Mi-
nä en. Joten eivät seurueet pääse
siitäkään yhteisymmärrykseen,et-
tä heidän ”omia”hirviään metsäs-
täisivät ventovieraat ihmiset. Sii-
nähän omalta porukalta menevät
lihat, sarvet ja taljat.

Ei vaan onnistu, vaikka käytän-
nössä vieras ei saa mukaansa lihaa,
maksaa erikseen taljasta ja sarvis-
ta trofeemaksun sekä metsästä-
misestä jonkin perusmaksun se-
kä mahdollisesta kaadosta kaato-
maksun.

Suomalaiselle hirvestäjälle tun-
tuu olevan liha kaikki kaikessa.En-
nen jahtikautta hurskastellaan,et-
tei sillä ole mitään merkitystä,pää-
asia on päästä jahtiin. Mutta sa-
maiset veijarit ovat kuitenkin en-
simmäisinä valkkaamassa,mitä ta-
varaa heidän pusseihinsa menee.
Taljat porukoissa kaivetaan maa-
han ja sarvet joutuvat ladon sei-
nälle.

Ja sitten marraskuun lopulla sa-
mat äijät valittavat, miten työläs-
tä on lähteä jahtiin joka viikon-
loppu.”Työstä alkaa käydä,kun on
niin paljon lupia.”

Joskus toistakymmentä vuotta
sitten kävi paljon saksalaisia hir-

Koiran ja isännän väliseen tiedonvälitykseen on
olemassa lukuisia apulaitteita, kuten VHF-puheli-
mia, koiratutkia ja GPS-paikantimia.
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viseurueiden vieraina. Nämä her-
rat olivat sivistyneitä, isomahaisia
ja paksulla pörssillä varustautu-
neita. He maksoivat jahdeistaan
silkkaa setelirahaa ja monet seu-
rat rakensivat näillä rahoilla hulp-
peita jahtivajoja.

Selän takana suomalaiset jahti-
veljet sitten noituivat, miksi noita
pitää raahata vuodesta toiseen
meidän hirviä ampumaan. Olivat
unohtuneet lahjat ja maksut.

Itse näkisin, että yli 80 000 kaa-
dettavan hirven joukosta riittäisi
hyvästi rakennusainetta tuottavan
metsästysmatkailun pohjaksi.Kun
muutama yrittäjä saa leipää pa-
rista karhustakin,miksei tuhansis-
ta hirvistä.

Olen vieraillut monen hirviseu-
rueen jahdeissa ja kaikissa kes-
kusteluissa ei ole mitenkään tyr-
mätty maksavien vieraiden otta-
mista.Ongelmaksi muodostuu oi-
keastaan sopivan organisaation
puute. Hirviporukan jäsenet eivät
mielellään ota enää ylimääräisiä
hommia, minkä täysin ymmärrän.

Mutta tässähän voitaisiin lähteä
samalta pohjalta kuin aikoinaan
mökkivälityksen keskittämisessä.
Jokin matkailuyrittäjä onkisi tie-
toonsa niitä hirviporukoita, jotka
huolivat maksavia asiakkaita jah-
tiin. Vieraille kiintiöitäisiin mää-
rätty eläinmäärä ja hinnat muo-
dostettaisiin sen mukaan.Kyllä nä-
mä ulkomaan elävät kulkevat jah-
dissa ihan kivuttomasti mukana,
seura saa rahaa,Suomen valtio saa
rahaa, matkailuyrittäjä saa rahaa
ja jahtivieras saa elämyksiä ja eh-
kä jopa kaadonkin.Eivätkä edes li-
hat ole poissa seurueen pöydäs-
tä.Ei,vaikka pienen lihakönttösen
laittaakin vieraan kassiin poisläh-
dön hetkellä.

Moni ulkomailla jahdeissa käy-
nyt tietää, kuinka kallista on met-
sästäminen ja riistan ampuminen
muualla kuin Suomessa. Tulijoita
kyllä olisi, joten ei metsästystä
Suomessakaan tarvitse alennus-
myyntiin laittaa.

Muutamia hirvijahtia kaupalli-
sesti tarjoava yrityksiä meillä jo on.
Esimerkiksi Sahalahden kartanoa
hoitavan Veli-Jussi Jalkasen Elä-
mysten ja Ystävyyden kartano Oy
on tuotteistanut hirvijahdin omil-
la maillaan (www.easydoing.com).
Samoin Simon kunnassa Alanie-
mellä on perustettu hirvijahteja
tarjoava ja todella korkealuokkai-
nen metsästysmatkailuyritys (ks.
Erä 12–04).

Muuten olen sitä mieltä,että hir-
viporukan mukaan voisi ottaa
myös niitä henkilöitä, jotka aseen
sijasta kantavat kameroita muka-
naan. Sekin lisäisi seuran tuloja.

Haukustaan hirvikoira tunnetaan

� Suomessa hirven ajo metsäs-
tyskoirien avulla on sangen vä-
häistä, sillä laki kieltää käyttä-
mästä säkäkorkeudeltaan 28 cm
korkeampaa koiraa ajossa.Toki ta-
valliset hirvikoiratkin saattavat
ajaa hirveä haukkuen, mutta nii-
den peruskoulutuksena on etsiä
hirvi ja pysäyttää tai painostaa
hirvi liikkeelle.Haukkuminen hir-
ven liikkuessa ei ole suotavaa ja
tätä jalostustyössä koetetaan saa-
da kehitettyä.

Mitä sitten erinomaiselta hirvi-
koiralta vaaditaan? Erinomainen
kunto, hyvä nenä, pelottomuus,
kestävyys, kuuluva haukku, sit-
keys ja paljon muutakin.

Yleisimpiä koirarotuja hirvijah-
deissa ovat norjanharmaahirvi-
koira, jämtlanninpystykorva,kar-
jalankarhukoira sekä itä- ja länsi-
siperianlaika. Jonkun verran nä-
kee myös suomen- ja pohjan-
pystykorvia.

Olen selvitellyt oheen yhdessä
rotujärjestöjen edustajien avus-
tuksella maamme hirvikoirien
päärotujen ominaisuuksia. Mikä
koirarotu on paras, jääköön nuo-
tiokeskusteluiden aiheeksi.

Seisontahaukkua 
kuuntelemaan

Hirvikoiraa valitessa pitää ensin
selvittää,minkä tyylistä jahtia var-
ten sitä ollaan hankkimassa. Jo-
kainen koirarotu käyttäytyy hir-
ven kanssa hieman eri tavalla.Sa-
maten maaston muodoilla on
merkitystä valintaan. Laajat sel-
koset tai ryteikköiset maat vaati-
vat koiralta jalkavuutta ja kestä-
vyyttä.

Koiran perustehtävänä on saa-
da hirvi haukkuun ja pitää sitä pai-
kallaan niin kauan kunnes met-
sästäjä pääsee kaatoetäisyydelle.
Hyvin usein käy kuitenkin niin,et-
tei hirvi millään tahdo jäädä
kuuntelemaan koiran jorinoita.
Haukussa liikkuva hirvi saattaa sit-
ten ilmestyä suoraan jonkun pas-
simiehen eteen kohtalokkain
seurauksin.Parhaiten homma pe-
laa,kun saadaan hirvi ja koira mo-
titettua ja odotellaan, kun jonkin
passimiehen kohdalla pamahtaa.

Hyvä hirvikoira on laajahakui-
nen, mutta pitää yhteyttä isän-
täänsä.Koiran fyysinen kunto täy-
tyy olla tikissään, jotta se jaksaa
pitkänkin haun jälkeen seurata
hirveä ja haukkua. Sitkeimmät
seuraavat hirven perässä vaikka
järven yli tai toiseen kinkeripiiriin.

Haukun pitää olla kuuluvaa ja
kertoa hirven liikkeistä.Paikallaan
olevalle hirvelle ääntä pitää läh-
teä kuin kammesta kääntäen,
mutta jos hirvi lähtee liikkeelle,
kiljaisun jälkeen haukun on har-
vennuttava hirven liikkumisen
suhteen. Rauhallisesti käveleväl-

le hirvelle voi antaa jonkun paksah-
duksen,jolloin passiketju tietää tilan-
teen. Jos hirvi lähtee vauhdilla, hirvi-
koira ei saisi antaa ääntä hirven pe-
rässä juostessaan.

Monen mielestä liian sitkeä koira on
rasite koko porukalle, sillä koira voi
painella kymmenet kilometrit hirven
perässä. Siinä voi passimiehiltä lop-
pua huumori,kun ensi kiljaisusta läh-
detään huitsin nevadaan ja loppu-
päivä menee koiraa etsiessä.

Moni koira kyllä tietää, ettei pidä
lähteä paniikissa pakenevan hirven
perään,vaan täytyy palata isännän luo
uutta hakua valmistelemaan.

Koiralle on eduksi, että se päästää
kaadolle isännän lisäksi muitakin.On
käynyt niinkin,että ampuja on joutu-
nut odottelemaan kuusen takana
tuntikausia koiran omistajaa, kun är-
häkkä haukkuja ei päästä edes pistä-
mään hirveä.

Jahtitilanteessa koira pyörii hau-

viettinsä ansiosta.
Ihannekoko uroksilla 61 cm,

nartuilla 56 cm.
Karjalankarhukoira:Valtteina

tarkat aistit,eritoten sekä jälki- et-
tä ilmavainuisuus, erinomainen
haku, erittäin hyvä suuntavaisto,
liikunnallisuus, pyynti-into ja yh-
teistyöhaluisuus metsästäjän
kanssa, mikä ei kuitenkaan saisi
ilmetä haukkuinnon puuttumi-
sena.Soveltuu käytettäväksi met-
sästykseen kaikkialla Suomessa.
Ei pelkää vaikeitakaan sää- tai
maasto-olosuhteista, eivätkä ve-
sistöt tai paksu lumikerros estä te-
hokasta riistatyöskentelyä.

Karhukoira on myös hyvä hir-
venkäsittelijä, sillä yleensä sen
löytämät hirvet jäävät löytöpai-
kalle. Jos kaato ei onnistu heti,
vaan hirvet karkkoavat ulkoisen
häiriön vuoksi, niin luontaisesti
pysäyttämään pyrkivä, nopeasti
liikkuva koira tavoittaa ne hel-
posti uudelleen. Kuuluvasta ja
parhaimmillaan kertovasta hau-
kusta voi päätellä,mitä tapahtuu
jopa kilomerien päästä.

Sitkeää ja haukkuintoista kar-
hukoiraa voi joutua odottelemaan
joskus pitkäänkin, ennen kuin se
ottaa yhteyttä omistajaansa. Täs-
tä johtuen omistajan ei tarvitse hä-
täillä haukulle pyrkiessään. Hau-
kun alettua on kyllä aikaa syödä
eväitä ja lämmitellä nuotiolla kai-
kuvasta haukusta nauttien, mikä
useille metsästäjille onkin jahti-
retken parasta antia.

Ihannesäkäkorkeus uroksilla 57
cm, nartuilla 52 cm.

Laika: Alkujaan Venäjällä am-
mattimetsästäjien monen viljan
koiria, joten niiden riistavietti
suuntautuu laajemmalle kuin
pelkästään hirven haukkuun.Hir-
vi on kuitenkin laikojen pääasial-
lisin metsästyskohde Suomessa,
vaikka niitä käytetään runsaasti
myös karhun,turkisriistan ja myös
metsäkanalintujen metsästyk-
seen,ja nykyään niitä jalostetaan
pääasiassa hirvenhaukkuun liit-
tyvien taipumusten parantami-
seksi.

Keskimäärin laikat pitävät yh-
teyttä isäntäänsä tiheämmin kuin
varsinaiset hirvikoirarodut, mut-
ta myös laikoissa on erittäin sit-
keitä, yhteyttä pitämättömiä hir-
venhaukkujia. Sulan kelin aikaan
haku on vauhdikasta. Kookkaina
liikkuvat hyvin paksussakin lu-
messa, joten eniten laikoja käy-
tetään Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Yleisin on itäsiperianlaika, seu-
raavaksi länsisiperianlaika ja vii-
meisenä venäläis-eurooppalai-
nen laika, joka on jalostettu Ve-
näjällä samasta koiratyypistä kuin
kotimaassamme karjalankarhu-
koira.

Harri Matikainen

Karjalankarhukoira

kuttavan hirven ympärillä ja on alttii-
na vahinko-osumalle. Metsästäjiltä
vaaditaankin malttia.

Hirvikoiran ei pidä pelätä aseen pa-
mahdusta.Toisaalta pitää muistaa,et-
tei armonlaukausta ammuta hirveen,
jos koira pyörii sen pääpuolessa. Sii-
nä on koiran kuulo vaarassa.

Harmaa norjanhirvikoira: Norjas-
sa jo satoja vuosia tunnettu rotu.Kes-
kikokoinen, voimakas, ylväsryhtinen,
tiheähaukkuinen ja sitkeä. Maamme
yleisin hirvikoirarotu. Luonteeltaan
sosiaalinen, hyvin perhekoiraksikin
soveltuva.

Tunnetaan myös ns. varhaiskyp-
syydestään. Helppo kouluttaa tehtä-
väänsä voimakkaan, luontaisen riis-
taverisyytensä ansiosta. Kaikilta omi-
naisuuksiltaan hyvinkin erilaisiin met-
sästysolosuhteisiin ja maastoihin so-
veltuva koirarotu. Ihannekoko urok-
silla 52 cm, nartuilla 49 cm.

Jämtlanninpystykorva: Kotoisin
Ruotsista.Kookas,voimakasrakentei-
nen, vahva, rohkea ja tarmokas, mut-
ta samanaikaisesti rauhallinen. Laa-
jahakuinen ja tottelevainen. Erittäin
kuuluva, jykevä  haukkuääni.

Suosittu koirarotu joka puolella
maatamme voimakkaan suurriista-


