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� Maassamme hirvijahdit poik-
keavat alueellisesti paljonkin toi-
sistaan. Esimerkiksi Itä-Suomessa
ne ovat hyvin pitkälle ns. maaseu-
dun hirviporukoiden järjestämiä
jahteja,minkä vuoksi porukat ovat
pieniä ja varsin sisäänlämpiäviä.

Alueita on monenkokoisia ja
kaatolupia muutamasta hirvestä
useisiin kymmeniin. Monesti alu-
eet ovat rajoittuneet sen toisen ja
kolmannen seurueen kanssa vie-
rekkäin ja pientä kilpailuakin esiin-
tyy siitä, kuka hirvet saa nurin.

”Ei me mitään kaupunkilaislop-
pia oteta sakkiin”, on monen hirvi-
seurueen asenne, kun uusia jä-
senhakemuksia käsitellään. Ehkä
ajatellaan,että nuori ja innokas ka-
veri ampuu paremmin ja toisaalta
pelätään lihaosuuksien pienenty-
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mistä.Koko metsästäjäkunnan ikä-
rakenne on sentään Pohjois-Kar-
jalassa kunnossa väestönkehityk-
seen suhteutettuna.

Itäisen-Suomen alueilla hirvi-
jahteja on käyty usein myös
miesajovoittoisena. Pienillä loh-
koilla näin saatiin paras tulos. Nyt
alkavat ukonkuntturat olla vuot-
takuntoisia, joten miesajon kälkä-
tys alkaa olla harvinaista kuulta-
vaa.

Samaan tahtiin hirvikoirien
käyttö on lisääntynyt ja porukat
ovat sopeutuneet siihen, että hir-
vikoira tai koirat laitetaan etsi-
mään hirviä ja passiketjut vede-
tään alueen ympärille. Toiveessa
on tietenkin,että mikäli hirvi kark-
koaa haukusta, joku passimies saa
sen eräksi.

Itä-Suomen jahtialueet ovat kui-
tenkin monimuotoisia, tarjolla on
korpisia erämaita sekä talousmet-
sien pirstomia peltomaisemia.Tä-
mä laittaa erätietämyksen koe-
tukselle, sillä asutuksen liepeillä
koko kesän ruokaillut hirviperhe
tottuu ihmisten ääniin ja jahdin al-
kaessa ne ovat ns.helppoa kauraa.
Sen sijaan korven kätköissä elel-
lyt hirvi aistii alkavan jahtikauden
jo lisääntyneestä liikenteestä met-
säautoteillä ja muuttuu varovai-
seksi.

Yhtenä tekijänä on ollut jo
useampana syksynä havaittu su-
sitilanne. Kauden alussa hirvet ei-
vät kestä koiran ensimmäistäkään
haukahdusta,vaan pitkä koivet al-
kavat viedä lihalastia turvaan. Ve-
sistöjen lähettyvillä hirvet uivat
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saariin, josta ne vasta kauden lo-
pussa uskaltautuvat mantereelle.

Itärajalla on parina viime vuon-
na ollut sellaisiakin alueita, joissa
hirviä ei nähty kuin karvakasoina
susien ulostuksissa. Tämä näkyi
myös vasojen vähentymisenä kaa-
totilastoissa.

Vasta syksyn ehdittyä siihen vai-
heeseen, että hirvien oli lähdettä-
vä kohti talvilaitumia,saivat jotkut
seurat ensimmäiset hirvensä nu-
rin.

Pohjois-Karjalan tasolla tulee
talvi usein voimakkaana ja lumi-
sena.Mikäli hirvijahti etenee mar-
raskuulle tai aivan joulukuun al-
kuun, voi syvä lumipeite haitata
jahtia melkoisesti.

Vuosi 2003 ei tuonut näitä on-
gelmia,sillä vielä joulukuussa pys-
tyi nilkkureissa hiipimään hirvi-
haukulle. Näissä olosuhteissa tör-
mätään toisaalta eläinten etsimi-
sen vaikeuteen. Lyhyt pimeä päi-
vä ei paljon anna aikaa haeskella
mustasta maasta sorkanpainal-
luksia.

Viime syksynä lupamäärät lähes
puolittuivat edellisvuodesta ja
monet seurat saivat jahdin heti al-
kumetreillä pakettiin.

Kun hirvet ovat sitten nurin,
edessä on saaliin käsittely.
Itäsuomalainen tapa on suolistaa
hirvi maastossa ja vetää se lahti-
vajalle riippumaan. Maaseutupo-
rukoissa jahdataan hyvin usein
myös arkipäivinä viikonloppujen
lisäksi ja teurastustaitoja on riit-

tämiin.
Kaupunkilaisporukat joutuvat

usein palkkaamaan lihankäsitte-
lyn ammattilaisen.Tässä kuitenkin
vieraannutaan hirvijahdin perin-
teestä, sillä kyllä hirvimiehen tai -
naisen pitäisi itsekin osata käsi-
tellä saalistaan pistämisestä aina
paistien erotteluun. Jos kerrasta
toiseen joku paukuttelee elukoi-
ta ketoon ja katsoo sivusta,kun po-
rukan tekevimmät ryhtyvät toi-
meen, tulee jossain vaiheessa sa-
nomista.

Lihat jaetaan hyvinkin monella
tavalla.Yleisin tapa on pakata pus-
seihin suurin piirtein samanarvoi-
sia lihoja ja arpoa pussit. Jako voi-
daan tehdä myös myös mm. jah-
tiin osallistumisen ahkeruuden
mukaan.

Joku voi ajatella, että kun on
maksanut hirviennakot, niin lihaa
on tultava,vaikka jahdissa syyn eli
toisen vuoksi ei ole käynytkään.Li-
ha onkin mielestäni suurin riidan-
aiheuttaja hirviporukoissa ainakin
täällä Itä-Suomessa.Hirvenliha on
jahtiin osallistujalle jopa kalliim-
paa kuin kaupasta ostettu, joten

omasta pidetään tiukasti kiinni.
Oma kantani on kuitenkin se,et-

tä harrastuksesta pitää maksaa,ei-
kä laskea lihoja tähän kauppaan.
Jos sitten sen nyyttösen saa, niin
siitä voi loihtia jotain herkullista
pyhäruokaa. Arkiruoka-ainekset
voin aivan hyvin ostaa kaupasta.

Kaato on aina kaato. Pieni nap-
su taskumatista voi olla paikallaan,
jos siltä tuntuu.Tosin tämäkin pe-
rinne alkaa kärsiä inflaatiosta.Van-
han kansan miehet taittavat vielä
joskus havun kaatajan hattuun ja
jopa kättä ropataan kaadon mer-
kiksi. Mitään kaatoloitsuja en ole
kuullut koskaan tai saksalaisten
Waidmeinsheil-tervehdystä.

Hirvijahdista on nykyisten kaa-
tomäärien vuoksi tullut kokopäi-
väistä työtä, jossa ei ilmeisesti ole
aikaa perinteisiin.Uutta eläintä et-
simään ja entiset orteen.

Karjalainen on tottunut siihen,
että hirvipeijaiset pidetään maan-
omistajille sekä porukan perhei-
den kesken. Tapoihin kuuluu teh-
dä hirvenlihasta karjalanpaisti,jos-
sa on seassa vähän töpselinokkaa.
Siihen lisukkeina karjalanpiirakat,

� Metsäs-
tyksenjohtajat
suunnittelevat
hyvää maasto-
karttaa apu-
naan käyttäen
passitusta.

� Jahti on 
onnistunut ja
saalis kuljete-
taan pois.
Hankalassa
maastossa 
vetopressu on
liukas vedettä-
vä.
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Pohjois-Karjalassa puhuttavat sudet
� Pohjois-Karjalan riistanhoitopiirin riistapäällikön Juha Kuittisen mukaan
lupamäärät tulevat osittain vähenemään, kun hirvikantaa on saatu isolla kä-
dellä pienennettyä. Tämä näkyi jo syksyllä 2004. Pohjois-Karjala on luonnol-
taan varsin erilaista, jo pelkästään tämä vaikuttaa hirvien liikehtimiseen. On
selvää,että parhaat laidunalueet keräävät enemmän hirviä puoleensa kuin hei-
kot. Ja oma osansa on myös suurpetojen esiintymisellä.

Pohjois-Karjalassa on pyritty harventamaan hirvikantaa tasaisesti huomioon
ottaen liikenne- ja metsätuhoalueiden hirvitihentymät.Yleisohjeena on ollut,
että luvat ohjataan sinne, missä hirvet metsästyskauden aikana oleskelevat.

Hirvikannan ollessa nousussa,saalis on urosvoittoista ja kannan pienentyessä
naarasvoittoista. Taustaksi kerrottakoon, että maakunnan hirvikanta on naa-
rasvoittoinen ja mikäli kantaa tahdotaan leikata kunnolla, on naaraita am-
muttava uroksia enemmän.

Vasaverotus on kautta aikain ollut Pohjois-Karjalassa valtakunnan alhaisim-
pia. Osan vasaverotuksesta hoitavat suurpedot jo ennen hirvijahdin alkua. On
myös havaittu, että vahvoilla petoalueilla on hirvikanta urosvoittoisempi kuin
muualla.

Pohjois-Karjalassa puhutaankin paljon susista. Kuitenkin petoasioissa Suo-
mea sitovat tiukat kansainväliset sopimukset. Seuraava merkittävä kotimaas-
sa tehtävä ratkaisu on sudelle laadittava hoitosuunnitelma tuleviksi vuosiksi.
Itäinen Suomi odottaa tältä suunnitelmalta tasapuolisempaa vastuunkantoa
susista valtakunnallisesti.

Hirvikolareiden ennaltaehkäisemiseksi on tehty vuosikausia yhteistyötä Tie-
hallinnon kanssa kokeilemalla nuolukivien vaikutusta pitää hirvet pois teiden
varsilta. Hirvionnettomuudet vähenivät vuonna 2003 noin reilulla viidennek-
sellä edellisvuodesta ja kehitys jatkui vuonna 2004 peräti 32% vähennyksellä.

Maakunnassa on mietitty myös riistapeltojen lisäämistä, jotta metsävahin-
koja saadaan vähennettyä. Hirvien aiheuttamista metsätuhoista maksettiin
korvauksia vuonna 2003 reilut 3,1 miljoonaa euroa.

Lapissa korkea kaatoprosentti
� Lapin riistanhoitopiirin puheenjohtaja Teuvo Eskola kertoo,että Lapissa on
hirvikantaa saatu vähitellen laskettua ja kaatoprosentti on ollut viime vuosi-
na todella korkea. Pyyntimäärät tulevat kyllä osissa alueista laskemaan hie-
man, mutta hyvin paljon ne pidetään vielä viime syksyn tasolla.

Lappi on alueena laaja, yli 10 miljoonaa hehtaaria, joten osassa maakuntaa
on runsaasti hirviä, osassa ei juuri ollenkaan.

Hirvikannan säännöstely sukupuolen mukaan on jaottunut selvästi Etelä-
Lapin vasavoittoisesta jahdista Tunturi-Lapin urosvoittoiseen jahtiin.Jopa niin,
että tunturialueilla ei vasoja edellytetä edes jahdattavan. Yksi syy on vasojen
huono lihatuotto, sillä niukka ravinto pitää vasat pieninä.

Lapissa jahtimaat ovat etupäässä valtion maita, jotka sitten rajoittuvat jois-
sain osissa yksityispalstoihin. Hirviporukoille pyritään turvaamaan mahdolli-
suuksia saada valtion maita käyttöön.

Lapissa susia on vähän ja karhuille löytyy vaihtoehtoista einettä mm.poroista.
Hirvikolareita sattuu Lapissa ennen kaikkea pääteiden varsilla,Tiehallinnon

tietojen mukaan hirvikolarit ovat kuitenkin laskeneet kolmen viimeisen vuo-
den aikana. Kun vuonna 2001 ajettiin 147 hirvikolaria, vuonna 2003 niitä oli
126.Vuonna 2001 metsätuhot oli 2 050 ha ja kaksi vuotta myöhemmin 771 ha.
Näilläkin osa-alueilla hirvikannan vähennys on vaikuttanut oikeaan suuntaan.

Lapin riistanhoitopiirissä on lähdetty pitämään hirvikantaa tasaisena järke-
vän käytön pohjalta. Jahdissa ei ammuta vasan jäljessä kulkevaa emää, tässä
on tehty porukoiden kesken herrasmiessopimuksia. Isoja uroksia kairoissa riit-
tää muuta maata paremmin. Sarvirajoituksia ei ole, vaan otetaan se, minkä
metsä eteen tuo.Tässäkin edetään kestävän käytön pohjalta, eikä kuorita vain
kermoja päältä.

munavoi, puolukkasurvos, sie-
nisalaatti ja ruokajuomana koti-
kalja. Nälkä lähtee ja mukavaa on.
Perhejuhlana peijaiset ovat siistit,
edes salapulloja ei taida enää po-
vitaskuista löytyä.

Lapin tapaan

Pohjois-Suomen laajat erämaa-
alueet, tunturit ja kurut ovat haas-
teellisia maastoja kelle tahansa.
Myös hirvet käyttäytyvät siellä
omalla tavallaan ja vaihtavat pie-
nenkin häiriön sattuessa maise-

maa vilahakkaasti.
Seuruejahdissa pitää koirien ol-

la jalkavia ja töihinsä hanakoita.
Hirvi voidaan joutua etsimään
isoilta alueilta, siinä ei kengän-
vartta kiillottava turre päiväpal-
koille pääse.

Lapissa hirvijahdissa käydään
paljon myös yksinään tai kaverin
kanssa. Reppuun pakataan muu-
taman päivän eväät, kirves, tuli-
neuvot, laavukangas sekä paljon
muuta tarpeellista ja painutaan
kairaan.Niinhän on tehty iät ja ajat,

lometrin ajoja laajoilla selkosilla.
Siksi koirajahti on oikeastaan ai-
noa toimiva ratkaisu naakimisen
kanssa.

Nykyaikana kaatuneen hirven
saa kairasta pois myös mönkijällä
tai moottorikelkalla. Eikä kelkka
tunnu aina luntakaan kaipaavan
alleen. Kyllä märällä suolla liuku-
kiskot voitelua saavat.

Siinä, missä etelässä pukeudu-
taan hienoihin metsästysasuihin
ja punainen liivi on pakollisena

päällä, on lappilainen hirvimies
lähtenyt toisille linjoille hankki-
malla kahisemattoman ja hiertä-
mättömän vaateparren ja orans-
sin liivin. Syksyisessä hämärässä
punainen muuttuu mustaksi, eikä
tuo minkäänlaista turvaa, mutta
oranssi vain kirkastuu, mitä hä-
märämmäksi päivä kääntyy.

Ihmettelen,miksi ei poliisienkin
käyttämä keltavihreä turvaliivi ole
sallittu esimerkiksi juuri pohjoisen
hirvijahdeissa?

� Vasan-
maksasta saa
erinomaista
ruokaa vaikka
nuotiolla 
paistettuna.

takavuosina omilla luvilla ja nyt vi-
rallisten lupien kera.

Miehet jäljittävät eläintä pitkiä-
kin matkoja. Viimeiset sadat met-
rit sitten naakitaan varovasti eläin-
tä kohti ja kenties päästään laitta-
maan luoti taipaleelle.

Kaadettu hirvi suolistetaan pai-
kan päällä ja joudutaan kenties pa-
loittelemaankin. Lihat reppuun ja
askeltamaan lähimmän tien var-
teen. Joskus kantomatkaa voi tul-
la kilometrisotalla ja reissuja usei-
ta.

Tämä on mielestäni juuri sitä oi-
keaa metsästystä.

Eteläisessä Lapissa hirvijahti on
erityisen vaativaa, sillä maastot
ovat ryteikköisiä. Koira voi hauk-
kua kahdenkymmenen metrin
päässä hirveä,eikä metsästäjä näe
kumpaakaan. Tunturi-Lapissa ol-
laan taas näkyvillä koko ajan ja
joudutaan ottamaan huomioon
tuulet, kurut, rakat ja tunturikoivi-
kot, kun mietitään lähestymistä
kohti hirveä.

Lapissa on erittäin vaikea jär-
jestää hirvijahtia miesajona. Ku-
kapa lähtisi rymyämään viiden ki-


