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� Harva tullee ajatelleeksi,että va-
jaan puolen tunnin ajomatkan
päässä Helsingin keskustasta met-
sästetään hirviä. Erämaa ja sen
eläimet ovat yllättävän lähellä
pääkaupunkiamme ja jopa karhut
kulkevat Nuuksion kansallispuis-
ton alueella.

Hirvi-,peura- ja kauriskantoja on
myös pidettävä kurissa niiden lii-
kenteelle aiheuttaman vaaran ta-
kia.Tilastojen mukaan viime vuon-
na tapahtui Suomessa 2 066 hir-
vionnettomuutta, joissa kuoli
kymmenen ihmistä ja 229 louk-
kaantui.

Helsingin ulosmenotiet ovat

Tavallisesti hirvijahti yhdistetään suuriin 
saloihin ja kaukaisiin erämaihin. Totuus on
kuitenkin se, että melkoinen osa hirvistä
kaadetaan aivan suurkaupunkien liepeillä.
Jopa kaupungin alueella, kuten Espoossa.

JUHA JORMANAINEN

HirvijahtiaHirvijahtia
pääkaupunkiseudulla

aamu- ja iltahämärässä paikkoja,
joissa nopeutta kannattaa laskea
reippaasti.Etenkin Turkuun johta-
valla moottoritiellä oleva ns. His-
tan suora on surullisen kuuluisa
hirvikolareistaan. Vaikka nykyään
useimpia teitä reunustavat hir-
viaidat, hirvet pääsevät silti seik-
kailemaan liikenteen sekaan. Jos
mahtisonni päättää ylittää tien,se
tekee sen aidasta välittämättä.

Metsästäjät sääntelevät sorkka-
eläinkantoja metsästämällä ja si-
joittamalla esimerkiksi nuolukiviä
sekä riistapeltoja niin,että eläimiä
saadaan houkuteltua pois valta-
väylien läheisyydestä.

Espoon ja Kauniaisten riistan-
hoitopiireissä poliisi ei enää juok-
se kolarihirvien perässä,vaan met-
sästysseurojen nimeämät metsäs-
täjät hoitavat homman. Kun polii-
sille tulee ilmoitus esimerkiksi au-
ton kolhaisemasta peurasta, lähe-
tetään paikalle nimetyt metsästä-
jät, joiden metsästysalueella kola-
ri on tapahtunut.

Eräänä tammikuisena iltana olin
itse tutkimassa auton kolhaise-
man peuran jälkiä Nuuksiossa.
Eläin oli juossut reilun kilometrin
kolaripaikalta ja laahasi toista ta-
kajalkaansa.Seurasin jälkiä jonkin
matkaa ja palasin sitten kotiin soit-
tamaan seuramme metsästyksen
johtajalle, joka oli nimetty jäljittä-
jä. Sovimme, että annamme eläi-
men rauhoittua ja kangistua muu-
taman tunnin, ja lähdemme vasta
sitten perään.

Puolilta öin olimme jäljellä.Lun-
ta oli puoleen sääreen ja pakkas-
ta reilu kymmenen astetta.Ei muu-
ta kuin peuran perään synkkään
metsään. Vahingoittunut eläin
nousi makuulta noin 200 metrin
päästä ja lähti pakoon. Me juok-
simme perässä.

Juoksumarssia kesti seuraavat
kymmenen kilometriä, kun peu-
ranaaras yritti karistaa meitä kan-
noiltaan. Lopulta se lähti mutkit-
telemaan tuuheiden kuusien al-
la.Silloin tiesin,että loppu olisi lä-
hellä.Niin kävikin ja pääsimme lo-
pettamaan eläimen kärsimykset.

Kun peura oli nurin, oli aika ih-
metellä, missä me oikein olimme.
Kaukaisuudesta näkyi valon kajoa
ja päättelimme sen tulevan moot-
toritieltä. Peura suolistettiin ja al-
koi pitkä ja hankala paluumatka.
Peura oli jaksanut kulkea kymme-
nen kilometriä umpihangessa toi-
nen reisiluu murskana. Sitkeä
eläin, täytyy sanoa.

Metsästäjä ei ole uhka

Taajamien lähettyvillä punaiseen
liiveihin ja hattuihin pukeutuneet
metsästäjät aiheuttavat mielen-
kuohua muissa luonnossa liikku-
jissa. Olen itsekin kuullut usein
seuraavan kaltaisia kommentteja:
”Herranen aika,eihän täällä uskal-
la enää käydä kävelyllä, kun täällä

Tämä hirvi kaatui Espoon 
kaupungin alueella.
Tämä hirvi kaatui Espoon 
kaupungin alueella.
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metsästetään.”
Metsästys asutusalueen lähellä

on kuitenkin aina erittäin huolel-
lisesti suunniteltua ja ampuma-
sektorit ja varoalueet määritetään
todella tarkkaan. Voisi melkeinpä
sanoa, että taajama-alueella hir-
venmetsästys on kaikkein turval-
lisinta.Varaa virheisiin ei yksinker-
taisesti ole.

Suurilla saloilla kukaan ei tark-
kaan tiedä, missä sienestäjät ja
marjastajat liikkuvat. Mutta asu-
tusalueen lähellä passipaikat vali-
taan aina niin,että ampumasekto-
rin tausta on sataprosenttisen tur-
vattu. Jos hirvi liikkuu sovitun sek-
torin ulkopuolella, niin saa liikkua
vapaasti. Sitä ei saa silloin ampua.

Olen itsekin muutaman kerran
katsellut komean peuran kävele-
vän kuin tietäen varoalueella ja
toivottanut sille hauskaa matkaa.
Ulkoilijoilla ja paikallisilla asuk-
kailla ei siis ole syytä huoleen.

Lisäksi monet taajamien lähei-
syydessä metsästävät seurat vält-
tävät viikonloppujahteja, koska

juuri silloin maastossa on varsin-
kin hyvänä sieni- tai marjasyksy-
nä eniten muita kulkijoita. Keskel-
lä viikkoa on rauhallisempaa ja sil-
loin hirvetkään eivät ole niin vauh-
koja.

Passit valittava tarkasti

Passien valitsemisessa maaston-
tuntemus on erittäin tärkeää ja
passimiesten pitää tietää paik-
kansa metrilleen.Erityisesti seuran
ulkopuoliset vierasmetsästäjät on
perehdytettävä passipaikkaansa.

Varoalueiden on oltava todella
laajoja, sillä hirven lävistänyt luo-
ti,ohiammutusta puhumattakaan,
voi lentää pitkän matkan.Jos mah-
dollista, ampumasektorit valitaan
niin,että ampumasuunnassa taus-

� Siirrettävät ampumalavat
ovat tehokkaita ja turvallisia
asutusten lähellä tapahtuvissa
jahdeissa. Niitä on helppo 
kuljettaa autolla ja yksi mies
saa lavan helposti pystyyn.
Ampumalavojen avulla on help-
poa passittaa aukeakin paikka.

� Etukäteissuunnittelu on 
ensiarvoisen tärkeää, kun hirviä
metsästetään taajamien 
lähettyvillä. Ampujien pitää 
tietää ampumasektorit todella
tarkkaan.

� Hirvikantoja on pakko pitää
kurissa jo niiden liikenteelle 
aiheuttaman uhan vuoksi eri-
tyisesti pääkaupunkiseudulla.

talla on mäki tai rinne, johon luo-
ti pysähtyy. Myös jahtitornit ovat
yleistymässä, sillä niistä laukaus
lähtee aina maata kohti.

Mäen tai kummun päällä olevaa
hirveä ei pidä missään tapaukses-
sa mennä ampumaan.

Jos passipaikan lähistöllä on ta-
loja, on kohteliasta käydä kerto-
massa etukäteen jahdista. Silloin
asukkaat tietävät, mitä milloinkin
tapahtuu, eikä turhia ihmettelyjä
ja huhuja synny. Avoimuus ja tie-
dottaminen ovat taajamien lähet-
tyvillä metsästävien seurojen
elinehto.

Erään kerran hirvijahtipäivä
Pohjois-Espoossa kului passissa is-
tuskellessa. Koira haki hirviä, mut-
ta huonolla tuloksella. Iltapäivällä
alueella pörräsi helikopteri, ilmei-
sesti harjoituslennolla. Seuraaval-
la viikolla kylällä kulki ”varma tie-
to” siitä, että olimme ajattaneet
hirviä helikopterin avulla!

Ajojahti 
asutuksen lähellä

Taajamien läheisyydessä on hyvin
vaikea toteuttaa suuria ajojahteja,
koska monesti metsästysalueet
ovat pienimuotoisia ja suuri ajo-
miesjoukko saattaa olla jopa hai-
tallinen jahdin onnistumiselle.Tä-
mä pätee muihinkin suuriin ih-
misryhmiin.

Eräänä syksynä Pohjois-Espoos-
sa järjestettiin suuri suunnistus-
kilpailu.Maanomistajat olivat etu-
käteen antaneet kilpailun järjes-
täjille tietoja muutamista riista-
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eläinten ruokintapaikoista ja riis-
tapelloista ja pyytäneet rauhoit-
tamaan ne rastitukselta.

Ohjeita ei kuitenkaan nouda-
tettu tarkasti, vaan suunnistus-
reitti kulki aivan erään riistapellon
vierestä, jolloin hirvet jäivät mot-
tiin. Kun sata suunnistajaa ryntäsi
maastoon,hirvet joutuivat paniik-
kiin ja ryntäsivät mm. moottori-
tielle. Poliisi joutui lopettamaan
kaksi hirveä.

Tältä olisi vältytty, jos suunnis-
tajat olisivat päivää ennen kilpai-
luja ajaneet hirvet turvalliselle alu-
eelle poispäin moottoritiestä.Kun
ajomiesjoukko liikkuu rauhallises-
ti ja ilman suurta ääntä, hirvet ja
peurat kulkevat heidän edellään
rauhallisesti.

Olemme myös havainneet, että
jahtikauden edetessä marras-
kuulle hirvet siirtyvät hyvinkin pie-
niin ja aivan asutuksen lähettyvil-
lä oleviin metsiköihin ja joenvar-
sitiheikköihin. Kun metsästyspai-
ne on suuri, hirvet hakeutuvat
mahdollisimman rauhallisiin paik-
koihin,eivätkä ihmisten äänet tun-
nu niitä häiritsevän.Joskus hirvien
makuus on ollut vain sadan met-
rin päässä asuintalosta.

Kauden kuluessa kannattaakin
tehdä tiedustelua ja lumikelillä
hiihdellä metsäalueiden laidoilla
olevia pieniä saarekkeita ja joen-
varsia. Hirvet saattavat löytyä lä-
hes talojen takapihoilta.

Omalla metsästysalueellamme
on pieni mäki, jonka toisella puo-
lella on pelto,yhdellä sivulla joki ja
muuten aluetta reunustaa tie.Alue
on niin pieni, että siinä on paikka
korkeintaan kolmelle passimie-
helle.

Passimiesten on mentävä ensin
todella varovasti paikoilleen ja
vasta sitten yksi ajomies lähtee liik-
keelle hitaasti ja leveää siksakkia
edeten. Ääntä ei saa missään ni-
messä pitää liikaa, sillä paniikissa
täyttä vauhtia juoksevaa hirveä ei
ole helppo ampua. Hirven kuulo
on erittäin hyvä, joten riittää, kun
silloin tällöin astuu kuivan risun
päälle tai taittelee muutaman kui-
van oksan käsissään.

Tuolla tavalla suoritettu jahti on
onnistunut monesti ja eräällä ker-
ralla yksinäisen ajomiehen edellä
omaan passiini tuli viisi ja toisella
kerralla kokonaista kahdeksan hir-
veä.Kummallakin kerralla yksi hir-
vistä kaadettiin, ja vaikka vieressä
oli lenkkipolku, ulkoilijat eivät ol-
leet hetkeäkään vaarassa. Ampu-
masuunta oli valittu niin.

Joten kannattaa haravoida hy-
vinkin epätavallisista paikoista,sil-
lä cityhirvet ovat tottuneet ihmi-
siin.

Hirvi kaupunkialueella

Kun hirvimamma on antanut läh-
töpassit edellisen kesän lapsukai-
selleen,kokemattomat nuoret hir-
vet saattavat seikkailla pahimmil-
laan kaupunkialueella ja aiheuttaa
harmeja.

Jos havaitset hirven taajamassa,
tee siitä heti ilmoitus poliisille.Vir-
kavalta ja paikalle hälytetyt met-
sästäjät yrittävät ensin ajaa hirven
takaisin metsään siinä monesti on-
nistuenkin.

Mutta aina ei niin onnellisesti
käy.Hirvi saattaa mennä paniikkiin,
loukata itsensä ja olla vaaraksi ym-
päristölleen, jolloin ei jää muuta
mahdollisuutta kuin lopettaa eläin.
Se on asutuksen sisällä hyvin vai-
kea ja samalla vaarallinen tehtävä.
Laakalaukausta ei voi edes ajatella
ja usein ainoa vaihtoehto on am-
pua hirvi talon katolta ja samalla
varmistaa, että sivulliset ovat riit-
tävän etäällä. Onneksi nämä tilan-
teet ovat vähentyneet viime vuo-
sina hirvikannan pienentyessä.

jäljen perään ja hirvi saadaan mo-
titettua kunnolla. Tässä alueen
pienimuotoisuus on pelkästään
eduksi. Kun eläimen tai eläimien
on todettu olevan ringissä, jäljit-
täjä voi soittaa muut seuran met-
sästäjät hätiin ja osoittaa heille
passipaikat. Joskus tällainen hir-
vijahti on kestänyt vain reilun tun-
nin, kun kaikki on mennyt koh-
dalleen.

Nykyiset GPS-koiratutkat ovat
myös onnen omiaan hirvijahtiin.
Koiramies ja ampujat voivat seu-
rata näytöltä hirven ja koiran liik-
keitä ja suunnitella passituksen
sen mukaan.Turvallisuus lisääntyy
huimasti, kun kaikki tietävät tark-
kaan, missä kukin on ja miten koi-
ra sekä hirvi liikkuvat maastossa.

Kyttäysjahti 
asutuksen lähellä

Kyttäysjahti on kaikkein turvallisin
metsästysmuoto asutuksen lähet-
tyvillä. Strategisesti sijoitettu riis-
tapelto vetää hirviä luokseen mag-
neetin tavoin. Sitten vain sopiva

tiedon, että pellossa oli nähty
useamman hirven jäljet. Lupasin
mennä kytikselle jo hyvissä ajoin
ennen pimeän tuloa.

Illalla valitsin passijakkaralle so-
pivan paikan tuulen suhteen, sillä
tiesin suunnan, mistä hirvet pel-
toon tulisivat. Sitten mukavasti is-
tumaan ja odottamaan. Puolen
tunnin kuluttua alkoi vettä tulla
taivaan täydeltä.Mutta kun yllä oli
sateenpitävä puku ja kiikaritäh-
täin kunnon suojassa, niin ei hätiä
mitiä.Sade loppui sopivasti ennen
hämärän laskeutumista.

Poistin suojat kiikaritähtäimes-
tä ja samalla metsästä asteli pel-
lolle hirvilehmä, vasa ja tappisar-
vinen sonni. Nostin aseen hitaasti
ampuma-asentoon ja aloin kiika-
roida hirviä.Ne söivät kaikessa rau-
hassa.

Kun tappisarvinen hetken pe-
rästä erkani muista, sijoitin luodin
sen sydämen kohdalle. Lehmä ja
vasa häipyivät paikalta,mutta son-
ni otti muutaman askeleen ja pu-
tosi. Raskas .338 Lapua Magnum -
luoti oli tehnyt siistin reiän, eikä li-
haa mennyt käytännössä hukkaan
puolta kiloa enempää. Yhteispeli
toimi hyvin ja hyvä niin, sillä hirvi
jäi seuran ainoaksi sinä syksynä.

Monet seurat ovat pystyttäneet
alueelleen passitorneja, joiden lä-
helle sitten taitava hirven kutsuja
houkuttelee hirviä. Kutsuminen
toimii parhaiten hirvien kiima-ai-
kaan ja sillä voidaan hallita hyvin
eläinten liikkeitä. Mistähän vain
löytyisi kunnollinen hirven kutsu-
miseen opastava video ja torvi,jol-
la hirven ääntä voisi matkia?

Yhteenveto

Vaikka pienimuotoisissa, asutuk-
sen pirstomissa taajamien lähi-
maastoissa ei ole sitä paljon pu-
huttua erämaan tuntua, vaan pi-
kemminkin moottoritien jatkuva
jyly kuuluu korviin honkien humi-
nan sijasta, hirvijahti on siellä silti
mielenkiintoista ja monesti myös
mukaansatempaavan nopeatem-
poista.

Toisaalta metsästyksen johtajan
rooli korostuu ja samoin turval-
lisuusasiat on otettava todella
tarkkaan huomioon. Myös paikal-
listuntemus on poikaa, sillä hyvin
usein hirvet ammutaan yksiltä ja
samoilta kulkupaikoilta vuodesta
toiseen.

Eräät tahot ovat ehdotelleet,et-
tä hirvet pitäisi hävittää kokonaan
ruuhka-Suomesta. En missään ni-
messä kannata tuollaista ajatus-
ta. Kyllä tänne eteläänkin hirviä
mahtuu elämään, mutta cityhirvi-
kantojen kokoa täytyy säädellä ta-
vallista tarkemmin.

Vaikka vieressä jyrisee moottoritie, niin nokipannukahvit ja 
makkaranpaisto kuuluvat metsästyspäivän vakio-ohjelmaan.

Koirajahti 
asutuksen lähettyvillä

Koiran kanssa hirven metsästämi-
nen on tunnetusti tehokasta, jos
vain koira toimii hyvin. Asutuksen
lähellä koirajahti on kuitenkin
hankalaa teiden takia. Jos koira
lähtee hirven perään vilkasliiken-
teisen tien yli,ovat molemmat vaa-
rassa – autoilijoiden lisäksi.

Parhaimmat onnistumisen
mahdollisuudet ovat lumikelillä,
kun koira voidaan laittaa tuoreen

torni tai puuhun kiinnitettävä am-
pumalava oikeaan paikkaan ja kyt-
tääminen voi alkaa.

Päivittäistä eläinten jälkien tark-
kailemista ei pidä kuitenkaan
unohtaa. Läpikulkualueilla hirvet
eivät evään vieressä viivy välttä-
mättä kovin pitkään. Viime syksy-
nä kävi esimerkiksi näin.

Metsästysalueellamme oli kor-
jaamatta jätetty kaurapelto, jolla
kauriit sekä satunnaiset valko-
häntäpeurat kävivät syömässä.
Eräänä aamuna sain puhelimitse


