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Hirvija
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� Etelä-Tuusniemen Eräveikkojen
syksyinen hirvijahti oli sujunut mal-
likkaasti ja hirviä oli kaatunut 45 kap-
paletta.Marraskuussa lisälupia tuli vie-
lä 19 kappaletta lisää ja siinä yhtey-
dessä sain kutsun tulla seuraamaan
talvista koirajahtia.

Marraskuun 16. päivän aamu (2002)
oli pilvisen harmaa, kun ajelimme Au-
vo Hirvosen kanssa pikkuteitä ja et-
simme hirvien jälkiä. Niistä päätellen
saatoimme todeta useamman hirven
lauman olevan varsin pienellä alueella.

Mutta tuuli puhalsi täysin väärästä
suunnasta.Metsästysalueen raja oli lä-
hellä ja sillä tuulella oli suuri riski, et-
tä eläimet lähtisivät väärälle puolelle.
Harmi, sillä joukossa oli jäljistä pää-
tellen kaksi isokokoista eläintä ja meil-
lä oli lupa kaataa myös yksi suurisar-
vinen hirvi.

Etelä-Tuusniemen Eräveikkojen
jahdeissa yli 7-piikkinen lasketaan
suurisarviseksi. Näitä valioyksilöitä
ammutaan varsin säästeliäästi,ja niin-
pä alueella liikkui useita komeita sar-
vipäitä. Mahdollisuudet suurisarvi-
seen olivat siis hyvät,enää tarvittaisiin
tuuria.

Hangessa ryömien

Ensimmäinen veto ei tuottanut tulos-
ta, vaikka Nytönniemessä oli valtava
määrä erikokoisia hirvenjälkiä. Kaksi
sonnia oli siinä ollut puskusillakin ja jäl-

Viime vuosien hirvijahti on ollut monen
seuran alueella melkoista savottaa.
Joskus käy niin, että lunta on maassa 
jo reilusti, kun viimeisiä lupahirviä 
vielä jahdataan. Silloin hirvestys alkaa
käydä jo extreme-lajista.

JUHA JORMANAINEN

jahti talvikelillä

valju aurinko värjötteli taivaalla. Sei-
soin kumpareella, jotta pystyisin am-
pumaan molempiin suuntiin. Sitten
etuoikealta kajahti hirmuinen hauk-
ku. Koirat olivat löytäneet etsimänsä.

”Ne hirvet olivat jyrkkäseinämäi-
sessä notkossa ja lähestyin niitä koi-
rien kanssa ylärinteestä. Toinen koi-
rista hyppäsi viidestä metristä suoraan
hirvien sekaan. Hetken ajattelin, että
taisi tulle uuden koiran hankinta
eteen, muuta onneksi ei käynyt kuin-
kaan”, Auvo hirvitteli myöhemmin.

Haukku terästi meidän muidenkin
aistit. Eikä kulunut varmaan kahta mi-
nuuttia, kun metsästä kuului uuden-
laista ääntä. Sieltä oli selvästi tulossa
iso eläin. Nostin aseen hitaasti pos-
kelle, tähtäsin äänen suuntaan, pois-
tin varmistimen ja odotin.

Tähtäimeen ilmestynyt hirvisonni
pysähtyi seisomaan kyljittäin minuun.
Sarvet sillä oli päässä,mutta (huokaus)
niissä oli vain neljä piikkiä. Silti sonni
näytti uljaalta talviauringon valossa.

Ristikko lapaan ja puristus. Lau-
kauksen jälkeen hirvi käveli rauhalli-
sesti metsään kuin mitään ei olisi ta-
pahtunut. Latasin ja varmistin kiväärin
ja jäin kuulostelemaan. Parinkymme-
nen sekunnin kuluttua metsästä kuu-
lui rytinää ja tiesin hirven kaatuneen.

Koirien haukku kuului edelleen rai-
vokkaana ja lähdin tietä pitkin siihen
suuntaan. Pian Auvo hölkkäsi vastaan

jistä päätellen tanner oli tömissyt lujaa.
Toinen veto oli tuloksekkaampi.Kar-

jalankarhukoira Manne sai haukun,
mutta hirvi livisti, ennen kuin me pää-
simme Yrjö Ikosen kanssa haukulle.Hir-
vi piti sellaista kiirettä,että kaksi kertaa
sen eteen yrittänyt Hannu Hallikainen
ei ehtinyt nähdä muuta kuin koiran.

Tilanne muuttui kuitenkin mielen-
kiintoiseksi. Hirvi pysähtyi erääseen
mäkeen ja jäljistä päätellen se ei ollut
yksin. Ajoimme alueen ympäri ja to-
tesimme hirvien olevan motissa.

Oli sotaneuvottelun aika. Päätim-
me, että Auvo lähtee Manta- ja Man-
ne-koiran kanssa alueen sisälle ja Yr-
jö,Hannu ja minä jäämme tien varteen
passiin. Vieressä oli suuri peltoaukea,
joten sinne hirvet tuskin lähtisivät,
mutta silti kolmen miehen passiketju
ei tuntunut kovin hääppöiseltä.

Metsätie oli hiljainen ja keskitalven

ja kertoi koirien haukkuvan jäljestä
päätellen isosarvista sonnia. Päätim-
me yrittää haukulle.

Metsässä oli lunta parikymmentä
senttiä, mutta kova korppuhanki ra-
hisi ja rutisi askelten alla hermoja raas-
tavasti.Yritimme edetä varovasti. Koi-
rat antoivat onneksi ääntä sydämen
kyllyydestä ja pian olimme jo sadan
metrin päässä haukusta.

Vasemmalla oli pieni vesakkoinen
aukio ja oikealla tiheää metsää. Auvo
jäi paikoilleen ja minä päätin yrittää
koukkausta metsän kautta. Edessä oli
sata metriä kääpiökävelyä ja ryömi-
mistä hangessa.Aina,kun haukku lop-
pui, jähmetyin paikoilleni.

Hirvillä on tapana jäädä haukkuun
yleensä mahdollisimman pahaan ti-
heikköön. Niin nytkin. Matkaa ei ollut
enää kuin 20 metriä, mutta niin hirvi
kuin koiratkin olivat edelleen kuusi-
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kon katveessa.
Etenin enää ryömien.Hirven hermo

ei kuitenkaan kestänyt, vaan se pois-
tui ryskyen paikalta. Lähellä, niin lä-
hellä!

Lähdimme Auvon kanssa hirven pe-
rään tiheikköön, joka oli täynnä jälkiä
ja makauksia.Ainakin yksi uusi hirvikin
lähti edestämme karkuun. Muutaman
sadan metrin päästä pääsin näkemään,
että haukussa ollut hirvi olikin naaras.
Sonni oli häipynyt omille teilleen il-
meisesti jo haukun alkuvaiheessa.

Hirvilehmä paineli lopulta passiket-
justa läpi, joten nelipiikkinen sonni jäi
päivän ainoaksi. Illalla jalkalihakset
muistuttivat siitä, että matkaa umpi-
hangessa oli tehty useampi kilometri.

Huonoa onnea

Seuraavana aamuna osa porukasta
ajoi hirviä miesvoimin, mutta itse läh-
din Liikan Pertin ja norjanharmaan Ki-
rin kanssa metsään. Koira ehti olla va-
paana vain muutaman minuutin, kun
haukku jo kajahti.

”Täällä on usein hirviä, sillä tuon
kummun takana on nuolukivi”, tiesi
Pertti kertoa.

Odottelimme hetken haukkua

Haukulle meno
� Ensimmäiseksi varmistetaan tuulen suunta,sillä haukulle pyritään aina me-
nemään vastatuuleen. Sivutuuli on hankalampi, sillä harvoin hirvi seisoo koi-
ran edessä paikallaan kuin patsas,vaan se liikkuu jonkin verran.Hirven liikkuessa
saattaa metsästäjän hajuvana käydä hirven sieraimiin ja lähtö on pikainen.

Aina, kun haukku loppuu, pysähtyy lähestyvä metsästäjä niille sijoilleen ja
jatkaa etenemistä vasta haukun alettua uudestaan.

Haukulle on turha yrittää mennä seisten. Paljon varmempaa on edetä niin
matalana kuin ikinä mahdollista.Kyykyssä käveleminen vaatii hyviä jalkalihaksia.

Aivan viimeisen taipaleen moni taittaa ryömimällä, koska ryöminnästä ai-
heutuva ääni ei muistuta ihmisen kävelyä tai hiipimistä.

Korppuhangella ryömiminenkin aiheuttaa aivan liian paljon ääntä, joten on
turvauduttava oveluuteen. Itse taktikoin siinä tilanteessa niin, että liikun mah-
dollisimman epäsäännöllisesti, eli otan askeleita epätahtiin välillä nopeasti ja
välillä hitaasti.

Kun vihdoin hirvi on näkyvissä, on ensimmäinen tehtävä paikantaa koira.
Hirveä ei ammuta, jos on vähänkin vaarana osua samalla koiraan. Ennen lau-
kausta on myös syytä varmistaa hirven takana oleva maasto. Luoti läpäisee
helposti hirven ja saattaa muuttaa yllättävästi suuntaa osuessaan luihin.

Hirven ja ampujan välissä ei saisi olla risuja. Hitaista ja suurikaliiperiset luo-
dit eivät ole yhtä herkkiä poikkeamaan suunnastaan osuessaan risuun kuin
nopeat ja keveät luodit, mutta täysin risuvarmaa luotia ei ole olemassa.

Kun kaikki on kohdallaan, koira turvallisessa paikassa ja hirvi mieluiten kyl-
jittäin, on aika ampua kaatolaukaus. Paikallaan olevaan hirveen voi ampua ai-
van lavan taakse, jolloin lihahävikki on pienimmillään.

Nykyajan luodit kuten Barnes X, Norman TXP ja Oryx on suunniteltu siten,
että niiden jäämäpainot ovat mahdollisimman korkeita.Nämä luodit toimivat
erinomaisesti, kun suurta hirveä ammutaan keskelle lapaa.

Lavan taakse ammuttaessa suosin RWS:n DK:ta,jonka pehmeä kärki luovuttaa
nopeasti energiansa osuessaan nahkaan, mutta ehjänä pysyvä peräosa jyrää
eläimestä läpi.

Ammuin molemmat tässä jutussa mainitut hirvet kyseisellä luodilla (9,3x62,
RWS DK 14,0 g) ja sonnia ammuin tarkoituksella keskelle lapaa koska halusin
nähdä kuinka luoti toimii.Tulos oli erinomainen, sillä lihaa ei mennyt hukkaan
kahta kiloa enempää ja vereytymiä ei syntynyt juuri lainkaan.

Olen nähnyt muutaman kerran, kun hirveä on ammuttu 30-kaliiperisella
11,7 gramman luodilla läheltä keskelle lapaa ja lavan lihoineen on saanut heit-
tää suoraan roskiin.

Hidas ja suurikaliiperinen luoti rikkoo lihaa vähiten. Paikalliset koiramiehet
käyttävätkin lähitaistelussa 45-70 patruunaa 26 gramman luodilla ladattuna.

Jos hirveä haukkunut koira on itselle tuntematon, on viisainta odottaa isän-
nän saapumista, ennen kuin koskee kaadettuun hirveen.

� Koiratutka on välttämätön apuväline 
koirajahdissa.

� Kännyköiden myötä hirvijahti on tehostunut
huomattavasti.

� Metsästäjän pitää näyttää ”matalaa profiilia”
haukulle ryömiessään.
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massa paikassa lumen alla vettä. Se
nosti vaikeuskerrointa muutamalla
pykälällä.

Hikisenä saavuin kannaksen puolei-
selle rannalle ja pysähdyin kuuntele-
maan. Haukku kyllä kuului, mutta lam-
men vasemmalta rannalta.Muistelin ni-
meltä muutamaa muinaisjumalaa ja
aloin hölkätä omia jälkiä takaisin.

Olin juuri istahtanut rantakivelle
huohottamaan, kun Auvo tuli paikalle.

”Pepe yrittää haukulle, mene sinä
tuonne kannakselle passiin”,kuului oh-
je. Eli jälleen kerran taapertaminen
lammen yli ja hikinen kiipeäminen
harjanteen huipulle maitohapot rei-
sissä kiljuen.

Jäin tasamaan hengitystä nojaile-
malla harjanteen laella olevaa siirto-
lohkaretta vasten ase kädessä roik-
kuen.Haukkua ei enää kuulunut,mut-
ta sen sijaan silmä havaitsi liikettä.Vaa-
leaturkkinen naarashirvi jolkotteli
suoraan kohti koira perässään.

Poistin linssinsuojukset ja varmis-
timen ja nostin aseen poskelle. Hirvi
näki liikkeen ja teki täyskäännöksen.
Pidin eläimen ristikossa ja etsin toi-
sella silmällä koiraa. Se rähisi kymme-
nisen metriä hirven takana.

Hirvi kääntyi sopivasti kyljittäin ja
aivoissa välähtänyt tuli vapaa -ko-
mento lähetti kaksi nopeaa laukaus-
ta matkaan. Seurasi sen hirvilehmän
viimeinen sadan metrin pinkaisu. Ei-
kä minunkaan tarvinnut enää sinä päi-
vänä juosta metriäkään lumihanges-
sa, luojan kiitos.

Naaras oli tavattoman vaalea, lähes
vaaleanruskea.”Me luulimme,että olet
ampunut vahingossa hevosen”,virnuili
eräs vetoporukan jäsenistä.Hirveä ar-
vuuteltiin ensin vanhuuttaan vaalen-
neeksi,mutta hampaat paljastivat sen
olleen vielä nuoruuden voimissa.

Iltapäivällä kaatui lisäksi vasa, jon-
ka jälkeen onnistunut jahtipäivä saa-
tiin päätökseen.

Seuraavan päivän rankassa lumisa-
teessa kaksi kierroksessa jo ollutta
suurta sonnia piti meitä pilkkanaan.
Puolelta päivin kaatui vasa ja poruk-
ka oli valmis lopettamaan jahdin ko-
konaan siltä erää.

Kaiken kaikkiaan nämä päivät oli-
vat mitä mielenkiintoisimpia.Tilantei-
ta syntyi, kaatoja saatiin ja jännitystä
piisasi vierasvaraksi asti.Harva asia on
jännittävämpää kuin haukulle hiipi-
minen.

Mutta kovaa kuntoa talvijahti vaa-
tii. Talvinen metsä on upean sadun-
omainen paikka, mutta samalla han-
kala metsästysmaasto.Luonnon omat
hajut ovat minimissään,joten ihmisen
haju leijuu tavallista herkemmin hir-
ven sieraimiin.

Tätä kirjoittaessani sain tiedon, et-
tä alueella oli juuri nähty todella ko-
mea 25-piikkinen hirvisonni. Toivot-
tavasti tapaamme.

Talvihirvestäjän muistilista
� Ota mukaan riittävästi nestettä, sillä hirven perässä liikuttaessa nestet-
tä haihtuu yllättävän suuria määriä.Lämmin urheilujuoma virkistää pakkases-
sa ja siitä saa myös suoloja, jotka ehkäisevät jalkakramppeja.

Kevyet eväät kuuluvat perusvarustukseen, mutta varo syömästä tauolla lii-
kaa. Tulitikut, mieluiten myrskytikut vesitiiviissä pakkauksessa toimivat hen-
kivakuutuksena ja reppuun varataan paketti sytytyspaloja nuotion tekoa hel-
pottamaan.

Kompassi ja kartta tai GPS-paikannin sekä puukko kuuluvat vakiovarus-
tukseen tuntemattomaan maastoon lähdettäessä.

Kiikaritähtäimen kunnossapitoavarten taskuun tai reppuun laitetaan muo-
vipussiin pakattua talouspaperia. Kiikarin linssi huurtuu pakkasilla ällistyttä-
vän helposti pelkästä varomattomasta hönkäisystä. Läpälliset kiikaritähtäi-
men suojukset ovat nopeita käyttää ja suojaavat hyvin kallista optiikkaa.

Kiväärin piipun suu suojataan vaikkapa paikkalapulla,ettei piippuun pää-
se lunta tai roskaa. Jos aseen lauetessa piipussa on liikaa lunta, on piippu en-
tinen ja pahimmassa tapauksessa ampujallekin saattaa käydä huonosti.

Talvijalkineiden pitää olla hyvin sisäänajettuja. Parhaiksi ovat osoittautu-
neet joko neopreenivuoriset kumisaappaat tai korkeavartiset vaelluskengät.
Varsikenkien kanssa käytetään lumisuojia paksussa hangessa kuljettaessa.

Kerrospukeutuminen on mukavuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää.Rep-
puun vielä pienen tilaan pakkautuva taukotakki.

Reppuun pätkä narua, jolla koiran saa tarvittaessa kytkettyä. Ja kännykän
akku lataukseen ennen lähtöä!

kuunnellen, mutta sitten hirvi päätti
vaihtaa maisemaa. Ja me perään.

Luminen metsä vaimentaa ällistyt-
tävän hyvin ääntä. Tuntui siltä, että
seuraava haukku kuului kilometrien
päästä. Edessä oli kuitenkin vain har-
vaa männikköä kasvava aukea ja koi-
ra haukkui sen toisella puolella. Välil-
lä haukku kuulosti lähestyvän meitä,
joten otimme passit.

Hirvi oli pysynyt haukussa vartin.
Kaukaisuudesta oli kuulunut jo tovin
ajomiestenkin ääniä ja pian ne kai-
kuivat läheisessä männikössä.Sitä hir-
vi ei sietänyt, vaan otti vakaan suun-
nan poispäin metelistä. Me harmitte-
limme tosi huonoksi kääntynyttä on-
neamme ja aloitimme hieman apein
mielin paluumarssin.

Alueella oli tehty hakkuita ja met-
sän ojitusta,joten eteneminen oli erit-
täin hankalaa ja raskasta. Kun vihdoin
useamman kilometrin jälkeen pää-
simme tielle, niin reppu ja kivääri pai-
noivat tonnin selässä.

Miesten ajosta oli kaatunut yksi-
näinen hirvilehmä ja Auvo sekä Yrjö
olivat kaataneet vasan sekä lehmän.
”Oli minulla tähtäimessä kahdeksan-
piikkinen sonnikin, mutta sen sarvet
olivat niin surkean pienet, että jätin
ampumatta. Siinä olisi mennyt ainoa
isosarvisen lupa”, Yrjö manaili.

Loppupäivän haravoimme koiran
kanssa useampaa aluetta ja jälkiä oli
hirmuisesti, mutta hirvet olivat pois-
tuneet paikalta. Illalla tarvittiin kun-
non sauna ja venyttely, ennen kuin li-
hakset alkoivat olla yhteistyökykyisiä.

Hirveä hölkäten

Seuraavana aamuna jahti lähti nihkeästi
liikkeelle, sillä vasta muutaman tunnin
kuluttua saimme tiedon Hiltusen Mar-
kun koiran haukusta.Lähdimme Auvon
kanssa tutkimaan tilannetta.

Saavuimme pitkulaisen lammen
rantaan. Vasemmalla oli jyrkkä törmä
ja lammen oikealla puolella maakan-
nas ja sen takana taas järvi. Haukku
kuului lammen toisesta päästä. Passi-
timme lammen vasemman rinteen,sil-
lä haukku tuntui liikkuvan sitä kohti.

Mutta se kääntyikin takaisin, joten
laskeuduin rantaan kuullakseni suun-
nan tarkemmin. Mitä hittoa, yrittääkö
hirvi pujahtaa oikeanpuoleista kan-
nasta myöten turvaan. Ei muuta kuin
takki auki ja juoksujalkaa kohti kan-
nasta. Jään päällä oli lunta ja muuta-

� Suuret sarvet
ovat jokaisen
hirvimiehen
unelma. Koiran
haukusta 
ammuttuna ne
tuntuvat vielä
makeammilta.

� Kun ruho 
on selällään 
telineessä, on
nylkeminen pal-
jon helpompaa.


