
OHJEET JAHTIPÄÄLLIKÖILLE JA HIRVENMETSÄSTAJÄLLE 
 
Turvallisuus hirvijahdissa edellyttää, että kaikkia vaatetuksesta, aseen 
käsittelystä ja jahdissa käyttäytymisestä annettuja ohjeita noudatetaan. 
 
Metsästysalue ja lupaehdot selvitetään vuosittain. 
 
Metsästyksen johtaja selittää kunkin metsästystapahtuman ennen operaation aloitusta. 
Hän määrää millaisia eläimiä saa ampua ja ketkä ovat passissa. 
 
Yleisohjeita: 
 
Jokaisella metsästykseen osallistuvalla on oltava punainen tai oranssi 
päähine ja ylävartalovaate (liivi, takki yms.). 
 
Jokaisella on oltava mukana metsästyskortti, aseen hallussapitolupa ja 
ampumakoetodistus tai niiden jäljennökset. 
 
Jokaisella ampujalla on oltava asetuksen mukaiset aseet ja patruunat. 
Metsästäjä vastaa itse niiden laillisuudesta. 
  
Alkoholia ei saa nauttia metsästyksen aikana. Krapulatilasta on ilmoitettava johtajalle. 
 
Kukaan ei saa vaarantaa terveyttään jahdissa. Sairauksista ja vaivoista, 
jotka vaikeuttavat metsästystä tai liikkumista on ilmoitettavajohtajalle. 
 
Jahtipuhelimia käytetään ainoastaan asialliseen metsästykseen liittyvään 
keskusteluun. Tällöin ei häiritä oman ja lähialueiden muiden seurueiden keskustelua. 
 
Yleisiä turvallisuusohjeita: 
 
- Jokainen ampuja pysyy määrätyllä passipaikalla. Epämääräinen 
  hiippailu on passialueella kielletty . 
- Ase ladataan vasta passipaikalla. 
- Ampua ei saa, jos vähänkin epäilee sen aiheuttavan turvallisuusriskin. 
- Ase tyhjennetään heti ajon loputtua passipaikalla. 
- Toisen aseeseen ei ilman lupaa saa koskea. 
- Turhia laukauksia ei saa ampua. 
- Ajoneuvossa ase kuljetetaan asepussissa. 
- Passimiehen on tiedettävä aina viereiset passit, passilinja ja ajon 
  tulosuunta. Johtajien on annettava nämä tiedot. 
 
Hirven ampuminen: 
 
- Ammutaan ainoastaan lupaehtojen tai johtajan määräysten mukaista eläintä.  
- Ei saa ampua ennen kuin on varma mitä ampuu. Vasallista naarasta ei 
  saa ampua. 
- Selvästi toiselle menevää hirveä ei saa ampua. 
- Useampaa hirveä ei saa ampua, ellei ole varma edellisestä tappavasta osumasta. 
- Ei saa ampua pensaikon tai oksiston läpi. 
- Ampuma suunnan tausta on varmistettava. 
- Metsästyksen johtaja tekee kurinpidolliset ratkaisut, jos joku seurueen jäsen on 
toiminut vastoin metsästyslakia ja -asetusta tai rikkonut näitä ohjeita. 
 
 
 



HIRVENMETSÄSTYKSEN SUUNNITTELU / VALMISTELU 
 
Metsästysseuran/hirviseurueen kokous  
- päätetään metsästysasioista -hirvenmetsästyssääntö  
- valitaan metsästyksen johtaja ja varajohtajat 
- metsästykseen osallistujat 
- päätetään saaliin käytöstä - lihanjakoperusteet 
- kustannusten jako 
- hirvipeijaiset 
 
Johtoporukan palaveri 
- metsästyksen käytännön järjestely 
- tehtävien jako 

* ryhmänjohtajat (ajomiesten johtaja, ketjun johtajat) 
* saaliin kuljetus ja käsittely 
* ilmoitus metsästyksen johtajasta ja varajohtajista rhy:lle  
* havaintokortin täyttö 
* kaatoilmoituksen täyttö 
* muut tehtävät 
 

Yhteydenotto naapuriseuroihin  
* yhteisluvan muodostaminen ja yhteydenpito jahdin kuluessa ~ 
* sovitaan menettelystä niissä tapauksissa, kun hirvi kaatuu tai siirtyy haavoittuneena 
 - yhteisluvassa toisen osakkaan alueelle 
 - kokonaan toiselle lupa-alueelle 
 
METSÄSTYKSEN SUUNNITTELU 
 
1. Kartta metsästysalueesta ( peruskartta ) 
* metsästyksen suunnittelu kartalla (ajolinjat, passipaikat, ym.) 
2, Metsästysmuotojen valinta (ajo, koira, väijyntä, ym.) 
3. Passipaikkojen merkitseminen maastoon 
* ampumasektorit 
* ampumalavat (kunnostus/rakentaminen) 
4. Ajomiesten käytön suunnittelu 
5. Koirien käytön suunnittelu 
* jälkikoiran saanti tarvittaessa 
6. Yhteydenpito metsästyksen aikana 
* radiopuhelimet (käytettävät kanavat ja taajuudet) 
* torvet, pillit, tms. 
* merkkilaukaukset 
7. Jahtiohjelma (päivittäin/koko kaudelle) 
8. Autojen käyttö ( eivät saa tukkia teitä tai estää muuta liikennettä ) 
* kokoontuminen 
* parkkipaikat 
9. Turvallisuus toimenpiteet 
* muiden maastossa liikkujien varoittaminen tarvittaessa 
* varoituskyltit, tms. 
10. Ensiapuvalmius 
11. Saaliin kuljetus ja käsittely 
* rautahepo ja peräkärry 
* lahtivajojen kunto 
12. Havaintokortin täyttö ja näytteiden otto (kuka kirjaa) 
13. Saalisilmoitus (kuka kirjaa) 
14. Peijaiset (kuka huolehtii järjestelyistä) 
* aika ja paikka, ohjelma/arpajaiset 



 
METSÄSTYKSENJOHTAJAN KÄSKYNJAKOTILAISUUS 
 
 ( Huom! Metsästyksenjohtajan tehtävät on määrätty metsästysasetuksen 23 §:ssä. 
Huolehdi, että metsästyksen johtajana tai varajohtajana tunnet sinulle asetetut 
vaatimukset ja tehtävät) 
 
1. Selosta lupaehdot 
* lupa-alue, kaadettavien hirvien määrä, ikä ja sukupuoli 
2. Tarkista osallistujien   (tarkastus ensimmäisellä kerralla, jatkossa kukin 
* aseenkantolupa   vastaa itse siitä, että ko. asiat ovat kunnossa) 
* metsästyskortti 
* ampumakoetodistus 
* patruunat 
* vaatetus (todettava joka kerta) 
3. Selvitä turvallisuusmääräykset 
* aseen lataaminen ja patruunoiden poistaminen 
* ampuminen ( sektorit, passipaikat) 
* haukulle meno 
* kaadolle meno  
* miten menetellään haavoittamistilanteessa 
4. Selosta jahtisuunnitelma (päivittäinen ohjelma)  
* aikataulut, kokoontumiset, jne. 
5. Selosta käytettävät merkit ja yhteydenpito 
* radiopuhelimet, torvet, merkkilaukaukset, jne.  
6, Selvitä verotussuunnitelma 
* millaisia hirviä ammutaan, mitä säästetään  
7. Selvitä saaliin käsittely ja kuljetus 
* suolistus, nylkeminen 
8. Anna ohjeet havainnoinnista, mittauksista, näytteiden otosta, ym. 
9. Varmistu, että kaikki ovat ymmärtäneet annetut ohjeet 
* Kysy, ovatko kaikki ymmärtäneet, onko kysyttävää? 
10. Tee selväksi seuraamukset, jos annettuja ohjeita ei noudateta 
* metsästyksen johtajan sana on "laki" 
 
Mikäli seurueeseen liittyy uusia metsästäjiä, huolehdi, että myös he ovat selvillä 
annetuista ohjeista ja määräyksistä. 
 
Laadi kirjallinen ohje tärkeimmistä antamistasi ohjeista ja määräyksistä 
tai seurueen hyväksymästä hirvenmetsästysohjesäännöstä jokaiselle 
metsästykseen osallistujalle. 
 
kirjallinen ohje = metsästyksen johtajan selustatuki 
-kirjallisella ohjeella metsästyksen johtaja voi osoittaa sen, että on antanut ohjeet jokaiselle 
metsästykseen osallistujalle. 
 
TURVALLISTA JAHTIA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OHJEITA HIRVENMETSÄSTÄJILLE 
 
A. ENNEN JAHTIA 
 
1. Tarkista, että 
- ase ja tähtäimet ovat moitteettomassa kunnossa 
- patruunat täyttävät annetut määräykset 
- ase on kohdistettu käyttämäliesi patruunalle 
 
2. Huolehdi, että vaatetuksesi on määräysten mukainen (punainen tai oranssinpunainen 
päähine tai päähineen suojus ja liivi, takki, tms.) 
 
3. Tarkista, että mukanasi on voimassa oleva metsästyskortti, ampumakoetodistus 
ja aseen hallussapitolupa sekä muut tarvittavat varusteet (puukko, kompassi, jne. ) 
 
4. Kuuntele huolellisesti metsästyksenjohtajan antamat ohjeet ja määräykset ennen 
jahtia. Kysy, jos joku asia jää epäselväksi. 
 
 
B. OHJEITA AMPUJILLE (PASSIMIEHILLE) 
 
1. Muista, että metsästyksen johtaja on lain mukaan vastuussa monista 
edesottamuksistasi. Johtajan sana on laki, jota on toteltava. 
 
2. Alkoholin käyttö jahdissa osoittaa rikollista piittaamattomuutta koko seurueen 
turvallisuudesta 
-peijaisten aika tulee myöhemmin 
 
3. Passipaikalle tultuasi muista turvallisuusnäkökohdat. Selvitä itsellesi 
-sallitut ja kielletyt ampumasuunnat 
-naapuripassien sijainti 
 
4. Pysy ehdottomasti määrätyllä passipaikalla 
* poistumalla passista kesken ajon vaarannat itsesi ja toisten turvallisuuden 
 
5. Arvioi valmiiksi etäisyyksiä sallittuihin ampumasuuntiin. 
* ratkaisun tekeminen ampumatilanteessa on helpompaa 
 
6. Pysy ääneti paikallasi. Kuuntele ja katsele, hirvikin tekee niin. 
* älä ilmaise hirvelle sijaintiasi 
* älä pilaa toisten mahdollisuuksia  
 
7. Aseesi saa olla ladattuna ainoastaan passipaikalla. 
* lataa ase vasta passipaikalle saavuttuasi 
 
8. Ampuminen ajoketjun suuntaan on sallittua ainoastaan siihen saakka, kunnes ajoketju 
on varmuuslinjan takapuolella. Koiran haukulle saa mennä siten kuin metsästyksen johtaja 
on määrännyt. 
 
9. Ampuminen tapahtuu aina omalla vastuullasi. 
 
 
 
 
 



 
C. HIRVI NÄKYVISSÄ 
 
1. Ammu vain sellaista hirveä, mitä kaatolupa edellyttää ja mistä muuten on sovittu, 
* lehmää, jota vasa seuraa, ei saa ampua 
 
2. Mieti, miten toimia ampumatilanteessa. Muista turvalliset ampumasektorit. 
 
3. Ammu vasta sitten, kun olet varma hyvän osuman saamisesta, matka on sopiva, 
eikä välimaastossa ole esteitä, Jos vähänkin epäröit ja tuntuu epävam1alta, jätä 
ampumatta. (Uusi parempi tilaisuus tulee kyllä, jos Tapio niin tahtoo). 
 
4. Pane tarkoin merkille hirven sijainti ja käyttäytyminen laukaisu hetkellä. 
 
5. Jokaista ammuttua laukausta on pidettävä kaatolaukauksena (osumana), kunnes 
asia on selvitetty. Ammu uusi laukaus vain, jos se on todella tarpeellista. Turhassa 
räiskimisessä unohtuvat turvallisuusnäkökohdat. 
 
6. Kaadolle mennään siten kuin metsästyksen johtaja on siitä määrännyt. 
 
7. Haavoittunutta hirveä ei saa lähteä yksin seuraamaan. Jahdin johtaja määrää, 
miten sellaisessa tapauksessa menetellään. 
 
 
 
METSÄSTYKSENJOHTAJAN VASTUU JA VALTA 
 
Metsästyksenjohtaja vastaa siitä, mitä MA 23 §:ssä on sanottu: 
-turvallisuus 
-lupaehtojen noudattaminen 
-hirvieläinten metsästykseen osallistuva henkilö on velvollinen noudattamaan 
metsästyksen johtajan antamia määräyksiä (ML 28 §) 
-metsästyksen johtaja saa kieltää metsästykseen osallistumisen henkilöitä, joka ei 
noudata annettuja määräyksiä (ML 28 §)  
 
 
 
-HUOM! 
 
Mikäli metsästyksen johtajaksi nimetty henkilö on estynyt tehtäväänsä hoitamaan, 
nimetty varajohtaja toimii metsästystapahtuman johtajana ja hänellä on samat 
velvollisuudet ja vastuut tehtävien hoidossa. 
 
Metsästyksen johtajaksi tai varajohtajaksi nimeäminen ei ole kunniavirka tai -nimike, 
vaan henkilön on kyettävä huolehtimaan hänelle annetuista tehtävistä. 


