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Korkea-ahon Metsäveikot ry 
 

 

1 YLEISTÄ 

 

1.1 Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa 

lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja ja metsästysseuran sääntöjä sekä 

naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia 

1.2 Kaadettavaksi anottavien hirvien lukumäärä sopeutetaan alueen hirvikannan 

vuosituottoon, hirvitutkimukseen ja luvanmyöntäjän suosituksiin sekä 

maa- ja metsätalouden ja tieliikenteen vahinkomääriin. 

1.3 Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta eli seurueen jäsenillä 

on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet, ellei seuran saannoissa toisin 

määrätä. 

1.4 Seuran hirvenmetsästyssääntö käsitellään ja vahvistetaan vuosittain vuosi- tai 

syys/kesäkokouksessa ja se saatetaan kaikkien seurueen jäsenten tietoon 

ennen metsästykseen ryhtymistä. 

 

1.5 Hirvenmetsästyssääntö ei koske kolarihirvien jäljittämistä ja (päivitys 

16.8.2004) loukkaantuneen hirvieläimen lopettamista ja niiden lihanjakoa. 

Näiden osalta noudatetaan voimassa olevaa Suomen metsästyslakia ja 

asetuksia tai muuta lainsäädäntöä sekä poliisiviranomaisten ohjeita. 

Kolarihirvet ja niiden jäljittäminen sekä lopettaminen ovat 

metsästysseuratoiminnan ulkopuolista palvelu ja talkootoimintaa. 

 

1.6 Hirvenmetsästyssääntö on käytössä myös valkohäntäpeurajahdissa. 

(päivitys 8.8.2016) 

 
 

2 METSÄSTYSMAAT, YHTEISTOIMINTA 

 

2.1 Seurueen metsästysmaiden vuokrauksesta vastaa johtokunta tai sen 

erikseen valtuuttamat seuran jäsenet. 

2.2 Metsästysmaista pidetään ajan tasalla olevaa kartastoa, joka on 

myös seurueen käytössä. 

2.3 Seura voi erillispaatoksin ja erillissopimuksin kuulua 

hirvenmetsästyksen ns. yhteislupaan. 
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3 KAATOLUVAT 

 

3.1 Kaatolupa-anomuksen tekemisestä vastaa seuran johtokunta tai sen erikseen 

valtuuttamat seuran jäsenet, hirvijaosto tai hirviseurueen johto. 

3.2 Kaatolupa-asioista seuran puolesta neuvottelevat lupa-anomuksen 

käsittelijän, luvan myöntäjän ja mahdollisten yhteislupakumppaneiden 

kanssa seuran nimenkirjoittajat tai vuosikokouksen tai johtokunnan tehtävään 

nimeämät jäsenet tai seurueen metsästyksenjohtaja. 

 

4 OSALLISTUMISOIKEUS JA SEURUEEN MUODOSTAMINEN 

 

4.1 Hirvenmetsästykseen osallistumaan oikeutettuja ovat kaikki seuran jäsenet, 

ellei seuran saannoissa ole muuta jäsenyyslajiin liittyvää erikoisehtoa. 

4.2 Seuran hirviseurue muodostetaan, ellei seuran saannoissa muuta todeta, 

vuosittain seuran yleisen vuosi- tai kesä/syyskokouksen yhteydessä. 

4.3 Hirviseurueeseen liittyminen tapahtuu maksamalla vuosittain päätettävä 

osallistumismaksu seuran tilille, määräaikaan mennessä tai muulla erikseen 

sovitulla tavalla. 

4.4 Ampujana metsästykseen osallistuvalla jäsenellä tulee olla suoritettuna 

voimassa oleva ampumakoe. 
 

5 METSÄSTYKSEN JOHTO JA MUU TEHTÄVÄJAKO (11.8.2014) 

 

5.1 Seuran hirvenmetsästyksen johtajan ja tarvittavan määrän varajohtajia 

valitsee vuosittain, seuran saannoista ja käytännöstä riippuen seuran vuosi tai 

kesä/syyskokous seuran johtokunta tai hirvijaosto tai muodostettu 

hirviseurue. Jahtipäälliköillä on oltava riistanhoitomaksu suoritettuna  

( metsästäjän tutkinto) 

 

5.2 Hirviseurueen tarvitsemat muut toimihenkilöt (esim. sihteeri, passilohkojen 

vetäjät, saaliinkäsittelijät, jälkitunnustelijat, tilastojen pitäjät, jne.) seurue 

valitsee keskuudestaan. 

 Saalinkäsittelijöiden johtajan tehtävät (päivitys 14.8.2006 ja 11.8.2014) 
▬ Vastaa saaliin käsittelystä kaikilta osin, seurueen päättämällä tavalla 

▬ Vastaa tiedottamisesta, sovitulla tavalla (esim. tekstiviesti 

matkapuhelimeen) 

▬ seurueen jäsenten matkapuhelinnumeroista metsästyksen johto tekee 

luettelon jahtiohjeisiin 
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5.3 Seurueen kokoontumisista ja niissä tehdyistä päätöksistä pidetään kirjaa 

metsästyksenjohtajan johdolla. 

5.4 Metsästyskauden tapahtumat ja havainnot kirjataan tilastointia, seuran 

vuosikertomusta, riistalaskentaa ja sidosryhmien tarpeita sekä seuran omaa 

arkistointia varten 
5.5 Hirvieläinten metsästyksenjohtajan tärkein tehtävä on turvallisen 

metsästystapahtuman suunnittelu. Hän antaa metsästykseen osallistuville, 

mieluiten kirjallisesti, tarvittavat määräykset metsästyksestä ja siinä 

noudatettavista turvallisuustoimenpiteistä. 

5.6 Metsästyksenjohtajan on suunniteltava passipaikat siten, ettei ampumisesta 

aiheudu vaaraa muiden turvallisuudelle tai omaisuudelle. Metsästykseen 

osallistuvat saavat vaihtaa passipaikkaa ja poistua passista vain 

metsästyksenjohtajan luvalla. 

5.7 Metsästykseen osallistuvat ovat velvollisia noudattamaan 

metsästyksenjohtajan antamia määräyksiä. Metsästyksenjohtaja saa kieltää 

metsästykseen osallistumisen henkilöltä, joka ei noudata annettuja 

määräyksiä 

5.8 Metsästyksenjohtajalla ei ole varsinaista velvollisuutta tarkastaa 

riistanhoitomaksun ja ampumakokeen suorittamista, mutta hänellä on oikeus 

pyytää nähtäväkseen kyseiset asiapaperit. Jos henkilö ei esitä asiapapereita, 

voi metsästyksenjohtaja kieltää henkilöltä metsästykseen osallistumisen. 

5.9 Ampuma-aseen hallussapitoluvan esittämistä metsästyksenjohtaja ei voi 

vaatia. Jos asiapapereissa ilmenee myöhemmin puutteita, metsästäjä vastaa 

yksin seurauksista 

 

6 METSÄSTYKSEN ALOITTAMINEN JA 

METSÄSTYSKÄYTÄNNÖT 

 

6.1 Metsästyskauden aloittamisesta päätetään seurueen perustavassa 

kokouksessa ja ajankohta tiedotetaan kokouksesta poissa olleille seurueen 

jäsenille. 

6.2 Ns. yleisiä seurueen metsästyspäiviä ovat hirvenmetsästyskauden 

viikonvaihteet (la-su). Muina päivinä tapahtuvasta metsästyksestä päättää 

metsästyksen johtaja. 

6.3 Hirvikoirien käytöstä ja käyttövuoroista sovitaan hyvissä ajoin etukäteen. 

Tulkintatilanteet ratkaisee metsästyksenjohtaja tasapuolisuutta noudattaen. 
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7 OSALLISTUMISVELVOLLISUUS 

 

 

7.1 Hirviseurueen jäsenten velvollisuudesta osallistua metsästykseen   

ns. yleisinä metsästyspäivinä päätetään hirviseurueen vuosittaisessa 

perustavassa kokouksessa. Seurueen jäsenet ovat velvollisia osallistumaan 

myös metsästykseen liittyviin oheistoimintoihin. 

7.2 Metsästykseen liittyviksi oheistoiminnoiksi näissä luetaan mm. 

saaliinkäsittelyyn liittyvät toimet, välinehuolto, saaliinkäsittelypaikan ja 

metsästysmajan puhtaanapito ja hoito, passipaikkahuolto sekä peijaiset 

valmisteluineen. 

7.3 Seurueen jäsenten poissa oloista yleisistä metsästyspäivistä päätetään 

seurueen perustavassa kokouksessa. 

 

 

8 HIRVIELÄINTEN METSÄSTYKSESSÄ KÄYTETTÄVÄT   

VARUSTEET (11.8.2014) 

 

Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja 

metsäpeuran metsästyksessä metsästykseen osallistuvien on käytettävä 

oranssinpunaista tai oranssia päähinettä tai päähineen suojusta ja 

ylävartalon peittävää vaatetta. Oranssia tai oranssinpunaista väriä on oltava 

vähintään kaksi kolmasosaa vaatteen ja päähineen näkyvästä pinta-alasta. 

 

 

 

9 AMPUMATAITO / SAALIINKÄSITTELY (11.8.2014) 

 

Jokaisella ampujana metsästykseen osallistuvalla on velvollisuus hankkia 

riittävän ampumataidon lisäksi riittävä valmius saaliin käsittelyvaiheisiin. 

 

Ellei metsästyksenjohtaja toisin määrää, ampujan on suoritettava 

kaatolaukauksen jälkeen saaliin pistäminen. 

 

Saalista tai sen arvoa ei tule vaarantaa tarpeettomasti ampumalla, 

taitamattomalla armonlaukauksella -silla, epähygienialla tai muulla tavalla. 
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Jokainen seurueen jäsen on velvollinen osallistumaan saaliin käsittelyyn. 

Hirviseurue määrittää seurueen jäsenten osallistumisvelvoitteen 

hirvenlihojen käsittelyyn ja paloitteluun. 
 

10 HAAVOITTUMISTILANNE (11.8.2014) 

 

10.1 Ampujan tulee aina seurata tarkkaan käyttäytyminen siihen 

ammutun laukauksen jälkeen. 

10.2 Mikäli hirvi ei kaadu ampujan näkö- tai kuuloetäisyydelle, tämän 

tulee: 

 

 Ilmoittaa ennakolta sovitulla tavalla tilanteesta 

metsästyksenjohtajalle 

 Merkitä tarkoin ja selvästi oma paikkansa laukaisuhetkellä 

 Merkitä tarkoin ja selvästi hirven sijainti ampumishetkellä 

 

10.3 Mikäli metsästyksenjohtaja ei ole toisin määrännyt, ampuja saa 

seurata haavoitetun hirven jälkiä, ne merkiten ja sotkematta, enintään 

150 metriä. Ammutun hirven jäljille lähteminen on aina ilmoitettava 

vieruspasseille. 

Löydetyille verijäljille on hyvä tapa pudottaa merkkejä, esim. valkoisen 

paperinenäliinan palasia. 
 

11 KAATAJAMÄÄRITYS 

 

11.1 Tulkintatilanteissa hirven kaatajaksi nimetään henkilö, joka on 

todennäköisimmin ampunut siihen ensimmäisenä tappavan osuman. 

Sellaiseksi katsotaan laukaus, joka normaalisti tappaa eläimen 

kahdessa tunnissa osumasta. 

11.2 Tulkintatilanteissa kaatajan nimeämisen tekee metsästyksenjohtaja 

kuultuaan kaikkia tapahtuman osapuolia ja muita todistajia. 

11.3 Tulkintatilanteissa kaatajiksi on nimettävissä useampikin henkilö, 

jotka jakavat kaatajalle kuuluvan saalisosuuden keskenään. 
 

 

 

 

 



 HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNTÖ 6 (11) 
 
 
 
 

 

12 SAALIINJAKO 

 

12.1 Kaadetun hirvennahka, pää mahdollisine sarvineen kuuluvat 

metsästysperinteiden mukaisesti hirvenkaatajalle, pois lukien 

metsästysvieraat, joiden osuudesta sovitaan etukäteen. 

12.2 Kaadetusta hirvestä toimitetaan kunnolliset paistitarpeet sille 

maanomistajalle, jonka omistamalle vuokramaalle hirvi kaatui. Pois-

lukien seurueessa mukana olevat. Tämä ns. kiitospala voidaan korvata 

myös muulla seuran perinteisellä tavalla. 

12.3 Lihanjako tapahtuu seurueen täysivaltaisten jäsenten kesken  

tasaosuuksin, (tarvittaessa paketit arvotaan). Metsästysvieraiden 

saalisosuuksista päätetään ennen vieraan metsästyksen aloittamista. 

Sisä- ja ulkofileet jaetaan seurueen päättämällä tavalla (päivitys 

14.8.2006). 

 

13 RIKKOMUSSEURAAMUKSET, ERIMIELISYYSRATKAISUT 

 

13.1 Metsästyksenjohtaja ilmoittaa metsästyksen yhteydessä tapahtuneista 

metsästyslainsäädännön rikkomisista viranomaisille. Hänen 

velvollisuutensa on huolehtia myös muista säädösten edellyttämistä 

ilmoitusvelvollisuuksista. 

13.2 Seuran saantojen, tämän metsästyssäännön, hyvien metsästystapojen 

tai metsästyksenjohtajan ohjeiden ja määräysten rikkomisen 

käsittelevät välittömästi metsästyksenjohtajat yhdessä. 

13.3 Seurueen jäsenten kesken mahdollisesti syntyvät erimielisyydet on 

saatettava metsästyksenjohtajien tietoon, joiden puolestaan tulee 

toimia välimiehinä ja maarata erimielisyyksille ratkaisumalli 

mahdollisimman nopeasti. 

13.4 Rikkomuksista seurueen jäsenille määrättävien seuraamusten tulee 

olla perusteltuja ja kohtuullisia. 
 
 

14 PEIJAISET, LIHANJAKO MAANVUOKRAAJILLE 

 

14.1 Peijaiset ovat yksi tapa kiittää metsästysmaiden vuokraajia seuran 

toimintamahdollisuuksista. Peijaistapahtumalla edistetään ja lujitetaan 

seuran/seurueen ja maanomistajien sekä muiden sidosryhmien välistä 

yhteistoimintaa 

14.2 Peijaistapahtuman järjestämiseen ja peijaisiin osallistumisvelvollisia 

ovat mahdollisuuksien mukaan kaikki seurueen jäsenet. 
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14.3 Peijaisryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä seuran johtokunnan, 

metsästyksen johtajiston ja hirviseurueen kanssa. 

14.4 Seurueen perustavassa kokouksessa päätetään mahdollisesta 

maanvuokraajille jaettavasta hirven lihasta ja määrästä. Poislukien 

seurueessa olevat. Päätöstä tehdessä otettakoon huomioon 

kaadettavien hirvien määrä. 
 

15 KUSTANNUKSET 

 

15.1 Hirviseurueen kulut ja kulujen rahoitus ovat osa seuran varainhoitoa 

ja kirjanpitoa. 

15.2 Hirviseurueen kulujen yhteismäärä jaetaan tasan seurueen jako 

osuuksilla olevien jäsenten kesken. (Osallistumismaksu) 

15.3 Hirviseurueen kulut muodostuvat mm. seuraavista menoeristä: 

 lupamaksut 

 yhteishankinnat 

 peijaiskulut 

 pelkkien hirvimaiden vuokrakulut 

 muut kulut 

15.4 Mahdolliset seurueen tuotot otettakoon huomioon osallistumismaksua 

määriteltäessä. 

15.5 Metsästysseura voi tukea erillispäätöksin hirviseuruetta esim. 

peijaiskulujen kattamisessa osana maanomistajille ja muille 

paikkakuntalaisille suuntautuvaa suhdetoimintaa. 

 

16 YHTEISTOIMINTA 

 

16.1 Seuran mahdollisesta osallistumisesta naapuriseurojen kanssa 

yhteiseen kaatolupaan (ns. yhteisanomus) päätetään vuosittain seuran 

vuosikokouksessa. 

16.2 Jos, yhteisluvalla metsästävien osapuolten välillä on kirjallisena 

erillinen yhteistoimintasopimus, sen sisältö saatetaan seurueen 

jäsenten tietoon. 

 

17 METSÄSTYSVIERAAT (11.8.2014) 

 

17.1 Hirviseurue voi ottaa jahteihinsa metsästysvieraita. Päätöksen 

vieraiden ottamisesta voi tehdä joko seura, seuran johtokunta tai 

hirviseurue. 
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17.2 Metsästysvieraiden osalta paatokset jahtijärjestelyistä tekee 

hirviseurue. 

17.3 Vieraiden isännyydestä sekä metsästykseen ja metsästyssääntöihin 

perehdyttäjistä päätetään ennen vieraan metsästyksen aloittamista. 

17.4 Vierailta perittävistä maksuista päättää seuran vuosikokous tai seuran 

johtokunta taikka jommankumman valtuuttama hirviseurue. 

17.5 Uroshirven kaadosta metsästysvieraalta peritään maksu per hirven 

sarvipiikki. Seuran vuosikokous tai seuran johtokunta taikka 

jommankumman valtuuttama hirviseurue määrittää maksun. 
 

18 METSÄSTYSSÄÄNNÖN TUNTEMUS 

 

18.1 Jokainen seurueen jäsen ja metsästysvieras on velvollinen 

perehtymään vuosittain vahvistettavaan metsästyssääntöön ja 

noudattamaan sitä. 

18.2 Tämä metsästyssääntö jaetaan seurueen jäsenille ja metsästysvieraille 

kirjallisena ennen metsästyksen aloittamista kuittausta vastaan. 

 

METSÄSTYSSÄÄNNÖN VUOSITTAISET VAHVISTUSPÄIVÄT 

 

Vahvistuspäivä Vahvistuspäivä Vahvistuspäivä 

13.8.2001 8/2007 8/2013 

12.8.2002 8/2008 11.8.2014 

18.8.2003 8/2009 8.8.2015 

16.8.2004 8/2010 8.8.2016 

16.8.2005 8/2011  

14.8.2006 8/2012  

 

 

 
 
TURVALLISUUS YM. OHJEET 
 
 Pukeudu metsästyslain edellyttämällä värisävyllä (oranssinpunaista tai 

oranssia); lakki, liivi 
 
 Ilmoita välittömästi (ajon päätyttyä) kadonneesta vieruskaverista, tai jos 

poistut kesken metsästyksen. (metsästyksenjohtajille) 
 
 Ajomies, noudata saamiasi ajonjohtajien ohjeita. Kulje rauhallisesti seuraten 

"vitjan" kulkua. Suojaudu ammunnan alkaessa maastoa hyväksikäyttäen. 
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 Huolehdi aseesi kunnosta ja kohdistuksesta ennen metsästyksen alkua. 
 
 Ampujan ampumakoe, metsästyskortti ym. lain edellyttämät asiapaperit 

tarkastetaan metsästysjohdon toimesta metsästyksen aloitus päivänä, 
muulloin jokainen vastaa itse papereiden mukana olosta. Aseenkantoluvasta 
ampuja vastaa itse. 

 
 Huolehdi, että patruunat ovat hirvenmetsästykseen soveltuvat. 
 
 Ase oltava lataamatta suojuksessa; ajoneuvossa, tiellä (numeroidut), 

liikuttaessa alueella mihin ei ole metsästysoikeutta. 
 
 Lataa ja tyhjennä aseesi patruunoista passipaikalla. 
 
 Passipaikalla, varmista passikaverisi sijainti, Älä liiku tai vaihda paikkaa 

kesken metsästyksen. 
 
 Huomioi miten passilinja kulkee kauempana maastossa! 
 
 Ampuminen etumaastoon on sallittua silloin, kun ampuja on maaston laadun 

ja ajoketjun etäisyyden perusteella täysin vakuuttunut, etteivät ajomiehet ole 
vaarassa. 

 
 Ampuminen etumaastoon on kielletty ajomiesten ollessa näkyvissä, 

koiranohjaajan ollessa passituksen sisäpuolella tai olet havainnut maastossa 
muita liikkujia, joista ilmoitettava passikavereille välittömästi. 

 
 Ampuminen voidaan suorittaa turvallisuutta noudattaen "takakäteen" hirven 

ohitettua passi linjan. 
 
 Laukauksista ensimmäinen on tärkein 
 
 Ammu vain omalta sektoriltasi, ei kaverin edestä. 
 
 Ollessasi turvallisuudesta tai muusta syystä epävarma ÄLÄ AMMU! 

 
VARUSTAUDU REHDILLÄ REIPPAALLA METSÄSTYSMIELELLÄ 
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Haavakkotilanteen ensi toimenpiteet: 
 
Ampuja 
 
• Merkkaa tarkasti ampumapaikkasi maastoon 
• Havainnoi tarkasti ampumakulma, osuman paikka, kuuntele mahdollisia rutinoita 
ym. 
• Mahdolliset löydökset ampumapaikalta, karvoja, luunsiruja, verta. 
• Ennen kuin lähdet jäljestämään ilmoita vieruspasseille, johtajalle (max 150 m) 
 
Ajomiehet 
 
• Laukausten kuultua havainnoi mitä, missä? 
• Ole valmis kokoontumaan ilmoitettuun paikkaan 
• Välitä tietosi johtajalle (ajomiesten johtajalle, varajohtajille tai johtajalle ) 
 
Johtaja 
 
• Tilannearviointi saamiesi tietojen pohjalta 
• Passitukset poistumisväylille 
• Ohjeet lähialueen tarkistamiseksi 
• Teiden tarkistamiset 
 
• Suunnittele koiran käyttö 
• Tarvittaessa ota yhteyttä naapuriseuraan 
• Tee tarvittaessa ilmoitukset viranomaisille 
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Liite: Hirvien tunnistus ja 

ampumakulmat

 


