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s.2
22 §
Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet
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.
Edellä 1 momentissa säädetty vaatimus ei kuitenkaan koske metsästäjää, joka metsästää rakennelman suojasta.
Asetuksen 22 §:n estämättä saa punaista päähinettä ja vaatetta
käyttää 31 päivään tammikuuta 2014 saakka.
- metsästyskortti, aseenkantolupa ja ampumakoetodistus pidettävä
aina metsällä mukana.

s.3

Turvallisuus!
• Metsästys ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisille tai
omaisuudelle (ML 20 §)
– vhf:llä ilmoitus alueella liikkuvista ihmisistä

• Ilman lupaa ei saa ampua 150 metriä lähempää
asuttua rakennusta (ML 25 §)
• Riistaeläintä ei saa ampua yleisen tien (maantie)
tai rautatien yli eikä riistaeläimen tai ampujan
ollessa tällaisella tiellä (ML 25 §)
• 90 asteen sääntö viereiseen passiin/tiehen nähden
• Aseet lataamattomana pussissa tai lukot auki ajon
päätyttyä, saalista vedettäessä ja tauoilla
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Turvallisuus!
Ampumasektori

Kielletty
sektori
90°

Kielletty 90°
sektori

Ampumasektori

Passiin asettuessa selvitä itsellesi (ja merkitse)
naapuripassien sijainti ja kielletyt ampumasuunnat!
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s.6

s.7

Ajomies/koiranohjaaja
• Muista, että ollet mukana jahdissa, jota pelataan kovin
panoksin ja lain määräämin säännöin.
• Noudata tinkimättä niitä ohjeita, joita johtajat ja ajon vetäjät
antavat.
• Pyri säilyttämään oikea suunta (usko kompassia)
ja nopeus tarkkailemalla ja pitämällä yhteyttä vierustovereihin.
• Kulje maastossa tarkkaillen kaikkia hirvien jättämiä jälkiä,
jotta pystyt tarvittaessa selvittämään mitä näit.
• Suorita ajo loppuun ja siirry sitten vasta kokoontumispaikalle.
• Ajomiehia koskevat samat lainalaisuudet heidän ampuessaan
ajossa hirveä kuin passimiestä.
• Mikäli koira saa haukun, ajoketju pysähtyy ja jatkaa matkaa
luvan saatuaan.
• Haukulle mennään vain jahtipäällikön luvalla.
•MITÄÄN YKSIN METSÄSTYSTÄ EI SALLITA.

s.s.8
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Passimies
•Muista, että metsästyksen johtaja on lain mukaan vastuussa
edesottamuksistasi metsästyksessä.
•Passipaikalle tultuasi muista turvallisuusnäkökohdat
ja käsittele asetta aina huolellisesti.
•Selvitä itsellesi sallitut ja kielletyt ampumasuunnat ja naapuripassien sijainti.
•Kuuntele ja katsele – niin hirvikin tekee.
•Pysy ehdottomasti määrätyllä passipaikalla.
Poistumalla passipaikaltasi vaarannat itsesi ja toisten turvallisuuden.
•Arvioi valmiiksi etäisyyksiä sallittuhin ampumasuuntiin,
näin ratkaisun tekeminen ampumatilanteessa helpottuu.
•Aseesi saa olla ladattuna ainoastaan passipaikallasi.
•Ampuminen ajoketjun suuntaan on sallittua ainoastaan
siihen saakka kunnes ajoketju on varmuuslinjan takapuolella.
Tiedosta ajomiesten tulosuunta ja aika.
Pyri varmistamaan, että myös viereiset metsästäjät tietävät sijaintisi.
•Ampuminen tapahtuu aina omalla vastuullasi.

Hirvi näkyvissä
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•Ammu vain sellaista hirveä mitä kaatolupa edellyttää ja mistä muuten on sovittu.
Naaras, jota vasa seuraa ei saa ampua.
•Mieti etukäteen miten toimia ampumatilanteessa. Muista turvalliset ampumasektorit.
•Ammu vasta sitten kun olet varma hyvän osuman saamisesta ja turvallisesta
ampumasuunnasta. Jos vähäkin epäröit jätä ampumatta.
•PANE TARKOIN MERKILLE HIRVEN SIJAINTI
JA KÄYTTÄYTYMINEN LAUKAISUHETKELLÄ
•Jokaista ammuttua laukausta on pidettävä kaatolaukauksena (osumana)
kunnes asiat on selvitetty. Ammu uusi laukaus vain jos se on tarpeellista ja
olosuhteet sen sallivat. Turhassa räiskimisessä unohtuvat turvallisuusasiat.
•Kaadolle mennään sovitun mallin mukaisesti.
•Haavakkoa ei saa lähteä yksin seuraamaan
ja johtaja määrää miten tilanteessa edetään.

Aseen kanssa naapurin maalla
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”Metsästysasetta ei saa ilman luvallista tarkoitusta
tai metsästysoikeuden haltijan suostumusta
kuljettaa muutoin kuin lataamattomana
suojuksessa sellaisella alueella, jolla henkilöllä ei
ole metsästysoikeutta tai –lupaa.”
• Ei koske metsästysalueeseen rajoittuvaa
maantietä = yleinen tie
• Huomio myös vesialueet
• Lupa naapurialueen metsästyksenjohtajalta
© Suomen riistakeskus
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Hirven osuma-alueet eri asennoissa
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Jokaisen tulee muistaa
•Pisin suositeltava matka jolta hirven voi ampua on 70-100 m
•Tarkastele näköpiiriin tulevaa hirveä rauhallisesti ja hätäilemättä.
•Ammu vain kun hirvieläin selvästi näkyvissä.
•Säilytä malttisi tähtäyksen ja laukauksen aikana.
•Huomioi laukauksen jälkeen hirven käyttäytyminen ja pakenemissuunta.
Erkaneeko vasa emästä?
•Varaudu äkillisesti kaatuneen hirven ylösnousuun ja pakoon.
•Kun hirvi kaatuu ammu armonlaukaus, mikäli tarpeellista.
Älä ammu armonlaukausta, jos koira on hyvin lähellä.
Laukaus saattaa vaurioittaa koiran kuuloa
•VARMISTA ASE
•Pistä hirvi ja aloita suolistuksen valmistelut, pyydä apua tarvittaessa.
•Ampumisen jälkeen ilmoita rauhallisesti mitä ammuttu ja lopputulos.
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Yleisiä turvallisuusohjeita
• Aseen käsittely alkoholin vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty.
•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.
•Ajoneuvoissa ase kuljetetaan asepusissa.

•Passimiehen on tiedettävä aina viereiset passit, passilinja ja ajon tulosuunta.
•Noudatetaan voimassa olevia liikennesääntöjä liikuttaessa jahdissa,
varsinkin autojen parkkeeraaminen.

