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22 §

Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet

Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntä-
peuran ja metsäpeuran metsästyksessä metsästykseen osallis-
tuvien on käytettävä oranssinpunaista tai oranssia päähinettä tai 
päähineen suojusta ja ylävartalon peittävää vaatetta. Oranssia tai 
oranssinpunaista väriä on oltava vähintään kaksi kolmasosaa vaat-
teen ja päähineen näkyvästä pinta-alasta.

Edellä 1 momentissa säädetty vaatimus ei kuitenkaan koske met-
sästäjää, 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.



© Suomen riistakeskus 

• 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 

Turvallisuus! 
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Ampumasektori 

90° 

90° Kielletty 
sektori 

Kielletty 
sektori 

Turvallisuus! 

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

Ampumasektori 









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. 8
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Aseen kanssa naapurin maalla 

”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 







• 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.



TURVALLISUUS HIRVIJAHDISSA 
EDELLYTTÄÄ, ETTÄ JOKAINEN 
NOUDATTAA EHDOTTOMASTI 

KAIKKIA VAATETUKSESTA, 
ASEEN KÄSITTELYSTÄ JA 

JAHDISSA KÄYTTÄYTYMISESTÄ 
ANNETTUJA OHJEITA !
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