
 

HIRVEN/PEURANMETSÄSTÄJÄN TURVALLISUUSOHJEET     

    

VALMISTAUTUMINEN JA KÄSKYNJAKO  
• Noudata aina metsästyksenjohtajan antamia ohjeita. 
• Jokainen vastaa viime kädessä itse tekemisistään tai tekemättä jättämisistään. 
• Ota mukaasi: 

- Lain mukaiset oranssinpunaiset tai oranssit liivit tai takki sekä päähine 
- Voimassa oleva metsästyskortti 
- Todistus suoritetusta ja voimassaolevasta ampumakokeesta 
- Aseen hallussapitolupa 

• Kohdista aseesi käyttämillesi hirvilaillisille patruunoille ennakolta. 
• Riittävä määrä rataharjoittelua kuuluu jokaisen metsästäjän velvollisuuksiin. 
• Varmista jo kotoa lähtiessäsi että aseesi on käyttökuntoinen, toisin sanoen ehjä eikä piipussa ole esteitä. 

 

ASEENKÄSITTELY LIIKKUVASSA METSÄSTYKSESSÄ  
• Lataa ase vasta metsästyksen alkaessa, suuntaa piippu turvalliseen suuntaan, lataa ja varmista ase. 
• Älä lataa asetta, jos koira on kytketty sinuun. 
• Liikkuessasi maastossa, tarkkaile piipun suuntaa: 

- Älä osoita muita missään tilanteissa. 
- Älä päästä piippuun lunta, maata tms. 

• Maastossa liikkuessasi poista patruunat aseesta aina, kun on mahdollisuus vaaratilanteeseen, aitojen ja 
ojien ylitys, tauot jne. 
• Poista patruunat myös kohdatessasi muita maastossa liikkujia ja kerro heille aikeistasi ja seurueesi 
koosta, kysy heiltä heidän liikkeistään, ole kohtelias. 
 
ASEEN KÄSITTELY JA TOIMINTA PASSIPAIKALLA  
• Varmistu aina, että aseesi on lataamaton muualla kuin passipaikassa. 

- Saavu passiin niin, että patruuna on poissa pesästä ja lukko auki. 
- Kun poistut passista, poista patruuna pesästä ja jätä aseen lukko auki. 
- Tarkista lataamattomuus aina uudelleen, kun nostat aseen autoon. 
- Kuljeta asetta autossa aina lataamattomana suojuksessaan. 

• Varmistu, että olet oikeassa passipaikassa. 
• Varmista heti aluksi näköhavainnolla naapuripassien sijainti. 
• Ota rutiiniksi suunnitella huolella missä on tämän passipaikan turvallinen ampumasektori. 

- Turvallisella ampumasektorilla on riittävä vara viereisiin passimiehiin ja turvallinen tausta. 
- Paina mieleesi turvallisen ampumasektorin rajaavat maastomerkit. 
- Huomioi kimmokevaara, luodin lentoradan tulee olla aivan esteetön. 

• Huomioi mahdollisen koiran sijainti. 
• Ammu riistalaukaus vasta, kun olet varma siitä mitä tähtäät. 
• Muista kimmokevaara myös riistalaukauksessa: 

- Älä koskaan ammu tiheikköön. 
• Passista ei poistuta ilman metsästyksenjohtajan lupaa. 
• Älä mene haukulle ilman jahtipäällikön lupaa. 
• Vältä turhaa radioliikennettä. 
 
AMPUMINEN 
• Odota, että metsästyksen johtaja antaa ilmoituksen ajon alkamisesta tai ampumaluvasta. 
• Ampuminen on sallittua vain passipaikalla ja siellä vain ampumasektoreiden suuntaan. 
• Alaspäin suuntautuva laukaus – esimerkiksi jahtitornista tai -lavalta ammuttu – on aina turvallisin. 
• Huomioi mahdollisen koiran sijainti. 
• Ampumatta jättäminen ei koskaan ole häpeä. 
• Ammu vain sellaista hirveä, mitä kaatolupa edellyttää tai mistä on etukäteen sovittu. 
• Ilmoita HETI metsästyksenjohtajalle mitä olet ampunut. 
• Kaadolle ei saa mennä ilman erillistä lupaa eikä ajometsästyksessä ennen ajon loppua. 
• Kaadon jälkeen tilanne on ”kuumin”, tarkista ja varmista, että oma ja myös jahtitoverisi ase on lataamaton. 
• Jos eläin ei kaadu näköetäisyydelle, älä lähde pakenevan hirven perään.  
• Tee tarkat havainnot osumasta ja ammutun hirven käyttäytymisestä laukauksen jälkeen. 
• Metsästyksenjohtaja ilmoittaa ajon jälkeen kokoontumispaikan ja ohjeet jäljityksen aloittamisesta. 


