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Saamamme palautteen mukaan 
naiset haluavat tietää perus-
asioita metsästysaseista. Vaikka 
naisetkin yhä enenevässä mää-
rin harrastavat metsästystä, 
aseet ovat heistä monelle edel-
leen täysi mysteeri. Monelle mie-
hellekin toki. 

Metsästyksessä käytetään niin 

sanottuja pitkiä käsiaseita, joissa 
on vähintään 40 sentin piippu. 

Pistoolit, jotka mahtuvat 
vaikkapa taskuun, ovat lyhyitä 
käsiaseita. Niitä ei saa metsäs-
tyksessä käyttää kuin eläimen 
lopettamiseen. 

Kivääri ja haulikko ovat pitkiä 
metsästyskäsiaseita. Ne voivat 
näyttää päällisin puolin hy-
vinkin samanlaisilta. Niissä on 

olkaa vasten tuettava tukki ja 
pitkä piippu. Aseiden toiminta-
periaatteiden välillä on kuiten-
kin merkittävä ero. 

Kiväärillä ammutaan yksittäi-
siä luoteja, eli lyijy -tai teräsmö-
tiköitä ja siinä voidaan käyttää 
kiikaria tähtäämistä helpotta-
maan. 

Haulikolla ammutaan kertalau-
kauksella ilmaan, käytetystä 

patruunasta riippuen, kymme-
niä, satojakin pieniä, läpimital-
taan 2–9-millisiä kuulia. Kuulia 
sanotaan hauleiksi, josta nimi 
haulikkokin tulee. Haulikossa ei 
kiikaria tarvita. 

Kiväärillä ammutaan luoti tar-
kasti kauas, esimerkiksi puussa 
istuvaan lintuun. 

Haulikon haulisuihku leviää 
ilmojen teillä laajalle alueelle ja 
sillä on helpompi osua lähellä 

nopeasti liikkuvaan riistaeläi-
meen. Hauliparven tyypillinen 
maali on vaikkapa lentävä sorsa.

Kiväärien ja haulikkojen 
piipun läpimittaa kuvataan 
kaliiperilla. Kaliiperi voidaan 
tässä yhteydessä unohtaa, sillä 
mittayksikköä käytetään seka-
vasti. Jäljempänä mainitaan esi-
merkkejä eri aseiden piippujen 
sisäläpimitasta millimetreinä 
ilmaistuna.

Tuliaseiden lisäksi jousellakin 
metsästetään. Jousella ammu-
taan tietenkin nuolia.

Taljajousella ja perinteisen 
näköisellä pitkäjousella metsäs-
tetään muun muassa lintuja, ket-
tuja, majavia ja kauriita. Metsäs-
tysjousen on oltava tehokas ja 
nuolen sellainen, että sen osuma 
on heti tappava. Jalkajousta eli 
varsijousta ei saa metsästykses-
sä käyttää.

Metsästysaseiden

Kaleva
Eviran mukaan metsästyskoirat 
voivat välittää hirviekinokokki-
loisen ihmiseen. Tartunnat voi-
daan estää metsästyspaikkojen 
teurastusjätteiden huolellisella 
käsittelyllä.

Ihminen voi saada tartunnan 
hirviekinokokkiloisen madon 
munista, joita on esimerkiksi 
loista kantavan koiran turkissa. 
Ihmisessä munista voi kehittyä 
keuhkoihin toukkarakkuloita, 
jotka vuosien kuluessa kasvavat 
hitaasti hyvinkin suuriksi ja vai-
keasti hoidettaviksi ennen vaka-
vampia oireita.

Paras tapa estää ekinokokki-
tartuntoja on hävittää metsästys-
paikkojen teurasjätteistä hirvien 
keuhkot niin, etteivät koirat ja 

petoeläimet pääse niitä syömään. 
Keuhkojen loisrakkulat voivat 

olla pieniä, syvällä keuhkossa ja 
hankalasti havaittavissa.

Loisen ydinesiintymisalue on 
Kainuu. Lisäksi sitä tavataan Itä-
Lapissa, lähinnä Sallassa sekä 
Kuusamossa ja Pohjois-Karjalassa.

Erityisesti näillä alueilla on 
huolehdittava hirvien teuras-
jätteistä asianmukaisesti. Myös 
muualla Suomessa on syytä 
välttää hirvien keuhkojen syöt-
tämistä koirille.

Metsästyskoirat tulisi myös 
lääkitä sekä hirvikauden alussa 
että lopussa, jotta koira ei vie 
tartuntaa metsään eikä tuo sitä 
mukanaan kotiin. 

Matolääkkeeksi pitää valita 
heisimatoihin tehoava valmiste.

Itämeren lohi on poliittinen, riitaa kylvävä kala.
Itse se ei sitä meressä tai kutujoessaan – jos sinne asti on 

onnistunut pääsemään –  tiedä, mutta maissa kalaparasta 
riidellään niin, että monelta järki meinaa lähteä, ja näemmä 
lähteekin.

Suuri osa Itämeren kuningaskalan, lohen, kannoista on 
uhanalaisia. Niitä pyydetään 
ja tapetaan merialueella 
sellaisella vimmalla, että 
heikommat lohikannat eivät 
sitä kestä. Siinä ei ole mitään 
epäselvää kai kenellekään.

Maa- ja metsätalousministe-
riö jakaa Itämeren suoma-

laisille ammattikalastajille vuotuisen lohenpyyntikiintiön. 
Ministeriön ajama ensi vuoden lupakiintiö (108 000) lohta – ja 
tämä on se osuus, jossa ministeriöllä on järki lähtenyt – on 
paljon suurempi kuin puolueettomien tutkijoiden määrittämä 
kestävän kalastuksen pyyntikiintiö. 

Eduskunnan suuressa valiokunnassa otettiin viime viikolla 
järki käteen ja päätettiin – vastoin maa- ja metsätalousministe-
riön kantaa – esittää maan hallituksen nimissä Itämerelle kiin-
tiötä, joka lähestyy Kansainvälisen merentutkimusneuvoston 
ICES:n suositusta (78 000 lohta).

Lopputulema oli kiistatta pettymys, kun EU-maiden maa-
talous- ja kalastusministerit päätyivät lopulta kokouksessaan 
pienentämään Suomen lohikiintiötä Itämeren pääaltaan ja Poh-
janlahden alueella vain kahdella prosentilla 106 253 loheen. 

Mutta suunta on oikea, ja viesti selvä kotimaassa ja muissa-
kin jäsenvaltioissa, jotka nyt sitoutuvat tarkastelemaan toimia 
heikkojen lohikantojen parantamiseksi.  

Lohen osuus ammattikalastajien kokonaissaaliista on ollut noin 
0,2 prosenttia. Heille on maksettu lohesta keskimäärin 
3,5 euroa kilolta.

Kutujoesta vapavälinein pyydetyn lohen kilohinta on helpos-
ti kymmenkertainen merestä pyydettyyn kilohintaan verrat-
tuna. Ja se raha jakaantuu kokonaisuutta silmällä pitäen paljon 
mielekkäämmin kuin se raha, joka menee ammattikalastajalle.

Tornionjoessa syntyy puolet Itämeren lohista. Jos lohta ei 
pyydetä merellä, se nousee jokeen lisääntymään ja houkuttelee 
jokivarteen tuhansia vapaa-ajan kalastajia. Eikä vapavälineillä 
hallitusti onkien lohta sukupuuttoon tapeta.

Jos joessa on paljon kutuvaelluksella olevaa kalaa, Itämeren 
lohikanta vahvistuu. Ja vapaa-ajan kalastajat tuovat Tornionjo-
kivarteen satoja työpaikkoja, vaurautta ja verotuloja.

Pienin askelin
lohta pelastamaan

”
Suunta on 
oikea ja viesti 
selvä kotimaas-
sa ja muissakin 
jäsenvaltioissa.”

Tällä erää
Jussi Lähdesmäki
jussi.lahdesmaki@kaleva.fi

TIETOKIRJA
Sauli Laaksonen: 
Metsästäjän terveysoppi.
Wazama media Oy.

Suomessa on metsästyksellä pit-
kät perinteet ja harrastajia run-
saasti, noin 300 000. Harrasta-
jajoukon voisi kuvitella tuntevan 
riistan metkuineen ja käsittely-
tapoineen. Valitettavasti totuus 
on toinen.

Kuusamolaisen riistaeläin-
ten terveydenhoitoon erikois-
tuneen eläinlääkärin Sauli 
Laaksosen juuri julkaisema 
tietokirja Metsästäjän terveys-
oppi herättää ensimmäiseksi 
kysymyksen: miksi tällaista tie-
tokirjaa ei ole oivallettu koota 
aiemmin?

Lähes 300-sivuinen tietokirja 
on pysäyttävä. Huolellisesti kir-
joitettu kirja hämmentää aluk-
si, koska lukija perehdytetään 
aiheeseen soluista alkaen. Tau-

titiedoiltaan kattavan teoksen 
henki valkenee nopeasti. Lop-
pua kohden ympyrä sulkeutuu, 
tekstillä ja kuvituksella opaste-
taan oikeaan riistan käsittelyyn 
ja tilaratkaisuihin.

Metsästäjän terveysoppi si-
sältää niin runsaasti tietoa koko 
riistaketjusta, että se vaatii myös 
lukijaltaan perehtymistä.

Maallikosta monimutkaisil-
ta tuntuvat käsitteet on avattu 
myös kansanomaisesti. 

Kirjan teksti on hiottua ja ulko-
asu palasteltu helposti omaksut-
tavaksi. 

Sairaista elimistä koottu laaja 
kuvitus on puistattavan puhut-
televa. Se avaa tehokkaasti, mil-
lainen joukko tauteja ja loisia 
uhkaa myös riistaeläimiä. 

Metsästäjille, luonto-ihmisille 
ja oppikirjaksikin sopiva teos 
laajentaa ajattelua, millainen 
yhteys luonnon ja ihmisten ter-
veydellä on.

Riistan terveydestä, tarttuvista 
sairauksista ja niiden välttämi-
sestä sekä riistan käsittelystä sy-
vällistä tietoa tarvitsevalla teos 
on erinomainen paketti.

Riistaa ruuaksi käsitteleville 
kirja antaa myös arvokasta taus-
tatietoa ja herättää varmuudella 
keskustelua koko perheessä.
Aimo Kajava

Pysäyttävä tietokirja metsästäjille
Jussi Lähdesmäki Kaleva
”Reppu ja reissumies, siinä var-
maan on sellainen pari, oli kyl-
mä tai vaikkapa vari, niin kumpi-
kin paikkansa ties.”

Vanhan laulun sanoissa on 
viisaus, joka pitää paikkansa 
tänäänkin. Jotta reppu on reis-
sumiehen tai -naisen kelpo 
kumppani, se kannattaa valita 
huolella.

Vaellusrinkka on iso ja tukeva-
na melko painava. Yleensä sen 
tilavuus on noin 60–70 litraa ja 
siihen voi kiinnittää matkatava-
roiden lisäksi vaikkapa teltan, 
makuupussin ja makuualustan. 
Nykyisin on malleja naisille ja 
miehille. 

Suurimmat vaellusrinkat ve-
tävät tavaraa yli sata litraa ja ne 
on tarkoitettu useiden viikkojen 
vaelluksille. 

Putkirunkoisessa vaellusrin-
kassa on alumiininen runko, jo-

hon itse reppu ja kantolaite on 
kiinnitetty. Runko tukevoittaa 
raskaiden kuormien kantamista 
ja helpottaa varusteiden kiinnit-
tämistä repun yhteyteen.

Niin sanotussa anatomic-
rinkassa on alumiinivahvisteet, 
mutta ei erillistä runkoa. Se on 
joustavana putkirinkkaa muka-
vampi käsitellä ja esimerkiksi 
matkailukäytössä jäykkärun-
koista sisarmalliaan mukautu-
vampi matkatoveri. 

Matkailurinkassa yhdistellään 
laukun ja rinkan ominaisuuksia 
niin, että muun muassa kanto-
laitteen hihnat voidaan piilottaa 
sen sisään, eivätkä ne ole esi-
merkiksi lentomatkailussa tiellä. 
Niissä tavaroihin pääsee usein 
käsiksi kuin matkalaukussa, eikä 
vain yläluukun kautta. Matkailu-
rinkassa on usein myös irrotetta-
va pikkureppu matkakohteessa 
tehtäviä päiväretkiä varten.

Päivärepun tilavuus on noin 
25–35 litraa. Päiväreppu on mi-
toitettu niin, että sinne sopii 
– nimensä mukaisesti – päivän 
aikana tarvittavat varusteet, tau-
kovaatteet, eväät ja juomat sekä 
ensiaputarvikkeet. Lantiovyö 
tukevoittaa repun kantamista 

ja repun kyljessä on usein tasku 
juomapullolle. 

Reippaaseen menoon tarkoi-
tetuissa malleissa on mahdolli-
suus käyttää juomaletkua niin, 
että nestettä voi nauttia vauhdis-
sakin.  

Jos päivärepussa on verkko-

selkämys, se vähentää selän hi-
koilua.

Metsästys- ja kalastusreput ovat 
monilta ominaisuuksiltaan päi-
värepun kaltaisia, mutta niissä 
on otettu huomioon muun mu-
assa aseen vaivaton kuljettami-
nen ja se, että patruunat ovat 
helposti saatavilla. 

Joihinkin malleihin on kytketty 
eristetty termostasku, joihinkin 
retkijakkara pilkkimistä, taukoja 
tai passissa istumista varten. 

City-reput ovat nekin pienten päi-
väreppujen kaltaisia, mutta ne on 
monesti mitoitettu kannettavan 
tietokoneen ja koulu- ja toimisto-
tarpeiden kuljettamista varten. 
Tarjolla on myös kompakteja eri-
koisreppuja vaikkapa pyöräilyyn, 
lasketteluun ja kiipeilyyn.

Tärkeä huomioitava seikka on 
myös sadesuoja, sillä vain harva 
reppu on täysin vedenpitävä. 

Reppu on reissumiehen ja -naisen pari

Reppu on valittava reissun ja reissaajan mukaan. Valinnanvaraa on 
yllin kyllin, ja hankintaan kannattaa käyttää hetki aikaa ja vaivaa.

JUKKA-PEKKA MOILANEN

A   B   C

Riistan metsästyksessä käytetään aseita, joista asiaan vihkiytymätön ei usein ymmärrä yhtään mitään

Järeillä kivääreillä metsästetään suurikokoista 
riistaa, kuten hirviä, karhuja ja kauriita. 

Suurriistalle voidaan käyttää jopa 30-gram-
maisia luoteja, kauriille tarkoitetun luodin 
vähimmäispaino on 3,2-grammaa. Hirvenmetsäs-
tyksessä on käytettävä vähintään 9-grammaisia 
luoteja.  Järeän kiväärin yleisin kaliiperi Suomes-
sa on .308, jolloin luodin ja kiväärin suuaukon 
sisäläpimitta on 7,65 millimetriä.

Lintukivääreillä metsästetään pienempää 
riistaa, kuten lintuja ja jäniksiä. 
Niiden piipun sisäläpimitta on yleisesti noin 
5,7–6,16 millimetriä. Lintukivääreissä käytettävien 
luotien paino lähtee 2,5 grammasta.

Haulikoilla metsästetään muun muassa lintuja ja 
jäniksiä. Isoja riistaeläimiä sillä ei saa ampua. Hauli-
kossa voi olla joko yksi tai kaksi piippua. Kaksipiip-
puisessa piiput voivat ovat olla joko rinnakkain tai 
päällekkäin. Haulikon piipunsuu on kivääriä isom-
pi, yleisimmin se on 18,2-millinen. Haulikon piippu 
supistuu suuaukkoa kohti. Tavallisesti metsästys-
haulikolla ammutun hauliparven halkaisija on noin 
70 senttiä 35 metrin etäisyydeltä mitattuna.

Pienoiskivääri on kevyin ja pienitehoisin 
metsästysase. Sen kaliiperi on aina .22 
eli sen piipun sisäläpimitta on 5,6 millimetriä. 

Pienoiskiväärillä saa nykyään metsästää 
esimerkiksi sepelkyyhkyjä ja sorsalintuja.

HaulikkoJäreä kivääri Lintukivääri Pienoiskivääri

Kun suomalaiset kalastajat matkaavat – 
yleensä miesporukoissa – Venäjälle lohen-
pyyntiin, perhekunnittain tulevat venäläis-
turistit haluavat pyytää Suomesta haukia.

Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 
haastatteli vuoden vuodenvaihteen ja 
syyskuun välisenä aikana 7 000 vähintään 
15-vuotiasta Suomesta lähtevää venäläistä ja 

totesi, että venäläismatkailijat haluavat ka-
lastaa täällä enemmän kuin lopulta päätyvät, 
tai pääsevät, kalastamaan. 

TAK:in johtopäätelmä on, että kysyntä ja 
tarjonta eivät kohtaa. 

Vaikka kalastuspalvelujen tarjonta onkin 
viime vuosina meillä ammattimaistunut, 
parannettavaa vielä on. 

Venäläiset haluavat kalastaa Suomessa

Koira voi tartuttaa
hirvi ekinokokki loisen


