
 

Selvitys haavoitetusta hirvestä 

 

Metsästysseura / Seurue:___________________________________________________ 

Pvm:_____________________klo:____________________________________________ 

Tarkka paikka:____________________________________________________________ 

Koordinaatit:_____________________________________________________________ 

Ampuja:______________________________________puh. nro____________________ 

Käytetty ase ja patruuna:___________________________________________________ 

Hirvi: Uros sarvet ___ / ___ Naaras Vasa 

Ampumamatka:____________m Eläin ampumahetkellä: Seisoi  Liikkui  

 

Kuvaus tapahtumasta ja olosuhteista: (hirven nopeus, esteet, hirvien lukumäärä, koiran 

haukussa, jne.) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

                           ampumakulman määrittely 

 

                

Merkitse pisteviivoin mistä kulmasta mikin laukaus on hirveen ammuttu ja 

pisteviivan alkuun laukauksen järjestysluku. 



Havainnot laukauksen jälkeen (hirven käyttäytyminen, onko verta, karvoja, 

luunsiruja, osumat puihin jne.): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Toimenpiteet tapahtuman jälkeen (minne hirveä seurattiin ja miten, tarkka paikka 

viimeisestä varmasta havainnosta jne.): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Jäljestävä koira:__________________________________________________________ 

Koiran jäljestyskokemus:  

ei kokemusta vähän kokemusta paljon kokemusta 

Jäljelle lähtöaika:______________ jäljestyksen lopetus:__________________ 

Havaintoja jäljellä: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Eläin löytyi       /  Ei löytynyt 

Jatkotoimenpiteet: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Aika ja paikka:   __________________________________________________________ 

 

-----------------------------------------                               ------------------------------------------- 

Metsästyksen johtaja                                                            Ampuja 

puh nro.  

 

Palautus 7 päivän kuluessa yhteisluvan vetäjälle / RHY:n toiminnanohjaajalle, 

mikäli eläintä ei löytynyt. 



 
 

             

OHJEISTUS HIRVEN HAAVAKKOTILANTEISIIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ennen hirvenmetsästyskauden alkua 
                 

Ota yhteyttä ennen hirvenmetsästyskauden alkua metsästysaluettasi lähinnä olevaan 
jäljestävän koiran ohjaajaan. Varmista, että hän on käytettävissä. Voit pyytää häntä 
käymään koiransa kanssa jossain seuranne tapahtumassa tai joku seuran jäsen voi 
tavata hänet. Näin kynnys kutsua jäljestäjä paikalle haavakkotilanteissa pienenee. 
Jäljestävien koirien ohjaajien tietoja löytyy osoitteesta www.riista.fi 

 
Haavakkotilanteessa 

 
Tyhjentäkää tapahtuma-alue henkilöistä ja koirista, ettei verta leviä laajalle alueelle.  
Metsästyksenjohtaja / ampuja tarkistaa ampumapaikan sotkematta jälkiä ja merkitsee 
sen maastoon esim. wc-paperilla.  
Ampumapaikalta etsitään jälkiä; merkkejä luodista, luunsiruja, verta, karvoja tai muita 
eritteitä.  
Jälkeä kannattaa seurata jäljen vierestä n. 50 - 100 m. Jos hirveä ei ole löytynyt tältä 
matkalta, niin merkitse mihin asti olet jäljen sivussa kulkenut. Tässä vaiheessa ota 
yhteyttä jäljestäjään. Valmistaudu näyttämään jäljestäjälle sekä kartalla että maastossa, 
missä tilanne on sattunut. Miettikää valmiiksi passiketjujen sijoittelu ja tarkistakaa 
ympäröivä tiestö, löytyykö varmaa verijälkeä kauempaa.  
 
Jos seuralla on käytössä pysäyttävä koira, varmista sen saanti paikalle tarvittaessa. 
Jäljestäjä ottaa mielellään maastoon mukaan alueen hyvin tuntevan henkilön, joka 
tarvittaessa toimii myös ampujana. HUOM! Jäljestämään lähdetään vasta eläimen 
rauhoituttua, noin 2 h kuluttua ampumahetkestä.  

 
Muistathan täyttää selvityksen haavoittuneesta hirvestä tuoreeltaan ja 
ilmoittamaan haavakosta naapuriseuralle, mikäli hirvi siirtyy pois omalta 
metsästysalueelta. 
 


