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Hirvimerkin ampumiseen muutoksia 

 

Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt esityksen hirvenampumakokeen, paremmin 

hirvimerkkinä tunnetun testin, uudistamisesta. Luonnos on nyt lausuntokierroksella maamme 

riistanhoitopiireissä sekä – yhdistyksissä. Tämän jälkeen ministeriö muodostaa kantansa ja 

uutta ampumakoeasetusta kaavaillaan voimaan astuvaksi jo ensi vuoden alussa 

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 518/2005 mukaan nykyisin hirvimerkki suoritetaan 

siten, että ammutaan kaksi kolmen laukauksen sarjaa, joista ensimmäinen paikallaan olevaan 

maaliin ja toinen liikkuvaan maaliin. Paikalla olevaan maaliin ammuttaessa on aikaa 

käytettävissä 20 sekuntia ensimmäisen laukauksen jälkeen. Liikkuvaan maaliin ammuttaessa 

on aikaa noin neljä sekuntia, jona aikana maali näkyy 23 metrin matkan. Maalitaulun 

halkaisija on 65 senttiä ja kaikkien laukauksien on osuttava tuolle alueelle. Mikäli kokeen 

suorittaja ampuu ohilaukauksen, joutuu hän uusimaan kyseisen sarjan ja samalla kertaa voi 

yrittää viisi eri kertaa. 

 

Kaavailtu muutos poistaisi kokonaan liikkuvaan maaliin ampumisen kokeesta osuma-alueen 

pienentyessä 22 senttiin. Samalla ampumisessa voisi käyttää mitä tahansa asentoa tai tukea, 

lukittavaa tukea lukuun ottamatta. Koe siirtyisi jollakin tapaa muistuttamaan metsästyksellistä 

kasa-ammuntaa. Maa- ja metsätalousministeriö perustelee ampumakokeen uudistamista 

metsästäjien kiireen poistamisella, ympäristösyillä meluhaittoineen sekä kauriin metsästyksen 

kyttäyspyynnin lisääntymisellä.  

 

Keskustanuorten Eräkerhon mielestä nykyistä liikkuvaan maaliin ampumista ei pidä lopettaa. 

Metsästys on kuitenkin aina reaktioon perustuvaa ampumista, jossa ihmisen harkintakyky, 

tilanneäly ja ampumataito punnitaan. Metsästäjälle ei satu kahta samanlaista riistalaukausta 

koskaan, oli kyse sitten minkä lajin metsästämisestä tahansa. Täten ampumakoetta tulisikin 

kehittää enemmän tilanneälyyn perustuvaksi. Missään tapauksessa emme kannata 

ampumakokeen riman madaltamista, koska on vaarana, että yhä taitamattomammat ampujat 

pääsevät hirvimetsälle. 

 

Suomalaisessa hirvimetsästyksessä nykyisin ampumamatkat ovat lyhentyneet keskimäärin 40 

metriin. Tällöin ei riistalaukauksessa niinkään korostu tuen käyttö, vaan metsästäjän 

harkintakyky. Tämän harkintakyvyn sekä ampuma-aseen kunnon ja kohdistuksen 

merkityksen korostaminen tulee sisällyttää vaatimuksena nykyiseen metsästäjätutkinnon 

suorittamiseen. Meluhaitoilla, ympäristösyillä tai metsästäjien hätäilemisellä ei voida 

romuttaa nykyisin toimivaa ampumakoejärjestelmää. Olisiko tässäkin nyt niin, että 

ukkoontuva metsästäjäkunta virkamiesvalmistelijoineen haluaa vain turvata itselleen 

mahdollisuuden läpäistä hirvimerkin vielä 80 – vuotiaanakin? 
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