
Etelä-Suomessa voimakkaasti voimistuneen val-
kohäntäpeuran metsästysmahdollisuuksia on 
laajennettu paljon viime vuosina. 

Pidentyneet metsästysajat
Metsästysaikoja on pidennetty useaan otteeseen 
viime vuosina. Muualla kuin Lapin maakunnassa val-
kohäntäpeuraa saa tulevalla jahtikaudella metsästää 
vahtimalla syyskuun alusta alkaen. Lauantaista 25.9. 
eteenpäin myös muut pyyntimenetelmät, kuten ajat-
taminen ja hiipiminen ovat sallittuja koko maassa.

Syyskuussa peurat viihtyvät pelloilla, joten nii-
den kyttääminen lempeässä alkusyksyn illassa on 

tuloksellista. Syyskuun lopulta alkaen ajokoirajah-
dilla tavoitetaan myös ne eläimet, jotka välttävät vil-
jelysten laidoilla vahtivat metsästäjät. Valkohäntä-
peuran ajojahti on nopeatempoista ja mielekästä 
seuruejahtia, jota jatketaan aina helmikuun puoleen-
väliin asti.

Valkohäntäpeuran kiima-aika ajoittuu marras-
kuun alun ja puolen välin tietämille, alkaen usein pik-
kupakkasista. Kiima-aikana valkohäntäpeurapukkeja 
voi houkutella sarvia kalisuttelemalla. Joskus houkut-
telua tulee katsomaan myös naaras vasojen kanssa.

Kannan laskua tavoiteltaessa valikoiva pyynti on 
tärkeää. Naarasverotuksella puututaan tuottoon, 

TEKSTI JYRKI PUUPPONEN

Valkohäntäpeuran metsästysedellytykset ovat parantuneet viime 
vuosina. Sitä saa nykyään metsästää jousella ja ajattaa keskikokoisilla 
ajavilla koirilla, lisäksi metsästyskausi on todella pitkä.

MONIPUOLINEN 
METSÄSTETTÄVÄ

JAHTI SELVITTÄÄ

Valkohäntäpeuraa on saanut metsästää 
jousella vuodesta 2017 lähtien.JA
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mutta sen lisäksi on huolehdittava, että jäävän kannan ikära-
kenne on monipuolinen ja terve.

Aiemmista vuosista poiketen ajavan koiran käyttäminen on 
sallittua pyyntikauden loppuun, eli 15. helmikuuta asti. Luon-
nollisesti myös kyttäyspyynti on sallittua kauden loppuun 
saakka.

Keskikokoisen ajokoirat sallittuja 
Suomessa oli vuosikymmenet voimassa metsästysasetus, jonka 
mukaan hirvieläimiä sai ajattaa säkäkorkeudeltaan korkeintaan 
28 senttiä korkealla ajavalla koiralla, eli käytännössä mäyräkoi-
ralla.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä halusi laajentaa toi-
votusti rotuvalikoimaa, joten vuonna 2019 metsästysasetusta 
muutettiin siten, että nykyään hirvieläimiä saa ajattaa korkein-
taan 39 senttimetriä korkealla koiralla. Muutos mahdollisti sen, 
että ajokoirina hirvieläinjahdeissa käytetään nykyään muun 
muassa dreevereitä, bretagnenbassetteja ja terriereitä. Korkeam-
mat koirat pääsevät hyvin liikkumaan metsäisessä maastossa.

– Olemme metsästäneet valkohäntäpeuroja dreeverilläni 
Patella vuodesta 2019 alkaen. Kokemukset ovat olleet hyviä, 
onhan rotua alkuperämaassaan Ruotsissa käytetty aina kaurisa-
jurina. Koira toimii myös hyvänä verijälkikoirana haavakkojah-
dissa, Harri Ruokonen Lammilta kertoo. 

Parin jahtikauden kokemuksella muutos oli onnistunut. Kes-
kikokoisia ajavia koiria on käytetty menestyksekkäästi peura-
ajureina.

Pyynti jousella
Vuodesta 2017 alkaen Suomessa on saanut metsästää valkohän-
täpeuraa jousella. Useimmin peuraa metsästetään taljajousella, 
mutta myös muut jousityypit jalkajousta lukuun ottamatta ovat 
sallittuja. Jousen vetojäykkyyden pitää olla vähintään 180 new-
tonia ja leikkaavan nuolenkärjen halkaisijan 22 milliä. 

Jousella peuraa metsästävän henkilön täytyy suorittaa jousi-
koe. Jousikokeessa kolme nuolta ammutaan 18 metrin etäisyy-
deltä 23-senttiseen rinkiin. 

Yleensä jousimetsästäjä kyttää peuraa ruokintapaikan lähei-
syyteen tai eläinten kulkureitin varteen sijoitetulta passitasolta. 
Hajujen leviämisen ehkäisemiseksi passitaso nostetaan noin 3–4 
metrin korkeudelle.

– Peuraa ammutaan jousella alle 20 metrin etäisyydeltä, 
koska kauempaa ammuttaessa riski eläimen liikkumisesta ennen 
osumaa kasvaa, Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu 
Simenius kertoo kymmenien jousipeurasaaliiden kokemuksella.

20 metrin etäisyys on niin lyhyt, että eläin pystyy käyttämään 
kaikkia aistejaan tehokkaasti. Moni paljon peuroja kiväärillä 
ampunut metsästäjä onkin kokenut, että jousen lisääminen 
kalustoon on palauttanut harrastukseen jännityksen.

Jousen etu ruutiaseisiin verrattuna on aseen äänettömyys. 
Jousi on aseena turvallinen, eikä vaadi varsinkaan korkealta 
ammuttaessa suurta takavaara-aluetta. Jousi sopiikin hyvin asu-
tusalueen liepeillä tapahtuvaan jahtiin. 

Valkohänäpeuran ajometsästys onnistuu nykyään myös dreeverin 
kokoisella koiralla.

Metsästysaikoja on pidennetty  
useaan otteeseen viime vuosina. 
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Tue Suomen Metsästäjä- 
liittoa keskittämällä 
LÄÄKÄRIKÄYNNIT PIHLAJALINNAAN

Olemme tehneet Pihlajalinnan kanssa bonus-sopimuk- 
sen joka tarkoittaa sitä, että kaikki seuramme jäsenet ja 
perheenjäsenet voivat nyt tukea Metsästäjäliittoa hel- 
posti keskittämällä lääkäriasioinnin Pihlajalinnaan.

LUE LISÄÄ JA LIITY: pihlajalinna.fi/bonus/metsastaja


