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KORPPIJAHTI

K
uuppalapiot iskeytyvät valkea-
na hohtavaan keväthankeen 
Kuusiselän kaatopaikan taka-
na kohoavassa metsässä Ro-

vaniemellä. Innokkaat vahinkolintujen 
metsästäjät, Marko Gullsten, 43, ja Harri 
Kosonen, 45, ovat lapioimassa lunta piilo-
kojun pohjalta seuraavan aamun korppi-
jahtia varten. Työtä riittääkin, sillä lumen-
vahvuus lähentelee metriä vielä huhtikuun 
alussa.

Passipaikalla on oltava viimeistään tun-
ti ennen auringon nousua. Kaverukset 
saapuvat kaatopaikan aitojen ulkopuolel-
le valmistamalleen passipaikalle jo hyvissä 
ajoin – aamuviideltä – ennen korppien aa-
mulentoa.  Metsästäjillä ei ole lupaa men-
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Korpit kanveesiin
Voimakkaasti yleistynyt korppi ryöstää linnunpesiä 
sekä pyydystää lintujen ja nisäkkäiden poikasia. 
Korpin metsästys on tuloksellista riistanhoitoa, 
mutta sallittua vain poronhoitoalueella. RIISTA 
tutustui korppijahtiin Lapissa.

nä kaatopaikan aitojen sisäpuolelle aina-
kaan Rovaniemellä.

”Kun passipaikka on valmisteltu jo edel-
lispäivänä, ei tarvitse kuin nostaa pöllö 
puuhun, juoda aamukahvit ja ryhtyä odot-
telemaan korppeja.”

Paras korppijahtiaamu on silloin, kun 
keli on aurinkoinen. Pilvisellä ja etenkin 
sateella lento on yleensä melko vaisua. Aa-
mulla aloitettu metsästys päättyy lennon 
hiipumiseen tavallisesti tuntia tai kahta 
ennen puolta päivää, joskus paljon aiem-
minkin.

Motiivina riistanhoito
Korpinpyynti on harvinainen metsästyk-
sen muoto, joka jaksaa kiinnostaa vain 

aniharvoja pelkästään siitäkin syystä, että 
kyseessä ei ole ihmisravinnoksi käytettä-
vä riistaeläin. Kaverusten motiivina korp-
pien ja muiden vahinkolintujen metsästä-
miseen onkin riistanhoito. 

Vaikka korppi on kaikkiruokainen, se 
on kuitenkin eläinperäisen ravinnon ystä-
vä, joka ei sääli linnunpesiä eikä poikasia 
sen paremmin kuin nisäkkäiden jälkikas-
vua. ”Kaatopaikat keräävät ympärilleen 
runsaasti korppeja, ja kaatopaikkojen ym-
pärysmetsät ovat usein pienriistasta tyhjät. 
Kyllä metsäkanalintukin jää usein ampu-
matta niiden vähäisyyden takia”, Gullsten 
perustelee.

Huuhkaja on pelintekijä, kun korppeja tavoitellaan 
saaliiksi Rovaniemen kaatopaikan lähimetsästä. Bulvaani 
nostetaan männyn latvaan teleskooppi-orren avulla.

Vahinkolinnut ovat teräväkatseisia, joten 
passipaikka pitää valmistella huolellisesti. 

Maastoverkot ja pressut ovat sopivia 
naamiointivälineitä, ja ne on helppo pakata 

pieneen tilaan kuljetusta varten.
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Kiireisten nykymetsästäjien joukkopako 
riistanhoidosta ehkä heijastelee yhteiskun-
nan kovenevia arvoja, eikä pitkäjänteinen 
ja työläs riistanhoito jaksa kiinnostaa mo-
niakaan.

”Riistan hyväksi kannattaa silti teh-
dä kaikki mahdollinen. Vahinkolintujen 
pyynti jatkaa myös metsästyskautta, joka 
jäisi muuten kovin lyhyeksi.”

Miehet ovat enemmän kuin oikeassa. 
Pienriistan metsästäjien kannattaisi ruve-
ta vaalimaan harrastuksensa jatkuvuutta 
riistanhoitoon ryhtymällä, vaikka metsäs-
tyksestäkin haetaan usein suoria hyötyjä 
eli saaliina mitattavaa tehokkuutta muiden 
arvojen jäädessä vähemmälle huomiolle.

Väistele korpin katsetta
Korpit, kuten muutkin varislinnut, ovat ta-
vattoman tarkkakatseisia. Ne havaitsevat 
pienetkin  ympäristöstä poikkeavat yksi-
tyiskohdat varsinkin, jos tarkkailun kohde 
liikkuu. Erityisen helposti ne näkevät ih-
misen ihon, kasvot ja kädet. Niiden kun-
nollinen naamiointi on tärkeää.

Metsän siimekseen rakennettu passi-
paikka tarjoaa suojaa sekä korppien tuijo-
tusta että hangen päältä hönkäilevää kyl-
mää pohjoistuulta vastaan, mutta tähän si-
sältyy myös haasteita, kuten metsästykseen 
aina. ”Mikäli passipaikka on liian hyvin 
suojassa, siitä ei enää näe ampua.”

masta meitä ennen kuin on liian myöhäis-
tä”, miehet selvittävät.

Myös aseen piippujen naamioimista 
kannattaa harkita. Sinistetty piippu kimal-
telee aurinkoisena päivänä.

Gullsten ja Kosonen käyttävät passipaik-
kansa naamiointiin vihreitä naamioverk-
koja sekä läpinäkymätöntä maastokangas-
ta tausta-ja sivusuojana. Talvella myös pas-
sipoteron pohjalle kannattaa levittää vih-
reä vaate. 

Kun naamiointi on tummanvihreää, 
myös metsästäjien vaatetuksen täytyy istua 
samaan värimaailmaan. ”Tummat vaatteet 
ja tumma tausta estävät korppeja havaitse-

Parveen ei pidä ampua
Kun huuhkaja nostetaan aamun ensitöiksi 
asemapaikalleen noin 10–15 metrin pää-
hän passipaikasta, se ryhtyy herättämään 
hämmennystä korppien ja varisten lai-
vueissa yleensä välittömästi. Eikä aikaa-
kaan, kun ensimmäiset kaatopaikalle ate-
rioimaan menossa olevat varislinnut kur-
vaavat huuhkajan päältä. ”Aina ammutaan, 
kun on paikka. Ei pidä ruveta odottele-

Pienriistan metsästäjien kannattaisi 
ruveta vaalimaan harrastuksensa 
jatkuvuutta riistanhoitoon ryhtymällä.

Passipaikalta pitää olla riittävän 
hyvä ampuma-ala huuhkajan 

suuntaan. Harri Kososen (edessä) 
ja Marko Gullstenin passipiilosta 

laukaukset lähetetään istualtaan. 
Tämä vaatii passipaikalta 

toiminnallista suunnittelua. 
Huuhkaja kököttää puussa 15 

metrin päässä miehistä.
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maan, että jospa sieltä kohta tulisi enem-
män saalista.”

Yksittäisten lintujen valinta ammunnan 
kohteeksi on muutenkin moraalisempaa 
kuin parveen roiskiminen, sillä miehet ei-
vät halua haavoittaa lintuja turhaan. Myös-
kään ylipitkille matkoille ei pidä ampua.

Omia tekemisiään kannattaakin punnita, 
sillä jos haavakkoja rupeaa ilmaantumaan 
enemmälti, voi olla että tämäkin riistanhoi-
tomuoto loppuu. Ilmatorjuntaa muistutta-
va ankara tulittaminen ei kuulu metsästyk-
seen, eikä myöskään vahinkolintujahtiin.

”Vaikka kyseessä onkin haittalintu, tulee 
jokaisen laukauksen olla tappava.”

Mitä pienemmällä ampumismäärällä 
saadaan saalista, sitä menestyksellisempää 
on myös jahti, sillä varislinnutkin kartta-
vat jatkuvaa pauketta. Hyvissä olosuhteissa 
seuraava lintu on jo tulossa kohti huuhka-
jaa, kun edellinen on ammuttu alas. 

Miehet kehottavat hankkimaan riittä-
vän ampumataidon savikiekkoradalla, sil-

lä korppien pudottaminen ei ole helppoa. 
Korpraalit saattavat syöksyä näkyville mis-
tä suunnasta hyvänsä, lisäksi lentonopeu-
det ja -kulmat vaihtelevat.

Ampumamatka korppijahdissa saa olla 
aina lyhyenpuoleinen, korkeintaan 35 met-
riä ja mieluummin lyhyempi. Patruunoi-

na käytetään laadukkaita 32 gramman 
metsästyspatruunoita, joissa haulikoko on 
3,00–3,25 millimetriä. 

”Savikiekkopatruunat eivät sovellu tar-
koitukseen, mutta jos olosuhteet ovat koh-
dillaan, ja ampumaetäisyydet kohtuulliset, 
ei magnumpatruunoillekaan ole tarvetta.”

Korppipatruunan pitää tuottaa tasaises-
ti peittävä kuvio, kuten muussakin metsäs-
tyksessä. Gullsten ja Kosonen käyttävät it-
selaatavia haulikoita, jotka voidaan panos-
taa alta käsin ilman suurempaa härdelliä. 
Supistimet ovat korppijahdissa useimmi-
ten täyssuppeat.

Kamppeita riittää kannettavaksi
Kaverusten huuhkaja toimitettiin latvus-
ten tasolle teleskooppiorren avulla, mutta 
muutkin tarkoitukseen sopivat orret toimi-
vat sinänsä yhtä hyvin. Teloskooppi-raken-
teella on kuitenkin se etu, että orren kul-
jettaminen maastoon ja sieltä pois on help-
poa.

Korppi
Suurin varislintumme, suunnilleen hii-
rihaukan kokoinen.

Paino 700–1 600 grammaa, keski-
paino 1 200 grammaa.

Uhanalaisuusluokitus: elinvoimainen.

Kaikkiruokainen, mutta suosii eläin-
peräistä ravintoa.

Ryöstää linnunpesiä ja poikasia sekä 
tappaa nisäkkäiden poikasia.

Rauhoitettu poronhoitoalueen ulko-
puolella kokonaan.

Rauhoitettu poronhoitoalueella 
10.4.–31.7. 

Riistakeskus voi antaa poikkeusluvan 
korppien metsästykseen poronhoito-
alueella. 

Hyvin onnistuneen jahdin jälkeen saaliina saattaa olla parikymmentä 
korppia ja tusina variksia, ehkä muutama harakkakin. ”Laukaukset 
ammutaan mahdollisimman lyhyelle matkalle, ja patruunoita kulutetaan 
mahdollisimman vähän”, rovaniemeläiset vahinkolintujen metsästäjät 
Marko Gullsten (vas.) ja Harri Kosonen kiteyttävät pyyntitaktiikkaa.
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”Kannettavaa on mukana melko paljon. 
Talvella kamppeet kulkevat yleensä ahki-
ossa.”

Ennen kuin Gullsten ja Kosonen saivat 
haltuunsa kaatopaikkatielle johtavan por-
tin avaimen, piti auto jättää portin taakse. 
Kävely- tai hiihtomatka portilta passipai-
kalle oli reilun kolmen kilometrin luokkaa. 
Kantamusten paino muutti homman urhei-
lusuoritukseksi.  ”Tällä hetkellä kamppeita 
kanniskellaan noin kilometrin verran, mut-
ta siinäkin paidan selkä kastuu helposti.”

Sanomattakin tulisi olla selvää, että omat 
jäljet on siivottava maastosta visusti, vaikka 
toimitaan kaatopaikan vieressä. Hylsyjä tai 
virvoitusjuomatölkkejä ei jätetä maastoon. 

Ammutut korpit ja varikset kootaan 
säkkeihin ja kuljetetaan pois. Miesten saa-
lis päätyy Kososen puolison omistamien 
noutajien ja noutajayhdistyksen käyttöön: 
harjoituslinnuiksi koulutukseen ja metsäs-
tyskokeisiin. 

Lukumääräisesti suurella saaliilla saat-
taisi olla käyttöä myös kettuhaaskan täy-
dennyksessä.

Rovaniemen kaatopaikkaa ympäröivät 
metsät ovat sekä yksityismaita että valtion-
maita. Alueella on myös kaupungin omis-
tama palsta. Miehet pyytävät yksityismail-
la, koska he ovat maat vuokranneen pai-
kallisen metsästysseuran jäseniä. 

Lapissa vapaan metsästysoikeuden 
alueella asuvat metsästäjät voivat harjoittaa 
korppijahtia kotikuntansa valtionmailla il-
man erityistä lupaa maanomistajalta.

”Jos mieli tekee korppijahtiin yksityis-
maille, pitää tietysti pyytää ensin metsäs-
tysoikeuden haltijan suostumus.”

Poikkeuslupa 10 päiväksi
Korpin metsästys poronhoitoalueella päät-
tyy lajin lisääntymisajan rauhoitukseen 
huhtikuun 9. päivän lopussa. Poronhoito-
alueen ulkopuolella korppi on rauhoitettu. 
Poronhoitoalueella korpin metsästys käyn-
nistyy lisääntymisrauhoituksen jälkeen 1. 
päivänä elokuuta. 

Tämän jutun ilmestyessä korppijahti po-
ronhoitoalueella on jo päättynyt, mutta tu-
levan syksyn jahtiin ei ole kovinkaan pitkä 
matka. Miehet toteavat, että syksyllä saatu 
korppisaalis on yleensä suurempi kuin tal-
vikaudella ja keväällä saatu.

”Nyt kannattaakin tutkia, missä korppe-
ja ja muita vahinkolintuja on mahdollista 
metsästää, ja tehdä suunnitelmia jo tulevaa 
syksyä varten.”

Riistakeskuksella on oikeus myöntää 
poikkeuslupa rauhoitettujen lintujen pyy-
dystämiseen ja tappamiseen poronhoi-
toalueella perustellusta syystä. Perusteet 
poikkeusluvan myöntämiselle eritellään 
metsästyslaissa.

Gullsten ja Kosonen ovat saaneet tänä 
keväänä poikkeusluvan korpinmetsästyk-
seen 10 päiväksi ajalle 10.–20. huhtikuuta. 
Lupa oikeuttaa yhteensä viiden korpin tap-
pamiseen. 

”Korpin kevätmetsästys rajoittaa pesivää 
kantaa, ja siksi sillä on suuri vaikutus poi-
kasten määrään. Syksyllä pyynti kohdistuu 
myös poikasiin.”

Korppijahdin sivutuotteena miesten saa-
liiksi on jäänyt myös supikoiria ja kettuja. 
Varhaisiin herätyksiin viikonloppuaamui-
na kannustavat riistanhoidon lisäksi myös 
luontoelämykset, kuten muuttolintujen 
tarkkailu. ”Vaikka korppitilanteita ei oli-
sikaan, kyllä täällä riittää monenlaista sä-
pinää. Kotka on käynyt morjenstamassa 
meidän huuhkajaa joka vuosi.”

Kitkaa lintuharrastajien puolelta
Kun korppi rauhoitettiin poronhoito-
alueen ulkopuolella, on lajin pesivä kanta 
vahvistunut maassamme noin 21 000 pa-
riin. 

Rauhoittamattomien lintujen ampumi-
nen aiheuttaa vastustusta etenkin lintuhar-
rastajien taholta. Yleistä on, että lintuhar-
rastajat ja metsästäjät ovat enemmänkin 
napit vastakkain kuin, että he tekisivät yh-
teistyötä. 

Birdlife Suomeen kuuluvan Lapin Lin-
tutieteellisen Yhdistyksen puheenjohtajan 
Ismo Kreivin mukaan Gullsten ja Koso-
nen ovat olleet varsin tehokkaita toimis-
saan ja hoitaneet korpin metsästyksen kai-
kin puolin moitteettomasti, vaikka kysees-
sä eivät ole varsinaiset riistalinnut.

“Ei ole ampumista ylipitkille matkoil-
le, ei parviin, ja rauhoitetut linnut jätetään 
rauhaan. Lisäksi saalista käsitellään asian-
mukaisesti.”

Kreivi toteaa, että rauhoittamattomien 
lintujen ampumiseen liittyy toisinaan on-
gelmia varsinkin saaliin kunnioituksen 
puutteena. ”Mutta asiat voi tehdä todella 
fiksustikin.” ◆

Paidanselkä kastuu takuuvarmasti, ennen kuin 
korppijahdissa tarvittavat naamiointivälineet, huuhkaja, 
aseet ja patruunat sekä selkäreput on saatu kuljetettua 
passipaikalle ja takaisin autolle. 
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