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Hirvituhojen torjuminen 

Hirvien (Alces alces) aiheuttamat tuhot 

• Hirvet riipivät lehtipuiden lehtiä kesällä. 
• Rauduskoivulle hirvi aiheuttaa tuhoa alkukesällä ja syyskuussa, 

kun muissa lehtipuissa ei ole vihreitä lehtiä. 
• Syövät talvella männyn ja koivujen latvakasvaimia, ja katkaisevat 

runkoja.  
• Syövät myös mäntyjen alaoksia ja hakkuulatvoja, mistä ei ai-

heudu niin suurta haittaa taimikoille.  
• Hankaavat sarviaan puihin ja järsivät kuorta kuusista ja haa-

voista.1  

Hirvisonni taimikossa. Kuva: Jukka Nikkilä. 
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→ Hirvi tuhoaa ja vahingoittaa taimikkovaiheessa puita  
→ latvavaurioita, runkovikoja  
→ kasvutappioita, puutavaran laatuvikoja. ² 

 

Hirvituhojen esiintyminen 

• Vakavimmat tuhot esiintyvät vakiintuneilla taimikoilla, joiden pi-
tuus on 1–3 metriä, mutta myös nuorilla taimikoilla, jotka ovat 
alle yhden metrin. 

• Hirvituhojen määrä riippuu hirvikannan koosta. 2  
• Eniten tuhoja esiintyy mäntyvaltaisissa taimikoissa.  
• Riski hirvituhoille on suurin, kun taimikon lehtipuusto on haapa-

valtaisista.  
• Luontaisesti syntyneissä metsiköissä esiintyy vähemmän hirvi-

tuhoja kuin viljelemällä syntyneissä.  
• Kivennäismailla esiintyy enemmän tuhoja kuin turvemailla. ³ 
• Tyypillistä on, että samalla kohteella esiintyy hirvituhoja vuosit-

tain → on tärkeää torjua hirvituhoja heti ensimmäisenä esiinty-
misvuotena lisävaurioiden estämiseksi 2.  

• Alueelliset riistaneuvostot asettavat tavoitetiheydet hirvikannalle 
hirvitalousalueittain huomioiden hirvien aiheuttamat vahingot ja 
riistataloudelliset hyödyt8. 
 
 



 

  

3 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 03/2017 

 

Hirvitiheydet hirvitalousalueittain vuonna 2016.  
Kuva: Luonnonvarakeskus 9 
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Mänty (Pinus sylvestris) on hirven herkkua. Kuva: Niina Näriäinen. 
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Hirvituhojen torjuminen 

• Hirvituhoriskin voi varautua perustamalla tiheitä taimikoita. Täl-
löin hirvien syömään taimikkoon jää varmemmin jäljelle vahin-
goittumattomia, hirvelle kelpaamattomia taimia. ⁴ 

• Lehtipuuston perkaaminen kannattaa tehdä ajoissa, jolloin män-
nyt eivät jää varjostettuun asemaan taimikossa. Hirvi syö mie-
luimmin varjossa kasvavaa mäntyä. ¹ 

• Haapavesakon poistaminen taimikosta saattaa suojata mäntyjä 
hirvituhoilta. ¹ 

• Nuolukivillä voidaan ohjata hirvi pois riskialttiilta alueilta. ¹ 
• Hakkuissa jäävät yleensä kaadettujen puiden latvat hyödyntä-

mättä, mutta ne ovat oivallista ravintoa hirville. Latvoja voi siis 
viedä houkuttimeksi alueille, joilla hirvituhoriski on pienempi. ¹ 

• Syönninestoaineen ruiskuttaminen lokakuussa kuiviin männyntai-
men versoihin vaikuttaa kevääseen asti ja estää taimien syönnin. 
Tätä keinoa kannattaa käyttää alueilla, joilla taimien syöntiriski 
on todennäköinen. 

• Latvasuojia voidaan asentaa kaikkiin taimiin, mutta taloudelli-
sempaa on laittaa latvasuojus vain joka toiseen tai kolmanteen 
taimeen. Latvasuojattomat (ja mahdollisesti syödyt) taimet voi-
daan myöhemmin poistaa taimikonhoidon tai harvennuksen yh-
teydessä. ⁵ 

• Hirvinauhat⁶, aitaus ja sähköpaimen taimikon reunoilla, estävät 
hirviä menemästä taimikkoon. Hirvi saattaa tosin mennä läpi jopa 
sähköpaimenen langasta, joten sitä keinoa kannattaa käyttää ar-
vokkaimpiin kohteisiin, kuten esimerkiksi visakoivulle istutettuun 
taimikkoon. ¹  

• Hirvi vierastaa ihmisen hajua. Taimien oksiin ja taimikon reunoille 
voidaan ripustaa mm. verkkopussi, jossa on ihmisen hiuksia. Saip-
puaa voi myös kokeilla karkottamaan hirviä alueelta. ⁶ 
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Latvasuoja estää hirveä katkaisemasta männyntaimen latvaa.  
Kuva: Uittokalusto. 

 

Hirvinauhat on laitettu taimikon reunoille estämään hirvien pääsyn tai-
mikkoon. Kuva: Niina Näriäinen. 
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Korvaus hirvituhoista 

Metsänomistaja voi saada hirvieläinten aiheuttamille tuhoille korvausta 
taimikosta ja sitä varttuneemman puuston kasvutappioista. Vahinkoil-
moitus tehdään Metsäkeskukselle, jonka jälkeen viranomainen käy arvi-
oimassa vahinkokohteen. Korvattavaan vahinkoon sisältyvät arviointikus-
tannukset, paitsi jos arviointipyyntö on ollut selvästi aiheeton7. 

Ilmoitus on tehtävä heti kun tuho huomataan. Korvausta pitää hakea vii-
meistään kuukauden kuluttua vahinkoarvion valmistumisesta ja viimeis-
tään kolmen vuoden kuluttua vahingon syntymisestä. Vahinkoarvio on lii-
tettävä korvaushakemukseen7.  

Vahinko korvataan metsänomistajalle, jos aiheutuneiden vahinkojen yh-
teenlaskettu määrä on enemmän kuin 170 euroa kalenterivuotta kohden. 
Korvausta saa taloudellisiin menetyksiin, jotka johtuvat puuston arvon 
merkittävästä alenemisesta tai vahinkoalueen välttämättömästä täyden-
nysviljelystä tai uudelleen metsittämisestä. Lisäksi korvausta maksetaan 
arviointikustannuksista. 

Riistavahinkolakia 27.2.2009/105 10 sovelletaan korvauksien määritte-
lyssä. Vahinkoalueen taimikon pituus, pinta-ala, vaurioituneiden taimien 
määrä sekä vahingoittumisaste vaikuttavat saatavan korvauksen suuruu-
teen. 
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Hirven syömä luontaisesti syntyneen männyntaimen latva.  
Kuva: Laura Vertainen 
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