
                                                ”Freelanserinä” Maaselän salolla 
 
 
Oli joulukuun puolenvälin jälkeinen aika, kun ajelimme sitikalla veljeni ja ve-laikka Moskun kanssa 
pyytämään ”saamattomia” hirviä Maaselän salolle. Pitkien jatkuneiden suojien ja vesisateiden takia oli 
lumen pinta saanut säärilleen, lunta oli noin kymmenen kaksikymmentä senttiä. Viimepäivien pakkaset 
olivat kuitenkin kylmettäneet lumen pinnan kovaksi, joka kesti paikoin koiran juosta eli oli tullut 
”korske” keli. 
 
Ajelimme Kalliojärven itäpuolella järveä myötäilevää metsäautotietä. Jossain Kohisevan lammen luona 
huomasimme tiellä emän ja vasan jäljet, eli meille sopiva kohde, sillä oltiinhan pyytämässä juuri vasoja. 
Tarkempi tutkiskelu varmisti, että emme tienneet kummalla puolella tietä hirvet olivat, sillä jälkiä oli 
molemmilla puolilla tietä. Emme uskaltaneet liikehtiä siinä paljoa, koska hirvet voivat olla makuulla 
hyvinkin lähellä tietä. Päätimme ajaa autolla vähän matkaa eteenpäin ja laskea koiran irti, selvittäköön se 
missä hirvet ovat. Varusteita kasatessamme huomasin, että koira vainusi hirvet jo auton sisään, avonaisen 
takaluukun kautta. Laitoin tutkan Moskun kaulaan ja löysäsin sen irti. Koira syöksyi salamana tietä pitkin 
muutaman sata metriä, jonka jälkeen syöksyi tien varrella olevaan vanhaan kuusikkometsään.  
 
Emme kerinneet siinä paljoa passailla, kun Mosku jo löysikin hirvet ja ilmoitti siitä meille muutamalla 
haukku- sarjalla. Hirvet eivät pysyneet löydössä, varmaankin olivat saaneet meistä vihiä, olivathan ne 
ollut makuullaan varsin lähellä tietä. Jonkin ajan passailessamme kuuluikin jo haukkua Vattuvaarasta, 
noin kilometrin päässä meistä etelään. Tutkimme hirvien tien ylityskohdan, joka ei ollut meistä kaukana, 
vain muutaman kumpareen takaa meidän etupuolelta. Mutta mitä ihmettä? Tiellähän ei ole kun yhden 
hirven jäljet, oliko emä jättänyt vasan? Tutkiessamme tietä vielä tarkemmin, löysimmekin vasan jäljet 
toisesta kohtaa ja ne olivat itään kohti Peuravaaraa. Arvelumme osui oikeaan,  emä ja vasa olivat nyt 
erillään jostakin syystä. Äkkiä koira pois emän perästä, mutta miten? Emä juoksutti koiraa pitkin 
Vattuvaaraa ja jossakin vähän haukuttikin, mutta levoton menijä se oli. Tutkailimme koiraa ja 
huomasimme sen lähestyvän meitä kohden, emä lähti varmaankin etsimään vasaansa. Rankkulammen 
kohdalla koira tulikin kovaa vauhtia pitkin harjua tielle. Siinä saimme kytkettyä sen, eikä meitä 
kiinnostanut ollenkaan mistä emä oli tullut tielle, kun oli kiire saada koira vasan jäljille. Yksinäinen vasa 
ilman emää on mielenkiintoinen haukun kohde, joskin siinä alussa saattaa rallia piisata, levoton ja 
turvaton kun on. Menimme vasan jäljille ja päästettiin koira niille. Koira lähti innolla laukkaamaan pitkin 
jälkijonoa.  Kuulostelimme siinä jonkin aikaa ja tutkailtiin koiraa, että mistähän se vasan löytää. Noin 
parin kilometrin päästä Peuravaarasta kuuluikin jo Moskun seisontahaukku, se oli saanut vasan 
pysähtymään. Siirtyessämme autolla lähemmäs kohti Peuravaaraa, soi minulla puhelin. Luvansaaja 
ilmoittikin, että olivat saaneet sen viimeisen vasan ammuttua nuorelle harmaalle hyvään haukkuun. 
Päätimme veljeni kanssa, että annetaan koiran reenata jonkin aikaan. Peuravaarassa veljeni päätti kokeilla 
pääseekö haukkuun. Semmoista tie uraa hiipiessään hän pääsikin jopa parin kymmenen metrin päähän ja 
kertoi, että olisi saanut ampumatilanteenkin. Siitä paikalta hirvi ottikin semmoisen kilometrin karkon ja 
jäi seuraavan kerran seisontahaukkuun lähellä Hyyrynsuota. Hirven kulkusuunta oli koko ajan itää 
kohden. Ja eikun autolla perään metsäautoteitä pitkin. Kiitoksia Metsähallitukselle, kun on järjestänyt 
näin mahtavan seurantatieverkoston, niin ei tarvitse jalka pelissä kulkea. Hyyrynsuon reunassa hirvi pysyi 
seisonnassa hyvän tovin ennen kuin se päätti siirtyä vajaan kilometrin kohden Peuranevaa. Runkotieltä 
lähti ns. Susipisto kohden Peuranevaa, johon aioimme katkaista työskentelyn. Susipistolla pääsimmekin 
seuraamaan aitiopaikalta hirvityöskentelyä, kun hirvi otti siirtymän aivan meidän eteen. 
 
Harvalla petäjikkökankaalla koira paimensi hirveä ja haukkui koko ajan. Haukkua tuli tosi tiheästi, 
haukku tiheys oli arviolta noin sadan pinnassa. Parhaillaan olimme vain muutaman kymmenen metrin 
päässä hirvestä ja koirasta. Seisonnassa koira haukkui aivan vasan turvan alla ja vasassa oli jo 
väsymyksen merkkejä. Tähän päätimme katkaista homman. Kutsuttiin Moskua pois haukulta, mutta eipä 
tullut koira pois. Varmaan koirakin vaistosi vasan heikkouden, ja kiihko oli sillä äärimmillään. Hirvi 
tietenkin otti karkon ja koira perään, suuntana edelleen idässä muutaman kilometrin päässä oleva 
Isovaara. Siinä pistolla sitten mietittiin, että mitä tehdään. Koira ei varmaankaan lopeta ennen kuin vasa 
ammutaan tai koira väsyy. Väsymykseen onkin sitten vielä pitkä aika ja se tarkoittaakin sitten tulilla 
yöpymistä. Päällä leijuvan susivaaran takia ei uskalla jättää koiraa metsään yöksi. 



Rupesin soittelemaan muille metsämiehille, että onko vielä missään jäljellä vasan lupia. Meillä kävi tuuri, 
koska selvisi että Tipaksen salolla  on vielä saamatta hirviä ja lupa tuli, eikun vasa nurin. Siinäpä 
rupesimme sitten suunnittelemaan veljeni kanssa, että miten ruvetaan pyytämään hirveä. Veljeni päätti 
siirtyä Isonvaaran itäpuolelle luovimaan haukkua, kun suunta näytti koko ajan olevan itä. Haukku tuntui 
rauhoittuneen vaaran laelle, josta se raikui kuulakkaan ilman vuoksi ympäri saloa. Kuuntelin haukkua ja 
huomasin, että jostakin syystä se lähti hiljalleen siirtymään kohti pohjoista ns. siirtyvänä haukkuna. 
Lähdin itse kiertämään kohti vaaran pohjoispäätä, tarkoituksenani estää hirven pääsy siihen ilman 
suuntaa. Jos se pääsee menemään Peuranevan pohjoispuolelle, niin homma vaikeutuisi todella paljon. 
Maasto on harvatiestöinen ja myös uhkaavan pimeyden takia sinne on hankala päästä nopeasti.  
 
Lähdin nousemaan vaaran pohjoisrinnettä, pysähdellen vähän väliä ja kuunnellen kiihkeää haukkua, joka 
raikui vaaran rinteillä. Koitin käyttää kulkumaastona vanhaa kuusikkoa, jossa olisi vähemmän lunta eikä 
etenemiseni ääntäisi niin paljon. Mutta lähtihän sitä ääntä ja olin varma, ettei minulla olisi minkäänlaisia 
mahdollisuuksia päästä haukkuun. Pääsin kuin pääsinkin vaaran päälle, pienen hakkuuaukon reunaan ja 
kuuntelin. Haukku oli aivan edessäni pienessä notkelmassa ja kulkusuunta oli ohi minusta. Päätin siirtyä 
rivakasti aukon yli, toiselle puolelle olevan vanhan metsäisen rämeen reunaan. Etenemisestäni lähtevä 
ääni varmaan kuului koiran korviin. Ollessani puolivälissä aukkoa se tuli ottamaan yhteyttä. Viittoilin 
koiran palamaan takaisin, jonne se lähtikin ja aloitti kiivaan haukun minun edessäni olevassa 
notkelmassa. Laskeuduin polvilleni ja odotin. Liekkö vasakin kuullut korskeen ja luuli siellä olevan 
emänsä, kun sekin lähti lähestymään minua. Kumpareen takaa näkyi ensin hirven korvat ja lopussa koko 
hirvi. Vasa lähestyi minua todella väsyneen näköisenä hiljaa kävellen. Odotin tilaisuuttani. Mosku 
pomppi aivan hirven turvan edessä ja haukkui todella kiivaasti. Ampumatilaisuutta en saanut koiran takia 
ja annoin hirven tulla vielä lähemmäs. Kahdessakymmenessä metrissä koira sitten siirtyikin sen verran 
sivuun, joten otin nopeasti ristikon hirven rintapäähän ja painoin liipasinta. Ase sylkäisi ja vasa vaipui 
siihen paikkaan. Vasan kaaduttua koira hyökkäsi suoraan hirveen kiinni. Soitin veljelleni ja kerroin 
kaatopaikan, johon hän tulikin jonkin ajan päästä. Hämärä pukkasi jo toden teolla päälle, joten 
suolistimme hirven. Katsoin kelloa ja totesimme tähän työskentelyyn kuluneen neljä ja puoli tuntia. Soitin 
Tipakselle sille porukalle ja kerroin paikan sijainnin, että saavat tulla hakemaan hirven pois. Siinä 
odotellessamme teimme tervaskantoon roitotulet ja eväitä syödessä kertasimme tapahtumien kulkua. 
Väsyneen näköinen oli koirakin, joka makoili hirven vieressä ja välillä kävi ”tukistelemassa” hirveä.  
Monen tunnin pimeässä metsässä odottelun jälkeen porukkakin lopulta tuli. Vedimme ruhon pulkalla 
lähimmän tien varteen ja nostimme sen maasturin kyytiin. Kiitoksien ja näkemisien jälkeen laitoimmekin 
sitikan keulan kohti kirkonkylää. Semmoinen oli eräs ”virka-apu” reissu Maaselässä. 
 
Samana iltana sain puhelinsoiton, jossa kerrottiin viiden hurtan lauman majailleen muutaman kilometrin 
päässä olevassa Oravivaarassa. Senköhän takia vasakin käänti pitkään jatkuneen kulkusuuntansa kohti 
pohjoista, vaistosikohan sudet? Mene ja tiedä.  Hurtat olivat yön aikana siirtyneet Isonvaaran kautta kohti 
pohjoista. Mikä onni että saimme kaadettua sen vasan, ettei koira jäänyt pimeään yöhön haukkumaan. 
Sehän olisi ollut susille kuin ruokakello! 
 
 
 
                                                                                                                            Ukonkuiva 


