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Valikoivan metsästyksen vaikutukset 
saalishirvien kokoon ja kannan tuottolukuihin
Raisa Tiilikainen

Saalishirvien koossa, lisääntymispanostuksessa ja kannan tuottavuudessa 
on tapahtunut muutoksia samanaikaisesti kun hirvenmetsästys on 
painottunut vasojen ja urosten metsästykseen. Nuorten hirvisonnien 
suurempi sarvien koko suhteessa saalispainoon viittaa niiden kasvaneeseen 
rooliin lisääntymisessä, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia hirvikannan 
dynamiikalle. Kestävän hirvenmetsästyksen ja kannanhoidon vuoksi olisikin 
tärkeätä selvittää tarkemmin, mitkä tekijät ja mekanismit ovat havaittujen 
muutosten taustalla.

Ihmistoiminta kohdistuu usein eläinkantoihin 
suoraan esimerkiksi metsästyksen kautta tai välil-
lisesti niiden elinympäristöjä muuttamalla. Usean 
riistalajin kannan kokoa ja rakennetta säädellään 
pyyntiluvilla. Hirven Alces alces kohdalla säätelyä 
tapahtuu myös metsästystilanteessa valikoimalla 
kaadettava eläin tietyn ominaisuuden, kuten koon 
tai sukupuolen, perusteella. Metsästyksen kaltais-
ten ihmistoimintojen muokkaava vaikutus hyö-
dynnettäviin lajeihin herättää huolta (Gordon ym. 
2004, Milner ym. 2007, Coltman 2008, Fenberg & 
Roy 2008), mikä on ollut myös valmisteilla olevan 
hirvikannanhoitosuunnitelman yhtenä taustateki-
jänä (T. Nygrén, suull. ilm.). Saalisyksilön kokoon 
perustuva saaliinvalinta on yleistä metsästyksessä. 
Kokoon perustuvan saaliinvalinnan on todettu vai-
kuttavan kohdelajien kannan rakenteeseen, elin-
kiertopiirteisiin ja ekologiaan, joskin vaikutukset 

ovat monitahoisia ja usein lajikohtaisia (Fenberg 
& Roy 2008). Metsästettyjen lajien elinkiertopiir-
teiden eli esimerkiksi ruumiinkoon, ja etenkin 
ensimmäisen lisääntymiskerran iän ja koon tun-
teminen on tärkeää. Sen lisäksi tärkeää on myös 
tuntea lisääntymiskertojen lukumäärä elämän ai-
kana, sekä jälkeläisten lukumäärä ja koko, jotta 
metsästyksen vaikutuksia voitaisiin ennakoida sitä 
suunniteltaessa.

Toisin kuin muu luonnossa tapahtuva saalis-
tus, metsästys ei ensisijaisesti valikoi saalista saa-
lislajin runsauden tai esimerkiksi saaliin saannin 
helppouden mukaan (Ginsberg & Milner-Gulland 
1994). Metsästyssaalis valikoituu pikemminkin 
laissa säänneltyjen rajoitusten, kannanhoidollisten 
suositusten tai metsästäjän mieltymysten perus-
teella (esim. Nilsen & Solberg 2006). Metsästyksen 
vaikutukset voivat olla erityisen korostuneita kun 
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kannan kokoa ja rakennetta säädellään erilaisten 
lupakäytäntöjen kautta (Ericsson 1999, Milner ym. 
2007). Hirvieläimillä intensiivinen metsästys voi 
vaikuttaa erityisen voimakkaasti kannan dynamiik-
kaan suoraan kuolleisuutta lisäämällä (Gaillard 
ym. 1992, Solberg ym. 1999). Metsästyskuollei-
suuden vaikutukset voivat ilmetä myös viiveellä, 
kun hirvieläinkantojen ikä- ja sukupuolijakaumat 
muuttuvat kannasta poistettujen eläinten myötä 
(Sæther 1987, Solberg ym. 1999). Metsästys voi 
aiheuttaa riistalajeille myös suuntaavaa valintaa 
erityisesti kun saalisyksilöt valitaan tietyn periyty-
vän ominaisuuden perusteella (Coltman ym. 2003, 
Milner-Gulland ym. 2003, Loehr ym. 2007).

Metsästyksen sääntely perustuu tyypillises-
ti erilaisiin kannan kokoa koskeviin tavoitteisiin 
(Festa-Bianchet 2003). Hirven metsästyksellä, 
kannanhoidolla ja tutkimuksella on Pohjoismais-
sa pitkät perinteet (Lavsund ym. 2003). Suomen 
hirvikannan kokoa ja rakennetta on säädelty 

1970-luvulta lähtien (esim. Nygrén 2009). Kan-
nanhoidolla on ensisijaisesti ylläpidetty kooltaan 
vakaata, mutta suhteellisen tuottavaa hirvikantaa, 
mikä varmistaisi runsaan saaliin (Nygrén ja Peso-
nen 1993, Luoma 2002, Nygrén 2009). Kun kan-
nan kokoa on haluttu pienentää, on vuotuisella 
metsästyksellä voitu ylittää jopa 50 % arvioidusta 
metsästyksessä säästyneestä eli niin sanotun jää-
vän kannan koosta. Erityisesti tällöin metsästys-
kuolleisuus on hyvin korkeata verrattuna muuhun 
kuolleisuuteen (Nygrén 2003, ks. myös Stubsjøen 
ym. 2000). Metsästys kohdistuu usein saalislajin 
tiettyyn sukupuoleen ja/tai ikäluokkaan, riippuen 
metsästyksestä tai kannan koolle tai rakenteelle 
asetetuista tavoitteista (Kokko ym. 2001). Yh-
dellä hirven kaatoluvalla on Suomessa ollut jo 
1990-luvulta lähtien luvallista ampua joko yksi 
aikuinen tai kaksi vasaa, kun taas vasallinen hir-
vilehmä on suojeltu metsästykseltä (Metsästyslaki  
615/1993).

Metsästäjien kaatamien hir-
venvasojen teuraspainot ovat 
pienentyneet mm. hirvikannan 
rakenteen voimakkaan naaras-
voittoisuuden seurauksena.

The carcass weights of moose 
calves in Finland seem to have 
decreased e.g. due to bias in 
the population’s female-male 
ratio.
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Hirvi on Pohjoismaissa tärkeä riistavara. Tehok-
kain keino hirvikannan tuottavuuden lisäämiseksi 
on ollut uroksiin ja nuoriin eläimiin kohdistuva 
valikoiva metsästys (Sylvén 1995, Sæther ym. 
2001, Nygrén 2009). Pohjoismainen hirvikanta 
alkoikin kasvaa voimakkaasti 1960-luvulla ja on 
siitä lähtien ollut tuottavimpia ja toisaalta myös 
metsästetyimpiä hirvikantoja maailmassa (Lavsund 
ym. 2003). Toisaalta hirvikantojen sukupuolijakau-
ma on muuttunut lehmäpainotteiseksi ja nuorten 
urosten osuus on kasvanut lähes kaikkialla Poh-
joismaissa (Lavsund ym. 2003, Milner ym. 2007).

Tässä artikkelissa esittelen väitöskirjatutkimus-
tani (Tiilikainen 2010) sekä siihen liittyvää tutki-
muskirjallisuutta koskien valikoivan metsästyksen 
ja hirvikannanhoidon vaikutuksia hirven lisäänty-
misen kannalta olennaisiin tekijöihin. Pääasialliset 
tutkimuskysymykseni väitöskirjassani olivat:

1. Vaikuttavatko metsästyksen aiheuttamat muu-
tokset hirvikannan rakenteessa siihen, miten 
hirviyksilöt jakavat resursseja kasvun ja lisään-
tymisen välillä?

2. Kuinka aikuiskannan rakennemuutokset vaikut-
tavat sukupuolten välisiin kokoeroihin ja hirvi-
sonnien lisääntymispanostukseen?

3. Paljonko hirvenvasojen kokoerot vaihtelevat 
sekä ajallisesti että alueellisesti, ja vaikuttaako 
vaihtelu kannan tuottavuuteen?

Väitöskirjani osatutkimuksissa (Nygrén ym. 2007, 
Tiilikainen ym. 2010, Tiilikainen 2010, Tiilikainen 
ym. 2012) käytin aineistona metsästäjien keräämää 
hirvihavainto- ja saalisaineistoa Suomesta vuo-
silta 1973–2006. Hirvihavaintokorteista saatavan 
saalistiedon (mm. paino, saaliin koko, sukupuo-
li, kuntoindeksi) lisäksi tutkimuksissa käytettiin 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) 
vuosina 1973–1986 ja 1997–1999 keräämiä erilli-
siä saalisaineistoja, joissa myös saalishirvien ikä 
oli määritetty. Suomalaisen hirviaineiston lisäksi 
käytettiin myös vastaavaa hirvihavainto- ja saalis-
aineistoa Norjasta vuosilta 1991–2006 (Tiilikainen 
ym. 2012).

Suomen hirvikantaa on hoidettu ja säädelty 
metsästyksellä hyvin intensiivisesti useiden vuosi-
kymmenien ajan. Tämän vuoksi tarkoituksenani 
oli myös selvittää, onko hirvikannan hoidolla ollut 
vaikutusta keskeisiin hirven elinkiertopiirteisiin. 
Tutkin myös sitä, ovatko hirvikantaa kuvaavat 
tunnusluvut, kuten keskimääräinen vasapaino ja 
kannan tuottoluvut, hyödynnettävissä hirvikannan 
biologisen kunnon alueellisessa arvioimisessa.

Metsästyksen vaikutukset yksilön kokoon

Nuorten hirvisonnien ruumiinkoko on kasvanut 
Suomessa samaan aikaan, kun hirvenmetsästys 
on painottunut vasaverotukseen ja vasallisten 
naaraiden säästämiseen (Tiilikainen ym. 2010). 
Suomalaisten vasojen keskimääräinen saalispaino 
on hyvä verrattuna norjalaisiin hirviin, vaikkakin 
molempien maiden saalispainoissa on nähtävissä 
hienoista laskua (Tiilikainen ym. 2012). Alueellisia 
ja ajallisia eroja tukevat aiemmat havainnot, joiden 
mukaan ympäristöolosuhteiden lisäksi suurten hir-
vieläinten ruumiinpaino vaihtelee myös epäsuo-
rasti metsästyksestä johtuen; tämä heijastaa kan-
nantiheyden tai rakenteen muutoksia (Ginsberg 
& Milner-Gulland 1994, Solberg & Sæther 1994, 
Solberg ym. 1999, Laurian ym. 2000, Coltman ym. 
2003, Sæther ym. 2003).

Ruumiinkoko on kenties keskeisin elinkierto-
piirre, joka heijastelee energian jakamista ruumiin-
kasvun ja sukukypsyyden, tämän hetken ja tule-
vaisuuden lisääntymisen, sekä vanhemman ja jäl-
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Hirvinaaraiden kuolevuutta pienentää osaltaan va-
sasuoja – naarasta, jota vasat seuraavat, ei saa am-
pua.

The mortality of moose females is to some extent 
decreased  by the hunting legislation that forbids 
the shooting of female that have calves.
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keläisten kasvun välillä (esim. Stearns 1992, Sand 
ym. 1995, Sand 1996b, Ericsson ym. 2001, Ericsson 
ym. 2002). Suuri ruumiinkoko on yhteydessä pa-
rempaan hedelmällisyyteen, ja usein suuret naa-
raat saavat suurikokoisia ja/tai enemmän jälkeläi-
siä (Gaillard ym. 1992, Sæther & Haagenrud 1985, 
Sand 1996b, ks. myös Gaillard ym. 2000, Tiilikai-
nen ym. 2012). Hirven ruumiinkoon ero urosten ja 
naaraiden välillä on suuri (mm. Loison ym. 1999). 
Toisaalta kasvuvaihe on verrattain pitkä (esim. 
Solberg & Sæther 1994, Sand 1996a, Tiilikainen 
2010). Näin ollen suuri osa hirven painossa havait-
tavasta vaihtelusta selittyy yksilön sukupuolella ja/
tai iällä. Tämän lisäksi olosuhteilla, kuten ilmastol-
la ja kannan tiheydellä, ja näin ollen viimekädes-
sä ravinnolla on suuri vaikutus molempien suku-
puolten ruumiinpainoon. Erityisesti urosvasojen 
ensimmäisen elinvuoden olosuhteilla on todettu 
olevan pitkäkestoisia vaikutuksia niiden kokoon 
(Solberg ym. 2004). Vuodenaikojen vaihtelulla on 
myös havaittu olevan merkitystä hirven kasvuun 
(Garel ym. 2006, Herfindal ym. 2006a, 2006b). Eri-
tyisesti alkukesän olosuhteet ovat merkityksellisiä 
hirven ruumiinpainolle: viileän ja sateisen alku-
kesän ansiosta ravinto on hirven kannalta suotui-
sinta, mikä ilmenee syksyllä suurempina teuras-

Kuva 1. Saalishirvien paino ikään suhteutettuna 
vuosina 1973–79 (musta viiva) ja vuosina 1997–1999 
(harmaa viiva) Suomessa. Hirvisonnien saalispainot 
on merkitty yhtenäisellä, lehmien katkonaisella vii-
valla. Saalispaino on mukautettu lokakuun 15. päi-
vään metsästyspäivän vaihtelun kontrolloimiseksi.

Fig. 1. The average carcass weight of harvested moose, 
relative to age, during 1973–1979 (black, males solid 
line and females dash line) and during 1997–1999 
(grey) in Finland. Carcass mass is adjusted to 15th 
October to control the effect of harvest date.

painoina (Sæther 1985, Solberg & Sæther 1994, 
Sand 1996b, Solberg ym. 1999).

Ympäristön kantokykyyn verrattuna hirvitiheyk-
siä on pidetty Suomessa metsästyksellä alhaisina 
vuosikymmenien ajan. Tämä on todennäköisesti 
luonut hyvät kasvuolosuhteet hirvelle. Osaltaan se 
on vaikuttanut nuorten hirvisonnien suurempaan 
ruumiinpainoon ja sarvien kokoon 1990-luvun 
lopun saalisaineistossa verrattuna 1970-luvun ai-
neistoon. Kuitenkaan hirvilehmien saalispainoissa 
ei ole havaittavissa samanlaista kasvavaa trendiä 
(kuva 1). Voi olla, että hirvilehmät panostavat hy-
vissä olosuhteissa enemmän vasatuottoon, joka 
onkin noussut Suomessa 1970-luvulta 2000-luvulle 
tultaessa. Toisaalta korkea tuotto voi johtua myös 
kannan naarasvoittoisuudesta vasallisten naarai-
den ollessa suojeltuja metsästykseltä.

Hirvisonnien lisääntymispanostus näkyy 
suurina sarvina

Suomalaisesta saaliaineistosta havaittiin, että nuor-
ten hirvisonnien sarvien koko suhteessa niiden 
ruumiinpainoon oli 1990-luvun lopun aineistossa 
suurempi kuin 1970-luvun aineistossa (Tiilikainen 
2010, kuva 2). Hirvisonnien lisääntymispanostus 
– sarvien koko suhteessa ruumiinpainoon sekä 
osallistuminen kiima-ajan tapahtumiin – kasvaa 
iän myötä (Mysterud ym. 2005). Suomen hirvi-
kanta on muuttunut naarasvoittoiseksi valikoivan 
metsästyksen myötä (mm. Nygrén ym. 2000), ja 
urosten ikäjakauma painottuu nuoriin yksilöihin. 
Tämän tulisi vähentää urosten välistä kilpailua ja 
siten pienentää niiden ruumiin sekä sarvien kokoa 
(Loison ym. 1999). Toisaalta, hirvisonnien korkea 
metsästyskuolleisuus voi johtaa tilanteeseen, jos-
sa lisääntymispanostuksen kustannukset eivät ole 
niin suuria. On parempi pyrkiä lisääntymään nuo-
rena oman tulevan kuntoisuudenkin uhalla kuin 
menettää lisääntymismahdollisuudet kokonaan.

Parhaassa lisääntymisiässä olevat hirvisonnit 
ovat suurikokoisia ja niillä on suuret sarvet. Ylei-
sesti ottaen hirvieläimillä urosten lisääntymisme-
nestys riippuu niiden kyvystä voittaa kilpailevat 
urokset kamppailussa lisääntymiskykyisistä naa-
raista (Festa-Bianchet 2003). Sarvien koko onkin 
mitä todennäköisimmin yksi kilpailun olennaisista 
osista. Ruumiinkoolla ja yleisellä kunnolla on myös 
merkitystä erityisesti, jos kamppailu johtaa fyysi-
siin vahinkoihin (Alvarez 1994). Nisäkäslajeilla, 
joiden urokset pariutuvat useiden naaraiden kans-
sa, urosten lisääntymismenestys riippuu yleensä 
naaraita useammin nuoren iän kasvunopeudesta 
(Clutton-Brock & Albon 1982, Clutton-Brock ym. 
1984, Meikle ym. 1984).

Pitkäikäisillä lajeilla, kuten hirvellä, joka li-
sääntyy useita kertoja elämänsä aikana, resurssien 
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jakaminen tämänhetkisen ja tulevaisuuden lisään-
tymismahdollisuuden sekä elävänä selviytymisen 
(selviytyvyyden) välillä on tärkeätä (Stearns 1992). 
Erityisesti nuorilla yksilöillä tähän liittyy kustan-
nuksia, sillä nuoret kamppailevat ruumiinkasvun 
ja kuntoisuuden kasvattamiseksi samalla kun nii-
den pitäisi saada kokemuksia lisääntymistapah-
tumista (Clutton-Brock 1991, Stearns 1992). Kun 
selviytyvyys ja siten myös tulevaisuuden lisään-
tymismahdollisuudet heikkenevät, panostaminen 
tämänhetkiseen lisääntymiseen tulisikin lisääntyä 
alentuneiden kustannusten vuoksi (Festa-Bianchet 
2003, Proaktor ym. 2007, Fenberg & Roy 2008). 
Näin ollen on mahdollista, että Suomen nuorilla 
hirvisonneilla havaittu suurempi ruumiin- ja sar-
vien koko sekä lisääntymispanostus (kuva 2) on 
yhteydessä samaan aikaan tapahtuneeseen met-
sästysrakenteen ja hirvikannanhoidon muutoksiin. 
Kuolleisuuden ollessa suurta nuorena lisääntyvät 
yksilöt hyötyvät (Fenberg & Roy 2008). Jos suurin 
osa parhaassa lisääntymisiässä olevista sonneista 
on metsästetty hirvikannasta, nuoret hirvisonnit 
voivat ottaa suuremman roolin lisääntymisessä. 
Lyhyellä aikavälillä tämä muutos voi johtua yksin-
kertaisesti muutoksista kannan rakenteessa eikä 
niinkään muutoksista lisääntymisstrategiassa. Pi-
demmällä aikavälillä valinta voi suosia uroksia, 

jotka panostavat lisääntymiseen enemmän nuore-
na. Tällöin seurauksena voi olla nopeampi ruu-
miinkasvu, pienemmät rasvavarastot ja riskialttiim-
pi käyttäytyminen kiima-aikana (Festa-Bianchet 
2003).

Mitä pienemmät vasat, sitä pienempi 
hirvikannan tuotto

Väitöskirjatutkimuksessani selvitettiin myös vasa-
painojen vaihtelua ja naarasvasojen painojen ja 
kannan tuottolukujen yhteisvaihtelua ja maiden 
välisiä eroja suomalaisessa ja norjalaisessa hirvi-
saalis- ja havaintoaineistossa. Naarasvasojen pai-
nolla ja kannan tuottoluvuilla havaittiin olevan po-
sitiivinen yhteys, mikä oli odotettavissa (Tiilikai-
nen ym. 2012). Suurista vasoista tulee usein suuria 
aikuisia, joiden jälkeläiset lisääntyvät paremmin. 
Koska ruumiinpaino on keskeistä selviytymisel-
le (esim. Stearns 1992, Sand 1996b, Ericsson ym. 
2002), hirvenvasojen paino ei ole tärkeää ainoas-
taan yksilölle itselleen vaan myös hirvikannalle. 
Pienistä vasoista tulee mitä todennäköisimmin 
pieniä aikuisia. Mikäli alueelliset vasapainot ovat 
keskimäärin alhaisia, voivat näiden pienikokois-
ten ikäluokkien vaikutukset (cohort effects) olla 
merkittäviä kannan dynamiikalle (Albon ym. 1987, 
Solberg ym. 2004, 2007, 2008). Keskimäärin va-
satuoton havaittiin olevan korkeampaa alueilla, 
joilla vasapainot olivat korkeita (Tiilikainen ym. 
2012). Tämä viittaa kannan tuottavuuden olevan 
parempaa alueellisten olosuhteiden ollessa vasan 
painonkehityksen kannalta suotuisimmat. Koska 
hirven yleisesti oletetaan omaksuvan vaihtelevasti 
sekä yleiseen kuntoisuuteen että vuotuisiin ravin-
to-olosuhteisiin perustuvia lisääntymistaktiikoi-
ta (Carranza 1996, Jönsson 1997, Mysterud ym. 
2005), oli vasojen kasvuolosuhteilla edellisenä ke-
sänä suurin merkitys kannan tuottoluvuille.

Viime vuosina pohjoismaisissa vasapainois-
sa ja tuottoluvuissa on havaittu alenevaa trendiä 
(kuva 3). Voimakkaalla vasaverotuksella sekä 
nuorten ja aikuisten urosten metsästyksellä tuot-
tavien naaraiden osuus ja vuotuinen hirvikannan 
kasvu ovat lisääntyneet. Sitä vastoin naaraiden 
ruumiinpainossa, hedelmällisyydessä ja tuotto-
luvuissa on havaittu alentumista (Lavsund ym. 
2003, Solberg ym. 2002, 2006). Erityisen selvää 
lisääntyvien naaraiden kunnon huonontuminen 
ja tuottolukujen heikentyminen on ollut Norjassa, 
jossa hirvitiheydet ovat suuret (Lavsund ym. 2003, 
Solberg ym. 2002). Samaan aikaan Suomessa hir-
vikannan tiheyttä on pidetty suhteellisen alhaise-
na norjalaiseen tilanteeseen verrattuna. Näin myös 
vasapainot ja kannan tuottoluvut ovat Suomessa 
keskimäärin huikeasti norjalaisia paremmat, vaik-
kakin hienoista alenemista on havaittavissa myös 

Kuva 2. Nuorten hirvisonnien lisääntymispanos eli 
sarvien koko suhteessa ruumiinpainoon (saalispai-
noon, kg) ikään suhteutettuna vuosina 1973–1979 
(musta) rannikko- (–) ja sisä-Suomessa (---) ja vuo-
sina 1997–1999 (harmaa).

Fig. 2. The reproductive effort (antler size relative to 
carcass weight) of young male moose, relative to age, 
during 1973–1979 (black) and 1997–1999 (grey) in 
coastal (solid line) and inland Finland (dash line).
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Kuva 3. Vuosittainen vaihtelu kes-
kimääräisissä vasapainoissa (ylin-
nä, sonnivasat mustalla ja lehmä-
vasat harmaalla), keskimääräisessä 
kaksosasteessa (keskellä), ja keski-
määräisessä vasomisasteessa (alin-
na) Suomessa (mustalla) ja Norjas-
sa (harmaalla) vuosina 1991–2006 
(alkuperäinen kuva; Tiilikainen  
ym.  2012).  Vasojen ruumiinpaino 
on mukautettu 15. lokakuuta met-
sästyspäivän vaihtelun kontrolloi-
miseksi.

Fig. 3. Annual variation in 
average carcass weight of calves 
(upper, males in black and females 
in grey), in average twin rate 
(middle), and in average calving 
rate (below) in Finland (black) 
and Norway (grey) during 1991–
2006. Calf carcass mass is adjusted 
for variation in kill date.

suomalaisissa tuottoluvuissa (kuva 3). Tämä voi 
toisaalta olla seurausta 2000-luvun voimakkaasta 
kannan pienentämisestä, jolloin tiheystavoitteisiin 
pääsemiseksi myös aikuisia naaraita metsästettiin 
(Nygrén ym. 2000, Ruusila ym. 2001, 2002, 2003, 
Pusenius ym. 2008).

Kiinnostavaa on, että korkeat tuottoluvut olivat 
yhteydessä tasapainoiseen lehmä-sonnisuhtee-
seen (Tiilikainen ym. 2012). Populaatioissa, jois-
sa urosten lukumäärä ja/tai ikärakenne on nuori, 
naaraiden tuottavuuden tiedetään pienentyvän 
pääasiassa viivästyneen kiiman vuoksi (Mysterud 
ym. 2002, Solberg ym. 2002, Sæther ym. 2003, 
Milner ym. 2007). Lisäksi nuoret naaraat tulevat 
kiimaan myöhemmin, jolloin ne myös synnyttävät 
myöhemmin (Sæther ym. 2003). Vasojen painon-
kehitystä ajatellen olisi suotuisampaa, että naa-
raiden hedelmöitys tapahtuisi kiima-ajan alkuvai-
heessa. Tällöin vasat syntyisivät aiemmin keväällä 
ja saisivat näin pidemmän kasvuajan ennen talvea. 
Mikäli vasat syntyvät hyvin myöhään keväällä, ne 
eivät ehkä ennätä kasvaa riittävän hyväkuntoiseksi 
ennen talven tuloa (Geist 1999, Milner ym. 2007). 
Myöhään syntyneistä vasoista tulee todennäköi-
simmin pieniä aikuisia ja niiden selviäminen vaa-
rantuu. Tällä voi pitkällä aikavälillä olla vaikutusta 

kannan tuottavuuteen. Kannanhoitoa ja -seurantaa 
ajatellen tutkimukseni osoitti kaksosasteen sovel-
tuvan parhaiten alueellisten hirvikantojen ravitse-
muksellisen tilan vertailuun. Kaksosaste on linkit-
tynyt tiiviisti kelpoisuuteen eikä siihen juurikaan 
vaikuta kantavien hirvilehmien keskenmenot eikä 
metsästyskuolleisuus. Keskimääräiset saalisvaso-
jen painot sen sijaan kuvastavat alueellisten elin-
olosuhteiden vaihtelua, sillä varhainen ruumiin-
painon kasvu on hyvin herkkä ravinnon määrän ja 
laadun sekä muiden elinolosuhteiden vaihteluille 
(Tiilikainen ym. 2012).

Johtopäätökset ja tulevaisuuden 
tutkimustarpeet

Hirvenmetsästyksessä tapahtuneiden muutosten 
myötä myös hirven kasvussa, lisääntymispanos-
tuksessa ja kannan tuottavuudessa on tapahtunut 
muutoksia. Kestävän hirvenmetsästyksen ja kan-
nanhoidon vuoksi olisikin hyödyllistä selvittää 
tarkemmin, mitkä tekijät ja mekanismit nyt ha-
vaittujen muutosten takana ovat. Tämä edellyttää 
saalishirvien iän määrittämistä, jotta iän vaikutus 
painoon ja sarvien kokoon voidaan sulkea selityk-
sinä pois ja toisaalta, jotta kannan ikärakenteesta 
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voidaan saada tarkempi käsitys. Koska suoma-
laisen hirvikannan tiheys on suhteellisen alhai-
nen muihin Pohjoismaihin verrattuna, eri syiden 
keskinäistä roolia nuorten urosten suurempaan 
ruumiin- ja sarvienkoon on vaikea arvioida. Mikä 
rooli metsästyksellä on esimerkiksi intensiivisen 
metsätalouden myötä mahdollisesti parantuneisiin 
ravinto-olosuhteita? Tähän vastaamiseen tarvittai-
siin jatkotutkimuksia. Hirvikannan tuottavuus on 
kasvanut samaan aikaan kun nuorten uroshirvien 
koko ikään suhteutettuna (Tiilikainen ym. 2010). 
Voihan olla, että parantuneet ravinto-olosuhteet 
ovat vaikuttaneet nuorten uroshirvien kokoon po-
sitiivisesti. Koska sarvet ovat tärkeä lisääntymisor-
namentti ja muotoutuvat urosten välisen kilpailun 
ja naaraanvalinnan kautta, myös näiden tekijöiden 
suhteellinen merkitys hirven lisääntymisessä kai-
paa lisätutkimusta. Kun huomioidaan, että hirvi-
naaraat suosivat suuria ja vanhempia hirvisonne-
ja, herää kysymys millaista kumppanin valinta on 
hirvikannassa, joka on naarasvoittoinen ja urosten 
ikärakenne painottunut nuoriin ja pienempiin yk-
silöihin. Pohjoismaisesta hirvikannasta on tullut 
yhä naarasvoittoisempi ja urosten ikärakenteesta 
nuoria sonneja painottava. Nuorten hirvisonnien 
rooli lisääntymisessä on siten keskeinen hirvikan-
nan dynamiikalle. Valikoivalla metsästyksellä on 
osoitettu olevan myös useita demografisia sivu-
vaikutuksia kuten sonnien vähäisen lukumäärän 
tai urosten ikärakenteen aiheuttamaa vasomisajan 
viivästymistä, jotka voivat lopulta vaikuttaa riista-
lajin kannan dynamiikkaan ja alentaa tuottavuutta 
(mm. Milner ym. 2007).

Hirvikannan rakenteelliset tekijät onkin otettu 
huomioon myös valmisteilla olevassa hirvikan-
nanhoitosuunnitelmassa (J. Pusenius ja T. Nygrén, 
suull. ilm.). Nämä, yhdessä evolutiivisten vaiku-
tusten huomioimisen kanssa ovat tärkeitä tekijöitä 
kestävässä hirvikannan hoidossa ja metsästykses-
sä. Yksilötasolla ikä ja ruumiinkoko lisääntymis-
hetkellä ovat tärkeitä tekijöitä yksilön koko elin-
ajan lisääntymismenestystä määritettäessä, mikä 
populaatiotasolla vaikuttaa ratkaisevasti kannan 
kasvunopeuteen. Lisäksi muutokset elinkiertopiir-
teissä vaikuttavat hirvikannan kestävään tuottoon, 
ja ovat siksi keskeisiä ja äärimmäisen tärkeitä 
kestävää kannanhoitoa ja metsästystä suunnitel-
 taessa.

Summary: The effects of selective harvesting on 
body and antler size and population productivity 
of moose

Exploitation by humans has multifaceted consequences 
for wildlife. Selective harvesting regimes affect the 
demography of the remaining population, and increased 
mortality shortens life expectancy, affecting the optimal 
life history strategies. Moose populations are subject 
to intense harvesting (predominantly on juveniles and 
males) in order to maximise the annual harvesting 
yield. This article is based on my doctoral thesis. The 
aim of the thesis was to study the possible life history 
consequences of this selective harvesting.

Along with major changes in hunting practices, 
Finnish male moose growth patterns in terms of both 
body weight (Fig. 1) and antler size have increased. 
Furthermore, the results indicate that the reproductive 
investment of young males has increased in Finland 
(Fig. 2). This suggests that in female-biased populations 

Photo: Asko Hämäläinen

Metsästyksen seurauksena 
hirvisonnien ikärakenne on 
nuorentunut.

Nowadays the mean age of 
male moose is rather low.



73

with a young male age structure, hunting may increase 
the reproductive investment of males favouring current 
reproductive investment over reproduction in the future. 
In general, the average moose body condition seems 
to be relatively good in Finland compared to other 
Scandinavian (e.g. Norwegian) moose populations (Fig. 
3). There is a positive relationship between the body 
weights of female calves and population productivity, as 
large calves often become large and more fecund adults, 
and more fecund females create a more productive 
population. As body mass is a key life history trait, the 
body weight of moose calves is important, not only at 
an individual level but also at a population level. In 
populations of moose in poor condition, the variation in 
recruitment is more often due to varying environmental 
conditions than to varying body condition. Finnish 
moose population size and structure is regulated by 
harvesting.

The results suggest that young males have become 
an increasingly important factor in the Finnish moose 
population. As in the long term, young male age structure 
has been associated in other moose populations with 
several demographic side effects. This underlines the 
importance of monitoring moose populations and of 
evolutionarily enlightened management.
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