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JOHDANTO 

Jousella metsästäminen on vanhimpia pyyntimuotoja, jossa käytetään välinettä 

laukaista ammus. Vipukeihäs ja linko ovat vieläkin vanhempia, mutta näitä ei salli-

ta käytettäväksi metsästyksessä Suomessa, joten niitä ei sen enempää käsitellä 

tässä työssä. Suomessa jousi on ollut vielä 1800-luvun alussa tärkeä metsäs-

tysase, ruutiaseet kuitenkin syrjäyttivät jouset nopeasti ollessaan teholtaan ja kan-

tamaltaan parempia. Suomessa jousimetsästys nykymuodossaan on varsin uusi 

pyyntimuoto. Maailmalla ja varsinkin Pohjois-Amerikassa jousimetsästys on suosit-

tu pyyntimuoto. 

Metsästyslakiin on valmisteilla muutosta, joka toisi jousimetsästäjien pyydettäväksi 

isompia riistalajeja. Samalla jousen asema metsästysaseena tulee lähemmäksi 

tuliaseita. 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää metsästäjäkunnan mielipiteitä jousimetsäs-

tykseen liittyen ja mikä saa metsästäjän valitsemaan metsästysaseekseen jousen. 

Opinnäytetyössä selvitetään myös miten valmisteilla oleva uusi metsästyslaki vai-

kuttaa mielipiteisiin ja kiinnostukseen jousimetsästykseen, koska sen salliessa 

suuremman riistan pyynti, madaltuu osalla metsästäjistä kynnys aloittaa jousimet-

sästys.  
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1 JOUSIMETSÄSTYS 

Jousi on ihmiskunnan vanhimpia keksintöjä, jolla on ammus tai vastaava lähetetty 

matkaan. Jousta vanhempia ovat keihäät ja niistä kehittyneempi versio vipukeihäs. 

Todisteita jousen ja nuolten käytöstä on löydetty kalliomaalauksista, jotka ovat 

noin 20 000 - 50 000 vuotta vanhoja. Mahdollisesti jousi on jopa vanhempi keksin-

tö, ajoittuen noin 100 000 vuotta taaksepäin ihmisen varhaishistoriaan saakka. 

Jousta ovat käyttäneet lähes kaikki alkuperäiskansat, ja osa käyttää vieläkin me-

nestyksekkäästi. Ainoa maanosa missä alkuperäiskansat eivät ole käyttäneet jous-

ta, on Australia. Jousi on ollut tärkeä metsästysase ja sodankäynnin väline. 

Metsästysaseena jousi jäi nopeasti toiseksi ensin varsijouselle ja sitten molemmat 

jousityypit saivat väistyä tuliaseiden tieltä. Jousi alkoi yleistyä metsästysaseena 

uudestaan 1970-luvulla Amerikassa. Näihin aikoihin kehitettiin nykyiset taljajouset, 

jotka ovat tehokkaampia kuin pitkä- ja vastakaarijouset. Kaikkia näitä kolmea jousi-

tyyppiä käytetään nykyään metsästyksessä.  (Hyytinen 2016) 

1.1 Jousimetsästys Suomessa 

Suomessa jousi on metsästysaseena ollut tärkeä vielä 1800-luvun alussa, jonka 

jälkeen ruutiaseet syrjäyttivät jousen metsästysvälineenä, jolloin jousi koki taantu-

muksen suosiossa ja kehityksessä taantuen rata-ammunta lajiksi. Jousimetsästys 

on kasvattanut suosiotaan vuosituhannen loppupuolella ja suosio kasvaa edelleen. 

Myös nykytekniikka on vienyt jousia eteenpäin ja osaltaan lisännyt niiden suosiota 

metsästysaseena. Jousi metsästysaseena asettaakin kokeneelle metsästäjälle 

uusia haasteita harrastukseen. Jousimetsästäjän pitääkin olla äänetön, hajuton ja 

näkymätön. Ampumatkojen ollessa jousella paljon lyhyempiä kuin ruutiaseilla, on 

metsästäjän tunnettava riistan elintavat hyvin, jotta hän pääsee hyvään ampuma-

paikkaan. (Hyytinen 2001) 

Metsästys Suomessa on tarkoin lailla säädelty harrastus, sitä säätelee metsästys-

laki. Jousimetsästyksen osalta N:o 666/1993 20§ Metsästysasetus määrittelee 

Suomessa metsästyksessä sallitun jousen ja tämän hetkiset riistalajit. Asetus 

myös määrittelee muutaman erityispiirteen koskien jousella metsästämistä. 
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 20 § Jousiasetta koskevat yleiset vaatimukset 

Jousiasetta saa käyttää vain villikanin, metsäjäniksen, rusakon, ora-
van, euroopanmajavan, kanadanmajavan, piisamin, rämemajavan, 
tarhatun naalin, ketun, supikoiran, pesukarhun, mäyrän, kärpän, hille-
rin, näädän, minkin ja metsäkauriin sekä riistaeläimiin kuuluvien lintu-
jen samoin kuin rauhoittamattomien eläinten ampumi-
seen. (15.3.2001/224) 

Riistaeläimen ampumiseen saa käyttää vain sellaista jousiasetta, jon-
ka jännittämiseen tarvittava voima on vähintään 180 newtonia (180 
N). 

Eläimen ampumiseen käytettävän nuolen kärjen on oltava sellainen, 
että asianmukainen osuma on heti tappava. Jos jousiasetta käytetään 
euroopanmajavan, kanadanmajavan tai metsäkauriin ampumiseen, 
nuolessa on käytettävä leikkaavaa kärkeä, jonka halkaisija on vähin-
tään 22 millimetriä. Jos jousiasetta käytetään euroopanmajavan tai 
kanadanmajavan ampumiseen, nuoli on lisäksi kytkettävä siimalla 
jouseen. (15.3.2001/224) 

Kuten laki määrää, Suomessa metsästyksessä käytettävän jousen jännitysvastuk-

sen on oltava vähintään 180 newtonia (N) omalla vetopituudella. Tämä vastaa 

18.4 kg vetovastusta, jousiammunnassa kuitenkin käytetään yleisesti Amerikan 

Yhdysvalloissa käytettäviä yksiköitä, jossa 180 newtonia (N) on 40.5 paunaa (lb). 

Metsästysasetus myös määrittelee metsäkauriin ja majavan jousimetsästykseen 

käytettävät kärjet, nuolen kärjen on oltava leikkaava kärki ja sen halkaisijan on 

oltava vähintään 22 millimetriä. Majavan metsästyksessä jousella tulee nuoli kyt-

keä siimalla jouseen, jolloin saaliin rannalle saanti helpottuu. (L. 28.6.1999/666 

20§. Metsästyslaki) 

1.2 Jousimetsästys ulkomailla 

Ulkomailla jousimetsästys on suosittu harrastus, ja yhä useampi metsästyksen 

harrastaja valitsee metsästysaseekseen jousen. Erityisen suosittua jousimetsästys 

on Pohjois-Amerikassa. Siellä ensimmäinen vain jousimetsästykselle omistettu 

kausi järjestettiin vuonna 1934 Wisconsinin osavaltiossa. Pelkästään Yhdysval-
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loissa on tällä hetkellä noin 3,5 miljoonaa jousimetsästäjää. Pohjois-Amerikassa 

saa jousella metsästää kaikkea oravasta suurriistaan, mukaan lukien suurimmat 

karhut eli ruskeakarhu, harmaakarhu ja jääkarhu. Yhdysvalloissa suositaan jousi-

metsästystä ja sille on varattu pitkät metsästyskaudet. Esimerkiksi Missourissa 

jousella saa metsästää valkohäntäpeuraa neljän kuukauden ajan, kun taas kivää-

rikausi kestää vain 12 päivää. (Kylmä  2010) 

Jousella metsästetään myös muilla mantereilla pääasiallisesti suurta riistaa. Afrik-

ka onkin suosittu metsästysmatkailun maanosa, jossa voi jousella kaataa suurriis-

taa samalla lailla kuin tuliaseilla on mahdollisuus. 

Australia ja Uusi-Seelanti ovat myös suosittuja jousimetsästys kohteita, koska siel-

lä on runsas riistaeläimistö ja kaudet jatkuvat ympäri vuoden. 

Euroopassa Suomen lisäksi jousella saa metsästää Tanskassa, Kroatiassa, Unka-

rissa, Italiassa, Bulgariassa, Sloveniassa, Slovakiassa, Portugalissa, Espanjassa 

ja Turkissa. Venäjällä jousimetsästys kiellettiin 1988, mutta uudessa 2010 voi-

maan tulleessa laissa ei jousimetsästystä kielletä, mutta ei sitä myöskään mainita 

sallituksi. (Kylmä 2010) 
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2 VÄLINEET 

Suomessa metsästyksessä sallitut jousityypit ovat pitkäjousi, vastakaarijousi ja 

taljajousi. Varsi- eli jalkajousen käyttö metsästyksessä Suomessa on kielletty. 

Nuolimateriaaleja on useita käytössä. Perinteisesti materiaali on ollut puuta, nyky-

ään suositumpi materiaali nuolen runkona on alumiini tai hiilikuitu, näistä kahdesta 

hiilikuitu on suositumpi, myös hiilikuidun ja alumiinin yhdistelmiä käytetään. Met-

sästyksessä käytettäviä kärkiä on myös useita erilaisia, joista valitaan sitten sopi-

vin kärki pyydettävälle riistalle. (Suomen Jousimetsästäjäin Liitto RY, 2016.) 

2.1 Pitkäjousi 

Pitkäjousi on jousityypeistä vanhin ja yksinkertaisin. Nykyään pitkäjousi valmiste-

taan lasikuidusta ja puusta laminoimalla. Yleensä pitkäjousi on yksiosainen, mutta 

myös useampiosaisia pitkäjousia on. Primitiivijousia, jotka ovat pelkästään puusta 

valmistettuja jousia, käytetään paljon metsästyksestä. Primitiivijousi voidaan myös 

vahvistaa eläinten jänteillä.  Yleensä pitkäjousissa ei käytetä mitään muita lisäva-

rusteita kuin jännevaimentimia ja nuoli asetetaan jousen runkoon veistetylle nuoli-

hyllylle tai ammutaan jousta pitävän käden päältä. Myöskään erityisiä tähtäimiä ei 

käytetä vaan ammutaan niin sanotusti vaistolla, tämä tyyli vaatii pitkäjänteistä har-

joittelua. Pitkäjousen vetovastus kasvaa sitä suuremmaksi mitä pidemmälle ampu-

ja jännittää jousen. Kuvassa 1 on perinteinen pitkäjousi, jossa ei ole minkäänlaisia 

tähtäimiä ja nuolihyllynä, jonka päältä nuoli ammutaan, toimii jousen runko. (Suo-

men Jousimetsästäjäin Liitto RY, 2016.) 
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Kuva 1. Pitkäjousi 
(Paakkanen 2016) 

2.2 Vastakaarijousi 

Vastakaarijousen nimitys tulee ampujasta poispäin kaartuvista lavoista. Tämä ra-

kenne tehostaa jousen kykyä heittää nuolta. Jousen rakenteesta johtuen, vasta-

kaarijousi voi olla pitkäjousta lyhyempi, mutta saavuttaa saman nuolen lentono-

peuden. Vastakaarijousi voi olla yksiosainen tai niin sanottu take down - malli, jos-

sa lavat voidaan vaihtaa tarvittaessa jäykempiin tai kevyempiin ja kuljetettaessa 

jousi menee pienempään tilaan. Vastakaarijousissa ei metsästyksessä yleensä 

käytetä nuolihyllyä vaan nuoli ammutaan jousen rungossa olevalta hyllyltä ja muita 

lisävarusteita nuolitelineen ja jännevaimentimien lisäksi ei käytetä. Samoin kuin 

pitkäjousessa, vastakaarijousen vetovastus kasvaa sitä suuremmaksi mitä pi-

demmälle jousta jännitettään. (Suomen Jousimetsästäjäin Liitto RY, 2016.) 
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Perinteinen olympiajousi eli tähtäinjousi on myös tyypiltään vastakaarijousi. Mi-

kään ei estä käyttämästä nuolihyllyä ja tähtäimiä myös vastakaarijousella metsäs-

tettäessä. Kuvassa 2 oleva vastakaarijousi on varustettu tähtäimillä ja nuolihyllyllä. 

 

 

Kuva 2. Vastakaarijousi 
(Martin 2017) 

2.3 Taljajousi 

Taljajousi on näistä kolmesta jousityypistä uusin ja myös monimutkaisin. Taljajou-

sen käyttäytyminen jännittäessä poikkeaa suuresti kahdesta edellä mainitusta jou-

sityypistä, pitkä- ja vastakaarijousesta. Kun pitkä- ja vastakaarijousen veto on ke-
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vyt alussa ja jännittämiseen tarvittava voima kasvaa mitä pidemmälle jousta jänni-

tetään, taljajousen veto on kovimmillaan vedon puolessa välissä jonka jälkeen se 

kevenee 50–80% ja näin antaa ampujalle pitemmän ajan tähdätä. Tämä ominai-

suus on saatu aikaan jousen lapojen päässä olevien epäkeskopyörien avulla. 

Epäkeskopyörät mahdollistavat suuremman voiman varastoimisen jousen lapoihin, 

jolloin saavutetaan suurempi nuolen lähtönopeus ja laakeampi lentorata verrattuna 

perinteisiin jousiin. Taljajousissa käytetään usein erillisiä nuolihyllyjä, tähtäimiä, 

jännetähtäintä, stabilisaattoria eli vakaajia, runkoon kiinnitettäviä nuolitelineitä ja 

laukaisulaitetta. Taljajousella on myös mahdollista ampua ilman edellä mainittuja 

varusteita, tällöin luonnollisesti puhutaan vaistoammunnasta kuten pitkä- ja vasta-

kaarijousilla. Kuvassa 3 on kaksi taljajousta, joista oikean puoleisessa on paikal-

laan pieni etuvakaaja ja jouseen kiinnitettävä nuoliteline tähtäimien ja nuolihyllyn 

lisäksi. (Suomen Jousimetsästäjäin Liitto RY, 2016.) 
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Kuva 3. Kaksi taljajousta  
(Martin 2017) 

2.4 Nuolet ja kärjet 

Nuolet valmistetaan yleensä hiilikuidusta, alumiinista tai puusta, myöskin hiili-

kuidun ja alumiinin yhdistelmää käytetään. Hiilikuitu on syrjäyttänyt alumiinin ja 

puun nuolen rakennusmateriaalina kestävyytensä ja keveytensä ansiosta. Puuta 

käytetään vielä nuolen rakennusmateriaalina yleisesti ammuttaessa perinteisillä 

jousilla eli pitkä- ja vastakaarijousilla. 

Metsästyksessä on käytettävä riistasta riippuen leikkaavaa kärkeä tai tylppiä is-

kuun perustuvia bluntti- eli kolkkakärkiä. Blunttikärkiä ei suositella käytettäväksi 

kuin pienemmille riistaeläimille. Suomen jousimetsästäjäin liitto suosittelee kaikelle 
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pyytä ja kyyhkystä isommalle riistalle käytettäväksi leikkaavia kärkiä, metsäkauriil-

le ja majavalle on käytettävä vähintään 22 mm leveää leikkaavaa kärkeä.  

Leikkaavat kärjet ovat kaksi-, kolme- tai neljäteräisiä ja ne pidetään partaveitsen 

terävinä. Terien lukumäärä ei ole ratkaisevin, vaan terävyys ja hyvä osuma riista-

eläimen vitaalialueelle eli alueelle, jossa sijaitsevat suuret verisuonet, keuhkot ja 

sydän. Leikkaavia teriä on kahden laisia. Kiinteitä leikkaavia kärkiä, joissa terät 

ovat koko ajan esillä. Mekaanisesti aukeavia leikkaavia kärkiä, joissa terät ovat 

piilossa ja avautuvat vasta osumasta. Kummatkin terätyypit ovat suosittuja ja te-

hokkaita metsästyskäytössä. 

 

Kuva 4. Erilaisia kärkiä 
(Martin 2017) 

 

Harjoittelussa käytetään pääsääntöisesti taulukärkiä, mutta myös testi- ja säätö-

laukauksia ammutaan metsästyskärjillä. Kuvassa 4 on esillä erilaisia käytössä ole-

via kärkiä. Vasemmalla on harjoittelussa käytetty taulukärki, seuraavana on iske-

vä- eli blunttikärki, kolmantena keskellä on osumasta avautuva kärki suljettuna ja 

osuman jälkeen avautuneena ja viimeisenä kuvassa oikealla on kaksi erikokoista 

kiinteää leikkaavaa kärkeä. (Kylmä 2010) 
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3 JOUSIMETSÄSTYS-KYSELYTUTKIMUS 

Jousimetsästystä koskeva kyselytutkimus tehtiin koko Suomen alueella. Kyselyssä 

selvitettiin metsästäjäkunnan mielipiteitä jousimetsästyksestä ja uudistuvasta met-

sästyslaista, joka tuo lisää riistalajeja jousimetsästyksen piiriin. Selvitettiin myös 

syitä mitkä saavat metsästäjän valitsemaan metsästysaseekseen jousen ja miten 

vastaajien mielestä olisi hyvä lisätä kiinnostusta jousimetsästykseen. Kyselyä teh-

täessä pyrittiin siihen, että jokainen pystyy vastaamaan, vastaajan taustoista riip-

pumatta, eli myös henkilöt joilla ei ollut minkäänlaista kokemusta metsästyksestä 

pystyivät vastaamaan. 

3.1 Webropol-kysely 

Kyselytutkimus toteutettiin sähköisesti Webropol-ohjelmaa käyttäen, kysely julkais-

tiin vastaajille Facebook yhteisöpalvelussa linkkinä muutamassa ryhmässä ja teki-

jän omalla seinällä. Ennen julkaisua kysely testattiin kuudella eri vastaajaryhmiin 

kuuluvilla vastaajilla, joista kahdella ei ollut metsästyskokemusta yhtään, kaksi oli 

aktiivisia metsästäjiä, mutta eivät metsästäneet jousella ja kahdella metsästäjällä, 

jotka metsästivät jousella. Heiltä saadun palautteen pohjalta kyselyä muokattiin 

ennen lopullista julkaisua. Kyselylomake on liitteessä 1-3. Tavoite oli saada vasta-

uksia koko Suomen alueelta metsästäjiltä, jousimetsästäjiltä ja henkilöiltä jotka 

eivät metsästäneet ollenkaan. 

Kysely jaettiin kolmelle sivulle löyhästi kysymysten aihepiirin mukaan. Ensimmäi-

nen sivu sisälsi taustakysymyksiä, kuten ikä, sukupuoli, alue missä metsästää ja 

kuinka monta päivää metsästää. Toinen sivu sisälsi tarkempia kysymyksiä met-

sästykseen, riistanhoitoon ja jousimetsästykseen liittyviä kysymyksiä. Kolmannella 

ja viimeisellä sivulla oli mielipidekysymyksiä jousimetsästyksestä ja tulevasta met-

sästyslain muutoksesta jousimetsästyksen osalta.  
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4 KYSELYN TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI 

4.1 Peruskysymykset 

Kyselyn ensimmäinen sivu sisälsi taustakysymyksiä, joilla selvitettiin vastaajien 

perustietoja kuten ikä, sukupuoli, onko vastaaja suorittanut metsästäjäntutkinnon 

tai onko hänellä suunnitelmissa suorittaa se. Kysely oli avoimena 14.1.-

17.01.2017. Tässä ajassa vastauksia kertyi yhteensä 182. Aktiivisinta kyselyyn 

vastaaminen oli Länsi-Suomen alueella, josta vastauksia kertyi 49 kappaletta ja 

toiseksi aktiivisinta Pohjois-Suomessa, josta vastauksia kertyi 46 kappaletta. Kuvi-

ossa 1 nähdään miten vastaajien metsästysmaiden sijainti jakautui. 

 

Kuvio 1. Vastaajien metsästysmaiden sijainti 
 

Suurin osa vastaajista oli 31–40-vuotiaita ja toiseksi eniten vastaajia oli ikäryhmäs-

tä 21–30-vuotiaat. Suurin osa vastaajista oli miehiä, 90 % prosenttia ja naisia 

10 %. Kuviossa 2 on esitetty vastaajien ikä. 
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Kuvio 2. Vastaajien ikäjakauma 
 

Vastaajista 27,6 % oli metsästyskokemusta yli 20 vuotta ja toiseksi eniten vastaa-

jat ilmoittivat omaavansa 0-5 vuoteen metsästyskokemuksen, näitä vastaajia oli 

24,9 % vastaajista. Loput vastaukset jakautuivat pääsääntöisesti noiden kahden 

vaihtoehdon väliin. 1,7 % vastaajista ilmoitti suorittaneensa metsästäjäntutkinnon, 

mutta ei metsästänyt. Vastauksia saatiin myös vastaajilta, joilla ei ollut suunnitel-

missa suorittaa metsästäjäntutkintoa, heitä oli vastaajista 2,2 % ja 2.2 % vastaajis-

ta aikoi suorittaa metsästäjäntutkinnon. Kuvio 3 esittää vastaajien metsästysko-

kemuksen jakautumisen. 
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Kuvio 3. Vastaajien metsästyskokemus 
 

Vastaajista 34.8 % käytti metsästykseen yli 40 päivää vuodessa ja 24,9 % käytti 

metsästykseen 20–30 päivää vuodessa. Loput vastaukset jakautuivat tasaisesti 

muihin vastausvaihtoehtoihin ja 6,1 % vastaajista ilmoitti, ettei metsästä, mikä on 

vastaava osuus kuin edellisen kysymyksen vastaajat joilla ei ollut vielä tai ei ole 

suorittamassa metsästäjäntutkintoa. 

4.2 Metsästystä ja ammuntaa tarkemmin koskevat kysymykset 

Kyselyn toisella sivulla kysyttiin tarkemmin metsästykseen ja ammuntaan liittyviä 

kysymyksiä, kuten pääasiallinen metsästyksen kohde, metsästyskäytössä olevia 

aseita ja onko vastaajalla jo talja- tai perinnejousi tai onko hänellä suunnitelmissa 

hankkia jousta. 

Sivun ensimmäinen kysymys koski metsästyksen kohdetta. Vastaajia pyydettiin 

ilmoittamaan pääasiallinen saaliinsa annetun jaottelun mukaisesti. Metsästyslajit 

oli jaettu neljään, pienriista joka sisälsi kaiken metsäkauriista pienempään, suur-
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riista, suurpedot ja pienpedot. Suurin osa vastaajista ilmoitti metsästävänsä pää-

asiallisesti pienriistaa. 56,7 % ilmoitti pienriistan metsästyksen kohteeksi, 21,8 % 

metsästi pienpetoja, 18,3 % metsästi suurriistaa ja 3,2 % metsästi suurpetoja. 

Tässä kysymyksessä vastaaja pystyi valitsemaan usean vaihtoehdon. Kuviossa 4 

on esitetty vastaajien metsästyksen kohteet. 

 

 

Kuvio 4. Metsästyksen kohde. 
 

 
Vain 8,5 % vastaajista käytti yli 40 päivää vuodessa riistanhoitoon. Vastaajien 

keskuudessa 10–20 päivää riistanhoitoon käytti 30,7 % vastaajista. Kun riistanhoi-

don määrää verrattiin pyydettävään riistaan, olivat pienpetojen pyytäjät aktiivisim-

pia riistanhoidon tekijöitä. Pienriistan ja suurriistan metsästäjien riistanhoitoon 

käyttämissä päivissä ei ollut suurta eroa. Kuviossa 5 on esitetty riistanhoitopäivien 

jakautuminen vastaajien metsästyksen kohteen mukaan.  
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Kuvio 5. Riistanhoitopäivien jakautuminen metsästyksen kohteen mukaan 
 

Vastaajista suurin osa ilmoitti pääasialliseksi metsästysaseekseen talja- ja/tai vais-

tojousen, seuraavaksi eniten ilmoitettiin pääasialliseksi metsästysaseeksi haulikko 

ja kivääri ilmoitettiin pääasialliseksi metsästysaseeksi vähiten. Kun pääasiallista 

metsästysasetta verrattiin ampumataitojen ylläpitoon, käyttivät jousen omistajat 

selvästi eniten aikaa ampumataitonsa ylläpitoon, 69 % jousen omistajista käytti 

ampumataidon ylläpitämiseen yli 40 päivää vuodessa. Mutta myöskin iso osa ruu-

tiaseilla metsästävistä käytti enemmän kuin 40 päivää vuodessa ampumataitojen 

ylläpitoon, haulikon omistajista 29 % ja kiväärin omistajista 33 %. Kuviossa 6 on 

esitetty ammunnan harjoittelun jakaantuminen eri metsästysasetyypin mukaan. 
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Kuvio 6. Ammunnan harjoitteluun käytetyt päivät vuodessa 
 

Vastaajista 72,6 % omisti jousen, 13.4 % ei omistanut eikä harkinnut sellaisen 

hankintaa ja 13.9 % ei vielä omistanut jousta, mutta harkitsi sellaisen hankintaa. 

Suurin osa jousen omistajista metsästi pääasiallisesti pienriistaa ja pienpetoja. 

4.3 Mielipidekysymykset jousimetsästyksestä ja tulevasta metsästyslain 

muutoksesta 

Kolmannella sivulla kysyttiin mielipiteitä väittämiin jousimetsästykseen ja tulevaan 

metsästyslain muutokseen jousimetsästyksen osalta. Väittämillä selvitettiin vastaa-

jien mielipiteitä mikä tekee jousesta mielenkiintoisen pyyntivälineen ja saa metsäs-

täjän valitsemaan sen aseekseen. Väittämiin vastattiin asteikolla 1-6, jossa 1 tar-
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koitti että ei ole lisännyt kiinnostusta yhtään ja 6 tarkoitti että on lisännyt kiinnos-

tusta paljon. 

4.3.1 Mitkä asiat ovat herättäneet kiinnostusta jousimetsästykseen 

Kysymys numero 12 ensimmäisessä väittämässä kysyttiin onko ratajousella am-

puminen tai kilpaileminen herättänyt kiinnostusta jousimetsästykseen. 44 % vas-

taajista koki että ratajousella ampuminen tai kilpaileminen ei ollut lisännyt kiinnos-

tusta jousimetsästykseen, ja vain 8 % koki että se on lisännyt kiinnostusta jousi-

metsästykseen. 

Kysymyksen toisessa väittämässä kysyttiin onko aseen hallussapitolupien saannin 

hankaluus lisännyt kiinnostusta jousimetsästykseen. Vastaajista 61,3 % ei kokenut 

tämän asian lisänneen kiinnostusta ja vain 3,9 % koki että aseen hallussapitolupi-

en saannin hankaluus oli lisännyt kiinnostusta. 

Kolmannessa väitteessä jousimetsästyksen haastavuus oli herättänyt puolestaan 

monella kiinnostusta jouseen metsästysaseena. 46,5 % oli sitä mieltä että jousen 

ja sillä metsästyksen haastavuus lisäsi kiinnostusta pyyntimenetelmään, ja vastaa-

jista vain 9 % vastaajista valitsi, että haastavuus ei lisää kiinnostusta. 

Neljännessä väitteessä tiedusteltiin onko jousen historia yhtenä vanhimpina pyyn-

timuotoina lisännyt kiinnostusta metsästää jousella. Vastausten perusteella jousen 

historia ei ole kovin iso asia herättämään kiinnostusta jousimetsästykseen. 20,4 % 

koki jousen historian herättävän hieman kiinnostusta jousimetsästykseen. 

Viidennessä väittämässä kysyttiin onko kavereiden kokemuksen jousimetsästyk-

sestä herättänyt kiinnostusta aloittaa jousimetsästys. Vastaajien mukaan kaverei-

den kokemukset eivät ole herättäneet kiinnostusta aloitta jousella metsästystä. 

Kuudennessa väittämässä kysyttiin onko käytössä olevien metsästysmaiden luon-

ne herättänyt kiinnostusta aloittaa jousella metsästäminen. Metsästysmaiden luon-

teella tarkoitettiin asioita, jotka hankaloittavat tuliaseilla metsästämistä kuten asun-

tojen läheisyys, vilkasliikenteiset kulkuväylät ja pieni koko. 27.4 % oli sitä mieltä, 
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että metsästysmaiden luonne ei ollut erityisesti herättänyt kiinnostusta valita met-

sästysaseeksi jousi. 

Seitsemännessä kohdassa kysyttiin onko jokin muu syy erityisesti herättänyt kiin-

nostuksen jousen käyttöön. Tähän kohtaan sai vastaaja kirjoittaa itse asian, minkä 

katsoi erityisesti herättäneen kiinnostuksen jousimetsästykseen. Eräs vastaaja piti 

hyvänä puolena jousen lupavapautta, näin ollen metsästyksen voi aloittaa lähes 

kuinka nuorena tahansa. Toinen vastaaja piti haavakoiden vähyyttä verrattuna 

haulikkoon asiana, joka lisäsi kiinnostusta. Kaksi vastaaja oli sitä mieltä, että jou-

sen soveltuvuus erityisesti majavan metsästykseen oli lisännyt kiinnostusta aloit-

taa jousella metsästys. Kuviossa 7 on esitetty vastaajien mielipiteiden jakautumi-

nen eri väittämissä. 

 

Kuvio 7. Jousimetsästyksen kiinnostus 
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4.3.2 Jousimetsästyksen erityispiirteet 

Kysymys 13 käsitteli jousimetsästyksen erityispiirteitä, ensimmäisessä väitteessä 

kysyttiin ovatko jousen lyhyet varomatkat verrattuna haulikkoon ja kivääriin lisän-

neet kiinnostusta aloittaa jousella metsästäminen. Vastaajista 22.1 % oli sitä miel-

tä, että jousen lyhyet varomatkat eivät juurikaan ole lisänneet kiinnostusta aloittaa 

jousimetsästys ja 21,5 % vastaajista ilmoitti että lyhyet varomatkat jousella on li-

sännyt kiinnostusta merkittävästi. Jousen lyhyt varomatka on ollut kokonaisuudes-

saan kuitenkin kiinnostusta lisäävä tekijä, kun vastaaja on valinnut metsäs-

tysaseekseen jousen. 

Kysymyksen toisessa väittämässä kysyttiin onko jousen hiljaisuus lisännyt kiinnos-

tusta jousimetsästykseen. Vastaajista suurin osa ilmoitti jousen hiljaisuuden lisän-

neen kiinnostusta, 35.2 % ilmoitti sen lisänneen kiinnostusta paljon.  

Kolmannessa väittämässä kysyttiin mielipidettä onko jousella saaliin saannin vai-

keus lisännyt kiinnostusta valita jousi metsästys aseeksi. Enemmistö vastaajista 

piti saaliin saannin vaikeutta asiana joka oli herättänyt paljon kiinnostusta aloittaa 

jousimetsästys. Vastaajista 29,4 % piti tätä erisyispiirrettä asiana, joka on lisännyt 

kiinnostusta paljon. 

Kysymyksen neljännessä kohdassa tiedusteltiin vastaajien omaa jousimetsästyk-

sen erityispiirrettä vapaan sanan muodossa. Yksi vastaaja piti itse jousta erityis-

piirteenä ja asiana joka on lisännyt paljon kiinnostusta aloittaa jousella metsästys. 

Toinen vastaaja piti kiinnostusta lisäävänä tekijänä jousen luonnonmukaisuutta ja 

viritystä lihasvoimin. Kuviossa 8 on esitetty miten vastaajien mielipiteen jakautuivat 

eri väittämiin.  
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Kuvio 8. Jousimetsästyksen erityispiirteet 
 

4.3.3 Metsästyslain muutos 

Kysymys 14 käsitteli tulevaa metsästyslain muutosta jousimetsästyksen osalta. 

Ensimmäisessä väitteessä kysyttiin onko valkohäntäpeuran tuleminen jousella 

pyydettävien riistalajien joukkoon lisännyt kiinnostusta jousimetsästykseen. 40.6% 

vastaajista oli sitä mieltä, että valkohäntäpeuran metsästyksen salliminen jousella 

on lisännyt kiinnostusta aloittaa jousimetsästys. 

Kysymyksen toisessa väitteessä tiedusteltiin mielipidettä onko villisian pyynnin 

salliminen jousella pyydettäväksi lisännyt kiinnostusta. Vastaajista enemmistön 

mielestä tämä oli lisännyt kiinnostusta aloittaa jousimetsästys, vastaajista 31,1 % 

ilmoitti tämän lisänneet todella paljon kiinnostusta aloittaa jousella metsästys.  

Molemmissa väitteissä toiseksi eniten ilmoitettiin, ettei kumpikaan väite ole herät-

tänyt lainkaan kiinnostusta aloittaa jousimetsästys. Tähän vastaajaryhmään kuului 

paljon jo jousella metsästäviä ja sellaisia, jotka eivät aikoneet aloittaa jousella 

metsästystä ollenkaan. Vastaajien mielipiteiden jakautuminen on esitetty kuviossa 
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Kuvio 9. Metsästyslain muutos 
 

4.3.4 Jousimetsästyksen kiinnostuksen lisääminen 

Kysymyksessä 15 esitettiin väitteitä jousimetsästyksen kiinnostuksen lisäämiseksi. 
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vempia lupamaksuja jousella metsästäville. 
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Neljännessä väitteessä kysyttiin lisääkö vastaajien mielestä riistalajien lisääminen 

jousella sallituksi kiinnostusta aloittaa jousella metsästäminen. Suurin osa vastaa-

jista, 57,9 % piti tätä erityisen tärkeänä asiana kiinnostuksen lisäämiseksi. 

Viimeisessä kohdassa kysyttiin vastaajan omaa ehdotusta jousimetsästyksen kiin-

nostuksen lisäämiseksi. Tähän kohtaan ei paljon vastauksia tullut, ainoa komment-

ti oli että jousi tulisi rinnastaa hirvenmetsästyksessä käytettyjen aseiden rinnalle. 

 

Kuvio 10. Jousimetsästyksen kiinnostuksen lisääminen 
 

4.4 Vapaa sana jousimetsästykseen liittyen 

Kyselyn viimeisessä osiossa annettiin vastaajille mahdollisuus vapaaseen sanaan 

jousimetsästykseen liittyen. 18 henkilöä vastasi tähän osioon. Vastausten perus-

teella jousimetsästykseen suhtauduttiin positiivisesti ja sitä pidetään vaikeana ja 

haastavana metsästysmuotona. Yksi vastaajista toteaa: 

Jousimetsästys on nyky suvaitsevassa yhteiskunnassa erityisen hyvä 
metsästys tapa. Sen luokiltavuus harrastuksiin on helpompaa niille 
ketkä eivät muuten eläinten hyödyntämisestä suoraan tai välillisesti 
pidä. Sekä se sopii hyvin nykyiseen villiruoka ja riista ilmiöön. 
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Useammassa vastauksessa nousivat esille jousen erityispiirteet äänettömyys ja 

saastuttamattomuus esimerkiksi ammunnan harjoitteluun soveltuvia paikkoja. Jou-

siammuntarata ja 3D-rata eivät vaadi ympäristölupia, kuten perinteiset ampumara-

dat. 

Myöskin monessa vastauksessa näkyi paremman tiedottamisen ja kokeilumahdol-

lisuuksien puute. Yksi naispuoleinen metsästävä vastaajista epäili kykyään jännit-

tää metsästyslaillinen jousi ja näin ollen toivoi enemmän mahdollisuuksia päästä 

kokeilemaan jousta. Vaikka moniin seuroihin pääsee kyllä kokeilemaan lajia, ei 

virallisia tapahtumia kovin paljon ole. 

”Itseä ainakin mietityttää riittäisikö käsivoimat ja siksi ei oo kiinnostus-
ta. Ehkä kiinnostais sitten enemmän jos olisi jotain tilaisuuksia missä 
pääsisi kokeilemaan.” 

Myöskin tiedotusta kurssien muodossa toivottiin, erityisesti aloittelijalle soveltuvaa 

kurssitusta. Näin vastasi eräs Etelä-Suomalainen suurriistaa metsästävä henkilö. 

”Kasvavan yleisen kiinnostuksen ja harrastajamäärän kasvun tueksi 
jatkuva perusinfo, mutta uutena aivan erityisesti eritasoinen ja haluk-
kaille nousujohteinen koulutus olisi tärkeää.” 
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5 POHDINTA 

Jousi metsästysaseena on lisännyt kiinnostusta ja suosiotaan huimasti 2000-

luvulla ja kiinnostus siihen tuntuu edelleen vain kasvavan. Tuleva metsästyslain-

muutos tuo uusia lajeja jousella metsästettäväksi ja muutenkin jousi rinnastetaan 

lähemmäs tuliaseita metsästystilanteissa esimerkiksi kuljettamisen osalta. Suurin 

osa kyselyyn vastanneista piti jousta varteen otettavana metsästysaseena, joka 

herätti kiinnostusta. Ymmärrettävästi myös useampi pyydettävä laji lisää kiinnos-

tusta, varsinkin kun jousta aletaan rinnastaan kohti suuremman riistan pyyntiin 

soveltuvia aseita. 

Kyselyn perusteella tyypillinen jousimetsästäjä on 31–40-vuotias mies, jonka met-

sästysmaat sijaitsevat Länsi-Suomen alueella ja joka metsästää pääsääntöisesti 

pienriistaa. Kiinnostusta jousimetsästykseen tällä alueella varmastikin lisää alueen 

hyvät metsäkauris- ja valkohäntäpeurakannat. Myöskin villisian leviäminen idästä 

päin lisää kiinnostusta jouseen, jos sen pyynti sallitaan. Varsinkin kun afrikkalaisen 

sikaruton leviämisen estäminen on ajankohtainen ja villisian kannan hallitsemat-

toman kasvun estäminen. 

Vaikka jousimetsästys on ollut mediassa esillä, varsinkin tuleva metsästyslain 

muutos on lisännyt mediassa näkymistä. Esimerkiksi Vakka-Suomen Sanomissa 

oli artikkeli 13.01.2017 ”Jousimetsästäjä hengittää luonnon rytmillä” (Salo 2017) ja 

Yle uutisoi nettiartikkelilla 10.06.2016 ”Metsästäjien odottama uudistus: Villisian ja 

valkohäntäpeuran saa pian kaataa jousella” (Moksu 2016). Siltikin olisi hyvä, jos 

jousimetsästystä tuotaisiin enemmän näkyviin ja halukkaille tarjottaisiin mahdolli-

suutta kokeilla jousiammuntaa osaavan henkilön opastuksella, samalla voitaisiin 

kertoa jousesta metsästysaseena ja sen tuomista eduista verrattuna perinteisiin 

tuliaseisiin. Koska jousi on suhteellisen uusi ase nykyaikaisessa metsästyksessä, 

ei tiedotuksen tärkeyttä voi liikaa korostaa. Ja jouselta on saatava sen erikois-

aseen status poistumaan, jolloin siihen suhtaudutaan suopeammin. Edelleen ruu-

tiaseilla metsästävien suusta kuulle sanat ”Eihän jousella voi osua tarkasti”, vaikka 

jousi on osaavissa käsissä todella tarkka ja tehokas ase. Juurikin tuon kaltaista 

asennetta on pyrittävä poistamaan. 
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LIITE 1. 

Jousimetsästys - Vanhimpia pyyntimuotojamme 

Kyselyssä selvitetään metsästäjä kunnan mielipiteitä jousimetsästyksestä ja  

jousesta metsästysaseena. 

 

Kartoitetaan myöskin mitkä syyt saavat metsästäjän kiinnostumaan jousimetsästyksestä. 

 

1. Ikä  

Vastaajan ikäryhmä 
 

  15-20 vuotta 
 

  21-30 vuotta 
 

  31-40 vuotta 
 

  41-50 vuotta 
 

  51-60 vuotta 
 

  61-70 vuotta 
 

  yli 71 vuotta 
 

 

 

 

 

2. Sukupuoli  

Vastaajan sukupuoli 
 

  Mies 
 

  Nainen 
 

 

 

 

 

3. Metsästyskokemus  

Montako vuotta olet metsästänyt tai onko suunnitelmissa suorittaa 
metsästäjätutkinnon? 
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  0-5 vuotta 
 

  5-10 vuotta 
 

  10-15 vuotta 
 

  15-20 vuotta 
 

  Yli 20 vuotta 
 

  Olen suorittanut metsästäjätutkinnon, mutta en metsästä 
 

  Aion suorittaa metsästäjätutkinnon 
 

  En tule suorittamaan metsästäjätutkintoa 
 

 

 

 

 

4. Alue  

Valitse alue, jonka alueella pääsääntöisesti metsästät 
 

  Pohjois-Suomi 
 

  Itä-Suomi 
 

  Länsi-Suomi 
 

  Etelä-Suomi 
 

  Helsinki-Uusimaa 
 

  Ahvenanmaa 
 

 

 

 

 

5. Jahtipäivät vuodessa  

Montako päivää metsästät vuodessa? 
 

  En metsästä 
 

  Alle 10 
 

  10-20 
 

  20-30 
 

  30-40 
 

  yli 40 
 

 

 

 

 

6. Joista jousella  

Montako päivää metsästät jousiaseella vuodessa? 
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  En metsästä jousella 
 

  Metsästän vain jousella 
 

  Alle 10 
 

  10-20 
 

  20-30 
 

  30-40 
 

  Yli 40 
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LIITE 2. 

Jousimetsästys - Vanhimpia pyyntimuotojamme 

 

7. Metsästyksen kohde  

Mitä metsästät pääasiallisesti? 
 

 Pienriista (metsäkauris ja sitä pienempi riista) 
 

 Pienpedot 
 

 Suurriista 
 

 Suurpedot 
 

 

 

 

 

8. Riistanhoitopäivät vuodessa  

Montako päivää vuodessa käytät riistanhoitoon? 
 

  Alle 10 
 

  10-20 
 

  20-30 
 

  30-40 
 

  yli 40 
 

 

 

 

 

 

9. Pääasiallinen metsästysase  

Minkä tyyppistä asetta käytät pääsääntöisesti metsästyksessä? 
 

 Haulikko 
 

 Kivääri 
 

 Jousi (Talja- ja/tai vaistojousi) 
 

 

 

 

 

10. Omistatko jousen?  
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Omistatko jousen tai harkitsetko sellaisen hankintaa? 
 

  Kyllä 
 

  En omista, enkä harkitse sellaisen hankintaa 
 

  En omista, mutta harkitsen sellaisen hankintaa 
 

 

 

 

 

11. Ammunnan harjoittelu  

Montako päivää vuodessa käytät ammpumataitojesi ylläpitoon? 
 
Jos harjoittelet ammuntaa tuliaseilla ja jousella, ilmoita yhteen las-
kettu harjoittelumäärä 

 

  Alle 10 
 

  10-20 
 

  20-30 
 

  30-40 
 

  yli 40 
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LIITE 3. 

Jousimetsästys - Vanhimpia pyyntimuotojamme 

 

12. Mitkä asiat on herättäneet kiinnostuksesi jousimetsästykseen  

Mitkä asiat ovat herättäneet kiinnostuksesi jousimetsästykseen? 
 
Arvio asteikolla 1-6, jossa 1=Ei ole herättänyt yhtään kiinnostusta ja 
6=Herättänyt kiinnostusta todella paljon 

 

 1 2 3 4 5 6 

Ratajousella ampuminen ja/tai kilpailu 
 

            

Aseen hallussapitolupien saannin hankaluus 
 

            

Jousimetsästyksen haastavuus 
 

            

Jousimetsästyksen historia (vanhimpia pyyntimuotoja) 
 

            

Kaverien kokemukset jousimetsästyksestä 
 

            

Metsästysmaiden luonne (pieni koko, asuntoja ja/tai vilkas liiken-

teisen tien läheisyys jolloin jousella ampuminen turvallisempaa 

kuin tuliaseella  
 

            

Jokin muu syy, mikä? ________________________________ 
 

            
 

 

 

 

13. Jousimetsästyksen erityispiirteet  

Ovatko jousimetsästyksen erityispiirteet lisänneet kiinnostusta jousi-
metsästyksen aloitukseen? 
 
Arvio asteikolla 1-6, jossa 1=Ei ole herättänyt yhtään kiinnostusta ja 
6=Herättänyt kiinnostusta todella paljon 
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 1 2 3 4 5 6 

Jousen lyhyet varomatkat verrattuna kivääriin ja haulikkoon 
 

            

Jousen hiljaisuus 
 

            

Saaliin saanti hankalampaa 
 

            

Jokin muu syy, mikä? ________________________________ 
 

            
 

 

 

 

14. Metsästyslain muutos  

Tuleva metsästyslain muutos mahdollistaisi valkohäntäpeuran ja vil-
lisian metsästyksen jousella. Muutoksen pitäisi astua voimaan 
1.8.2017. Onko tämä vireillä oleva muutos lisännyt kiinnostustasi jou-
simetsästykseen? 
 
Arvio asteikolla 1-6, jossa 1=Ei ole herättänyt yhtään kiinnostusta ja 
6=Herättänyt kiinnostusta todella paljon 

 

 1 2 3 4 5 6 

Valkohäntäpeuran metsästys jousella 
 

            

Villisian kyttäysmetsästys 
 

            
 

 

 

 

15. Jousimetsästyksen kiinnostuksen lisääminen  

Kuinka tärkeiksi näkisit seuraavat asiat jousimetsästyksen kiinnostuk-
sen lisäämiseksi? 
 
Arvio asteikolla 1-6, jossa 1= En pidä tärkeänä ja 6=Pidän erittäin 
tärkeänä 

 

 1 2 3 4 5 6 

Tiedotus jousimetsästyksestä 
 

            

Vapaammat pyyntiajat jouselle? 
 

            

Halvemmat metsästysluvat jouselle? 
 

            

Enemmän riistalajeja jousiluvalliseksi (valkohäntäpeura, hirvi...) 
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Oma ehdotus ________________________________ 
 

            
 

 

 

 

16. Vapaa sana jousimetsästykseen liittyen  

_______________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________

_ 
 

 

 

 

 

 

 


