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TakameTsien 
  fasaaniT

J e r e  M a l i n e n

Kulissina kartano, yllä tweed-puku, haulikossa  
englantilainen perä ja piiput rinnakkain.  
Fasaani ei ole pelkästään eliitin etuoikeus.

V
ain banjoa soittava kierosilmäinen 
poika puuttuu. Muuten tunnel-
ma on kuin Syvä joki -elokuvan 
hukkuvasta kylästä. Ylöjärveläi-
set takamaat eivät ole hautau-

tumassa patoaltaan vesimassojen alle, mutta 
silti kaikki on rehdisti rempallaan kuten klas-
sikkofilmatisoinnissakin. Siellä täällä romut-
tuu metsän valtaamia maatalouskoneita ja 
ruosteisia autonraatoja. Jumalan hylkäämien 
talojen kuisteilla helisee paikoilleen unohtu-
neita tuulikelloja. Yhdessä asumuksessa on 
vielä elämää. Pihassa vasikan kokoinen hirvi-
koirantapainen järsii ryhmyistä luuta. Pedon 
rotua on turha arvailla. Sitä ei ole.

– Ei mikään perinteinen peltokanaympä-
ristö, eräopas Sampsa Liimola Pirkanmaan 
luonto- ja kalastusmatkoista toivottaa terve-
tulleeksi iltapäivän lyhyelle erikoiselle. Hän-
kin on vain vieraana viljakkalalaisessa taka-
metsässä.

Kartano-VolVo ei ole  
paKollinen pyyntiVaruste

Jos fasaanijahtien kartanokeikarointi on ai-
heuttanutkin aiemmin ihottumaa, nyt ei ku-
tita yhtään. Brunssi on peruttu, vaskitorvet 
vaikenevat eikä missään näy saaliille pedattua 
havumattoa. Vaikka polvihousut puuttuvat, 
ei fasaaninpyynti ole pelkästään wahlroosien 
ja ehrnroothien etuoikeus.

Haalarihommiin siis. Sellainen puetaan jo-
pa seurueen ainoalle aateliselle. C.I.B. Pic-
tan Castanet saa ylleen turvaoranssin liivin. 

Kansainvälisen muotovalion arvo vastaisi hy-
vinkin illalliskutsussa jaarlin arvonimeä. Met-
sällä titteleitä ei tarvita. Niinpä lyhytkarvainen 
saksanseisoja voi juosta Nettana.

Avanssin päätteeksi Netta noukkii suopursu-
jen seasta fasaaninrääpäleen. On vaikea sanoa 
oliko kanapuoli elossa ennen koiran suuhun 
joutumista. Ainakin se on vielä lämmin, kun 
Netta tuo sen isännälleen, nurmijärveläiselle 
Tuomo Pispalle.

– Harvoin on tälle koiralle ampumaton lintu 
kopiksi asti yltänyt, mannermainen kanakoira-
mies ihmettelee 15 vuoden koirakokemuksella.

– Netalla kun on rauhallinen avanssi.
Rääpäle on surkeassa kunnossa. Höyhen-

peite repsottaa, rupilla on kokoa yhden nyr-
kin verran. Iltaa ei olisi nähnyt, vaikka olisi 
ollut entuudestaan elossa.

– Jouti pois, Sampsa Liimola ihmettelee 
tarhasta siirtosäkkiin tarttunutta pahnan poh-
jimmaista.

Aamulla erämatkailuyrittäjä vapautti maas-
toon kymmenkunta pyytölintua.

– Omassa tarhassa kasvatettuja, mies myön-
tää ja ihmettelee yhä miten tuollainen fasaani 
on kulkeutunut maastoon.

Meni Jo

Sampsa Liimolan toisaalla Ylöjärvellä sijaitse-
vassa fasaanitarhassa varttuu vuodessa tuhat 
aikuista lintua ja istutuspoikaset päälle. Niinpä 
koiran löytämä seuraava siivekäs on jo priimaa. 
Netta jököttää metsittyneellä pellolla. Kuono 
osoittaa kohti sakeaa pajurytöä. Pispa käskee 
koiran liikkeelle. Käy niin kuin fasaanikukon 
kanssa usein. Lintu on luistanut seisonnan ai-
kana alta pois. Komeasti köököttäen se hyp-
pää siivilleen reilun 50 metrin päästä puskan 
toiselta puolelta. Matka riukupyrstöön ei am-
pumalla lyhene. Aseet pysyvät vaiti.

Parin tunnin jahtikierros soljuu mukavasti 
lämpimässä syyssäässä. Maastolla on mittaa 
neliökilometrin verran. Se on pääosin harvah-
koa metsää ja vauhdilla metsittyvää peltoa.

– Kyllähän tämä fasaanille hieman vierasta 
elinympäristöä on. Toisaalta kanakoirille tilan-
ne muistuttaa jopa enemmän metsäkanalin-
tujahteja, Sampsa Liimola korostaa.

– Niiden jahtimahdollisuuksia ei ole Etelä-
Suomessa joka nurkalla tarjolla.

Hänen ajatuksensa onkin ollut luoda hy-
viä harjoitusmaastoja kanakoiraharrastajille.
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 Tuomo Pispa on intohimoinen seisojamies 
kuin juuriltaan hämäläinen voi olla. Myös Pictan 
Castanet viihtyi Viljakkalassa, vaikka fasaanien 
seurassa olikin toivomisen varaa. 



”	Kun	tarhafasaanin		
	 istuttaa	luontoon,	
	 se	on	jo	viidessä	
	minuutissa	kuin	villi			
	 lintu.”	



a lkuperältään aasialaisen fasaanin tarina 
on kestänyt Suomessa jo yli sata vuotta. 

Karl Fazer toi 1900-luvun alussa eksoottisen 
värikkäitä lintuja Suomeen ja istutti niitä Hel-
singin Malmille. Suomeen tuodut metsästysfa-
saanit ovat kolmen alalajin risteymiä. Siksi fa-
saanien värityksessä on edelleen vaihtelua.

Toisen maailmansodan melskeessä fasaa-
nikanta romahti ja istutukset oli aloitettava 
alusta. Suomessa on ollut pysyvästi fasaaneja 
1960-luvulta lähtien.

Metsäkanalintujen vähenemisen vuoksi fa-
saani-istutukset ovat nykyään yhä suositum-
pia. Niillä pyritään korvaamaan kanakoirakou-
lutuksessa metsäkanojen ja peltopyiden puute. 
Myös moni pystykorva on virittänyt ensihauk-
kunsa puussa istuneelle siirtolaiselle.

fasaani on bisneslintu. Tarjolla on kau-
pallista fasaanimetsästystä niin yksittäisil-

le kanakoiraharrastajille kuin yritysten suuriin 

edustusjahteihin. Valtaosa vuotuisesta fasaa-
nisaaliista kertyy juuri näistä jahdeista. On istu-
tusmääristä kiinni, ammutaanko vuodessa  
15 000–75 000 fasaania, kuten 2000-luvulla 
on tehty. Myös leudot talvet auttavat fasaaneja 
pärjäämään omin nokkineen luonnossa.

Maallistumisesta huolimatta fasaaninmet-
sästys on yhä pienehkön joukon harrastus. 
RKTL:n kyselytutkimuksen mukaan viime vuon-
na fasaanin sai saaliiksi 7100 suomalaista. Se 
on vain neljä prosenttia pienriistaa pyytäneistä 
metsästäjistä. Fasaaninampujien keskisaalis oli 
seitsemän lintua kaudessa. Esimerkiksi teeren 
sai saaliiksi 44 900 kanalinnustajaa. l

– Tampereen seudulla on paljon seiso-
jia ja settereitä, mutta treenimaastot ovat 
vähissä, Liimola laskee.

Koemetsästäjänä toimiva Tuomo Pis-
pa pitää paikkaa juuri harjoitusmaastona.

– Aatteenpuremia etikettikoiraihmisiä ei 
ehkä kannata tänne takamaalle houkutella, 
mies muotoilee diplomaattisesti.

Sampsa Liimolalla on siihenkin vastaus. 
Näköpiirissä siintää vuokrasopimus myös 
kulttuurimaisemaan Ylöjärven keskustan 
tuntumassa. Siellä fasaanit pysyisivät pa-
remmin hengissäkin. Metsäalueella ottajia 
on jo luonnostaan liikaa. Kettu ja kanahauk-
ka istuvat ensimmäisinä ruokapöydässä.

KoKo Kansan riistaa

Netta on nuori koira, 2,5-vuotias viime syk-
syn jahdissa. Silti se pysyy jo hyvin isän-
tänsä ohjauksessa. Haku on menevää ja lin-
nut löytyvät. Paikoin peitteinen maasto on 
kuitenkin vaativa. Tiedotuksen on toimitta-
va hyvin. Muuten linnut ennättävät karata 
ennen kuin metsästäjä ehtii seisonnalle.

– Pakko tunnustaa, tämä on ensim-
mäisiä kertoja ”metsälinnuilla”. Aiemmin 
olemme metsästäneet lähinnä avoimes-
sa maastossa.

Tuomo Pispan on turha huolestua. Net-
ta naulaa fasaanin metsän reunaan. Lähes-
tymme pellon puolelta. Käskystä koira ajaa 
riistan ylös. Lintu hyppää melkein syliin, 
sitten se kaartaa pellon päälle. Ampujana 
toimivan Pispan on maltettava hetki, jotta 
lintu ennättäisi riittävän kauas. Iltapäivä 
päättyy jahdin ainoaan laukaukseen. Fa-
saani kuolee näemmä kerrasta päällekkäis-
piippuisellakin.

– Joillakin on käsitys, että se olisi kuin 
kanan orrelle ampuisi. Kun tarhafasaanin 
istuttaa luontoon, se on jo viidessä minuu-
tissa kuin villi lintu. Kyllä se ihmistä pel-
kää, jahtiopas Liimola tuumii.

Hänen mukaansa fasaanista on turhaan 
tehty eliitin lintu. Sitä se on vain metsäs-
täjien mielikuvissa.

– Siinä ei pitäisi olla mitään pahaa, jos 
fasaanijahtia voi harrastaa kuka tahansa 
metsästyskortin omaava. l

TiEdUSTELUT: Pirkanmaan luonto- ja kalastuslo-
mat, puh. 050 530 8903, www.kalastuslomat.fi               
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TAKAMETSiEN FASAANiT

Bisneslintu fasaani

 FASAANi

• Metsästysaika: 1.9.–28.2.
• Vuotuinen metsästyssaalis 2000-
 luvulla: 15 000–75 000
• Historiaa: Kotoisin Aasiasta, istutettu  
 Suomeen vuodesta 1901 alkaen.
 Metsästysvälineet:
• Rihlattu ase, jonka luodin osuma- 
 energia piipun suusta mitattuna  
 vähintään 150 joulea.
• Haulikko kaliiperi 10–20, suositeltava  
 haulikoko 3,0–3,5 milliä.
• Metsästysjousi

 Sampsa 
Liimola 
(oik.) järjes-
tää monen-
laisia lin-
tujahteja. 
Viimesyk-
syinen pa-
rin tunnin 
fasaani-
kävely an-
toi sadoksi 
kaksi ”met-
sälintua”.

Adria jälleenmyyjät:  • Espoo Tähti-Caravan Oy (09) 854 1055 www.tahticaravan.   • Hyvinkää Best-Caravan Oy 010 8324500 www.best-caravan.   • Jalasjärvi Jalasjärven Kalustetalo (06) 
456 0669 • Jyväskylä Tasan Autotalo 0424 3611 www.tasan.net • Kajaani Kemppaisen Auto Oy (08) 614 0464 www.kemppaisenauto.   • Kokkola Caravan Shop Oy (06) 830 1310 www.
caravan-shop.   • Kotka Pepe UU / Kymen Vaunuvälitys Oy (05) 260 8200 www.pepeuu.   • Kuopio Caravan Larvanto Oy (017) 580 0645 www.caravanlarvanto.   • Lahti  J. Rinta-Jouppi Oy 
(03) 876 0800 www.rintajouppi.   • Lappeenranta J.Rinta-Jouppi Oy 0207 881 340 www.rintajouppi.   • Oulu Oulun Lomavaunu Oy (08) 563 1200 www.oulunlomavaunu.com • Rauma 
Markkinointi Mika Lehtinen Oy (02) 8225144 www.mikalehtinen.net • Rovaniemi Caravankeskus Reatalo (016) 315 440 www.reatalo.net • Salo Auto Simelius Oy (02) 733 1550 www.
auto-simelius.   • Seinäjoki  J. Rinta-Jouppi Oy 0207 881 200 www.rintajouppi.   • Tampere Caravan Erälaukko Oy 020 755 9960 www.eralaukko.   • Turku Turun Länsi-Vankkurit Oy (02) 
274 9880 www.lansivankkurit.com • Vantaa  J. Rinta-Jouppi Oy 09 2525 7500 www.rintajouppi.   • www.adria.� 

Eräpaikat etääntyvät ja olosuhteet vaihtelevat. Luonnon armoilla lämmin 
tukikohta antaa suojaa kun kylmä hiipii puseroon, sade piiskaa hartiota ja nälkä 
kurnii vatsassa. Adria-matkailuajoneuvojen runsas mallisto tarjoaa mukavuutta 
hyvään harrastukseen. Sopii mainiosti myös kaveriporukoille sillä parhaimmillaan 
makuutiloja on jopa kuudelle.
    Käy tutustumassa markkinoiden laajimpaan ja suosituimpaan valikoimaan 
lähimmän jälleenmyyjämme luona. Siitä saattaa alkaa mukavampi eräkausi.

Metsästys, kalastus ja majoitus

Polaris 
- luxusta ympäri vuoden 

Sport-mallisto
- nuorekasta tyyliä 

Coral
- tilava loistoristeilijä

Twin
- suosituin retkeilyauto

Matrix
- sulavalinjainen perheauto

Compact 
- kaupunkikulkija

Matrix Alk. 61 650 €Polaris Alk. 93 960 E Coral Alk. 59 990 € Sport Alk. 49 990 € Twin Alk. 46 350 €Compact Alk. 53 990 €

Alpina alk. 28.480 €   Adora Supreme alk. 22.320 €  Adora alk. 21.320 €       Altea alk. 16.350 €                Action alk. 16.890 €

years
of living 
in motion

www.adria.� 
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