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  Metsästysajat 1.8.2016 – 31.7.2017

LAJI ALUE TAI LUPA METSÄSTYSAIKA
POIKKEUSLUPA-AIKA

Sorsalinnut *1 Koko maassa 20.8. klo 12.00- 31.12.

Merilinnut *2 Koko maassa 1.9. – 31.12.

Haahka,  koiras 
Haahka         

Katso alue www.riista.fi
Koko maassa

1.6. – 15.6.
20.8. klo12.00–31.12.

Nokikana Koko maassa 20.8. klo12.00–31.12.

Merihanhi Tarkista alue Katso oheinen kartta

Metsähanhi Koko maassa Rauhoitettu

Kanadanhanhi Koko maassa 20.8. klo12.00–31.12.

Lehtokurppa Koko maassa 20.8. klo12.00–31.12.

Teeri Tarkista metsästysaika Ks. www.riista.fi

Pyy Tarkista metsästysaika Ks. www.riista.fi

Metso Tarkista metsästysaika Ks. www.riista.fi

Riekko Tarkista metsästysaika Ks. www.riista.fi

Kiiruna Tarkista metsästysaika Ks. www.riista.fi

Peltopyy Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, 
Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjan-
maan maakuntien alueella.  
 
Muualla maassa Suomen
riistakeskuksen myöntämällä 
ML 10 §:n mukaisella pyyntiluvalla

1.9. – 31.10.   
 
 
 
1.9. – 31.10.

Fasaani Koko maassa 1.9. – 28.2.

Sepelkyyhky Koko maassa 10.8. – 31.10.

Huomautukset: 
*1)	 Sinisorsa,	tavi,	heinätavi,	
	 haapana,	jouhisorsa,	
	 lapasorsa,	punasotka,	
	 tukkasotka,	telkkä.	

LAJI ALUE TAI LUPA METSÄSTYSAIKA
POIKKEUSLUPA-AIKA

Metsäjänis ja rusakko Koko maassa 1.9. – 28.2.

Villikani Koko maassa 1.9. – 31.3.

Orava Koko maassa 1.12. – 31.1.

Euroopanmajava Suomen riistakeskuksen myöntämällä 
ML 10 §:n mukaisella pyyntiluvalla

20.8. – 30.4.

Kanadanmajava Koko maassa 20.8. – 30.4.

Piisami Koko maassa 1.10. – 19.5.

Kettu Lapin maakunnassa
Muualla maassa 

1.8. – 30.4. 
1.8. – 14.4.

Tarhattu naali, 
supikoira, minkki 
ja hilleri

Koko maassa Koko metsästysvuosi 
(Naarasta, jolla on pentue, 
ei saa tappaa 1.5. – 31.7.)

Mäyrä Koko maassa 1.8. – 31.3.

Näätä Koko maassa 1.11. – 31.3.

Kärppä Koko maassa 1.11. –  31.3.

Ilves Suomen riistakeskuksen myöntämällä 
ML 41 §:ssä tarkoitetulla poikkeusluvalla  

ML 41 a §:n 3 momentissa tarkoitettu 
poikkeuslupa voidaan myöntää: ilveksen 
(lukuunottamatta ilveksen naarasta, 
jota vuotta nuorempi pentu seuraa) 
pyydystämiseksi tai tappamiseksi

poronhoitoalueella 
ja muualla maassa

1.1. – 31.12.  
 
 

1.10. – 28.2.
1.12. – 28.2.

Saukko Suomen riistakeskuksen myöntämällä 
ML 41 §:ssä tarkoitetulla poikkeusluvalla.   
 
ML 41 a §:n 3 momentissa tarkoitettu 
poikkeuslupa voidaan myöntää: saukon 
pyydystämiseksi tai tappamiseksi

Ajat ilmenevät  
poikkeuslupapäätöksistä 
 
Ajat ilmenevät  
poikkeuslupapäätöksistä

Itämerennorppa Suomen riistakeskuksen myöntämällä 
ML 10 §:n mukaisella pyyntiluvalla

1.9. – 15.10., 16.4. – 31.5.

Halli Metsästyslain 10 §:n nojalla annetun 
alueellisen kiintiön puitteissa. 
Tarkista kiintiö www.riista.fi

16.4. – 31.12.

Villisika Koko maassa Ks. www.riista.fi

Mufloni Koko maassa 1.9. –  31.1.

Hirvi Suomen riistakeskuksen myöntämällä 
ML 26 §:n mukaisella hirvieläimen 
pyyntiluvalla

Enontekiö, Inari, Muonio, Utsjoki

24.9. – 31.12.

1.9. – 20.9. 
ja 11.10. – 30.11.

Valkohäntäpeura Suomen riistakeskuksen myöntämällä 
ML 26 §:n mukaisella hirvieläimen 
pyyntiluvalla

24.9. – 31.1.

Metsä- ja kuusipeura Suomen riistakeskuksen myöntämällä 
ML 26 §:n mukaisella hirvieläimen 
pyyntiluvalla

24.9. – 31.1.

Metsäkaurisuros *3    
 
-naaras ja vasa

Koko maassa  
 
Koko maassa

1.9. – 31.1., 16.5. – 15.6.  
 
1.9. – 31.1.

Karhu Poronhoitoalueella, metsästyslaissa 
säädetyistä poikkeusluvista annetun 
valtioneuvoston asetuksen (169/2011) 
7 §:n nojalla. Tarkista kiintiö www.riista.fi 

 
Muualla maassa metsästyslain 41 a §:n 
3 momentissa tarkoitettu poikkeuslupa 
voidaan myöntää: karhun (lukuunotta-
matta vuotta nuorempaa karhun pentua 
sekä karhunaarasta, jota tällainen 
pentu seuraa) pyydystämiseksi tai 
tappamiseksi    
 
Muualla maassa Suomen riistakes-
kuksen myöntämällä ML 41 §:ssä 
tarkoitetulla poikkeusluvalla

20.8. – 31.10. (Naarasta, 
jolla on pennut, ei saa tap-
paa, ei myöskään vuotta 
nuorempaa pentua).  
 
20.8. – 31.10. (Naarasta, 
jolla on pennut, ei saa tap-
paa, ei myöskään vuotta 
nuorempaa pentua)  
 
 
 
1.1. – 31.12.

Susi Suomen riistakeskuksen myöntämällä 
ML 41 §:ssä tarkoitetulla poikkeusluvalla  
 
Lisäksi metsästyslain 41 a §:n 3 momen-
tissa tarkoitettu poikkeuslupa voidaan 
myöntää: suden pyydystämiseksi tai 
tappamiseksi

Ajat ilmenevät  
poikkeuslupapäätöksistä 
 
Ajat ilmenevät  
poikkeuslupapäätöksistä

*2)	 Alli,	tukkakoskelo,
	 isokoskelo	

Merihanhi on  
rauhoitettu sisämaassa Huomio! Kanalintujen (metso, teeri, pyy, riekko ja kiiruna) metsästysajat alkavalle metsästyskaudelle 

päätetään ja päivitetään verkkosivuillemme elokuun lopulla ja julkaistaan seuraavassa lehdessä 9. syyskuuta.

Rauhoittamattomien lintujen pesimäaikaiset rauhoitusajat
l			varis, harmaalokki, merilokki, kesykyyhky ja räkättirastas	Pohjois-Pohjanmaan,	
	 Kainuun	ja	Lapin	maakuntien	alueella	1.5.	—	31.7.,	Pohjois-Savon	ja	Pohjois-Karjalan	
	 maakuntien	alueella	1.4.	—	31.7.	ja	muualla	maassa	10.3.	—	31.7.	
l			harakka	Pohjois-Savon,	Pohjois-Karjalan,	Pohjois-Pohjanmaan,	Kainuun	ja	Lapin	maakuntien	
	 alueella	10.4.	—	31.7.	ja	muualla	maassa	1.4.	—	31.7.
l			korppi	poronhoitoalueella	10.4.	—	31.7.	(muualla	maassa	rauhoitettu	koko	vuoden)
l			harmaalokkikoloniat	koko	vuoden

*3)	 Metsäkaurista	saa	metsästää	
	 ajavaa	koiraa	käyttäen	
	 vain	24.9	–	31.1.	välisenä	aikana.

Merihanhi rauhoitettiin kolmeksi vuodeksi 1.8.2013. Maa- ja 
metsätalousministeriö on antanut uuden asetuksen (586/2016), 
jolla merihanhen rauhoitusta jatketaan kolmella vuodella (1.8.2016–
31.7.2019) eräiden sisämaan maakuntien ja kuntien alueilla. Asetuk-
sen avulla pyritään rajoittamaan sisämaassa pesivään ja levittäyty-
vään merihanhien kantaan kohdistavaa metsästyspainetta niin, että 
kanta vahvistuisi ja siitä tulisi arvokas riistavara myös sisämaahan. 
Suomen riistakeskus katsoo, että merihanhen runsastumista ja levit-
täytymistä kannattaa edistää sisämaassa. Merihanhen pääasiallisella 
esiintymisalueella  rannikon merenrantavyöhykkeellä metsästystä ei 
ole rajoitettu. Siellä metsästää saa normaaliin tapaan 20.8 – 31.12.

Merihanhen metsästys on 
kielletty Etelä-Karjalan, Etelä-Sa-
von, Kainuun, Kanta-Hämeen, 
Keski-Suomen, Pirkanmaan, 
Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja 
Päijät-Hämeen maakunnissa, Etelä-
Pohjanmaan maakuntaan kuuluvissa 
Alajärven, Alavuden, Evijärven, Kuor-
taneen, Lappajärven, Soinin, Vimpelin 
ja Ähtärin kunnissa, Keski-Pohjanmaan 
maakuntaan kuuluvissa Halsuan, Lesti-
järven, Perhon ja Vetelin kunnissa, Lapin 
maakunnassa lukuun ottamatta Kemin, 
Keminmaan, Tornion ja Simon kuntia, 
Kymenlaakson maakuntaan kuu-
luvissa Iitin ja Kouvolan kun-
nissa sekä Pohjois-Pohjan-
maan maakuntaan kuuluvissa 
Haapajärven, Haapaveden, 
Kuusamon, Kärsämäen, Niva-
lan, Pudasjärven, Pyhäjärven, 
Pyhännän, Reisjärven, 
Siikalatvan, Utajärven, 
Taivalkosken ja Vaalan 
kunnissa. 

Metsähanhi on 
rauhoitettu
koko maassa yhden vuoden 
määräajaksi. Maa- ja metsäta-
lousministeriö pyrkii täysrau-
hoituksella varmistamaan, ettei 
metsähanhikanta vaarannu vaan 
alkaa elpyä. Metsähanhen met-
sästys kiellettiin kokonaan vuon-
na 2014 ministeriön asetuksella 
(473/2014) ja sen jälkeen kieltoa 
on jatkettu edelleen vuonna 
2015 asetuksella (789/2015) 
ja nyt vuonna 2016 asetuksella 
(585/2016).
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