Suomi riistamaana
Suomi on etelä-pohjoissuunnassa noin
1 200 kilometriä pitkä ja itä-länsisuunnassa noin 600 kilometriä leveä maa. Maamme
pinta-ala on 338 145 neliökilometriä, josta
on metsiä 69 prosenttia, maatalousmaata 8
prosenttia, muita maa-alueita 13 prosenttia
ja vesialueita 10 prosenttia. Metsien eteläisin
osa kuuluu lehtimetsä-, pääosa havumetsä- ja
pohjoisimmat osat tundravyöhykkeeseen.
Suomessa on erittäin runsaasti vesistöjä
ja pelkästään järviä on 188 000. Merellinen
saaristo on kaunis ja runsassaarinen. Suomenlahden ja Pohjanlahden saaristoalueilla on
yhteensä 81 000 saarta.
Suomen pohjoisen sijainnin ja pituuden
vuoksi riistan elinolosuhteet vaihtelevat huomattavasti maan eri alueilla. Karu luonto ja
ankara talvi tarjoavat elinmahdollisuuden
vain suhteellisen harvoille riistaeläinlajeille. Riistatiheydet jäävät paljon pienemmiksi
kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa. Varsinkin
pienriistaeläinkantojen runsaudet vaihtelevat
voimakkaasti vuosittain.
Tärkeimpiä riistaeläimiä ovat metso, teeri,
pyy, riekko, sepelkyyhky, metsäjänis, rusakko, hirvi ja valkohäntäpeura sekä vesilinnuista heinäsorsa. Turkisriistana metsästetään kettuja, supikoiria, minkkejä, majavia
ja näätiä. Suurpedoista pyydystetään poikkeusluvilla kannanhoidollisista tai vahinkojen estosyistä karhuja, ilveksiä ja susia.
Suomessa on yli 300 000 metsästäjää, jotka
maksavat riistanhoitomaksun (= metsästyskortin) vuosittain. Naismetsästäjien osuus tästä
määrästä on viisi prosenttia. Suomen kansalaisista kuudella prosentilla on metsästyskortti,
joten väkilukuun suhteutettuna Suomessa on
eniten metsästäjiä koko Euroopassa.

Voidakseen metsästää
Suomessa
on jokaisen metsästävän henkilön
hankittava
l
l

l
l
l

suomalainen metsästyskortti
metsästysoikeus tai maanomistajan tai
metsästysoikeuden haltijan myöntämä
metsästyslupa
oikeus pitää hallussa ampuma-asetta
hirvieläinten ja karhun metsästyksessä
tarvittava ampumakokeen suorituskortti
tiettyjen riistaeläinten osalta pyyntitai poikkeuslupa.

Metsästyskortti
Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä
on metsästysvuosittain suoritettava
valtiolle riistanhoitomaksu. Tämän maksun
suorittamisesta saatu kuitti on kyseisen metsästysvuoden metsästyskortti. Riistanhoito-
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maksun suuruus määrätään vuosittain valtion
tulo- ja menoarviossa, ja kuluvalta metsästysvuodelta se on 33 euroa. Jotta henkilö voi
maksaa riistanhoitomaksun, on hänen täytynyt
suorittaa metsästäjätutkinto. Suomen kansalaisilta on edellytetty pakollisen metsästäjätutkinnon suorittamista jo vuodesta 1964 lähtien.
Saadakseen suomalaisen metsästyskortin on ulkomaalaisen metsästäjän esitettävä
kotimaassaan voimassa oleva metsästyskortti
tai muu luotettava selvitys siitä, että hänellä on oikeus metsästää kotimaassaan. Nämä
asiakirjat esitetään riistanhoitoyhdistyksen
toimihenkilölle, joka paperit tarkistettuaan
tilaa metsästäjärekisteristä kyseiselle henkilölle riistanhoitomaksun tilillepanokortin,
joka maksettuna on metsästyskortti. Ellei
ulkomaalainen henkilö voi antaa luotettavaa
selvitystä oikeudestaan metsästää, on hänen
suoritettava suomalainen metsästäjätutkinto.
Riistanhoitoyhdistykset järjestävät metsästäjätutkintoja, ja ne ovat maksullisia. Käytännössä
on parasta antaa suomalaisen jahti-isännän
hoitaa metsästyskortin hankkimiseen liittyvät
toimenpiteet etukäteen.
Metsästyskortti on voimassa yhden metsästysvuoden, joka alkaa elokuun 1. päivänä ja
päättyy seuraavan kalenterivuoden heinäkuun
31. päivänä. Riistanhoitomaksuun sisältyy
metsästäjävakuutus, joka korvaa metsästyksen yhteydessä ampuma-aseella aiheutetun
henkilövahingon. Vakuutus on voimassa metsästyskortin voimassaoloajan Suomessa sekä
Pohjoismaihin ja EU-maihin suuntautuvilla
metsästysmatkoilla, joiden kesto on korkeintaan 60 päivää.

Metsästysoikeus
Metsästysoikeus kuuluu Suomessa
maanomistajalle, joka voi vuokrata
alueensa metsästysoikeuden edelleen. Yksityiset henkilöt omistavat metsä-, pelto- ja sisävesialueista 65 prosenttia. Heidän omistamansa tilat ovat yleensä pieniä 5–200 hehtaarin
maa- ja vesialueita. Metsästäjät ovat perustaneet metsästysyhdistyksiä (metsästysseuroja)
ja vuokranneet itselleen alueita metsästys- ja
riistanhoitokäyttöön. Tarkoituksena on muodostaa riittävän suuria ja yhtenäisiä metsästysalueita erityisesti hirvieläinten metsästystä varten. Maassamme on nykyisin yli 4 000
metsästysyhdistystä ja niillä metsästysmaita
tavallisimmin 2 000–10 000 hehtaaria. Yhdistykset huolehtivat alueidensa metsästyksestä ja
riistanhoidosta sekä metsästyksen valvonnan
järjestelyistä.
Valtio omistaa Suomen pinta-alasta noin
25 prosenttia. Valtion maat ovat pääasiassa
Itä- ja Pohjois-Suomessa. Metsähallitus vastaa suurimmalla osalla valtion maista metsästysoikeuden käytöstä ja riistanhoidosta.

Metsästysluvat

ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttava
lupa, on viipymättä ilmoitettava siitä asuinmaansa asianomaiselle viranomaiselle.

Metsästäminen on mahdollista myös
ilman maanomistukseen tai vuokraukseen perustuvaa metsästysoikeutta. Tällöin
metsästäjän tulee saada metsästysoikeuden
haltijalta metsästyslupa. Maanomistajat ja
metsästysseurat antavat tai myyvät metsästyslupia maa- ja vesialueilleen.
Metsähallitus myy valtion maille pienriistan
metsästystä varten kausilupia ja lyhyitä pienriistalupia, joiden kesto on 1–7 vuorokautta.
Pienriistalupia myydään vaihtoehtoisesti joko
kaikelle pienriistalle tai muulle pienriistalle
kuin metsäkanalinnuille. Pienriistalupa on
henkilökohtainen. Metsästysluvassa on saaliskiintiö, joka ilmoitetaan luvan saalispistemääränä. Metsähallitus myy myös seurueille
tarkoitettuja hirvenmetsästyslupia sekä henkilökohtaisia karhunmetsästyslupia. Metsästyslupien myynti valtion maille alkaa loppukeväällä. Lyhytaikaisten pienriistalupien myynti on
porrastettu kahteen osaan kesä- ja elokuulle.
Tarkemmat päivämäärät on parasta tarkastaa
Metsähallituksen internetpalvelusta.
Suomeen metsästysmatkalle aikovan on
syytä selvittää jo kotimaassaan, miten ja
mille alueelle hän voi saada metsästysluvan.
Varmimmin tämä onnistuu suomalaisten tuttavien välityksellä. Metsästyslupamaksujen
suuruuden päättää metsästysoikeuden haltija.
Lupiin liittyy tavallisesti saaliskiintiö, jota ei
saa ylittää. Lupamaksut vaihtelevat suuresti
metsästettävästä riistaeläinlajista ja alueesta
riippuen.

Ampuma-aseen lainaaminen
suomalaiselta henkilöltä
Suomen poliisiviranomainen voi myöntää ulkomaalaiselle henkilölle suomalaisen ampumaaseen luvanhaltijan suostumuksella rinnakkaisen oikeuden ampuma-aseen hallussapitoon
(rinnakkaislupa). Rinnakkaisluvan saadakseen
ulkomaalaisen henkilön on esitettävä asuinmaansa viranomaisen antama lupa aseen hallussapitoon. Lisäksi hänen on annettava kirjallinen selvitys aikomuksestaan pitää hallussa
ampuma-asetta Suomessa. Rinnakkaislupaa
voidaan anoa suomalaisilta poliisilaitoksilta
tai erityisestä syystä Suomen ulkomaan edustustoista.
Suomalainen henkilö voi lainata ampumaaseen ulkomaalaiselle, mikäli tällä on hallussaan asiakirja, joka oikeuttaa hänet pitämään
hallussa ampuma-asetta Suomessa. Tällaisia
asiakirjoja ovat joko Suomessa myönnetty
ampuma-aseen hallussapitolupa tai muussa
Euroopan unionin jäsenvaltiossa myönnetty
Euroopan ampuma-asepassi tai Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa myönnetty ampuma-aseen
hallussapitolupa. Lainata saa kuitenkin vain
vastaavanlaisen tai vaarattomamman ampuma-aseen kuin minkä hallussapitoon on edellä
mainituissa asiakirjoissa oikeutettu.
Ampuma-aseen hallussapitoon oikeutettu 18 vuotta täyttänyt henkilö saa antaa
ampuma-aseen välittömässä valvonnassaan
käytettäväksi, jos hän kykenee tehokkaasti
valvomaan ja ohjaamaan aseen käyttäjää
siten, ettei aseen käyttämisestä aiheudu
vaaraa.

Ampuma-aseiden
maahantuontia ja
hallussapitoa koskevat
säännökset
Ulkomaalainen metsästäjä voi käyttää
Suomessa metsästäessään joko omia
ampuma-aseitaan tai saada metsästyksessä
tarvittavat välineet käyttöönsä suomalaiselta
isännältään. Ampuma-aseiden maahantuontia
koskevat säännökset vaihtelevat sen mukaan,
mistä maasta ulkomaalainen metsästysvieras
saapuu.

Omien ampuma-aseiden ja
patruunoiden maahantuonti
Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa ampumaaseen hallussapitoon myönnetty lupa oikeuttaa
maahantuomaan kyseisen aseen ja tarpeellisen
määrän patruunoita sekä pitämään niitä hallussa enintään kolme kuukautta. Maahantuonnin edellytyksenä on osallistuminen ampumatai metsästystapahtumaan, joka tulee pystyä
todentamaan esimerkiksi kutsukirjeellä.
Mikäli metsästysvieras saapuu Euroopan
unionin jäsenvaltiosta, on helpoin tapa maahantuoda ampuma-aseita Euroopan ampuma-

Ampumakoe

asepassin nojalla. Kyseisen asiakirjan haltija
saa siirtää ja tuoda Suomeen metsästyksessä
käytettäväksi soveltuvan, asedirektiivissä
tarkoitettuun C- tai D- luokkaan kuuluvan,
ampuma-asepassiin merkityn ampuma-aseen
ja siihen soveltuvia patruunoita. Ampumaasepassin haltijalla on lisäksi oltava hallussaan
kirjallinen kutsu tai muu luotettava selvitys,
josta ilmenee, että siirto tai tuonti on tarpeellinen metsästystapahtumaan osallistumiseksi. Euroopan ampuma-asepassi on pidettävä
mukana asetta ja patruunoita kannettaessa tai
kuljetettaessa.
Toinen vaihtoehto ampuma-aseiden ja patruunoiden Suomeen tuomiseksi on yksityinen
tuontilupa, joka oikeuttaa pitämään hallussa

edellä mainittuja tavaroita. Suomen poliisiviranomaisen myöntämän yksityisen tuontiluvan saamisen ehtona on, että ulkomaalaisen
henkilön on esitettävä poliisille asuinmaansa
viranomaisen antama todistus, josta ilmenee,
että hänellä on asuinmaassaan oikeus kyseisen ampuma-aseen hallussapitoon. Yksityinen
tuontilupa annetaan enintään kolmeksi kuukaudeksi. Yksityinen tuontilupa koskee ampuma-aseiden ja patruunoiden maahantuontia
Suomeen sekä Euroopan unionista että Euroopan unionin ulkopuolelta.
Kolmas vaihtoehto on, että Suomen poliisiviranomainen myöntää maahantuotavalle
aseelle hallussapitoluvan. Muussa EU:n jäsenvaltiossa asuvan, jolle on Suomessa annettu

Ampumakoe tulee suorittaa, mikäli
aikoo Suomessa metsästää hirvieläimiä
tai karhua rihlatulla luotiaseella. Ampumakokeita järjestävät riistanhoitoyhdistykset erityisesti kesäisin ja alkusyksyisin. Ampumakokeet
ovat julkisia tilaisuuksia. Hyväksytystä suorituksesta annetaan todistus, joka on voimassa
kolme vuotta kokeen suorittamisesta.
Mikäli henkilöllä on voimassa oleva todistus
muussa maassa suoritetusta vastaavasta ampumakokeesta tai mikäli hän antaa riistanhoitoyhdistykselle selvityksen siitä, että hänellä on
kotimaassaan oikeus metsästää vastaavankokoisia riistaeläimiä, hänen ei tarvitse suorittaa
ampumakoetta Suomessa.

Kolme erilaista ampumakoetta:
Metsäkauriskokeella tarkoitetaan metsäkauriin
metsästystä varten suoritettavaa ampumakoetta;
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valintaisesta pysty-, istuma- tai polviasennosta
75 metrin etäisyydeltä. Aikaa neljän laukauksen ampumiseen on 90 sekuntia ensimmäisestä laukauksesta laskettuna. Ampumisessa saa
käyttää tukea, kunhan asetta ei lukita mekaanisesti alustaan. Samassa ampumakokeessa
ampuja saa suorittaa enintään viisi koekertaa.

tain Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta kanta-arviot eräistä riistaeläinlajeista.
Tähän perustuen ministeriö antaa vuosittain
astuksen pyynti- ja poikkeuslupien myöntämiseen liittyvistä asioista. Suomen riistakeskus myöntää pyynti- ja poikkeusluvat.

nylityspaikoilla. Ulkomaalaisen henkilön on
myös varmistettava, että hän voi metsästysretken jälkeen tuoda koiransa takaisin kotimaahansa. Ei-kaupalliseen kuljetukseen liittyvää
neuvontaa voi saada sähköpostiosoitteesta
kolmasmaa@evira.fi.

Koirien maahantuonti

Ennen ammuntaa ampujan tulee esittää
ammunnanvalvojalle voimassa oleva metsästyskortti tai maksettu tulevan metsästysvuoden
metsästyskortti sekä vaadittaessa osoittaa henkilöllisyytensä. Ampujan on lisäksi esitettävä
ammunnanvalvojalle ennen ampumakokeen
suorittamista ampumakokeessa käytettävään
aseeseen voimassa oleva hallussapitolupa tai
rinnakkaislupa.

Hyväksyminen ja maksut

Tuonti EU-maista

Metsästyksessä ovat
kiellettyjä

Maalikuvio ja ammunnan suoritus

Pyynti- ja poikkeuslupa

Metsäkauriskokeessa sekä hirvi- ja peurakokeessa käytetään maalikuviota, jossa osumaalueen halkaisija on 23 senttimetriä ja karhukokeessa maalikuviota, jonka osuma-alueen
halkaisija on 17 senttimetriä.
Kokeessa ammutaan ainoastaan paikallaan
olevaan maalikuvioon neljä laukausta vapaa-

Suomessa on mahdollista metsästää 34
nisäkäslajia ja 26 lintulajia. Tiettyjen
eläinten – lähinnä suurriistaeläinten – metsästys on tarkemmin säädeltyä, ja metsästäminen
edellyttää erityisen pyynti- tai poikkeusluvan
saamista.
Maa- ja metsätalousministeriö saa vuosit-

Hirvi- ja peurakokeella tarkoitetaan hirven,
valkohäntäpeuran, saksanhirven, metsäpeuran, kuusipeuran ja japaninpeuran metsästystä varten suoritettavaa ampumakoetta;
Karhukokeella tarkoitetaan karhun metsästystä varten suoritettavaa ampumakoetta.

Tarvittavat dokumentit
Ampumakoe hyväksytään, jos laukaussarjan kaikki neljä laukausta vähintään sivuavat osuma-alueen ulkoreunaa. Hyväksytty
karhukoe vastaa metsäkauriskoetta sekä
hirvi- ja peurakoetta. Hyväksytty hirvi- ja
peurakoe vastaa metsäkauriskoetta. Ampumakokeesta perittävä maksu on 20 euroa
koekerralta.

Koiria saa tuoda Suomeen seuraavin
edellytyksin:

l
l

Tunnistusmerkintä

l

Eläimen on oltava tunnistusmerkitty mikrosirulla tai selkeästi luettavalla tatuoinnilla.
3.7.2011 alkaen ainoastaan mikrosirumerkintä hyväksytään tunnistusmerkinnäksi. Eläimen
tulee olla tunnistusmerkitty ennen raivotautirokotuksen antamista.

l

l

Raivotautirokotus
Eläimen on oltava rokotettu raivotautia
vastaan kansainvälisen standardin (WHO)
mukaisella inaktivoidulla rokotteella, joka
sisältää vähintään yhden antigeeniyksikön annosta kohti. Rokotus on annettava
vähintään 21 vuorokautta ennen tuontia.
Uusintarokotuksessa ei vaadita 21 vuorokauden varoaikaa, jos rokotus on annettu
ennen edellisen rokotuksen voimassaolon
päättymistä. Eläinlääkäri merkitsee raivotautirokotuksen viimeisen voimassaolopäivän
lemmikkieläinpassiin.

l

l
l
l

l
l

Käsittely ekinokokkoosia vastaan
Koirille on ennen eläimen saapumista Suomeen annettava asianmukainen annos pratsikvantelia tai epsiprantelia sisältävää, asianomaiselle eläinlajille hyväksyttyä lääkettä
ekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan. Eläinlääkäri tekee merkinnän ekinokokkoosilääkityksestä lemmikkieläinpassiin.
Ekinokokkoosilääkitystä ei vaadita, kun koira
tulee suoraan Suomeen Norjasta, Yhdistyneestä Kuningaskunnasta, Irlannista tai Maltalta.

Lemmikkieläinpassi
Eläimen mukana on oltava lemmikkieläimen
todistus (ns. lemmikkieläinpassi), jossa on eläimen tunnistusta koskevat tiedot sekä eläinlääkärin tekemä merkintä voimassaolevasta
raivotautirokotuksesta ja ekinokokkoosilääkityksestä.

Tuonti EU:n ulkopuolisista maista
EU:n ulkopuolisista maista tuotaville eläimille tulee aina (tiettyjä poikkeuksia lukuun
ottamatta) suorittaa eläinlääkinnällinen
rajatarkastus. Ei-kaupallisesti kuljetettaville
lemmikeille tarkastuksen tekee kuitenkin tulli
osana tullivalvontaa siihen hyväksytyillä raja-
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räjähteet
myrkyt ja myrkytetyt tai tainnuttavaa 		
ainetta sisältävät syötit
tainnuttavat tai tappavat sähkölaitteet
yöammuntaa varten tarkoitetut
tähtäyslaitteet, jotka elektronisesti
suurentavat tai muuttavat kuvaa sekä
keinotekoiset valonlähteet ja kohteita
valaisevat laitteet sekä peilit ja muut
häikäisevät laitteet
linnunliimat ja lintuverkot ja koukut
toimintatavaltaan automaattiset aseet
sekä sellaiset itselataavat aseet, joiden
lippaaseen mahtuu enemmän kuin
kolme patruunaa
kaasun tai savun avulla pyydystäminen
tai tappaminen
elävien eläinten käyttö houkuttimena
haudat ja ansat, joihin on sijoitettu
ampuma-ase tai keihäs tai muu näihin
verrattava väline, sekä muut
vastaavanlaiset pyyntilaitteet, jotka ovat
ihmiselle tai kotieläimelle vaarallisia
raudat, jotka eivät tapa heti
vesilintujen metsästyksessä ei saa käyttää
lyijyhauleja. Riistanisäkkäiden
metsästyksessä ei saa käyttää
toiminnaltaan tai käyttötavaltaan
valikoimattomia verkkoja
lisäksi on olemassa myös joukko muita
pyyntimenetelmiä tai pyyntivälineitä
koskevia säännöksiä, jotka kohdistuvat
johonkin tiettyyn riistaeläinlajiin.
Nämä on syytä selvittää itselleen ennen
metsästyksen aloittamista

Muuta huomioon otettavaa
Kaikkia suomalaisia metsästäjiä koskevat velvollisuudet ja rajoitukset koskevat myös ulkomaalaisia metsästäjiä. Lisäksi on
hyvä tutustua etukäteen jokamiehenoikeuksiin
ja niiden rajoituksiin, jotka koskevat leiriytymistä, tulentekoa sekä vieraalla alueella liikkumista.
Suomessa on myöhäissyksyllä usein jo pakkasta ja lunta maassa. Tästä syystä mukaan
kannattaa varata riittävästi lämpöisiä ja säänkestäviä asusteita. Hirvieläinten metsästyksessä on metsästäjien käytettävä punaista tai
oranssinpunaista päähinettä sekä väriltään
samantapaista liiviä, takkia tai muuta vastaavaa vaatekappaletta.

Lisätietoja:
Suomen riistakeskus
Fantsintie 13–14
00890 Helsinki
Puh. 029 431 2001
Fax. (09) 2727 8130
Internet: www.riista.fi

Maa- ja
metsätalousministeriö
PL 30
00023 Valtioneuvosto
Puh. 029 516 001
Fax. (09) 1605 4202
Internet: www.mmm.fi

Metsähallitus
PL 94
01301 Vantaa
Puh. 020 564 100
Fax. 020 564 4234
Internet: www.metsa.fi
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Suomi
heinäsorsa
tavi
heinätavi
haapana
jouhisorasa
lapasorsa
punasotka
tukkasotka
telkkä
alli
tukkakoskelo
isokoskelo
haahka
nokikana
merihanhi
metsähanhi
kanadanhanhi
lehtokurppa
teeri
pyy
metso
riekko
kiiruna
peltopyy
fasaani
sepelkyyhky
villikani
metsäjänis
rusakko
orava
euroopanmajava
kanadanmajava
rämemajava
piisami
kettu
tarhattu naali
pesukarhu
supikoira
saukko
minkki
hilleri
mäyrä
näätä
kärppä
halli
itämeren norppa
kirjohylje
villisika
mufloni
hirvi
saksanhirvi
valkohäntäpeura
kuusipeura
japaninpeura
metsäpeura
metsäkauris
ahma
ilves
karhu
susi
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Tieteellinen
Anas platyrhynchos
Anas crecca
Anas querquedula
Anas penelope
Anas acuta
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
Bucephala clangula
Clangula hyemalis
Mergus serrator
Mergus merganser
Somateria mollissima
Fulica atra
Anser anser
Anser fabalis
Branta canadensis
Scolopax rusticola
Tetrao tetrix
Bonasa bonasia
Tetrao urogallus
Lagopus lagopus
Lagopus mutus
Perdix perdix
Phasianus colchicus
Columba palumbus
Lepus cuniculus
Lepus timidus
Lepus europaeus
Sciurus vulgaris
Castor fiber
Castor canadensis
Myocastor coypus
Ondatra zibethica
Vulpes vulpes
Alopex lagopus
Procyon lotor
Nyctereutes procyonoides
Lutra lutra
Mustela vison
Mustela putorius
Meles meles
Martes martes
Mustela erminea
Halichoerus grypus
Pusa hispida botnica
Phoca vitulina
Sus scrofa
Ovis musimon
Alces alces
Cervus elaphus
Odocoileus virginianus
Dama dama
Cervus nippon
Rangifer tarandus fennicus
Capreolus capreolus
Gulo gulo
Lynx lynx
Ursus arctos
Canis lupus

Ruotsi
gräsand
kricka
årta
bläsand
stjärtand
skedand
brunand
vigg
knipa
alfågel
småskrake
storskrake
ejder
söthöna
grågås
sädgås
kanadagås
morkulla
orre
järpe
tjäder
dalripa
fjällripa
rapphöna
fasan
ringduva
kanin
skogshare
fälthare
ekorre
europeisk bäver
kanadensisk bäver
nutria
bisamråtta
räv
i farm uppfödd fjällräv
tvättbjörn
mårdhund
utter
mink
iller
grävling
mård
hermelin
gråsäl
östersjövikare
knubbsäl
vildsvin
mufflon
älg
kronhjort
vitsvanshjort
dovhjort
sikahjort
skogsvildren
rådjur
järv
lodjur
brunbjörn
varg

Englanti
mallard
teal
garganey
wigeon
pintail
shoveler
pochard
tufted duck
goldeneye
long-tailed duck
red-breasted merganser
goosander
common eider
coot
greylag goose
bean goose
canada goose
woodcock
black grouse
hazel grouse
capercaillie
willow grouse
ptarmigan
partridge
pheasant
wood pigeon
rabbit
mountain hare
brown hare
red squirrel
European beaver
Canadian beaver
nutria
muskrat
red fox
blue fox
raccoon
raccoon dog
otter
American mink
polecat
badger
pine marten
ermine
grey seal
ringed seal
harbour seal
wild boar
mufflon
moose
red deer
white-tailed deer
fallow deer
sika deer
wild forest reindeer
roe deer
wolverine
lynx
brown bear
wolf

Saksa
Stockente
Krickente
Knäkente
Pfeifente
Spiessente
Löffelente
Tafelente
Reiherente
Schellente
Eisente
Mittelsäger
Gänsesäger
Eiderente
Blasshuhn
Graugans
Satgans
Kanada-gans
Waldschnepfe
Birkwild
Haselwild
Auerwild
Schneehuhn
Alpenschneehuhn
Rebhuhn
Fasan
Ringeltaube
Kaninchen
Schneehase
Feldhase
Eichhörnchen
europäischer Biber
kanadischer Biber
Nutria
Bisamratte
Fuchs
Blaufuchs
Waschbär
Marderhund
Fischotter
Mink
Iltis
Dachs
Marder
Hermelin
Kegelrobbe
Ringelrobbe
Seehund
Schwarzwild
Muffelwild
Elch
Rotwild
Weisswedelwild
Damwild
Sikawid
Waldren
Rehwild
Vielfrass
Luchs
Bär
Wolf

Riistalajit

Alue

Metsästysajat

Yleiset ampumaasevaatimukset

Sorsalinnut *1
Merilinnut *2
Haahka, koiras
Haahka, naaras
Nokikana
Merihanhi
Metsähanhi
Kanadanhanhi
Lehtokurppa
Teeri
Pyy
Metso
Riekko

Koko maassa
Koko maassa
Koko maassa
Koko maassa
Koko maassa
Koko maassa
Koko maassa
Koko maassa
Koko maassa
Koko maassa
Koko maassa
Koko maassa
Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan,
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan,
Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan,
Kainuun ja Lapin maakuntien alueella
Enontekiö, Inari, Utsjoki
Enontekiö, Inari, Utsjoki
Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan,
Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan
maakuntien alueella. Muualla maassa
riistakeskuksen myöntämällä pyyntiluvalla
Koko maassa
Koko maassa
Koko maassa
Koko maassa
Koko maassa
Riistakeskuksen myöntämällä pyyntiluvalla
Koko maassa
Koko maassa
Koko maassa

20.8. klo 12.00 –31.12.
1.9.–31.12.
1.6.–31.12.
20.8. klo 12.00 –31.12.
20.8. klo 12.00 –31.12.
20.8. klo 12.00 –31.12.
20.8. klo 12.00 –31.12.
20.8. klo 12.00 –31.12.
20.8. klo 12.00 –31.12.
10.9.–31.10.
10.9.–31.10.
10.9.–31.10.
10.9.–31.10.

R1, S, B
R1, S, B
R1, S, B
R1, S, B
R1, S, B
R2, S, B
R2, S, B
R2, S, B
R1, S, B
R2, S, B
R1, S, B
R2, S, B
R1, S, B

10.9.–31.3.
10.9.–31.3.
10.9.–31.10.

R1, S, B
R1, S, B
R1, S, B

1.9.–28.2. (29.2.)
10.8.–31.10.
1.9.–28.2. (29.2.)
1.9.–28.2. (29.2.)
1.12.–31.1.
20.8.–30.4.
20.8.–30.4.
1.10.–19.5.
Koko metsästysvuosi. Naarasta,
jolla on pentue ei saa tappaa 1.5.–31.7.
Koko metsästysvuosi. Naarasta,
jolla on pentue ei saa tappaa 1.5.–31.7.
1.11.–31.3.
1.11.–31.3.

R1, S, B
R1, S, B
R2, S, B
R1, S, B
R1, S, B
R3, S, B
R3, S, B
R1, S, B
R2, S, B

Kiiruna
Peltopyy

Fasaani
Sepelkyyhky
Metsäjänis ja rusakko
Villikani
Orava
Euroopanmajava
Kanadanmajava
Piisami
Kettu, tarhattu naali, supikoira
ja mäyrä
Minkki, hilleri
Näätä
Kärppä
Ilves
Saukko
Itämeren norppa
Halli
Villisika
Mufloni
Hirvi

Valkohäntäpeura
Metsäpeura
Kuusipeura
Metsäkaurisuros
Metsäkaurisnaaras ja -vasa
Karhu
Susi

Koko maassa
Koko maassa
Koko maassa
Tiukasti suojeltu laji. Vain riistakeskuksen
myöntämällä poikkeusluvalla.
Tiukasti suojeltu laji. Vain riistakeskuksen
myöntämällä poikkeusluvalla.
Riistakeskuksen myöntämällä pyyntiluvalla
Riistakeskuksen myöntämällä pyyntiluvalla
Koko maassa
Koko maassa
Riistakeskuksen myöntämällä pyyntiluvalla
Enontekiö, Inari, Muonio, Utsjoki:
Riistakeskuksen myöntämällä pyyntiluvalla
Riistakeskuksen myöntämällä pyyntiluvalla
Riistakeskuksen myöntämällä pyyntiluvalla
Riistakeskuksen myöntämällä pyyntiluvalla
Koko maassa
Koko maassa
Tiukasti suojeltu laji. Vain riistakeskuksen
myöntämällä poikkeusluvalla.
Tiukasti suojeltu laji. Vain riistakeskuksen
myöntämällä poikkeusluvalla.

Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö
voi rajoittaa metsästystä.
*1) Heinäsorsa, tavi, heinätavi, haapana,
jouhisorsa, lapasorsa, punasotka,
tukkasotka, telkkä
*2) Alli, tukkakoskelo, isokoskelo

R1, S, B
R1, S, B
R1, S, B
R3, S
R2, S, B

16.4.–31.5. ja 1.9.–15.10.
16.4.–31.12.
1.6.–28.2. (29.2.).
Naarasta, jolla on porsaat, ei saa tappaa.
1.9.–30.11.
Syyskuun viimeinen lauantai –31.12.
1.–20.9. ja 11.10.–30.11.

R3
R3
R4

Syyskuun viimeinen lauantai –31.1.
Syyskuun viimeinen lauantai –31.1.
Syyskuun viimeinen lauantai –31.1.
1.9.–31.1. ja 16.5.–15.6.
1.9.–31.1.

R4
R4
R4
R3, S, B
R3, S, B
R5

R3
R5

R3

Yleiset ampuma-asevaatimukset
R1 = E0 > 100 J,
R2 = luodin paino > 2,5 g, E100 > 200 J,
R3 = luodin paino > 3,2 g, E100 > 800 J,
R4 = luodin paino > 6,4 g, E100 > 2000 J / luodin paino > 8 g, E100 > 1700 J,
R5 = luodin paino > 9 g, E100 > 2700 J / luodin paino = 10 g, E100 > 2000 J,
S = haulikko, haulipatruunat
B = jousiase, jännittämiseen tarvittava voima ≥ 180 N (Käytettävä metsästyskärkeä, jalkajousi kielletty.)
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