
 

 

SAALISILMOITUS 

Metsästysasetuksen (666/1993) 5 a §:n mukaan metsästäjän on ilmoitettava saaliiksi saadusta metsäkauriista, villisiasta, 
hilleristä, metsähanhesta, haapanasta, jouhisorsasta, heinätavista, lapasorsasta, punasotkasta, tukkasotkasta, haahkasta, 
allista, tukkakoskelosta, isokoskelosta sekä nokikanasta. Saalisilmoitus on tehtävä Suomen riistakeskuksen vahvistamalla 
lomakkeella tai sähköisen Oma riista -palvelun kautta. Saalisilmoitus on tehtävä seitsemän (7) vuorokauden kuluessa yksilön 
pyydystämisestä. Suomen riistakeskus suosittelee tekemään ilmoituksen viipymättä. 

Ilmoituksen voi tehdä tällä lomakkeella tai osoitteessa https://oma.riista.fi  

Tämä lomake lähetetään osoitteeseen: Suomen riistakeskus, LH-kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 Helsinki 
tai sähköpostilla osoitteeseen: saaliit@riista.fi 
 

 

Lakisääteiset tiedot 
 

Metsästäjän nimi 
 
 

Metsästäjän metsästäjänumero 
 
 

Vapaaehtoiset lisätiedot 

Puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite 
 
 

 

Lakisääteiset tiedot Vapaaehtoiset 

lisätiedot 

Kaikkia lajeja koskevat tiedot Lakisääteiset lisätiedot (villisika ja 
metsäkauris) (rastita) 

Villisika: onko 
pyydetty 
ruokintapaikalta 

Metsähanhi: 
onko 
taigametsähanhi 

Metsäkauris: 
onko pyydetty 
metsästysseuran 
alueelta 

 

 

 

Laji 

(määrä) 

 

 

Pvm, jolloin saatu 
saaliiksi 

 

Kellonaika 
(vapaaehtoinen) 

 

Pyyntipaikka: 
 

kunta, jonka alueella saatu saaliiksi 

 
Villisian kohdalla pyyntipaikka 
tulee ilmoittaa ETRS-TM35FIN 

koordinaatein P, I 

 

 

 

Sukupuoli 

 

 

 

Arvio iästä 

uros naaras alle 1 v aikuinen kyllä ei 

         

         

         

         

         

         

         

 

 

___________________________________  _______ /_______ 20_______     ____________________________________________________________ 
Paikka         Pvm                               Allekirjoitus ja nimenselvennys      

https://oma.riista.fi/
mailto:saaliit@riista.fi


 

 

Täyttöesimerkki: 

 

Lakisääteiset tiedot 
 

Metsästäjän nimi 
 
Matti Metsästäjä 

Metsästäjän metsästäjänumero 
 
12345678 

Vapaaehtoiset lisätiedot 

Puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite 
 
050-1234567     matti.metsastaja@mail.com 

 

Lakisääteiset tiedot Vapaaehtoiset 

lisätiedot 

Kaikkia lajeja koskevat tiedot Lakisääteiset lisätiedot (villisika ja 
metsäkauris) (rastita) 

Villisika: onko 
pyydetty 
ruokintapaikalta 

Metsähanhi: 
onko 
taigametsähanhi 

Metsäkauris: 
onko pyydetty 
metsästysseuran 
alueelta 

 

 

 

Laji 

(määrä) 

 

 

Pvm, jolloin saatu 
saaliiksi 

 

Kellonaika 
(vapaaehtoinen) 

 

Pyyntipaikka: 
 

kunta, jonka alueella saatu saaliiksi 

 
Villisian kohdalla pyyntipaikka 
tulee ilmoittaa ETRS-TM35FIN 

koordinaatein P, I 

 

 

 

Sukupuoli 

 

 

 

Arvio iästä 

uros naaras alle 1 v aikuinen kyllä ei 

Villisika 10.10.2020 klo 14 P 6995153, I 520590 x   x  x 

Hilleri 11.10.2020 klo 12 Ilomantsi       

Metsäkauris 11.10.2020 klo 15 Parainen  x x  x  

Metsähanhi 21.8.2020 klo 9 Sodankylä     x  

Tukkasotka (2 kpl) 22.8.2020 klo 20 Hailuoto       

         

 

Maanmittauslaitoksen Karttapaikka -sivustolla voi selvittää ETRS-TM35FIN-tasokoordinaattien tiedot tai muuntaa GPS-vastaanottimien käyttämiä muita 

koordinaattijärjestelmiä tähän koordinaattijärjestelmään. GPS-vastaanottimet käyttävät yleensä oletuksena WGS84 koordinaattijärjestelmää. 

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/  

Metsästysasetus (666/1993) 5 a § 
Eräiden riistalajien metsästyksessä edellytettävä saalisilmoitus  
 

Saaliiksi saadusta metsäkauriista, villisiasta, hilleristä, metsähanhesta, haapanasta, jouhisorsasta, heinätavista, lapasorsasta, punasotkasta, tukkasotkasta, 

haahkasta, allista, tukkakoskelosta, isokoskelosta sekä nokikanasta on tehtävä saalisilmoitus Suomen riistakeskuksen vahvistamalla lomakkeella tai sähköisen 

palvelun kautta Suomen riistakeskukselle. Saalisilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa eläimen pyydystämisestä. 

 

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa saalisilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:  

1) metsästäjän nimi ja metsästäjänumero; 

2) pyydystettyjen eläinten määrä ja laji sekä villisian ja metsäkauriin osalta sukupuoli ja arvio iästä; 

3) päivämäärä, jolloin yksilö saatiin saaliiksi; 

4) kunta, jossa yksilö saatiin saaliiksi. 

 

Suomen talousvyöhykkeeltä saadusta saaliista on ilmoitettava 2 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetut tiedot. 

Saaliiksi saadusta villisiasta on ilmoitettava pyyntipaikan koordinaatit. 

 

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/

