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Suomen riistakeskuksen sähköisen asioinnin 
verkkopalvelu, jonka maastosovellus kulkee 
helposti mukana metsällä. 

• sähköinen metsästyskortti ja ampumakoetodistus
• metsästysalueiden kartat
• metsästysajat

Oma riista on näppärä apu paitsi oman harrastuksen doku-
mentointiin myös lakisääteisten ilmoitusten tekoon ja lupien 
hakuun. Palvelu on maksuton.

Kirjaa saaliisi Oma riistaan ja autat 
kestävän metsästyksen suunnittelussa!

Rekisteröidy: oma.riista.fi

Maastosovelluksesta ei löydy kaikkia tietokoneella 
käytettävän verkkoversion ominaisuuksia. 

Oma riistalla
• keräät helposti muistiin saalispäiväkirjan ja riistahavainnot
• teet lakisääteiset saalisilmoitukset 
• löydät kattavat raportit ja tilastot oman seurasi/alueesi saaliista

LATAA JA TUTUSTU:

Käyttöohjeet: riistainfo.fi/oma-riista-ohjeet/

Lataa maastosovellus: 
Googlen Play -kaupasta / Applen Appstoresta

Oma riista -helpdesk (arkisin 12–16)
puh. 029 431 2111 / oma@riista.fi



Suomen riistakeskuksen koulutussivusto, joka 
on tarkoitettu kaikille luonnosta ja riistasta 
kiinnostuneille. 

RIISTAINFOSTA LÖYDÄT
• metsästyslainsäädännössä tapahtuvat muutokset 
• runsaasti lajintuntemusmateriaaleja
• metsästysmuotojen esittelyt
• ohjeita saaliinkäsittelyyn
• riistakantojen ja elinympäristöjen hoidon taustaa ja  
   käytännön toteutusta

Riistainfon syventävät koulutukset tarjoavat metsäs-
täjälle mahdollisuuden erikoistua ja syventää osaamis-
taan. Syventävissä koulutuksissa aiheisiin pureudutaan 
metsästäjätutkintomateriaaleja perusteellisemmin. 

VESILINNUT TAANTUVAT:
SAALISILMOITUS TÄRKEÄ

SOTKA-HANKE
Vesilinnuilla menee huonosti ja monen riistalinnun 
kannat taantuvat. Suurimpana syynä taantumiseen 
pidetään elinympäristöjen heikkoa tilaa ja vieraspe-
tojen, minkin ja supikoiran, vahvoja kantoja. 

Suomen riistakeskus käynnisti vuonna 2020 SOTKA 
-kosteikot -hankkeen, joka kunnostaa kosteikkoja 
vesilintujen elinympäristöiksi. SOTKA-vieraspeto-
hanke puolestaan kehittää keinoja vieraslajien pois-
toon. 

SAALISILMOITUSVELVOLLISUUS LAAJENTUNUT
Vuonna 2020 saalisilmoitusvelvollisuus laajeni koske-
maan uusia lajeja. Velvollisuus on voimassa seuraavilla 
vesilinnuilla: metsähanhi, haapana, jouhisorsa, 
heinätavi, lapasorsa, tukkasotka, haahka, alli, 
isokoskelo sekä nokikana. Lisäksi velvollisuus 
koskee punasotkaa ja tukkakoskeloa, jotka ovat 
määräaikaisessa metsästyskiellossa. 

Suomen riistakeskus suosittelee kohdentamaan vesi-
lintujen metsästystä runsaslukuisiin sorsalajeihin, kuten 
sinisorsaan, taviin ja telkkään. Kannustamme myös osal-
listumaan aktiivisesti haitallisten vieraslajien pyyntiin.

Lakisääteisen saalisilmoituksen voit tehdä kätevästi 
Oma riista -palvelussa.

LISÄTIETOA RIISTAINFOSTA
Vastuullisen vesilinnustajan paketti:  
riistainfo.fi/syventavat-koulutukset/vastuullinen-vesilinnustaja/


