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SISÄLTÖ

• Suomen metsäkauris- ja 
valkohäntäpeurakanta

• Kannanhoidon tavoitteet

• Metsästysverotus

• Jahdin edellytykset

• Metsästysmuodot

• Ruokinta

• Metsästyksen järjestäminen seurassa

• Saalisilmoitus

Kuva: Arttu Kouhia

Valkohäntäpeura



METSÄKAURIS VAI VALKOHÄNTÄPEURA? 1/2
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Metsäkauris Valkohäntäpeura



METSÄKAURIS VAI VALKOHÄNTÄPEURA? 2/2

Kuva: Asko Hämäläinen Kuva: Heikki Mikkola

Metsäkauris Valkohäntäpeura



LAJIEN LISÄÄNTYMISKÄYTTÄYTYMINEN

Metsäkauris

• Pukeilla reviiri, jota puolustavat ennen 
kiima-aikaa ja sen aikana

‒ Pyrkivät parittelemaan reviirillä olevien 
naaraiden kanssa

‒ Kiima-aika heinä-elokuussa

• Ei uusintakiimaa

• 1-3 (joskus 4) vasaa syntyy touko-
kesäkuun vaihteessa

Valkohäntäpeura

• Ei reviirejä, urokset vaeltavat naaraiden 
perässä kiima-aikana ja yrittävät päästä 
parittelemaan

‒ Myös naaraat etsivät uroksia

‒ Kiima-aika marraskuussa

• Uusintakiima(t) noin neljän viikon päästä, 
mikäli hedelmöityminen ei ole onnistunut

• 1-2 (joskus 3) vasaa syntyy touko-
kesäkuun vaihteessa



VALKOHÄNTÄPEURAKANTA

Valkohäntäpeurakanta 

talvella 2020-2021

• Lounaisessa Suomessa tiheys on laajalla alueella yli 40 
yks./1 000 ha ja tiheimmillään lähes 100 yks./1 000 ha 

‒ Tämä koskee kuitenkin vain pientä osaa maasta

‒ Siellä suuri paine kannan pienentämiseksi



METSÄKAURIS SUOMESSA

• Ruotsin puolelta kauris alkoi levitä Lappiin 1950 

‒ läntinen leviämistie loi elinvoimaisia kantoja Tornion -Kemin 
seuduille

‒ levittäytyy edelleen etelään Pohjanmaan rannikkoa pitkin

• Siirtoistutuksia 

‒ 1950-luvulla Ahvenanmaalle

‒ 1970-luvulla muutamia yksilöitä siirrettiin Varsinais-Suomeen

‒ MKJ:n kaurisprojekti 1985-1993  



KAURISKANNAN KEHITYS

• Kanta-arviota ei ole

• Kolari- ja saalismäärät kasvussa, mikä 
vahvasti viittaa kannan olevan kasvussa

‒ Kolarimäärien kasvu hidastunut
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Lähde: saalisilmoitukset ja 

SRVA-raportit



KAURISKANTA KARTALLA
HUOM! NÄMÄ KARTAT EIVÄT OLE KANTA-ARVIOITA Metsäkauriskolarit 2020 (SRVA-onnettomuudet)



KANNANHOIDON TAVOITTEET 1/3

• Alueelliset riistaneuvostot asettivat 
valkohäntäpeurakannalle tiheystavoitteet 
keväällä 2021 hirvitalousalueittain

‒ Tiheimmän kannan alueella tavoite pienentää 
kantaa

‒ Monella muulla alueella tavoitteet mahdollistuvat 
kannan kasvun

• Metsäkauriilla ei ole kantatavoitetta

• Kannan säätely pitkälti metsästysseurojen 
käsissä molemmilla lajeilla

Keväällä 2021 asetetut 

valkohäntäpeurakannan tiheystavoitteet 

(yks./1000 ha)

− tavoite on sanallinen tai sitä ei ole asetettu



KANNANHOIDON TAVOITTEET 2/3

• Metsästäjät/ metsästysseurat 
päävastuussa kannanhoidosta ja 
verotussuunnittelusta molemmilla 
lajeilla

‒ Valkohäntäpeuralla kanta-arvio on 
olemassa, mutta siihen perustuva tarkka 
verotussuunnittelu harvan kannan alueilla 
hankalaa ja pyyntilupia myönnetään 
yleensä reilusti

‒ Metsäkauriilla ei ole kanta-arviota, 
verotussuunnitteluprosessia tai 
pyyntilupajärjestelmää, joten vastuu täysin 
seuroilla ja metsästäjillä

Kuva: Timi Laivo

Metsäkauriin vasa



KANNANHOIDON TAVOITTEET 3/3

• Halutaanko kantaa kasvattaa, pitää ennallaan vai 
pienentää?

‒ Metsästys on mitoitettava tämän mukaan

‒ Vaikuttaa myös tavoiteltavaan saaliin 
rakenteeseen

‒ Tavoitteen pohtimisessa huomioitava myös 
maanomistajien näkemykset ja eläinten 
aiheuttamat vahingot

• Eläimet harvoin pysyvät yhden metsästysseuran 
alueella, joten tavoitteet on mietittävä 
laajemmalle alueelle

‒ Esim. rhy tai muutaman seuran rypäs

‒ Kauris ja valkohäntäpeura ovat kuitenkin selvästi 
hirveä paikallisempia

Kuva: Heikki Mikkola

Valkohäntäpeuroja



PAIKALLINEN KANTA

• Omalla alueella liikkuvia eläimiä kannattaa seurata, jotta 
saa käsityksen eläinten määrästä ja kannan 
kehityksestä

• Vasaporukat
‒ Molemmilla lajeilla vasatuotto hirveä suurempaa ja suotuisissa 

oloissa kanta kasvaa nopeasti

• Minkälaisia pukkeja, kuinka monta eri yksilöä
‒ Pukkien tunnistaminen sarvien perusteella

• Alueen suurpetokannat ja kauriin osalta myös 
kettukanta

• Minkälainen on ollut kannan kehityssuunta?

• Tiedon jakaminen seuran sisällä vai sen pitäminen 
omana tietona?

• Kauris ja peura ovat piilottelevia eläimiä ja niiden 
määrän arvio voi siten olla reilustikin todellista kantaa 
pienempi

Kuva: Jaakko Alalantela

Metsäkauris



METSÄSTYSVEROTUKSEN SUUNNITTELU

• Mikäli tavoitteena on jatkossakin metsästää 
kyseisiä lajeja, ei ensimmäisiä alueella 
havaittavia eläimiä kannata ampua

• Alussa verotusta on paras kohdistaa 
vasoihin

• Jos kantaa halutaan kasvattaa, pitää 
kuolleisuuden olla pienempi kuin kannan 
vasatuoton

‒ Metsästyksen mitoituksessa on huomioitava 
petojen, liikenteen ja talven aiheuttama 
kuolleisuus

‒ Pienillä hirvieläimillä kuolleisuus selvästi 
hirveä suurempaa

• Seurojen kannattaa pohtia oman alueensa 
eläinkannan kokoa ja miettiä, kuinka paljon 
siitä on järkevää metsästää

Kuva: Sven Zacek
Metsäkauris



VALIKOIVA VEROTUS

• Yleensä harvemman kannan alueella metsästys 
kohdistuu aivan liikaa uroksiin ja aikuisiin

• Suositeltavaa ampua vähintään puolet saaliista vasoina ja 
aikuisista molempia sukupuolia suunnilleen saman verran

‒ Kannan keski-ikä pysyy riittävän korkeana ja 
sukupuolijakauma melko lähellä luonnollista 1:1

‒ Tuottavuutta voidaan jonkin verran lisätä naaraita 
säästämällä, mutta kannan rakenne ei saa vääristyä liikaa. 
Pukkeja oltava kannassa riittävästi, jotta luonnollinen kiima-
ja lisääntymiskäyttäytyminen toimii

• Pyritään säästämään nuoria uroksia, jotta osa niistä 
pääsisi kasvamaan täysikasvuiseksi

‒ Kohdennetaan metsästys vasoihin ja ylivuotiaisiin

‒ Valikointi vaikeutuu, kun pukit pudottavat sarvet

• Oman alueen tavoitteet ja olosuhteet otettava huomioon 
valikoinnissa Kuva: Jaakko Ruola

Valkohäntäpeura



ESIMERKKEJÄ SUOSITUKSISTA METSÄKAURIIN
VALIKOIVAAN VEROTUKSEEN 1/2

Kaadettavat eläimet:
• Vasat
• Vasattomat naaraat
• Huonosarviset pukit (pienet ylivuotiaat tai muuten huonosti kehittyneet)
• Täysikasvuiset (≥ 4-vuotiaat) pukit (tuntomerkkejä: järeät ja pitkät sarvet, ulospäin kääntyneet tyviruusukkeet, 

lihaksikas keho sekä paksu kaula) 
• Oman alueen kauristilanteen perusteella harkitaan täysikasvuisten pukkien säästäminen/kaataminen

Kuva: Thomas OhlssonKuva: Milos FischerKuva: Milos FischerKuva: Milos Fischer

Teksti Mikael Wikström



ESIMERKKEJÄ SUOSITUKSISTA METSÄKAURIIN
VALIKOIVAAN VEROTUKSEEN 2/2

Säästettävät eläimet:

• Vasalliset naaraat

• Nuoret (alle 4-vuotiaat) pukit, joilla on haarautuneet sarvet

• Sarvensa pudottaneet ja nahkasarviset pukit (pois lukien piikkipukit keväällä)

• Täysikasvuiset pukit, jos alueella ei ole korvaavaa pukkia

Kuva: Milos FischerKuva: Milos FischerKuva: Milos FischerKuva: Markku Paananen

Teksti Mikael Wikström



ESIMERKKEJÄ SUOSITUKSISTA VALKOHÄNTÄPEURAN
VALIKOIVAAN VEROTUKSEEN 1/2

Kaadettavat eläimet:

• Vasat

• Vasattomat naaraat

• Pukit, joilla ainakin toinen sarvipuolisko haarautumaton

• Täysikasvuiset (≥ 4-vuotiaat) pukit kiimahuipun jälkeen marraskuun lopulta lähtien

(tuntomerkkejä: lihaksikas ja neliömäinen keho, paksu kaula, leveät ja järeät sarvet) 

Kuva: Heikki Mikkola
© Heikki Mikkola

Kuva: Jaakko Ruola Kuva: Heikki MikkolaKuva: Heikki Mikkola

Teksti Mikael Wikström



ESIMERKKEJÄ SUOSITUKSISTA VALKOHÄNTÄPEURAN
VALIKOIVAAN VEROTUKSEEN 2/2

Säästettävät eläimet:

• Vasalliset naaraat

• Nuoret pukit, joilla haarautuneet sarvet

• Sarvensa pudottaneet pukit

© Heikki Mikkola © Heikki Mikkola© Heikki Mikkola

Teksti Mikael Wikström



JAHDIN EDELLYTYKSET

Metsäkauris

• Voimassaoleva metsästyskortti

• Lupa/oikeus metsästää alueella 
metsäkaurista

Valkohäntäpeura

• Voimassaoleva metsästyskortti

• Lupa/oikeus metsästää alueella 
valkohäntäpeuraa

• Pyyntilupa

• Metsästyksenjohtaja 
seuruejahdissa

• Myös varusteiden pitää olla lakien ja asetusten vaatimusten 
mukaiset

Kuva: Thomas Ohlsson

Metsäkauris



METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSET

Sisältääkö sopimus metsäkauriin ja valkohäntäpeuran?

• Sopimus koskee :

‒ Kaikkea metsästystä: kyllä

‒ Hirvieläinten metsästystä: kyllä

‒ Sorkkaeläinten metsästystä: kyllä

‒ Metsäkauriin ja valkohäntäpeuran metsästystä: kyllä

‒ Hirven metsästystä: ei

‒ Suurriistan metsästystä: ei välttämättä, suurriistaa ei missään ole 
määritelty

‒ Pienriistan metsästystä: ei mikäli ko. lajeja ei ole sopimuksessa 
erikseen mainittu

• Sopimukset kannattaa käydä läpi ja päivittää tarvittaessa

• Ne kannattaa tehdä koskemaan kaikkea metsästystä tai 
sorkkaeläimiä, mikäli mahdollista

‒ Sorkkaeläimet sisältää myös villisian



ASE- JA PATRUUNAVAATIMUKSET, KIVÄÄRI

Metsäkauris

• Luodin paino min 3,2 g ja 
E 100 ≥ 800 J tai

• Lyijyttömän luodin paino 
min 2,9 g ja E 100 ≥ 800 J

• Luodin ei lain mukaan 
tarvitse olla laajeneva, 
mutta suositeltavaa se on

Valkohäntäpeura

• Luodin paino min 6 g ja 
E 100 ≥ 2000 J tai

• Luodin paino min 8 g ja 
E 100 ≥ 1700 J tai

• Lyijyttömän luodin paino 
min 5,1 g ja E 100 ≥ 
1700 J 

• Laajeneva luoti

• Puoliautomaatissa patruunakapasiteetti korkeintaan 1+3

• Rihlattua luotiasetta käytettäessä ampumakoe oltava suoritettuna
Kuva: Esko Paananen



ASE- JA PATRUUNAVAATIMUKSET, HAULIKKO

Metsäkauris

• Kaliiperi 10-20

• Sekä haulipatruuna että 
täyteinen sallittuja

• Suositeltava haulikoko 3,5-
4 mm (lyijyhauleissa)

‒ Ampumamatka on 
pidettävä maltillisena, 
korkeintaan 25 m

Valkohäntäpeura

• Kaliiperi 10-20

• Vain täyteinen sallittu

• Puoliautomaatissa patruunakapasiteetti korkeintaan 1+3

• Ampumakokeen suorittamista ei vaadita haulikkoa käytettäessä
Kuva: Esko Paananen



ASE- JA PATRUUNAVAATIMUKSET

Jousi

• Jousiasetta saa käyttää metsäkauriin ja 
valkohäntäpeuran ampumiseen

‒ jännittämiseen tarvittava voima vähintään 
180 newtonia (40,5 paunaa)

‒ nuolessa leikkaava kärki, jonka läpimitta 
väh. 22 mm

• Jousiampumakoe oltava suoritettuna

Kuva: Valto Kontro



METSÄSTYSAJAT

Metsäkauris

• 16.5.-15.6.2021 vain uroksen metsästys sallittu

• 1.9.-24.9.2021 ajavan koiran käyttö kielletty

• 25.9.2021-15.2.2022

Valkohäntäpeura

• 1.9.-24.9.2021, vahtimalla, ei Lapin maakunnassa

• 25.9.2021-15.2.2022

Kuva: Valto Kontro



METSÄSTYSMUODOT

• Vahtiminen (kyttääminen)
‒ Ruokintapaikoilta, luontaisilta ruokailupaikoilta 

tai kulkureittien varsilta

‒ Ampumatilanne usein rauhallinen

‒ Jälkikoira on hyvä olla saatavilla varsinkin 
hämärässä kytätessä

• Koiralla ajaminen tai karkottaminen
‒ Ajavan koiran säkäkorkeus korkeintaan 39 cm

• Ajoketjulla tai jäljittämällä ajo

• Houkuttelu
‒ Käytetään pillejä, buttoloita ja sarvia

• Hiivintä Kuva: Antti Rinne

• Kauriinpyynnissä ei velvoiteta käyttämään 

huomiovärillistä vaatetusta

• Valkohäntäpeuran metsästyksessä oranssi tai 

oranssinpunainen vaatetus on pakollinen, mikäli ei 

metsästetä rakennelman suojasta tai vain jouselle



KAURISPUKIN KEVÄTMETSÄSTYS

• Perinteikäs pyyntimuoto/aika monissa 
Euroopan maissa

‒ Sarvet pian nahkomisen jälkeen komeimmillaan

‒ Metsästysaika Suomessa 16.5-15.6 (Vain uros)

• Parhaimmillaan kannanhoidollisesti 
hyödyllistä, mutta helposti kannan 
dynamiikkaa häiritsevää

‒ Reviiripukin kaataminen ennen kiimaa ei välttämättä 
järkevää

• Tarjoaa virkistävän metsästysmahdollisuuden 
poikkeukselliseen aikaan

‒ Metsästysmuotona yleensä kyttääminen, hiivintä, 
houkuttelu tai näiden yhdistelmä

• Kevätjahdin saalis huomioitava osana koko 
metsästyskauden saalismäärää ja sen 
rakennetta

Kuva: Arttu Kouhia

Metsäkauriita



• Houkuttelu- vai tukiruokinta?

‒ Houkutellaanko eläimiä paikalle ruokinnalla vai onko 
tarkoitus parantaa niiden selviämistä talven yli?

‒ Kumpi palvelee tavoitteiden saavuttamista?

• Jos ruokitaan, tarjottava ravinto tulee olla 
monipuolista

‒ Heinä/rehu

‒ Lehtikerput

‒ Juurekset/vihannekset

‒ Kaura/vehnä (hukkakauravapaa/litistettynä)

• Ruokintapaikka tulee pitää siistinä, jotta taudit ja 
loiset eivät leviä, eikä paikka näytä siivottomalta

• Ruokintaa tulee jatkaa kevääseen asti jos sen on 
aloittanut

• Myös riistapelto on hyvä keino lisäravinnon 
tarjoamiseksi

RUOKINTA

Kuva: Antti Rinne



RUOKINTAPAIKAN SIJOITTELU

• Mahdollisimman kauas vilkkaasti liikennöidyistä 
teistä ja taajamista, jotta kolarit eivät lisääntyisi

‒ Ei varsinkaan kahta ruokintapaikkaa tien eri puolille 
tai eri puolelle tietä kuin eläinten tiedetyt 
päivälepopaikat 

• Ei myöskään erikoisviljelysten läheisyyteen, ettei 
eläimiä houkutella niiden lähelle

‒ Metsäkauris ja valkohäntäpeura syövät erityisen 
mielellään mansikan versoja, joten ei varsinkaan 
mansikkaviljelmän lähelle

• Avoimella paikalla petojen on vaikeampi päästä 
yllättämään ruokailevia eläimiä kuin peitteisessä 
maastossa

Kuva: Joni Saunaluoma



METSÄSTYKSEN JÄRJESTÄMINEN 
SEURASSA 1/2

• Seuralla olisi hyvä olla kirjoitetut säännöt hirvieläinten 
metsästykseen

‒ Vähentää erimielisyyksiä ja tulkinnanvaraisuutta

• Tarpeettomat rajoitteet kannattaa purkaa

‒ Metsästysmahdollisuutta ei tule omia hirviporukalle

▪ Jäsenten yhdenvertaisuutta ei saa loukata 

‒ Nuorille jäsenille kannattaa tarjota mahdollisuuksia 
pyyntiin

▪ Kenties vetovastuun pienten hirvieläinten 
metsästyksestä voisi antaa nuoremmille

• Kyttäyspyynnillä on hyvä aloittaa metsästystä

‒ Kohteen tunnistamiseen ja valikointiin on reilusti aikaa

‒ Voidaan ampua hyvältä tuelta ja rauhassa, maali on 
hirveä paljon pienempi ja ketterämpi

Kuva: Antti Rinne

Valkohäntäpeura



METSÄSTYKSEN JÄRJESTÄMINEN SEURASSA 2/2

• Mietittävä, mikä on tavoite kauris- ja 
valkohäntäpeurakannan osalta

• Jos kauriin metsästystä rajoitetaan, tehdään 
se mieluiten kiintiöillä tai rauhoitusalueilla

‒ Seura ei voi kieltää laillista pyyntimuotoa

• Peuranmetsästystä on helpoin rajoittaa 
pitämällä osa pyyntiluvista ”pankissa”

• Metsästysaluekartta kannattaa pitää ajan 
tasalla esim. Oma riistassa

‒ Omat ja selkeästi nimetyt kartat jos ne 
poikkeavat muiden lajien metsästysalueista

• Ruokinta osana metsästystä

‒ Ovatko ruokinnat seuran vai yksittäisten 
jäsenten ylläpitämiä?



ESIMERKKEJÄ KAURIINMETSÄSTYKSEN JÄRJESTELYISTÄ 
METSÄSTYSSEUROISSA 1/3

• Seura A asettaa syyskokouksessaan kiintiön 
seuran alueelta ammuttavien kauriiden määrälle 
ja päättää henkilön, jolle saaliit ilmoitetaan

• Jokainen saa metsästää omatoimisesti, mutta 
saaliista pitää viipymättä ilmoittaa nimetylle 
henkilölle

• Vastuuhenkilö ylläpitää ajantasaista 
saalisseurantaa seuran nettisivuilla ja 
Facebookissa

• Kauriinmetsästys kaudelta päättyy kiintiön 
täyttyessä

• Olisiko WhatsApp -rinki vielä kätevämpi tapa 
tiedottamiseen?

• Entä jos kiintiö täyttyy kesken kauden, mutta 
vahinkoja rupeaa syntymään esim. viljelyksille?

Kuva: Milos Fischer



ESIMERKKEJÄ KAURIINMETSÄSTYKSEN JÄRJESTELYISTÄ 
METSÄSTYSSEUROISSA 2/3

• Seura B päättää 
syyskokouksessaan kiintiön, 
kuinka monta kaurista jäsen saa 
korkeintaan ampua kauden 
aikana seuran alueelta

• Jos ammut kiintiösi täyteen, sinun 
kauriinmetsästys päättyy siltä 
kaudelta (kyseisen seuran mailla)

• Nouseeko kokonaissaalis liian 
suureksi jos valtaosa innokkaista 
saakin saalista?

Kuva: Asko Hämäläinen



ESIMERKKEJÄ KAURIINMETSÄSTYKSEN JÄRJESTELYISTÄ 
METSÄSTYSSEUROISSA 3/3

• Seura C keskittyy alkukauden 
pelkästään hirvijahtiin, pienten 
hirvieläinten metsästys jää 
loppusyksyyn/talvelle

• Sarvettomia uroksia ammutaan 
naaraina, kannan rakenne vinoutuu

• Talven lumiolosuhteet? Eettinen 
koirajahti?

• Seura D:llä ei ole kiintiöitä tai 
muitakaan rajoituksia 
metsästyksessä. Alueen 
kauriskanta varsin pieni.

• Pääseekö edes kasvamaan?
Kuva: Milos Fischer



ESIMERKKEJÄ PEURANMETSÄSTYKSEN JÄRJESTELYISTÄ 
METSÄSTYSSEUROISSA 1/2

• Seura E:llä on kaksi seuran ylläpitämää 
kyttäyspaikkaa

• Metsästyksestä kiinnostuneet ilmoittautuvat 
peuraporukkaan

• Kyttäysvuorot jaetaan ilmoittautuneille 
arpomalla

• Saalis jaetaan porukkaan ilmoittautuneiden 
kesken

• Metsästys on toistaiseksi tapahtunut vain 
kyttäämällä

• Mitä jos joku innostuu koiran kanssa 
metsästämisestä?

Kuva: Heikki Mikkola



ESIMERKKEJÄ PEURANMETSÄSTYKSEN JÄRJESTELYISTÄ 
METSÄSTYSSEUROISSA 2/2

• Seura F kustantaa peurojen ruokinnan ja 
jokainen jäsen voi ilmoittautua 
peuranmetsästykseen

• Osa luvista varataan yhteisjahteja varten

• Porukkaan ilmoittautuneet voivat käyttää 
muut luvat vapaasti, mutta saaliista 
ilmoitettava metsästyksenjohtajalle

• Yhteisjahtien saalis jaetaan, mutta 
kyttäämällä saadut pitää pääasiassa ampuja

• Osa saaliista myydään ruokinnan 
kustannusten kattamiseksi

• Entä jos lupia on vähän ja joku innokas 
käyttää niistä valtaosan?

Kuva: Heikki Mikkola



VOISIKO PIENIÄ HIRVIELÄIMIÄ JA HIRVEÄ JAHDATA YHTÄ AIKAA?

• Mietittävä ja sovittava tapauskohtaisesti
‒ Esim. ajavilla tai karkottavilla koirilla, 

ajoketjulla ja kyttäämällä metsästettäessä 
voisi onnistua

• Hyvänä puolena olisi, että kauriin ja peuran 
metsästys ei jäisi vasta hirvijahdin 
päättymisen jälkeen toteutettavaksi

• Hyvä laatia selkeät säännöt, joiden mukaan 
toimitaan

‒ Missä tilanteissa ammutaan mitäkin?

‒ Kuinka paljon mitäkin lajia voidaan ampua?

‒ Miten valikoidaan ammuttavia eläimiä?

‒ Miten saalis jaetaan? (kauris on pieni 
jaettavaksi monelle)

Kuva: Tommy Arfman



EETTISET OHJEET

• Vasallinen naaras aina rauhoitettu
‒ Lainsäädännöllä rauhoitettu syyskuun viimeistä lauantaita 

edeltävään päivään ja eettisillä perusteilla aina

• Ajavan koiran säkäkorkeus max. 39cm
‒ Ajotavan ja –nopeuden tulee olla kauris- ja peurajahtiin sopiva

• Väsyneen eläimen perään ei uutta koiraa

• Lumiolosuhteet
‒ Esim. hanki kantaa koiraa, mutta ei riistaa → pyydetään muilla 

tavoilla

• Haavakkotilanteisiin varaudutaan
‒ Jälkikoira saatavilla

Valkohäntäpeura



SAALISILMOITUS

• Metsäkauriista pitää tehdä saalisilmoitus 7 vuorokauden sisällä 
kaadosta

‒ Oma riistaan saaliina merkitystä kauriista lähtee automaattisesti 
lakisääteinen saalisilmoitus

‒ Saalisilmoituksen voi tehdä toisen puolesta Oma riistan 
selainversiossa (tietokoneella) jos tietää ampujan 
metsästäjänumeron

‒ Myös paperilomakkeella voi tehdä ilmoituksen riistakeskuksen 
aluetoimistolle

• Valkohäntäpeurasaaliit täytyy metsästyksenjohtajan kirjata tai 
hyväksyä 7 vuorokauden kuluessa

‒ Ampuja voi tehdä kirjauksen Oma riistassa ja se ilmestyy 
metsästyksenjohtajalle hyväksyttäväksi tai hylättäväksi

‒ Kauden lopussa päätetään osakkaan metsästys ja luvansaaja 
sulkee pyyntiluvan

‒ Myös paperilomakkeella voi tehdä ilmoituksen riistakeskuksen 
aluetoimistolle



KIITOS!

Tämä koulutuspaketin on laatinut Suomen riistakeskuksen 
Hirvitalousaluetoiminnan kehittäminen -hanke


