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• Tarkoitus on tarkentaa tietoa harvalukuisten ja taantuvien lajien 
saalismääristä, jota tarvitaan metsästyksen kestävyyden arviointiin. 

• Riistatieto on kestävän metsästyksen edellytys, ja turvaa metsästyksen 
jatkuvuutta.

• Saalisilmoitus on kätevintä tehdä Oma riista -palvelussa.

• SUOSITUS: Kirjaa vesilintusaalis Oma riistaan viipymättä onnistuneen 
metsästystapahtuman jälkeen, niin asia ei unohdu.

SAALISILMOITUS
ML 38 a §, MA 5 a §



PUNASOTKA

• Metsästys kielletty ML 38 §

• Taantunut Suomessa ja 
muuttoreitin tasolla

• Kansainvälinen
hoitosuunnitelma suunnitteilla



• Metsästys kielletty 
syyskaudella ML 38 §

• Taantunut Suomessa ja 
muuttoreitin tasolla

• Kansainvälinen 
hoitosuunnitelma 
valmisteilla

HAAHKA



• TUKKAKOSKELO

• Metsästys kielletty ML 38 §

• ISOKOSKELO

‒Ei rajoituksia

‒Metsästysaika 1.9 – 31.12

KOSKELOT

LAJINTUNNISTUS!!!



• Metsästys sallittu merialueella sekä 
meren saarilla ja luodoilla, muualla 
maassa kielletty ML 38 §

• Viiden (5) allin metsästäjäkohtainen 
vuorokausikiintiö. 

• Metsästysaika 1.9.–31.12.

• Kansainvälinen hoitosuunnitelma

ALLI



• Sallittua vain rannikkoalueella ML 38 §

‒ 20.8. kello 12 – 31.12. sekä 

‒ 10.8. – 20.8. kello 12 rannikkoalueen pellolta, 
jyväruokinnan käyttö kielletty.

• Kahden merihanhen metsästäjäkohtainen 
vuorokausikiintiö.

• 10.8. – 20.8. klo 12 aikana merihanhea saa 
metsästää vain tavanomaisessa viljan ja 
muun kasvin tuotannossa olevilla pelloilla, 
joiden tarkoitus on tuottaa satoa 
myytäväksi tai tuotantoeläinten ravinnoksi. 
Tukikelpoisia riistalaitumia ja pienialaisia 
riistapeltojen kaltaisia peltoja ei saa 
hyödyntää metsästyksessä.

MERIHANHI

Kansainvälinen hoitosuunnitelma 



METSÄHANHI 

TAIGAMETSÄHANHI

Metsähanhen metsästysalueen rajausta on muutettu.

• Taigametsähanheen kohdistuva metsästys on sallittu Lapin 
maakunnassa 20.8 klo. 12 – 27.8. lukuun ottamatta valtatien E8 
merenpuoleisia alueita sekä Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntia. 

Metsästysalueella on voimassa seuraavat rajoitukset, joiden tarkoituksena 
on turvata perinteisen suo- ja erämaapyynnin toteutuminen sekä 
metsästyksen kestävyys: 

• Yhden (1) metsähanhen kausikiintiö

• Ravintohoukuttimen käyttö on kielletty

• Pelloilta metsästys on kielletty

• Saalisilmoitusvelvollisuus. Oma riistan käyttöä suositellaan.

Kansainvälinen hoitosuunnitelma 



• Sallittua 1.10. – 30.11. kartalla 
näkyvällä alueella ML 38 §

METSÄHANHI 

TUNDRAMETSÄHANHI



• Lähetä kuva saalishanhen päästä ja siivestä

• hanhi@riista.fi

• Kirjoita sähköpostin otsikkoon saaliin 
saantipäivämäärä ja kunta

• Palkintona kolme Burrel S12 HD+SMS 3 -lähettävää 
riistakameraa. Ne arvotaan saaliskuvia 
lähettäneiden metsästäjien kesken. 

METSÄHANHI KUVAKERÄYS

ALALAJIJAKAUMAA SEURATAAN KOKO MAASSA

• Ota  kuva kännykällä

• ’Jaa’ → Sähköposti → hanhi@riista.fi

• Matti Metsästäjä, Kunta, 21.8.2022

mailto:hanhi@riista.fi
mailto:hanhi@riista.fi


• Taantuvat riistavesilinnut

• Suomen riistakeskus 
suosittelee kohdentamaan 
vesilintujen metsästyksen 
sinisorsaan, taviin ja 
telkkään

• Vältä taantuvien lajien 
metsästystä

SUOSITUKSET
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OK

MALTTIA



RAVINTOHOUKUTIN VESILINTUJEN METSÄSTYKSESSÄ

• Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee parhaillaan 
strategiaa, 

‒ luo perustan riistalintutarhauksen ja vesilintujen vastuullisen 
metsästyksen kestävälle kehittämiselle. 

‒ strategiatyössä käsitellään myös ravintohoukuttimen, eli 
jyväruokinnan, käyttöä vesilintujen metsästyksessä. 

• Suomen riistakeskus suosittelee malttia viljan sekä 
erityisesti saaliin määrään ruokintapaikoilla, jos 
metsästää vesilintuja jyväruokinnalta. 

• Elinympäristöjen kunnostaminen ja hoito tukee 
vesilintukantoja. 

• Metsästäjien riistanhoitotyöhön käyttämä aika tulee 
siirtää ruokinnasta pienpetopyyntiin ja poikue-
elinympäristöjen kunnostamiseen. 

Aika siirtyä

ruokinnasta 

elinympäristöjen hoitoon



KIITOS!


