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ASKEL 1.
SUORITA TUTKINTO JA HANKI ASELUPA
Oppaana Jari Pigg
”Aivan aluksi kerron, mitkä lakisääteiset tutkinnot, kokeet, kortit ja maksut on
oltava suoritettuna, ennen kuin voit ryhtyä metsästäjäksi. Älä suotta säikähdä, sillä
kaikki me olemme niistä selvinneet – ihan tavallista maalaisjärkeä käyttämällä.”

Metsästäjätutkinto
Jotta pääset metsästäjien joukkoon, sinun on suoritettava metsästäjätutkinto. Tutkinnon suoritettuasi
olet perehtynyt metsästykseen ja riistanhoitoon sekä
metsästystä koskeviin säännöksiin ja määräyksiin.
Lisäksi sinun on maksettava vuotuinen riistanhoitomaksu eli niin sanottu metsästyskortti.

Ihan kaikkeen tutkintoa ja metsästyskorttia ei kuitenkaan tarvita. Voit olla avustavana ajomiehenä tai
koiranohjaajana esimerkiksi sorsa- tai hirvijahdissa
ilman tutkintoakin.
Metsästäjätutkinnon oppikirja on Metsästäjän opas.
Tutkintoon voit parhaiten valmistautua osallistumalla
Metsästäjäkurssille, jolla tutkinnon suorittamiseen
tarvittavat asiat käydään läpi. Kurssin kesto on 12
tuntia, yleensä 3–4 iltaa. Halutessasi voit opiskella
asiat myös itse Metsästäjän oppaasta.
Metsästäjätutkinto on 60 monivalintakysymyksestä
koostuva kirjallinen koe. Hyväksytyssä kokeessa saa
olla enintään kahdeksan virhettä. Metsästäjäkursseja
ja -tutkintoja järjestävät alueesi riistanhoitoyhdistykset.
Suomessa järjestetään nuorille myös erä- ja riistaaiheisia leirejä, joilla on usein mahdollisuus suorittaa
metsästäjätutkinto. Leirejä järjestävät muun muassa
Suomen Metsästäjäliitto ja riistanhoitoyhdistykset.
Lisää leireistä sivulla 17.
Kun olet suorittanut metsästäjätutkinnon kokeen hyväksytysti, sinulle postitetaan maksettavaksesi kuluvan vuoden metsästyskortti, joka kulkee nimikkeellä
riistanhoitomaksu. Tämän maksun maksettuasi astuu
metsästyskorttisi voimaan heti ja alat saada Metsästäjä-lehteä. Jatkossa saat vuosittain metsästyskortin
maksulaput kotiisi Metsästäjä-lehden välissä.

Kun siirrät riistanhoitomaksun e-laskutukseen, saat valmiiksi maksetun, muovitetun
metsästyskortin kotiisi Metsästäjä-lehden
nelosnumeron mukana.

Vahti Valppaan nettivinkit
Metsästäjätutkinto- ja kurssi: www.riista.fi > Haluatko metsästäjäksi?
Metsästäjätutkinnon- ja kurssien hinnat: www.riista.fi > Haluatko metsästäjäksi? > Metsästäjätutkinto
Metsästäjätutkintojen ja kurssien ajat sekä paikat: www.riistaweb.riista.fi > Tapahtumatiedot
Ostopaikka Metsästäjän oppaalle: www.riista.fi > Kauppapaikka tai
www.metsastajaliitto.fi > Oy Eräkontti Ab
Huomaa! Opasta löytyy myös kirjastoista.
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Ampumakoe
Jos aiot metsästää luodikolla suurimpia riistaeläimiä, eli hirvieläimiä tai karhua, sinun on osoitettava
ampumakokeella, että hallitset käytössäsi olevan
aseen. Koe varmistaa myös sen, että aseesi on
kunnolla kohdistettu.
Ampumakokeessa on käytettävä omaa asetta tai
sellaista asetta, johon ampujalla on rinnakkaislupa.
Alle 15-vuotiaat voivat suorittaa kokeen 18 vuotta
täyttäneen aseella, aseenhaltijan välittömässä
valvonnassa.
Ampumakoe on jaettu kolmeen eri ryhmään: metsäkauris-, hirvi/peura- ja karhukokeeseen. Kokeessa
käytettävän ase- ja patruunayhdistelmän tulee
vastata metsästysasetuksessa kyseisille eläimille
vaadittuja teholuokkia.
Hyväksytysti suoritettu ampumakoe on voimassa
heti suorituspäivästä alkaen ja siitä kolme vuotta
eteenpäin. Ampumakokeita järjestävät riistanhoitoyhdistykset.

Vahti Valppaan nettivinkit
Ampumakoe: www.riista.fi > Haluatko metsästäjäksi? > Ampumakoe
Ampumakokeen patruuna- ja tehomääräykset:
www.riista.fi > Haluatko metsästäjäksi? > Ampumakoe > Tulostettava esite ampumakokeesta
Ampumakokeiden ajat ja paikat: www.riistaweb.riista.fi > Tapahtumatiedot

Ensimmäisen aseen hankinta
Tavallisesti metsästäjät käyttävät ruutiaseita. Niiden
hankintaan tarvitaan aina poliisin myöntämä hankintalupa. Riistaeläimiä voi myös pyytää esimerkiksi
hetitappavilla raudoilla tai metsästysjousella, joiden
hankintaan lupaa ei tarvita. Ruutiaseen hankkimista
varten sinun on ensiksi tehtävä ampuma-aselupahakemus poliisille.
Alle 15-vuotiaat eivät saa vielä aselupaa, mutta
voivat metsästää aikuisen aseella ja hänen välittömässä valvonnassa.
15 vuotta täyttäneet voivat hakea rinnakkaislupaa
täysi-ikäisen omistamaan aseeseen.
18-vuotias voi hakea lupaa omalle aseelle. Edellytyksenä on esimerkiksi harrastus, johon asetta
tarvitsee. Metsästysharrastus on käypä peruste
aseluvalle, minkä osoitat voimassaolevalla metsästyskortilla. Lupahakemuksessa kysytään myös,
missä aiot metsästää ja kuulutko esimerkiksi
metsästysseuraan. Varaudu vastaamaan poliisin
tarkentaviin kysymyksiin esimerkiksi kaliiperivalin-

nastasi. Asetyypin valinnasta kerrotaan tarkemmin
seuraavalla sivulla.
Huomaa! Vaikka sinulla on metsästyskortti, ei
aseluvan myöntäminen ole automaattista. Aseluvan
saamisen yhtenä edellytyksenä on, että hakija elää
nuhteetonta elämää, ja esimerkiksi mahdollinen
asepalvelus on hoidettu moitteettomasti.
Mieti jo ennakkoon, missä aiot asettasi säilyttää. Laki edellyttää, että aseet säilytetään lukitussa tilassa.
Oikea asekaappi on paras vaihtoehto.
Ampuma-aseluvat myöntää kotikunnan poliisilaitos.
Lupahakemus on jätettävä poliisilaitokselle henkilökohtaisesti. Samalla voit kysyä apua lupalomakkeen
täyttöön. Nykyisin ensiaseen hankkijat haastatellaan
ja heille tehdään yksinkertainen soveltuvuuskoe.
Hankkimislupa on voimassa enintään kuusi kuukautta. Aseen hankkimisen jälkeen on haettava hallussapitolupaa poliisilaitokselta ennen hankkimisluvan voimassaolon päättymistä, mutta kuitenkin
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Vahti Valppas muistuttaa
Aseen hankkimislupaa haettaessa muista ottaa mukaan:
• Passi tai henkilökortti (ajokortti ei ole henkilöllisyyttä osoittava asiakirja).
• Käteistä rahaa tai maksukortti (osassa poliisilaitoksia käy vain käteinen)
• Hakemuksen perustelemiseen tarvittavat asiakirjat kuten metsästyskortti, harrastetodistukset,
seuran jäsenkortti yms.
Huomaa! Metsästyskortin on oltava voimassa ja maksukuitin mukana.
• Sotilaspassi, siviilipalvelustodistus, kutsuntatodistus tai todistus palvelusta vapauttamisesta.
Kotikuntasi poliisilaitoksesta riippuen ampuma-aseluvan käsittely saattaa kestää jopa useita kuukausia.

viimeistään 30 päivän kuluessa esineen hankkimisesta. Hankittu ampuma-ase on samalla esitettävä. Toisin
sanottuna, jos ostat aseen esimerkiksi hankkimisluvan
voimassaolon viimeisenä päivänä, sinun on esitettävä
ase poliisille saman päivän aikana.

Huomaa! Ennen kuin jätät lupahakemuksen, on sinun
tiedettävä oletko hankkimassa esimerkiksi haulikkoa,
pienoiskivääriä, kivääriä vai yhdistelmäasetta, mikä
on aseesi kaliiperi ja toimintatapa eli onko se kertalaukeava vai itselataava.

Vahti Valppaan nettivinkit
Lisätietoa ampuma-aseluvista: www.poliisi.fi > Luvat > Ampuma-aseluvat
Ampuma-ase lupahakemus: www.poliisi.fi > Luvat > Ampuma-aseluvat > Aselupalomakkeet > Ase1
Asetarkastuspäivät löydät: www.poliisi.fi > Poliisilaitokset ja yksiköt (kirjoita hakukenttään oman poliisilaitoksesi nimi) > Lupapalvelut > Asetarkastukset

Vahti Valppaan vinkit
Ensiaseen valinta
1. Mieti miten ja mitä aiot metsästää. Selvitä, minkä tyyppinen ase soveltuu parhaiten sinun metsästykseesi.
2. Pohdi valintaasi myös pidemmällä tähtäimellä: voit esimerkiksi ostaa ensin haulikon ja kokemuksen karttuessa
myöhemmin kiväärin.
3. Tee budjetti ja varaa rahaa myös ammunnan harjoitteluun sekä kunnollisiin aseen puhdistus- ja huoltovälineisiin. 		
Kivääriä hankkiessasi varaa rahaa myös kiikari- tai punapistetähtäimeen.
4. Keskustele kokeneempien metsästäjien ja asiantuntevien asemyyjien kanssa. Muista, että mielipiteitä on monia, 		
joten keskustele useampien ihmisten kanssa.
5. Etsi lisätietoa eri vaihtoehdoista alan lehdistä ja kirjallisuudesta.

Käytettyä asetta hankkiessasi
1. Pyydä saada ase koeammuttavaksi ja pyydä mukaan kokenut ampuja. Koeampumalla näet aseen käynnin ja mittojen
sopivuuden itsellesi.
2. Anna asesepän arvioida aseen kunto. Osaava aseseppä näkee, ovatko piippu ja aseen muut kuluvat osat kunnossa.
3. Muista, että jos ostat käytetyn aseen luotettavasta aseliikkeestä voit saada ostoksellesi takuun.
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Mika Moksu

Asetarkastuspäivä on poliisilaitoksella kerran viikossa,
joten selvitä etukäteen minä päivänä ja mihin kellonaikaan voit aseesi käydä esittämässä. Ase on tuotava
poliisilaitokselle ehdottomasti lataamattomana ja
suojuksessa. Aseita ei saa viedä asiakaspalvelutiloihin.

Haulikko esim. 16/70, 20/70, 12/70, 12/76, 12/89
• Usein metsästäjän ensiase.
• Käytetään lähinnä pienriistan metsästykseen, nopeisiin tilanteisiin ja usein liikkuvaan maaliin.
• Ampumamatkat enintään 35 metriä.
• Edullisempi kuin kivääri, koska erillisiä tähtäinlaitteita
ei yleensä käytetä.
• Metsästyshaulikoiden toimintatapoja ovat yleensä
kertatuli (yksi-, rinnakkais- ja päällekkäispiippuiset
sekä pumppuhaulikot) ja itselataava, eli niin sanottu
puoliautomaatti.
• 12-kaliiperinen on yleisin. Sen hankintaa puoltaa
aseiden ja patruunoiden kohtuullinen hinta ja hyvä
saatavuus.
Pienoiskivääri esim. 22 LR
• Hyvä valinta kivääriampumaharjoitteluun, koska
ampuminen on edullista.
• Ampumamatkat ovat yleensä enintään 50 metriä.
• Aseet ja patruunat ovat edullisia verrattuina varsinaisiin kivääreihin.
• Pienoiskivääri on käytännössä rekyylitön, ja sen tuottama ääni on muita kivääreitä pienempi.
• Soveltuu monien pienriistalajien metsästykseen ja on
hyvä lopetusase esim. loukussa olevalle supikoiralle.
Pienriistakiväärit esim. 222 Rem, 223 Rem,
243 Win
• Ovat mietorekyylisiä verrattuna suurempiin kiväärikaliipereihin.
• Soveltuvat pitkillekin (>100 metriä) ampumamatkoille aseen tarkkuudesta riippuen.
• Soveltuvat pienriistalle ja pienimmille sorkkaeläimille.
• Käytetään yleensä kiikaritähtäimen kanssa.
Yleiskiväärit esim. 6,5x55, 308 Win, 30-06
• Ovat monipuolisia, sillä ne soveltuvat sekä pienemmälle, että suuremmalle riistalle (esim. hirvi).
• Soveltuvat pitkillekin (>100 metriä) ampumamatkoille aseen tarkkuudesta riippuen.
• Käytetään yleensä kiikari- tai punapistetähtäimen
kanssa.
• Esim. 308 Win on hyvin yleinen kaliiperi. Suurista
valmistusmääristä johtuen aseet ja patruunat ovat
kohtuuhintaisia, ja niiden saatavuus on hyvä.

Suurriistakiväärit esim. 300 Win Mag, 9,3x62,
375 H&H
• Hyvä valinta, jos tiedät metsästäväsi ainoastaan
suurriistaa (esim. hirvi ja karhu).
• Soveltuvat pitkillekin (>100 metriä) ampumamatkoille aseen tarkkuudesta riippuen.
• Käytetään yleensä kiikari- tai punapistetähtäimen
kanssa.
• Rekyylinhallinta saattaa olla hankalaa aloittelijalle.
• Patruunat ovat yleensä kalliimpia verrattuina pienempiin kaliipereihin.

Mika Moksu

Tavallisimpia metsästysaseita

Pulttilukkoinen pienoiskivääri on hyvä valinta
aloittelevalle metsästäjälle.

Yhdistelmäaseet
• Aseissa voi olla sekä hauli- että ja luotipiippuja.
Esim. haulikkorihlassa on yksi haulipiippu ja yksi luotipiippu. Drillingissä on taas yleensä kaksi haulipiippua
ja yksi luotipiippu.
• Yhdistelmäase on monipuolinen, sillä siinä yhdistyvät haulikon ja kiväärin edut.
• Yhdistelmäase on monimutkaisempi käyttää kuin
pelkkä haulikko tai kivääri.
• Laadukkaat yhdistelmäaseet ovat yleensä kalliita.
Ilmakivääri ei ole metsästysase. Sen avulla voi
kuitenkin harjoitella kivääriammuntaa. Ilmakiväärin
hankinta ei vaadi lupaa.
Huomaa! Metsästysasetuksessa määritetään aseen
tehovaatimukset kullekin riistalajille. Tarkista asekauppiaaltasi tai kokeneelta metsästäjältä, että aseesi
ja patruunasi soveltuu tavoittelemallesi riistalle.

Vahti Valppaan kirjavinkit
Haulikko on hyvä metsästäjän ensiase

Metsästysammunnasta- ja aseista kiinnostuneille
WSOY:n suuri metsästyskirja, Christofersson,
2007, WSOY.
Käytännön metsästystaito, Holmgren,
1991, Kauppiaitten kustannus.
Metsästäjän asekirja, Hyytinen, 2000, Arma Fennica.
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ASKEL 2.
HANKI METSÄSTYSOIKEUS
Oppaana Jari Hietala
”Nyt kun olet hankkinut perusluvat, minä kerron sinulle, missä
saat metsästää. Suomessa metsästysoikeus perustuu maanomistajuuteen. Oikeus harjoittaa metsästystä ja määrätä siitä kuuluu
alueen omistajalle. Metsästysluvan voit siis saada maanomistajalta, esimerkiksi Metsähallitukselta, tai seuralta, joka on
vuokrannut metsästysoikeuden.”

Metsästysseura
Mikäli omistat runsaasti maata, voit metsästää omilla
maillasi. Voit myös pyytää tutulta maanomistajalta
luvan metsästää hänen alueellaan. Suomalainen
metsästys on kuitenkin jo pitkään perustunut järjestäytyneeseen metsästykseen eli metsästysseurojen
toimintaan. Yleensä maanomistajat vuokraavat alueensa metsästysoikeuden paikallisen metsästysseuran
käyttöön.

Vieraskortti
Monet metsästysseurat myyvät niin sanottuja vieraskortteja seuran ulkopuolisille metsästäjille. Vieraskorttikäytännöt vaihtelevat eri seuroissa, mutta yleensä
vieraskorttilaisen on metsästettävä yhdessä jonkun
seuran jäsenen kanssa. Joillakin vesialueilla osakaskunnat eli entiset kalastuskunnat myyvät vesilintulupia ulkopuolisille.

Aku Ahlholm

Suuri yhtenäinen maa-alue tarjoaa seuran jäsenille
hyvät mahdollisuudet monipuoliseen metsästykseen
ja riistanhoitoon. Metsästysseuralla on mahdollisuus
hakea myös hirvieläinten pyyntilupia riistanhoitoyhdistykseltä.

Parhaimmillaan metsästysseura tarjoaa jäsenilleen
sosiaalisen ja aktiivisesti toimivan yhteisön sekä kaveripiirin. Seuralla on usein ohjelmassaan myös paljon
muuta kuin metsästystä. Metsästyskoirakokeet, ampumaharjoitukset, riista-aiheiset koulutukset, nuorten
erä- ja metsästysleirit ja hirvipeijaiset ovat tyypillisiä
seurojen järjestämiä tapahtumia.
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Metsästysseuran jäseneksi
Aloittelevana metsästäjänä sinun kannattaa pyrkiä
metsästysseuran jäseneksi monestakin syystä. Seuran
jäsenyys antaa käyttöösi laajemmat maa-alueet metsästää ja hoitaa riistaa. Voit osallistua hirvenmetsästykseen ja muihin seuran yhteisjahteihin. Saat metsästää pienriistaa yksin tai seurakaveriesi kanssa. Pääset
keskustelemaan metsästysasioista samanhenkisten
kanssa tai voit löytää opettajan seuran konkareista.
Seuran jäsenenä oikeuksien lisäksi sinulla on myös
vastuuta ja velvollisuuksia. Olet luonnollisesti velvoi-

tettu noudattamaan seuran sääntöjä. Osallistuminen
esimerkiksi seuran ammuntaharjoituksiin, riistanhoitoon ja talkoisiin kuuluvat jäsenen velvollisuuksiin. Muista, että toiminta seuran sääntöjä tai hyviä
metsästystapoja vastaan aiheuttaa harmia itsesi lisäksi
koko seuralle. Vaikka metsästysoikeus olisikin vuokrattu seuralle, maat kuuluvat maanomistajille. Muista
siis kunnioittaa heitä ja heidän omaisuuttaan.
Metsästysseuroilla on erilaisia jäsenyyksiä ja uudet
tulokkaat ovat usein ensin koejäseniä. Koejäsenyys
kestää yleensä yhdestä kolmeen vuotta, jona aikana
varmistetaan henkilön soveltuvuus seuratoimintaan.

Vahti Valppaan vinkit
Kun haet metsästysseuran jäsenyyttä:
1. Tutustu seuran toimintaan etukäteen. Tutustumismahdollisuuksia ovat esimerkiksi vieraskortti, talkoot, leirit,
koulutukset ja kyläpäivät.
2. Jos sinulla ei ole alueellasi toimivien metsästysseurojen
yhteystietoja, niin ota yhteyttä paikalliseen riistanhoitoyhdistykseen.
3. Ota yhteyttä seuran hallituksen jäseneen, esimerkiksi
sihteeriin, ja esittele itsesi sekä asiasi. Yleensä jäsenyyttä
haetaan kirjallisesti ja uudet jäsenet valitaan
seuran vuosikokouksessa.

4. Kirjallisessa hakemuksessa kannattaa
mainita aikaisempi harrastuneisuus, esimerkiksi koira-,
ammunta- tai pienpetopyyntiharrastus, sekä mahdolliset
suosittelijat.
5. Valmistaudu myös henkilökohtaiseen esittäytymiseen
miettimällä omia vahvuuksiasi, älä kuitenkaan
liioittele osaamistasi, vaan ole oma itsesi.
6. Hae seuran jäsenyyttä rohkeasti!

Hannu Huttu

Huomaa! Toimi aina hyvien metsästystapojen mukaisesti, sillä seuran ei ole pakko hyväksyä jäseneksi
ketään tiettyä henkilöä.
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Metsästys valtion mailla
Metsähallitus hallinnoi valtion maa- ja vesialueita.
Niitä on lähes kolmannes Suomen pinta-alasta.
Metsähallituksen yksi lakisääteinen tehtävä on tarjota
metsästysmahdollisuus niille, joilla ei sitä muutoin ole.
Valtion maiden metsästysluvat maksavat sen verran
kuin luvan myymisen ja metsästettävän riistan kannanhoidon arvioidaan maksavan. Lupatuloilla ei siis
tavoitella taloudellista voittoa, vaan rahat käytetään
riistan hyväksi. Metsästyslupien myynti on kiintiöity alueittain ja kun kiintiö on täynnä, ei lupia enää
myydä. Kiintiöillä varmistetaan, etteivät riistakannat
vaarannu.
Jos asut Pohjois-Suomessa metsästyslain 8 §:n tarkoittamalla alueella, lupaa valtion maille ei tarvitse
ostaa, vaan metsästys oman kunnan alueella olevilla
valtion mailla on ilmaista.
Aku Ahlholm

Vahti Valppaan nettivinkit
Kun haluat lähteä jahtiin Metsähallituksen maille:
1. Valitse alue
Valtiolla on 177 metsästysaluetta pienriistalle ja 340 hirvelle. Alueet sijaitsevat pääosin Itä- ja Pohjois-Suomessa,
mutta kohteita on myös etelässä. Voit tutustua valtion
metsästyslupa-alueisiin karttapalvelussa Retkikartta.fi.
Sieltä löydät myös kalastus-, retkeily- ja suojelualueet.
Lupa-alueet: www.retkikartta.fi > Karttatasot > Metsästys ja kalastus
Käyttöohje löytyy: www.retkikartta.fi > Tervetuloa
palveluun! > Tutustu palvelun käyttöohjeeseen
2. Hanki lupa
Mieti mitä haluat metsästää? Lupatyyppejä on useita,
esimerkiksi:
• Kanalintulupa, joka oikeuttaa metsästämään kaikkea
pienriistaa, myös kanalintuja. Myynnissä on myös kausilupia ja jousimetsästäjille oma edullinen kausilupa.
• Vesilintu- ja jänislupa, joka oikeuttaa metsästämään
kaikkea pienriistaa, kanalintuja lukuun ottamatta. Lupa
on edullisempi kuin kanalintulupa. Myynnissä on myös
kausilupia.
• Pienpetolupa, joka oikeuttaa pienpetojen lisäksi rauhoittamattomien lintujen sekä yhden kanadanmajavan
ampumiseen. Saatavana on myös edullinen kausilupa.
• Metsähallitus myöntää seurueille hirvenmetsästysalueita. Ne on tarkoitettu metsästäjille, joilla ei ole muuta
hirvenmetsästysmahdollisuutta. Kerää oma porukka ja
hae aluetta. Alueen saatuasi voit hakea hirvenpyyntilupaa
Suomen riistakeskukselta.
• Suurpetojen metsästykseen myydään lupia, jos riistakeskus on niitä kyseiselle alueelle myöntänyt.
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Lisätietoa eri lupatyypeistä: www.metsa.fi/metsastys
> valitse alavalikosta lupatyyppi esim. Pienriista > esim.
Kanalintulupa
Huomaa! Tiesitkö, että Metsähallitukselta saa nykyään
myös edullisen nuorisoluvan, joka oikeuttaa metsästämään
kaikkea pienriistaa, myös kanalintuja. Lupa on viikkolupa ja
se on suunnattu alle 18-vuotiaille.
Nuorisoluvan löydät: www.metsa.fi/metsastys > Pienriista
> Nuorisolupa
3. Tulosta kartta
Voit tulostaa lupa-alueesi kartan kätevästi:
www.retkikartta.fi > Kohteiden haku
Kirjoita hakukenttään lupa-alueen nimi ja tulosta kartta.
4. Tarkasta lupaehdot ja jätä saalispalaute
Muista tarkistaa luvastasi mahdolliset suojelu- ja retkeilyalueiden rajoitukset sekä saalispistekiintiö. Metsähallituksen myymät pienriistaluvat on saaliskiintiöity, eli jokaiselle
riistalajille on määritetty pistearvo. Saaliin yhteenlaskettu
pistearvo ei saa ylittää metsästysluvassa ilmoitettua pistekiintiötä. Näin turvataan metsästyksen kestävyys.
Varmista etukäteen paikalliset poikkeukset metsästysajoissa: www.riista.fi > Metsästysajat
Metsähallituksen pienriistalupien saaliskiintiöt,
pisteytykset ja hinnat löydät: www.metsa.fi/metsastys >
Metsästys > Pienriista > Kiintiöt ja hinnat
Saalispalautteen voit jättää: www.metsa.fi/saalispalautteet > Jätä saalispalaute!

Retkikartta.fi-karttapalvelusta löytyvät kätevästi kaikkien valtion maiden metsästysalueiden sijainnit.

Metsästys yleisillä vesialueilla
Metsästyslain mukaan jokaisella Suomessa pysyvästi
asuvalla henkilöllä on oikeus metsästää yleisellä vesialueella merellä ja tällaisella alueella olevilla saarilla,
jotka kuuluvat valtiolle ja joiden hallintaa ei ole kenellekään luovutettu.
Metsästyslain mukaan sinulla on oikeus metsästää
myös kotikuntasi tai kotikuntaasi rajoittuvien järvien
yleisillä vesialueilla ja niissä olevilla valtion omistamilla
saarilla ja luodoilla.
Jos yleinen vesialue ei ole sinulle entuudestaan tuttu,
selvitä tarkkaan luvalliset ja luvattomat alueet sekä
mahdolliset metsästysrajoitukset. Koska metsästyslupaa yleisille vesialueille ei tarvitse ostaa, on näiden
alueiden paikkatietoja ja erikoisehtoja hieman hankala löytää.
Jussi Partanen

Vahti Valppaan nettivinkit
Lisätietoja metsästyksestä yleisillä vesialueilla: www.riista.fi > Haluatko metsästäjäksi? >
Valtion yleisillä saarilla ja luodoilla metsästäminen
Yleisten vesialueiden rajat: www.retkikartta.fi > Karttatasot > Metsästys ja kalastus > Yleiset vesialueet
(liukukytkimestä voit säätää yleisten vesialueiden tummuutta, että erotat sen paremmin)
Tarkempia tietoja Metsähallitukselta: www.metsa.fi > Yhteystiedot tai
Yleistä vesialuetta lähinnä olevasta riistanhoitoyhdistyksestä: www.riistaweb.riista.fi > Yhteystiedot
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ASKEL 3.
KYSY NEUVOA
Oppaana Klaus Ekman
”Riistapuolella on monta laitosta ja järjestöä, jotka jokaisen metsästäjän tulisi tuntea. Esittelen sinulle tärkeimmät, jotta tiedät, keneltä
voit kysyä neuvoa eri tilanteissa. Suuri osa metsästäjistä sotkee
edelleen Metsästäjäliiton ja riistakeskuksen. Sinä tiedät kohta
paremmin.”

Riistaviranomaiset ja -järjestöt
Suomen riistakeskus
eli entinen Metsästäjäin Keskusjärjestö: www.riista.fi

Suomen Metsästäjäliitto:
www.metsastajaliitto.fi

• Itsenäinen julkisoikeudellinen laitos.
• 15 aluetoimistoa ja 298 riistanhoitoyhdistystä.
• Kaikki metsästäjien viranomaisasiat, Suomessa on
yli 300 000 metsästäjää.
• Riistakeskuksen tehtävät on määritelty
riistahallintolaissa.
• Hoitaa metsästyskorttiasiat ja metsästäjärekisterin.
• Huolehtii metsästäjätutkinto- ja ampumakoemateriaaleista. Varsinaiset tutkinnot ja ampumakokeet
järjestävät paikalliset riistanhoitoyhdistykset.
• Kouluttaa ja nimittää metsästäjätutkintojen ja
kokeiden vastaanottajat sekä metsästyksenvalvojat.
• Päättää pyynti- ja poikkeusluvista.
• Vastaa riistalajien ja niiden elinympäristöjen
hoitosuunnitelmista.
• Tarjoaa metsästäjävakuutuksen jokaiselle
metsästyskortin lunastaneelle.
• Julkaisee Metsästäjä- ja Jägaren-lehteä.

• Vapaaehtoinen kansalaisjärjestö.
• 16 piiriä.
• Jäseniensä asialla, jäseninä metsästysseurat ja
henkilöjäsenet, yli 150 000 jäsentä.
• Valvoo metsästäjien etua.
• Neuvoo jäseniään esim. seuratoiminnan ongelmissa.
• Koulutukset jäsenille, mm. seuratoiminta-,
pienpeto- ja ampumakoulutukset.
• Järjestää nuorisokoulutusta, mm. Metso-leirit.
• Järjestää metsästysampumakilpailut ja kouluttaa
tuomarit.
• Tarjoaa jäsenetuja, mm. seuratoiminta-, talkoo- ja
nuorisovakuutuksen metsästysseuroille.
• Oma jäsenkortti ja jäsenrekisteri.
• Julkaisee Jahti-Jakt -lehteä.
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Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL):
www.rktl.fi
• Vastaa riistantutkimuksesta Suomessa.
• Laatii viralliset riistakannan arviot, joiden perusteella riistakeskus päättää pyyntiluvat ja poikkeusluvat
ja maa- ja metsätalousministeriö metsästysajat.

Lue lisää liiton jäseneduista ja palveluista:
www.metsastajaliitto.fi > palvelut
Huomaa! Jos olet uusi metsästäjä, etkä ole vielä
seuratoiminnan piirissä, voit liittyä Suomen Metsästäjäliiton henkilöjäseneksi ja saat viisi kertaa vuodessa
ilmestyvän Jahti-lehden kotiisi.
Maa- ja metsätalousministeriö (MMM):
www.mmm.fi
• Päättää metsästysajoista.
• Valmistelee lait ja asetukset, jotka vaikuttavat
metsästykseen.
• Ohjaa muun muassa riistakeskusta, Metsähallitusta,
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitosta ja Eviraa.
Metsähallitus (MH): www.metsa.fi
• Hallinnoi valtion maa- ja vesialueita.
• Myy metsästyslupia valtion maille.

Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira):
www.evira.fi
• Valvoo ja tutkii mm. riistanlihan turvallisuutta sekä
villieläinten terveyttä
• Ilmoita havaintosi löytämästäsi kuolleesta villieläimestä Eviralle. Näytteen lähetys on maksutonta ja
saat raportin tutkimustuloksista:
www.evira.fi > eläimet > ilmoita havaintosi
kuolleesta villieläimestä
Suomen Kennelliitto (SKL): www.kennelliitto.fi
• Vapaaehtoinen koiranomistajien kansalaisjärjestö.
• Kennelliito, kennelpiirit ja rotujärjestöt järjestävät
koiranäyttelyitä ja metsästyskoirakokeita.
• Ylläpitää koirarekisteriä.
• Julkaisee Koiramme-lehteä, josta saatavana myös
Metsästyskoiramme-versio.
Suurriistavirka-apu (SRVA): www.riista.fi/suurriista
• Riistakeskuksen alaisten riistanhoitoyhdistysten
ylläpitämä organisaatio.
• Välittää poliisille metsästäjien vapaaehtoista virkaapua suurriistakonflikteissa.
• Esimerkkinä kolarihirvien jäljittäminen, taajamaan
eksyneet suurpedot.

Ville Hokkanen

Kytkettynä verijälkeä seuraavat koirat ovat korvaamaton apu SRVA-tilanteissa.
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ASKEL 4.
ETSI TIETOA
Oppaana Tiina Eklund
”Internetistä löytyy paljon tietoa, mutta ole tarkkana,
mistä tietoa haet. Kaikki sivut eivät ole luotettavia tai
ajantasaisia. Metsästyksestä löytyy hyviä oppaita ja
kirjoja. Eikä niitä kaikkia tarvitse välttämättä omaksi
ostaa, kun kirjastotkin on keksitty.”

Metsästäjän nettiopas
Tietoa etsiessään tulisi aina päästä tiedon alkulähteille. Hakukoneet eivät välttämättä ohjaa sinua suoraan
oikeaan osoitteeseen, ja on syytä olla tarkkana minkä
tyyppiselle sivustolle joudut. Jos etsit esimerkiksi
tietoa metsästysajoista, niin mene Suomen riistakeskuksen sivuille. On toki mahdollista, että tiedot
löytyvät muualtakin, mutta päivitetty, luotettava tieto
metsästysajoista löytyy varmasti sivuilta www.riista.fi.

Tässä oppaassa annetut internet-osoitteet ovat luotettavia tiedon alkulähteitä.
Myös yksittäiset metsästäjät voivat jakaa tietoa
internetissä. Keskustelufoorumit ja erilaiset kuva- ja
videopalvelimet antavat mahdollisuuden jakaa omia
metsästyskokemuksia. Keskustelu ja valokuvien
tai metsästysvideoiden jakamisen mahdollisuus on
sinällään hieno asia, kunhan muistat että internet on
kaikille avoin.

Riistawebistä löytyvät kaikki riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten
yhteys- tapahtuma- ja riistatiedot.

Vahti Valppaan netiketti
Internetissä toimiessasi mieti seuraavia asioita:
• Muista myös internetissä hyvät metsästäjätavat ja metsästyksen etiikka (katso s. 26).
• Käyttäytymällä asiallisesti ja positiivisesti netissä luot hyvää mielikuvaa koko metsästäjäkunnasta.
• Keskustelupalstalle kirjoittaessasi mieti, pystytkö allekirjoittamaan sanomasi omalla nimelläsi. Pysy asiassa ja muista
kysyessäsi neuvoa, että vastaukset ovat usein yhden ihmisen mielipiteitä.
• Kuvia ja videoita jakaessasi muista, että omasta mielestä hienot saaliskuvat tai -videot saattavat kääntyä itseään
vastaan. Kuva voidaan ymmärtää väärin ja sen jälkikäteen poistaminen saattaa olla erittäin vaikeaa.
Huomaa! Jokainen metsästäjän harkitsematon lause, kuva tai video vaikuttaa suomalaisen metsästyksen
tulevaisuuteen.
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Oppaat, materiaalit ja kirjallisuus
Riistakeskus on merkittävin metsästykseen liittyvän
opasmateriaalin tuottaja Suomessa. Erilaisten oppaiden, julkaisuiden ja koulutusmateriaalien tuottaminen
kuuluu riistakeskuksen lakisääteisiin tehtäviin. Materiaalit ovat alan asiantuntijoiden tekemiä. Ne ovat
usein erittäin edullisia ja sähköiset versiot ovat täysin
ilmaisia. Oppaita löytyy muun muassa aloitteleville
metsästäjille, eläinten jälkien- ja lajintunnistukseen
sekä riistanhoitoon ja pyyntiin. DVD-puolella on opasvideoita esimerkiksi valkohäntäpeuran metsästykseen
ja hirvenruhon käsittelyyn. Lapsille ja nuorille on omia
oppaita sekä hauskoja riista- ja luontoaiheisia pelejä.
Suomen Metsästäjäliitto julkaisee metsästysaiheista
materiaalia, joista uusimpana Metsästysseuran kä-

sikirja. Metsästäjäliiton omia ja muita alan julkaisuja
voit tilata Eräkontista, joka on Metsästäjäliiton ja sen
jäsenpiirien omistama yhtiö.
Näiden riista-alan toimijoiden lisäksi alan kirjallisuutta
kannattaa etsiä kirjastoista, kirjakaupoista ja antikvariaateista. Kirjastoista löytyy kattava valikoima metsästysaiheista kirjallisuutta ja DVD-tallenteita. Materiaalia
voi hakea kirjastojen verkkosivuilta aineistohausta
esimerkiksi hakusanalla ”metsästys” tai ”metsästyskoirat”.
Suomen Metsästysmuseosta löytyy maan laajin metsästys- ja eräaiheinen kirjakokoelma. Kirjoja ja lehtiä
on yli 20 000 nidettä. Kirjoja ei lainata, mutta voit
käydä niitä lukemassa museossa Riihimäellä tai tilata
ne kotikirjastoosi niin sanotuksi lukusalilainaksi.

Vahti Valppaan nettivinkit
Ajantasaiset metsästystä ja ampuma-aseita koskevat lait: www.finlex.fi >
Ajantasainen lainsäädäntö > Kirjoita pikahakukenttään esim. metsästyslaki, metsästysasetus,
ampuma-aselaki tai ampuma-aseasetus.
Riistakeskuksen ilmaiset materiaalit: www.riista.fi > Julkaisut > esim. Lajintunnistamismateriaalit
Riistakeskuksen myyntimateriaali: www.riista.fi > Kauppapaikka
Suomen Metsästäjäliiton oppaat, kirjat, videot: www.metsastajaliitto.fi > Eräkontti
Kirjastot löydät: www.kirjasto.fi > Kirjastot
Suomen Metsästysmuseon kirjasto: www.metsastysmuseo.fi > Kirjasto
Suomen Metsästysmuseon omia julkaisuja voit ostaa: www.metsastysmuseo.fi > Museokauppa
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ASKEL 5.
KOULUTTAUDU
Pekka Ojala
”Metsästystä ei opi pelkästään lukemalla tai surffailemalla
netissä. Esittelen sinulle tärkeimmät paikat, joissa on tarjolla monenlaista koulutusta, kurssia ja leiriä. Niillä pääset
oppimaan metsästyksen saloja – samanhenkisessä porukassa ja parhaimmillaan ihan kädestä pitäen.”

Koulutukset
Metsästäjille tarjotaan monipuolisesti koulutusta Suomessa. Metsästäjäkurssilta saat valmiudet metsästäjätutkinnon suorittamiseen. Tutkinnon suoritettuasi voit osallistua syventäviin koulutuksiin. Koulutuksissa voit perehtyä vaikkapa pienpetopyynnin saloihin tai saada vinkkejä siitä, miten riistapelto kannattaa tehdä. Koulutukset järjestetään yleensä arki-iltoina tai viikonloppuina. Metsästäjien merkittävimmät kouluttajat ovat Suomen
riistakeskus ja sen alaiset riistanhoitoyhdistykset sekä Suomen Metsästäjäliitto.
Suomen riistakeskuksen tehtäviin
kuuluvat seuraavat koulutukset:

Suomen Metsästäjäliiton piirit
järjestävät koulutuksia, esimerkiksi:

• Metsästäjäkurssit eli metsästäjätutkintoon
valmentava koulutus
• Metsästäjätutkintojen ja ampumakokeiden
vastaanottajien koulutus
• Metsästyksenvalvojien koulutus
• Metsästyksenjohtajien koulutukset

• Loukku- ja pienpetokoulutukset
• Ampumakoulutukset
• Metsästysampumakilpailuiden tuomarikoulutukset
• Seuratoimintakoulutukset
• Riistalihan käsittelykoulutukset
• Riistapeltokurssit
• Kosteikon perustamiskoulutukset
• Trofeemittauskoulutukset
• Nahoituskoulutukset
• Koulutusta naismetsästäjille
Metsästäjäliiton koulutuksista löydät parhaiten
tietoa Jahti-lehdestä tai menemällä oman piirisi
sivuille: www.metsastajaliitto.fi > Piirit

Aku Ahlholm

Tämän lisäksi riistakeskuksen alaiset riistanhoitoyhdistykset järjestävät alueellisia koulutuksia,
esimerkiksi:
• SRVA-koulutuksia
• Kosteikkokoulutuksia
• Riistapeltokoulutuksia
• Loukku- ja pienpetokoulutuksia
• Suurpeto-, hylje-, hirvi- ja peurakoulutuksia
Riistakeskuksen koulutuksista löydät parhaiten
tietoa Metsästäjä-lehdestä tai:
www.riistaweb.riista.fi > Tapahtumatiedot
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Nuortenleirit
Suomessa järjestetään useita kymmeniä metsästys- ja
eräaiheisia leirejä vuosittain. Leirejä järjestävät muun
muassa metsästysseurat, riistanhoitoyhdistykset ja
Suomen Metsästäjäliiton piirit. Leireillä on usein mahdollisuus suorittaa metsästäjäntutkinto.
Metsästäjäliiton Metso-leirit
Metso-leirit ovat ehkä tunnetuimpia erä- ja riistaaiheisia nuortenleirejä maassamme. Niitä järjestävät
Suomen Metsästäjäliiton piirit eri puolilla Suomea.
Metso-leirillä lapset ja nuoret pääsevät harjoittelemaan eränkäyntiin, riistanhoitoon ja metsästykseen
liittyviä asioita samanhenkisessä seurassa. Ohjelmaan
voi kuulua esimerkiksi riistanruokintaa, metsästyskoiriin tutustumista, ampumaharjoittelua, loukkujen
rakentamista ja erätaitojen harjoittelua.
Metso-leireillä tarjotaan yleensä mahdollisuus suorittaa metsästäjätutkinto. Metsästäjätutkinnon järjestää
Suomen riistakeskuksen alainen riistanhoitoyhdistys,
jonka edustaja vierailee Metso-leirillä tutkintopäivänä.
Lisätietoa metsästäjätutkinnosta sivulla 4.
Perinteisille Metso-leireille ovat tervetulleita kaikki
aiheesta kiinnostuneet, riippumatta siitä, onko metsästyskortti
jo suoritettu vai ei. Tarjolla on
toisinaan ollut myös käytännön metsästykseen keskittyviä
metsästysaiheisia Metso-leirejä,
joille pääsyvaatimuksena on ollut
suoritettu metsästäjätutkinto.

Vuosittain on järjestetty myös yksi ruotsinkielinen
Tjäder-läger.
Kaikkien Metso-leirien ilmoittautumistiedot julkaistaan sekä Metsästäjäliiton verkkosivuilla että Jahtilehdessä.
Muut nuortenleirit
Metso-leirejä vastaavia tapahtumia järjestävät myös
riistanhoitoyhdistykset sekä metsästysseurat. Leirien
pituudet ja sisällöt vaihtelevat. Näistä leireistä löydät
tietoa parhaiten Metsästäjä-lehdestä.
Kuluvan vuoden Metso-leirit löydät:
www.metsastajaliitto.fi > Nuorten sivut > Metso-leirit 2012
Riistanhoitoyhdistysten järjestämät leirit löydät:
www.riistaweb.riista.fi > Tapahtumatiedot

Riista-alan ammattilaiseksi
Jos haaveilet ammattia riista-alalta, kannattaa
tutustua eri oppilaitosten tarjontaan. Nykyisin voit
suorittaa ylioppilastutkinnon riistalukiossa. Riista-alan
ammatilliset opinnot taas voivat tehdä sinusta esimerkiksi ammattiriistanhoitajan tai metsästys- ja eräalan
yrittäjän. Riista-alaan liittyviä opintoja voi suorittaa
myös yliopistossa.
Lisätietoja riistalukiosta: www.riistalinja.info
Luonto- ja ympäristöalan ammatilliset tutkinnot:
www.luontojaymparistoopetus.fi > Tutkinnot > esim. Riistamestarin erikoisammattitutkinto
Riistaeläintiede yliopistossa:
www.helsinki.fi > Tietoa yliopistosta > Tiedekunnat >
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta > Opiskelu > Metsätieteiden laitoksen opas > Metsä- ja riistaeläintiede

Anna Grenfors

Metso-leireillä nuoret pääsevät tutustumaan erätaitoihin ja riistanhoitoon käytännössä. Kuvassa tehdään keinulautaloukkua.
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ASKEL 6.
OPISKELE LAJIT JA NIIDEN PYYNTIAJAT
Oppaana Milla Niemi
”Hyvä metsästäjä on hyvä luonnontuntija. Kerron sinulle, miten
voit parantaa lajintuntemustaitojasi. Metsästäjän tärkeimpiä
taitoja on tunnistaa laji, joskus hyvinkin nopeasti. Joskus on
tiedettävä jopa ikä ja sukupuoli. Toisia riistalajeja saa pyytää, kun
on oikea aika, toisille pitää hakea pyyntilupaa ja joillekin erillistä
poikkeuslupaa.”

Riistalajituntemus

olla tarkkana millä sivustoilla vierailee, sillä virheitä
löytyy erittäin paljon.

Lajituntemus on yksi metsästäjän tärkeimmistä taidoista. Suomessa on kuusikymmentä riistalajia. Kun
lukuun lisätään vielä rauhoittamattomat lajit sekä
lajit, joihin edellä mainitut voidaan sekoittaa, olisi
metsästäjän hyvä tunnistaa pitkälle toistasataa eläinlajia. Määrä kuulostaa suurelta, mutta harjoitus tekee
mestarin tässäkin asiassa.
Metsästyksessä osa ampumatilanteista tulee eteen
nopeasti. Aikaa varmaan tunnistukseen ja laukaisupäätöksen tekemiseen ei ole paljon. Epävarmoissa
tilanteissa ampumatta jättäminen on ainoa oikea
vaihtoehto.
Varmuutta lajitunnistuksiin saat parhaiten opiskelemalla eläinlajeja tunnistamisoppaista ja tarkkailemalla
eläimiä aina luonnossa liikkuessasi. Internetistä löytyy
myös hyvää tunnistusmateriaalia, mutta kannattaa

Metsästäjä tunnistaa eläinten jäljet luonnossa liikkuessaan.
Kuvassa ilveksen jäljet.
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Jouko Rautiainen

Kuinka opin tunnistamaan lajit
Paras paikka oppia tunnistamaan lajeja on niiden
oma elinympäristö. Varsinkin harrastuksen alkutaipaleella eläinten löytäminen ja niiden tunnistaminen
ei ole aina helppoa. Jos mahdollista, etsi lähipiiristäsi
tai esimerkiksi metsästysseurastasi eläimistön hyvin
tunteva henkilö, joka voi auttaa sinut alkuun yhteisillä
metsäretkillä. Hyvä opettaja voi perehdyttää sinut
myös lajien elintapoihin sekä tunnistamaan eläinten
jätöksiä ja jälkiä.
Valokuvaamalla näkemiäsi lajeja voit vielä kotona
tutkia lajin erityistuntomerkkejä. Voit myös osallistua
erilaisille opastetuille erä- ja luontoretkille tai esimerkiksi lintukurssille, jossa alan ammattilaiset opastavat
ja antavat vinkkejä lajinmääritykseen.

Riistakeskuksen sivuilta löydät hyvää vesilintujen tunnistusmateriaalia.
Kuvassa metsähanhi.

Vahti Valppaan vinkit
Ennen vesilintujahtia voit kerrata sorsalintuja näin:
Elokuun 20. päivän lähestyessä tarkista listalta sorsalinnut ja kertaa niiden tuntomerkkejä,
elinympäristöjä ja ääninäytteitä. Huomaa, että metsästystä varten linnut on opeteltava tuntemaan syyspukuisina.
Syvennä tietouttasi, kun perusteet ovat hallussa, ja opiskele tunnistamaan nuori ja vanha lintu.
Vesilintujen kuva- ja äänitunnistusmateriaalia:
www.riista.fi > Julkaisut > Sorsalintujen- tai hanhien tunnistusmateriaali
Lintujen kuva- ja ääninäytteitä löydät: www.luontoportti.com > Linnut > Kirjoita hakukenttään etsimäsi linnun nimi
Linnut ja lintukurssit: www.birdlife.fi > Linnut ja harrastus > Lintuharrastus
Tietoa suurpedoista: www.suurpedot.fi
Tilaa tunnistamisoppaat riistakeskukselta: www.riista.fi > Kauppapaikka > Oppaat
Metsästäjän lintuopas on edullinen riistalintujen tunnistamisopas. Riistaeläinten iänmääritystä voit opiskella Nuori vai
vanha -oppaasta.

Lajintunnistuksen opiskelua voit helpottaa jakamalla eläimiä ryhmiin esim. sorkkaeläimet, pienpedot,
vesilinnut jne. Opiskelemalla perusteellisesti yhden
ryhmän kerrallaan, ei lajimäärä tunnu kohtuuttomalta. Metsästäjän oppaassa on esitelty yhdenlainen
jakomalli luvussa ”Lajituntemus” (Metsästäjän opas,
sivut 35–37).
Kun olet jakanut lajit ryhmiin, voit opiskella niitä esimerkiksi metsästyskauden mukaan. Ennen kanalintujahtia kertaa kanalinnut tai valkohäntäpeurakytikseen
valmistautuessasi käy läpi sorkkaeläimet.
Suomessa on lukuisia kirjoja ja oppaita, joissa käsitellään yksittäisiä lajeja tai esimerkiksi kaikkia lintuja
tai nisäkkäitä. Useista riistalajeista on myös olemassa iänmääritys- ja jälkioppaita. Jos riistakeskuksen
kauppapaikasta tai Metsästäjäliiton Eräkontista et
löydä hakemaasi, kannattaa tutustua kirjakauppojen
valikoimiin.

Pyyntiluvat, poikkeusluvat ja
rauhoitusajat
Ennen pyynnin aloittamista on selvitettävä metsästysajat sekä mahdolliset paikalliset metsästysrajoitukset.
Suurinta osaa riistaeläimistä saa metsästää kunkin
lajin metsästysaikana ilman erillistä pyynti- tai poikkeuslupaa. Viranomaiset ja metsästysoikeuden haltija
voivat kuitenkin rajoittaa metsästystä. Useat metsästysseurat rajoittavat esimerkiksi kanalintujen pyyntiä
turvatakseen kantojen säilymisen. Myös Metsähallituksella on omat rajoituksensa pienriistaluvissa (katso
sivulta 10).
Pyyntilupa tarvitaan tiettyjen riistaeläinten metsästykseen, myös luvallisena metsästysaikana. Esimerkiksi
hirven ja valkohäntäpeuran metsästys vaatii pyyntiluvan. Pyyntilupien avulla pyritään kontrolloimaan
tietyn alueen riistaeläinten metsästystä niin, että
kanta säilyy elinvoimaisena aiheuttamatta kuitenkaan
kohtuuttomia vahinkoja esimerkiksi metsätaloudelle.

Riistakeskuksen sivuilta löydät ajantasaiset metsästysajat.
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Pyyntilupa täytyy olla jokaiselle metsästettävälle yksilölle, hirvieläinten kohdalla kuitenkin lähtökohtaisesti
niin, että yhdellä aikuisen luvalla voidaan kaataa kaksi
vasaa.
Hirvieläinten pyyntilupahakemukset toimitetaan pyyntialueen riistanhoitoyhdistykseen ja muiden eläinten
pyyntilupahakemukset Suomen riistakeskuksen
aluetoimistoon.
Poikkeusluvilla poiketaan säädetystä metsästysajasta
tai rauhoituksesta. Poikkeuslupaa voidaan hakea
esimerkiksi lammaslaumaa harventavalle suurpedolle
tai kesällä mansikkaviljelyksiä tuhoaville räkättirastaille. Vaikka lupaprosessi on periaatteessa sama,
on kuitenkin hyvä ymmärtää, että suurpetojen ja
rauhoittamattomien lintujen suojelun tarpeen välinen
ero on suuri. Kaikki suurpetomme ovat rauhoitettuja,
kun taas rauhoittamattomien lintujen kannat ovat
runsaat. Poikkeuslupahakemuksen on aina oltava
erittäin hyvin perusteltu, eikä luvan myöntäminen
niistä huolimatta ole automaattista.

Poikkeuslupia on kahdenlaisia:
1. Kannanhoidollinen poikkeuslupa voidaan myöntää
eri riistalajeille, vaikka ne olisivat rauhoitettuja. Ne
on kohdistettu kannan tihentymäalueille suotuisaa
suojelutasoa vaarantamatta.
2. Vahinkoperusteinen poikkeuslupa voidaan myöntää riistaeläimille sekä rauhoittamattomille eläimille
myös rauhoitusaikoina. Lupa voidaan myöntää vain,
jos eläimet aiheuttavat erityistä vahinkoa esimerkiksi
maanviljelykselle, uhkaavat luonnonvaraista kasvistoa
tai eläimistöä, vaarantavat kansanterveyttä tai yleistä
turvallisuutta sekä muista pakottavista syistä.
Poikkeuslupahakemukset toimitetaan Suomen riistakeskuksen aluetoimistoon. Pyynti- ja poikkeuslupapäätökset ovat aina maksullisia.

Riistaeläinten metsästysajat sekä maakunta- tai kuntakohtaiset rajoitukset:
www.riista.fi > Metsästysajat
Pyynti- ja poikkeusluvat: www.riista.fi > Lupahallinto
Näiltä sivuilta löydät myös kaikki pyynti- ja poikkeuslupahakemukset sähköisessä muodossa.
Rauhoittamattomat linnut:
www.riista.fi > Metsästysajat > Rauhoittamattomien lintujen pesimäaikaiset rauhoitusajat
Metsäkauriin saalisilmoituksen löydät: www.riista.fi > Ilmoita metsäkaurissaalis

Teemu Simenius

Huomaa! Suomen riistakeskus voi antaa vielä lisärajoituksia metsästysaikoihin 5.8, joten tarkista metsästysajat ennen kauden alkua.

Varis on rauhoittamaton lintu, mutta sitäkään ei saa pyytää pesimärauhoituksen aikana. Poikkeusluvan
hakeminen voi kuitenkin olla perusteltua esimerkiksi maatalouvahinkojen estämiseksi.
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Milloin tarvitsen pyyntiluvan?
ELÄIN

LUVANVARAISUUS

HUOM!

Riistalinnuiksi luetellut vesilinnut,
Saa metsästää metsästysaikana
metso, teeri, pyy, lehtokurppa, jänis, 		
rusakko, villikani, kanadanmajava,
piisami, näätä, kärppä, villisika,
mufloni
		
Riekko ja kiiruna
Saa metsästää tietyillä alueilla
metsästysaikana

MMM tai metsästysseura voi
antaa alueellisia lisärajoituksia.

Peltopyy

MMM tai metsästysseura
voi antaa alueellisia lisärajoituksia.

Saa metsästää tietyillä alueilla
metsästysaikana ja joillakin toisilla
alueilla jokaiselle eläimelle on
oltava pyyntilupa

MMM tai metsästysseura
voi antaa alueellisia lisärajoituksia.

Kettu, tarhattu naali, supikoira, minkki, Saa metsästää ympäri vuoden, mutta
hilleri, mäyrä
naarasta, jolla on pentue ei saa tappaa
1.5.–31.7.

MMM tai metsästysseura voi
antaa alueellisia lisärajoituksia.		

Hirvi

Saa metsästää metsästysaikana, mutta
jokaiselle eläimelle on oltava pyyntilupa
		
		
		
		

Metsästykseen oltava vähintään 1 000
ha yhtenäistä metsästysaluetta.
Pyynti luvassa voi olla rajoituksia
koskien eläinten ikää ja sukupuolta.
Riistakeskus tai metsästysseura voi
antaa alueellisia lisärajoituksia.

Kuusipeura, saksanhirvi, japaninpeura, Saa metsästää metsästysaikana, mutta
valkohäntäpeura ja metsäpeura
jokaiselle eläimelle on oltava pyyntilupa
		
		
		
		

Metsästykseen oltava vähintään 500
ha yhtenäistä metsästysaluetta.
Pyyntiluvassa voi olla rajoituksia
koskien eläinten ikää ja sukupuolta.
Riistakeskus tai metsästysseura voi
antaa alueellisia lisärajoituksia.

Metsäkauris
Saa metsästää metsästysaikana
		
		
		
		
		

MMM tai metsästysseura voi
antaa alueellisia lisärajoituksia. Sinun
on ilmoitettava Suomen riistakeskuksen aluetoimistolle metsäkauriin
kaadosta seitsemän vuorokauden
kuluessa kaadosta.

Euroopanmajava, Itämeren norppa
ja halli

Pyyntiluvassa voi olla rajoituksia koskien eläinten ikää ja sukupuolta.

Saa metsästää metsästysaikana, mutta
jokaiselle eläimelle on oltava pyyntilupa

Karhu, ilves, saukko ja susi

Kannanhoidollisella tai vahinkoperusteisella poikkeusluvalla
		
		

Poikkeusluvassa voi olla rajoituksia
koskien eläinten ikää ja sukupuolta tai
se voi olla kohdistettu
tiettyyn yksilöön.

Rauhoittamattomat linnut eli varis,
Saa ampua rauhoitusaikojen ulkopuolella
harakka, räkättirastas, kesykyyhky, 		
harmaalokki, merilokki ja korppi 		
poronhoitoalueella		
		

Rauhoitusaikoina vain
vahinkoperusteisella poikkeusluvalla.
Muista, että rauhoittamattomat
linnut eivät ole riistaeläimiä vaikka
niihin metsästyslakia sovelletaankin.

MMM = Maa- ja metsätalousministeriö
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ASKEL 7.
TEE TÖITÄ RIISTAN ETEEN
Heikki Järvinen
”Metsälle voi mennä vain, jos riistakannat sen kestävät. On kunniaasia, että metsästäjät ovat ahkeria luonnon- ja riistanhoitajia. Lisäksi
he laskevat eläinkantoja, jotta metsästys säilyisi kestävänä. Riistan
kunnioittamiseen liittyy myös se, että metsästäjä harjoittelee ammuntaa säännöllisesti.”

Riistanhoito
Riistanhoidon tarkoituksena on pyrkiä lisäämään,
säilyttämään tai parantamaan riistaeläinkantaa ja
eri eläinkantojen välistä tasapainoa. Riistanhoitoa
tehdään yleensä joko parantamalla eläinten elinolosuhteita tai sääntelemällä riistaeläinkantoja.
Käytännössä riistanhoito voi tarkoittaa minkkien
pyyntiä tai suuria kosteikkoprojekteja – ja kaikkea siltä
väliltä. Tekemällä riistanhoitotyötä jokainen metsästäjä voi perustella itselleen ja muille metsästysharrastuksensa. Riistanhoitotöitä voit tehdä vaikka omalla
pihallasi.
Huomaa! Vaikka riistanhoito-oikeus olisikin metsästysvuokrasopimuksessa siirretty metsästysseuralle,
kannattaa asiasta olla aina yhteydessä maanomistajaan.
Riistanhoitotyöt jaetaan pitkä- ja lyhytvaikutteisiin
toimiin. Lyhytvaikutteiset toimet ovat kausiluonteisia,
joilla yleensä pyritään auttamaan riistaa vaikean kauden yli. Pitkävaikutteiset toimet vaikuttavat riistakantoihin ja niiden elinympäristöihin vuosiksi eteenpäin.
Hannu Huttu

Vahti Valppaan nettivinkit

Lyhytvaikutteisia riistanhoitotöitä ovat muun
muassa:
• Vahinkoeläinten ja pienpetojen pyynti turvaa
monien muiden eläinlajien poikastuoton. Tehokkaalla
pienpetopyynnillä voidaan ehkäistä myös tarttuvien
tautien, kuten rabieksen leviämistä. Muista hakea
riistakeskukselta ajoissa poikkeuslupa, jos aiot pyytää
variksia pesimärauhoituksen aikana.
• Riistapellot, ruokinta ja suolakivet varmistavat
riistan ravinnon ja ravinteiden saannin myös vaikeina
aikoina. Kysy lupa maa- tai vesialueen omistajalta. Jos
aloitat syksyllä riistan talviruokinnan, on sinun jatkettava sitä seuraavaan kevääseen saakka.
• Pesimärakenteiden teolla ja riistan tarhakasvatuksella voidaan tukea ja vahvistaa alueen riistakantaa.
Pesimärakenteiden maastoon laittamiseen tarvitaan
lupa maanomistajalta. Tarhakasvatuksesta on lisäksi
tehtävä kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastolle.
• Tarkkailemalla alueen eläimistöä läpi vuoden sekä
osallistumalla vuosittain tehtäviin riistalaskentoihin
saadaan ajantasaista tietoa alueen riistakannasta.
Pitkävaikutteisia riistanhoitotöitä ovat muun
muassa:
• Metsänhoito- ja hakkuutöillä on suuria vaikutuksia metsäriistan elinalueisiin. Metsäsuunnitelmissa
voidaan huomioida esimerkiksi metson soitimien
säilyttäminen.
• Peltoympäristön hoitaminen esimerkiksi lisäämällä
riistalle suojaa ja ennallistamalla ympäristöä monimuotoisemmaksi luo paremmat edellytykset peltoriistan hyvinvoinnille.
• Kosteikoiden perustaminen ja kunnostaminen ovat
tärkeimpiä toimenpiteitä vesilintujen pesimäympäristöjen parantamiseksi. Kosteikot puhdistavat myös
valumavesiä sitomalla ravinteita.
• Riistakantojen kehitykseen voidaan vaikuttaa saalisverotuksen suunnittelulla.
• Harkituilla siirtoistutuksilla voidaan alueelle tuoda
uusi tai sieltä kadonnut riistalaji (esim. metsäpeuran
istutus Suomenselälle) maa- ja metsätalousministeriön luvalla.

Lisätietoa riistaneläinten tarhauksesta ja luontoon istuttamisesta: www.evira.fi > Eläimet > Eläinsuojelu ja
eläinten pito > Eläinsuojelu pitopaikoissa > Luonnonvaraisten lajien tuotantotarhat ja riistanhoidolliset tarhat
Riistantarhauksen luvanvaraisuutta voit tiedustella myös alueesi läänineläinlääkäriltä.
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Kaikki edellä mainitut toimenpiteet voidaan sisällyttää metsästysseuroissa riistanhoitosuunnitelmaan.
Suunnitelma kannattaa tehdä yhteistyössä maanomistajien kanssa alueen karttapohjalle. Kartalle merkitään esimerkiksi mahdolliset kosteikkoalueet, metson

soitimet, riistapellot, talviruokintapaikat ja suolakivet.
Samalla voidaan miettiä kuinka ne ohjaavat riistan
kulkua tiestön tai taimikoiden suhteen. Joihinkin pitkävaikutteisiin riistanhoitotöihin on mahdollista hakea
yhteiskunnan tukea.

Riistanhoitajan kalenteri
Kalenterissa on esimerkkejä riistanhoitotöistä, joita kannattaa tehdä kunakin vuodenaikana.

Tammikuu

Helmikuu

• Talviruokinta
• Pienpetopyynti

• Kolmiolaskennat,
peltokolmiolaskennat,
lumijälkilaskennat
• Talviruokinta
• Pienpetopyynti

Maaliskuu

Huhtikuu

• Talviruokinta
• Pienpetopyynti
• Lintujen pesäpönttöjen
puhdistus ja uusiminen
• Rauhoittamattomien
lintujen ampuminen
jatkuu mahdollisesti poikkeusluvalla

• Talviruokinta lopetetaan
lumien lähtiessä
• Ampumaharjoittelu
• Suolakivet maastoon
• Pienpetopyynti
• Puiden ja pensaiden
leikkaus riistan suojaksi
• Hirvitornien ja passipaikkojen raivaustyöt

Heinäkuu

Elokuu

• Ampumaharjoittelu
• Kolmiolaskennat
• Pienpetoloukut
kunnostetaan

• Ampumaharjoittelu
• Pienpetoloukut
pyyntiin

Toukokuu

Kesäkuu

• Ampumaharjoittelu
• Riistapeltojen
kevätkyntö ja äestys
• Riistarakenteiden
kunnostus alkaa

• Ampumaharjoittelu
• Riistapeltojen ruiskutus
ja kylvö
• Kerppujen teko

Pekka Mäki

Syyskuu
• Aloitetaan sorkkatan
eläinten ja peltoriis
talviruokinta
tään
• Hirvitornit viimeis
kuntoon
• Pienpetopyynti

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

• Talviruokinta
• Pienpetopyynti

• Talviruokinta
• Pienpetopyynti

• Talviruokinta
• Haapojen kaato
jäniksille
• Pienpetopyynti

Vahti Valppaan nettivinkit
Lue lisää riistanhoidosta: www.riista.fi > Riistanhoito
Oppaita ja kirjoja riistanhoidosta sekä riistarakenteista löydät kirjastoista,
kirjakaupoista sekä Suomen riistakeskuksen kauppapaikasta: > www.riista.fi > Kauppapaikka

Vahti Valppaan kirjavinkit
Käytännön riistanhoito, Malinen ja Väänänen (toim.), 2002, Metsälehti Kustannus.
Rakentamisopas metsästäjille ja riistanhoitajille, Ala-Ajos ja Kairikko, 2004, Ajatus kirjat.
Riistanhoito, Nummi ja Väänänen (toim.), 2000, Metsälehti Kustannus.
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Ampumaharjoittelu
Metsästäjän tulee jahtitilanteessa pyrkiä aina mahdollisimman tarkkaan laukaukseen, joka ei aiheuta
eläimelle turhaa kärsimystä. Tähän voidaan päästä
oikeanlaisella ja riittävällä harjoittelulla sekä säilyttämällä oma arvostelukyky ampumatilanteessa.

Aloittelevan metsästäjän kannattaa ehdottomasti
hakeutua metsästysampumakoulutuksiin, joita järjestävät muun muassa Suomen Metsästäjäliiton piirit,
riistanhoitoyhdistykset ja metsästysseurat. Suomen
Metsästäjäliiton järjestämissä Metsästysammunnan
ABC -koulutuksissa opit kaikki tarvittavat perusasiat
turvallisuudesta, aseista ja niillä harjoittelusta.
Huomaa! Ammunta on taitolaji – taitolajit vaativat
harjoittelua

Huomaa! Muista aina aseita käsitellessäsi turvallisuus sekä ampumaradalla että metsästyksessä. Jos et tiedä, kuinka ampumaradalla tai metsällä tulee aseiden kanssa käyttäytyä – kysy neuvoa ennen kuin kaivat aseen pussista!

Vahti Valppaan vinkit
Haulikko

1. Selvitä kumpi silmistäsi on hallitseva eli dominoiva. Tämä
vaikuttaa tähtäinkuvan muodostamiseen. Katso tarkemmin
esimerkiksi Metsästysammunnan ABC -oppaasta.
2. Opettele oikeaa haulikon nostoa kotona tyhjällä aseella.
Pyri toistamaan nosto aina samalla tavalla. Kunnolla opeteltu nosto säästää ampumaradalla aikaa, patruunoita ja
hermojasi.
3. Aloita harjoittelu paikallaan olevaan maaliin, esimerkiksi
paperiin tai penkkaa vasten oleviin savikiekkoihin. Samalla
voit etsiä haulikkoosi sopivan patruunan ja testata aseesi
piippujen käynnin. Muista, että magnumpatruunat eivät
korvaa ampumataitoa, joten käytä normaalilatauksia.
4. Pyri mitoittamaan haulikko omille mitoillesi sopivaksi.
Aikuiselle miehelle mitoitettu ase ei ole välttämättä sopiva
nuorelle tai naiselle. Keskustele oikeanlaisesta tukin mitoituksesta asiantuntevan tukkisepän kanssa.
5. Kun paikallaan olevaan maaliin ampuminen sujuu, siirry
ampumaan lentäviä savikiekkoja. Muista, että lantio ja jalat
kuljettavat asetta, eivät kädet. Liikkuvaan maaliin ammuttaessa piippujen on aina oltava laukaisuhetkellä maalin
etupuolella. Perehdy ammuntatekniikoihin, jotta ymmärrät
mitä laukaisuhetkellä tapahtuu.
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6. Ammu ensin helpompia, vastaantulevia kiekkoja ja siirry
sitten pakeneviin, poispäin lentäviin kiekkoihin. Vasta kun
näihin kiekkoihin osuminen on varmaa, siirry ampumaan
sivuttain lentäviä kiekkoja.
7. Metsästyshaulikko ja metsästystrap ovat hyviä perusammunnan harjoittelulajeja. Näiden haulikkolajien radat ovat
myös yleisimpiä.
8. Kun lentoonammunnan perusteet ovat hallinnassa, siirry
ampumaan haastavampia lajeja, kuten compakkia ja sportingia. Näissä lajeissa opit samalla haulikkometsästyksessä
tärkeää etäisyydenarviointia. Valitettavasti näitä ratoja ei
löydy joka paikkakunnalta. Jos matkustat ratakaudella paikkaan, josta compak- tai sporting-rata löytyy, käy ihmeessä
kokeilemassa.
9. Muuntele harjoittelua mahdollisuuksien mukaan metsästystilanteita vastaavaksi. Riistapolkuammunnat ovat hyvä
esimerkki tällaisesta muuntelusta. Riistapolkuammuntoja
järjestävät riistanhoitoyhdistykset ja ampuma- sekä metsästysseurat.
10. Älä hermostu epäonnistuessasi. Sitkeillä ratakäynneillä
tulet varmasti kokemaan myös onnistumisia ja oman ampumataitosi nousun.

Vahti Valppaan nettivinkit:
Suomen Metsästäjäliiton ABC-ampumakoulutuksia voit tiedustella alueesi piiristä:
www.metsastajaliitto.fi > Piirit tai seuraamalla Jahti-lehden koulutuskalenteria.
Tutustu riistalaukaussimulaattoriin: www.metsastajaliitto.fi > Kokeile uutta riistalaukaussimulaattoria
Metsästysammunnan ABC -oppaan sekä harjoitteluun tarvittavat ampumataulut ja tarvikkeet
voit tilata liiton myymälästä: www.eräkontti.fi.
Tiedot riistanhoitoyhdistysten järjestämistä riistapolkukilpailuista tai muista ammuntatapahtumista:
www.riista.fi > Riistaweb

Lue lisää ampumaharjoittelusta Metsästysammunnan ABC:stä.

Kivääri

1. Kiväärin perän pituuden on oltava sopiva, joskaan mitoittaminen ei ole aivan yhtä tarkkaa kuin haulikossa. Kiinnitä
huomiota myös riittävään poskitukeen ja korota tarvittaessa
poskipakkaa.
2. Tarkista jo ennen ampumaradalle lähtöä aseen ja kiikarinkiinnityksen ruuvien kireydet. Tutustu aseesi laukaisuun.
Kiväärin laukaisun tulisi olla venymätön ja täsmällinen.
3. Nuoren ampujan kannattaa aloittaa ruutiaseharjoittelu
pienoiskiväärillä. Pienoiskivääri on laillinen metsästysase,
mutta olematon rekyyli ja suhteellisen vähäinen melu
tekevät harjoittelusta miellyttävää. Pienoiskivääriharjoittelu
sopii myös kokeneemmille metsästäjille, sillä patruunat ovat
edullisia verrattuna varsinaisiin kiväärikaliipereihin.
4. Opettele raakakohdistus ja varsinainen kohdistus hyvin,
näin säästät patruunoita ja hermojasi. Tutustu myös huolella
kiikaritähtäimesi säätöihin. Kohdista aseesi ampumaradalla
aina hyvältä tuelta. Muista käyttää samaa patruunaa kuin
metsästyksessä, sillä erityyppisten patruunoiden osumapisteessä saattaa olla jopa useiden kymmenien senttimetrien
ero.
5. Käytä varsinaisessa ampumaharjoittelussa mieluiten
eläinkuviollisia ampumatauluja, joita on jo saatavana kaksi-

puolisina versioina. Näissä niin sanotuissa anatomiatauluissa
on kuva riistaeläimestä, jonka toisella puolella on anatomiakartta. Anatomiakuvasta voidaan tarkastaa onko laukaus
osunut sydän-keuhkoalueelle. Riistaeläinten anatomiaa voit
opiskella myös Suomen Metsästäjäliiton internet-sivujen
riistalaukaussimulaattorissa.
6. Harjoittele erilaisia ampuma-asentoja. Esimerkiksi hirvijahdissa polviasento on nopea ja hyvä vaihtoehto pidemmille
ampumamatkoille, jos muuta tukea ei ole käytettävissä.
7. Käytä tukea aina kun mahdollista, ja harjoittele tuen
käyttöä myös ampumaradalla. Nykyisin on saatavana erilaisia keppitukia ja aseeseen kiinteästi asennettavia pibodeita,
jotka antavat ampumiseen erittäin hyvän tuen.
8. Harjoittele liikkuvaan maaliin ampumista hirviradalla.
Oikean ennakon voit oppia ainoastaan harjoittelun kautta.
9. Muuntele harjoittelua mahdollisuuksien mukaan. Harjoittele eri matkoilta, eri ampumakulmista ja myös liikkuvaa
hirvikuviota. Opettele etäisyydenarviointia ja luodin lentoratatietoja.
10. Älä vaadi heti alussa itseltäsi tai aseeltasi liikoja, joskus
voi vika olla myös välineissä. Mieti rauhassa mahdollisia
ongelmia. Kysy neuvoa ja yritä uudestaan.
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ASKEL 8.
LÄHDE METSÄLLE
Oppaana Aku Ahlholm
”Nyt on aika lähteä metsälle. Esittelen sinulle muutaman tavallisen
pyyntimuodon. Valinta voi olla vaikeaa, sillä riistalajeja on paljon
ja pyyntitapoja vielä enemmän. Koirat ovat tärkeä apu metsällä.
Metsästykseen kuuluu perinteitä ja hyviä tapoja, jotka kertaamme
ihan aluksi. Jotkut kutsuvat näitä ohjeita hienosti etiikaksi.”

Metsästyksen etiikka
Metsästäjäin Keskusjärjestö, nykyinen Suomen riistakeskus on julkaissut Eettisiä ohjeita metsästäjille -opasvihkosen. Vihko on lyhyt ohjeistus eettiseen metsästykseen, johon jokaisen metsästäjän on hyvä tutustua.
1. Edistä toiminnallasi metsästyksen arvostusta
2. Huolehdi kestävän käytön periaatteen
toteutumisesta
3. Osoita kunnioitusta riistaeläimille
4. Kehitä tietojasi ja taitojasi

5. Pidä huolta turvallisuudesta
6. Huolehdi suhteista maanomistajiin
7. Ota huomioon asutus ja muut luonnossa
liikkujat
8. Kunnioita muita metsästäjiä

Kuvat: Aku Ahlholm, Hannu Huttu , Kimmo Pöri

Sähköisessä muodossa vihkosen löydät:
www.riista.fi > Julkaisut > Sähköiset julkaisut > Eettisiä ohjeita metsästäjille
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Metsästyskoirat
Koirat kuuluvat vahvasti suomalaiseen metsästykseen. Koiraa voidaan käyttää apuna kaikkien riistaeläinten
metsästyksessä. Hyvin toimiva metsästyskoira on usein tärkein tekijä jahdin onnistumisen kannalta. Metsästyskoirien työskentelytapoja on useita, ja rotuja kymmenittäin.
Jos mielit itsellesi metsästyskoiraa, mieti ensin omat metsästysmuotosi. Valitse sen jälkeen metsästysmuotoosi
sopiva koiran työskentelytapa ja ala sitten miettimään sopivaa rotua.
1. Ajavat koirat
• Etsii riistan ja ajaa sitä haukkuen hajujälkeä pitkin. Ajamalla koira pitää riistan liikkeellä. Metsästäjän tulee olla passissa
riistan oletetulla kulkureitillä.
• Riistalajit esim. metsäjänis, rusakko, kettu ja ilves. Hirvieläintä saa ajattaa ainoastaan koiralla, jonka säkäkorkeus on
max. 28 cm.
• Rotuja esim. suomenajokoira, venäjänajokoira, amerikankettukoira, dreeveri, beagle, mäyräkoira. Ryhmä FCI 6 ja 4
2. Haukkuvat pystykorvaiset koirat
• Etsii riistan hajuaistinsa avulla. Pitää riistan paikallaan haukkumalla sille. Haukku kiinnittää riistan huomion, ja metsästäjä
voi hiipiä ampumaetäisyydelle. Jos riista karkkoaa, koira seuraa ja aloittaa haukun uudestaan vasta riistan pysähdyttyä.
• Riistalajit esim. metsäkanalinnut, näätä, supikoira, ilves, hirvi, karhu
• Rotuja esim. suomenpystykorva, karjalankarhukoira, harmaa norjanhirvikoira, jämtlanninpystykorva ja laikat.
Ryhmä FCI 5
3. Seisovat koirat eli kanakoirat
• Etsii riistan hajuja. Riistan havaitessaan pysähtyy paikalleen seisomaan, ja riista painautuu maahan suojaan. Metsästäjä
tulee paikalle ja ohjaa koiran ajamaan riistan liikkeelle. Kun riista lähtee pakenemaan, on koiran pysähdyttävä, jotta
metsästäjä voi ampua riistan turvallisesti. Koira saa noutaa riistan vasta käskystä.
• Riistalajit esim. pelto- ja metsäkanalinnut, myös esim. supikoira
• Rotuja esim. saksanseisojat, pointterit ja setterit. Ryhmä FCI 7
4. Karkottavat ja ylösajavat koirat
• Ylösajavat koirat etsivät riistaa hyvin lähellä metsästäjää. Löytäessään riistan, ajavat sen liikkeelle. Tähän karkkoon
metsästäjä pyrkii ampumaan riistan. Karkottavilla koirilla on myös noutoviettiä.
• Riistalajit esim. vesi-, pelto- ja metsäkanalinnut sekä rusakko.
• Rotuja esim. spanielit. Ryhmä FCI 8
5. Noutavat koirat
• Koiran tehtävä on noutaa metsästäjän ampuma riista. Nouto-ominaisuuksia löytyy
useista roduista, mutta varsinaiset noutajarodut on jalostettu toimimaan vaikeissa
olosuhteissa. Noutajat etsivät myös haavakot ja tuovat ne metsästäjälle.
• Riistalajit esim. vesi-, pelto- ja metsäkanalinnut sekä kyyhky.
• Rotuja esim. noutajat. Ryhmä FCI 8
6. Luolakoirat
• Työskentelevät pienpetojen pesäluolastoissa ja rakennusten alla. Pyrkivät
karkottamaan riistan aggressiivisella haukkutyöskentelyllä ulos metsästäjän
ammuttavaksi. Aina tämä ei onnistu ja metsästäjän on kaivettava riista
esille. Kaivamiseen on oltava maanomistajan lupa, ja pesäluolasto on
metsästyksen jälkeen palautettava ennalleen.
• Riistalajit esim. kettu, supikoira ja mäyrä
• Rotuja esim. terrierit ja mäyräkoirat. Ryhmä FCI 3 ja 4

Jari Niskanen

Tietty koirarotu saattaa olla jalostettu toimimaan vain tietylle riistalle.
Toisaalta jollain rodulla saattaa olla useampia työskentelytapoja, ja
miltei kaikki metsästyskoirat voidaan kouluttaa jäljittämään
haavoittunutta riistaa. Verijälkeä seuraamaan koulutetut koirat
ovat hyödyllisiä haavakkotilanteissa ja liikenteessä loukkaantuneiden
eläinten jäljityksessä (lue lisää SRVA-toiminnasta sivulta 13).
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KoiraNet
Suomen Kennelliiton internet-sivuilta löydät KoiraNetjalostustietojärjestelmän, joka sisältää Suomessa rekisteröityjen koirien syntymätiedot ja sukutaulut sekä
koe-, näyttely- ja terveystulokset. Sivuilta löydät linkit
myös rotujärjestöjen sivuille. Järjestelmä on avoimesti
selailtavissa oleva tietopankki.
Jos haluat tietoja esimerkiksi Suomen ajokoirista, mene: www.kennelliitto.fi > Jalostustietojärjestelmä
> valitse ryhmävalikosta FCI 6 – ajavat ja jäljestävät
koirat > valitse rotuvalikosta Suomen ajokoira.
Nyt pääset katsomaan esimerkiksi rodun uusimpia
pentueita tai koetuloksia. Voit tutustua tiettyyn, yksittäiseen koiraan kirjoittamalla pikahakukenttään koiran nimen. Asetuksista pääset muuttamaan haettavia
tietoja. Löydät myös linkin rotujärjestön sivuille.

Hannu Huttu

Edellä on vain muutamia esimerkkejä tiedoista, joita
KoiraNetistä löydät. Jos suunnittelet metsästyskoiran
hankintaa, käy tutustumassa KoiraNet-järjestelmään
ja tarkasta vaikka harkitsemasi pennun vanhempien
tiedot.

Vahti Valppaan nettivinkit:
Lue lisää metsästyskoirista: www.riista.fi > Metsästys > Metsästyskoirat
Tarkempaa tietoa metsästyskoirista löydät rotujärjestöjen internet-sivuilta:
www.kennelliitto.fi > Linkit > Rotujärjestöt
KoiraNet: www.kennelliitto.fi > Jalostustietojärjestelmä
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Pyyntimuotoja
Seuraavassa esitellään muutamia pyyntimuotoja.
Aloittelevan metsästäjän kannattaa hankkia tai
lainata kirjastosta jokin yleisopas erilaisista metsästysmuodoista. Niihin tutustumalla voit kartoittaa, mitkä
pyyntimuodot kiinnostavat sinua eniten. Oppaista
saat myös hyviä vinkkejä käytännön metsästystilanteisiin.
Kanalinnustus
• Metsästetään sekä haulikolla että kiväärillä
(pyytä myös pienoiskiväärillä).
• Haukkuvista koirista suomenpystykorva on yleisin
rotu, mutta myös muita puuhun haukkuvia rotuja
käytetään.
- Koiran tehtävänä on hakulenkin aikana etsiä lintu.
		 Lintu karkottuu maasta puun oksalle.
- Linnun ollessa puun oksalla koiran on osattava
		 haukkua niin, että lintu pysyy paikallaan.
- Metsästäjä lähestyy ampumaetäisyydelle.
• Seisovista koirista eli kanakoirista saksanseisoja on
yleisin, mutta rotuja on useita.
- Koira etsii hakulenkillään linnun ja sen löydet		 tyään jää paikalleen seisomaan. Optimitilanteessa
		 lintu painautuu suojaan maata vasten ja jää
		 koiran seisontaan.
- Kun koira seisoo lintua, metsästäjä tulee koiran
		 luo ja antaa ajokäskyn. Tällöin koira ajaa linnun
		 lentoon ja jää paikalleen. Tähän ns. karkkoon
		 metsästäjä ampuu linnun haulikolla.
• Muita pyyntimuotoja ovat esimerkiksi:
- Avoketjumetsästys, jossa ammutaan haulikolla
		 rintamana kulkevien metsästäjien edestä karkot		 tuvia lintuja.
- Latvalinnustus kiväärillä loppusyksyllä, jolloin
		 linnut siirtyvät puihin ruokailemaan.
- Pyypillillä houkuttelu, jossa pyy houkutellaan
		 ampumaetäisyydelle matkimalla sen ääntä pillin
		avulla.

• Tyypillisin metsästysmuoto on ns. iltalento.
- Metsästys iltalennolta on kyttäysjahtia, jossa met		 sästäjä odottaa lintuja tiedetyillä ruokailupaikoilla
		 tai lentoreiteillä. Metsästäjän on piilouduttava
		hyvin.
- Auringon laskiessa sorsat lähtevät lentämään
		 päiväsuojistaan kohti ruokailupaikkoja.
- Lisähoukuttimena käytetään vesilintua muistutta		 via kuvia eli kaaveita. Taitava sorsan ääntelyn mat		 kiminen tai sorsapillin käyttö lisää onnistumismah		dollisuuksia.
• Muita pyyntimuotoja ovat esimerkiksi:
- Vesilintuja voidaan ampua ns. pomppuun. 		
		 Metsästäjä etsii vesilintuja esimerkiksi kahlaile		 malla reheviä vesistöjen rantoja ja ampuu edel		 tään pakoon ponkaisevia lintuja.
- Peltopyynnissä metsästetään puiduille pelloille
		 ruokailemaan saapuneita vesilintuja. Pelloilta am		 mutaan nykyisin paljon esimerkiksi muuttavia
		hanhia.
- Vesilintujen pyynti merellä asettaa kovat vaati		 mukset varusteille ja koirille, usein erittäin haasta		 vien olosuhteiden takia. Yleisellä vesialueella
		 metsästys on ilmaista Suomen kansalaisille
		 (katso tarkemmin s.11).
• Aloituspäivänä 20.8. kello 12 noin 100 000 metsästäjää kertyy kaislikoihin. On erittäin tärkeää käyttäytyä hyvin ja turvallisesti, jotta metsästys ei aiheuta pahennusta paikallisissa ihmisissä.

Jari Niskanen

• Kanalinnun metsästys selkosilla vaeltaen on metsästysmuoto, josta suomalaiset metsästäjät kyselytutkimuksen mukaan haaveilevat eniten.
Vesilinnustus
• Metsästetään yleensä haulikolla.
• Noutavan koiran käyttö on suotavaa haavakoiden
talteen saamiseksi.
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Jäniksen ja rusakon metsästys
• Metsästetään yleensä haulikolla.
• Tavallisin metsästysmuoto on ajokoirametsästys.
- Suomenajokoira on yleisin rotu, mutta myös
		 muita ajavia rotuja käytetään.
- Koira lasketaan aamulla maastoon hakemaan
		 yöjälkiä. Kun jäniksen päivämakuu löytyy, alkaa
		 ajohaukku. Ajaessaan koira seuraa jäniksen jälkeä
		haukkuen.
- Ajohaukku kertoo metsästäjälle missä jänis
		kulkee.
- Metsästäjä hakeutuu valmiiksi passiin paikalle,
		 josta jäniksen reitti todennäköisesti kulkee.
		 Kokemus ja maastontuntemus auttavat paikan
		valinnassa.
• Muita pyyntimuotoja ovat esimerkiksi:
- Jäljitys vastasataneelta lumelta.
- Karkottaminen esimerkiksi metsäsaarekkeesta
		 ajoketjun tai karkottavan koiran avulla.
• Jäniksen pyynti on ollut suomessa erittäin suosittua,
vaikkakin saalismäärät ovat laskeneet viime vuosina
kovasti.
Pienpetopyynti
• Metsästetään kaikilla metsästysaseilla sekä hetitappavilla raudoilla ja elävänä pyytävillä loukuilla.
• Pienpedoista erityisesti ns. vieraslajien, eli minkin
ja supikoiran, pyytäminen on myös tärkeä ja
hyväksytty luonnonhoitomuoto.
• Muista loukku- ja rautapyynnissä metsästys- sekä
rauhoitusajat.

• Hetitappavat raudat soveltuvat hyvin esimerkiksi
minkin ja näädän pyyntiin.
- Raudat on aina sijoitettava suojaputkeen, etteivät
		 muut eläimet joudu pyyntilaitteeseen.
- Minkeille raudat kannattaa laittaa vesistöjen ran		 noille ja näädälle sankkoihin kuusikoihin, metrin
		 parin korkeuteen.
- Minkeille sopivat syötiksi esim. kalanperkeet ja
		 näädälle syksyn aikana kertyneet riistan
		teurasjätteet.
• Kyttääminen eli vahtiminen onnistuu petojen luontaisilla kulkupaikoilla.
- Haaskan eli ravintohoukuttimen käyttö parantaa
		saalismahdollisuuksia.
- Haaskan perustamiseen on saatava lupa maan		 omistajalta. Jos haaskana käytetään muita kuin
		 luonnonvaraisia eläimiä, on tehtävä ilmoitus kun		naneläinlääkärille.
• Muita pyyntimuotoja ovat esimerkiksi:
- Ketunpillitys, jossa kettu pyritään houkuttelemaan
		 ampumaetäisyydelle matkimalla sen luontaisten
		 saaliseläinten ääniä.
- Ajavalla koiralla voidaan pyytää mm. kettua
		 samaan tapaan kuin jänistä.
- Pysäyttävällä koiralla voidaan pyytää mm. supikoi		raa.
- Luolakoirilla pyydetään maan alla asustavia pien		 petoja, erityisesti supikoiraa, kettua ja mäyrää.
• Hyödynnä pienpetosaaliista saatu luonnonturkis.
Vuosittaiset pienpetojen saalismäärät nousevat
satoihin tuhansiin.
Ere Grenfors

• Elävänä pyytävät loukut on lain mukaan tarkastettava vähintään kerran vuorokaudessa.

- Minkkiä voidaan pyytää esimerkiksi pienillä keinulautaloukuilla tai häkkiloukuilla.
- Supikoiraloukkujen parhaimmistoon kuuluu suurikokoinen ns. KaNu-loukku.
- Ns. norjalainen kettuloukku lienee paras ketunpyyntiin, mutta myös KaNulla voit onnistua.
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Hirvenmetsästys
• Metsästetään kiväärillä.
- Metsästysasetus määrittää patruunalle teho		 vaatimuksen, ja että luodin on oltava osumasta
		 laajeneva. Käytännössä kaliiperit kuten 6,5x55 ja
		 308 win. ovat pienimpiä hirvelle riittäviä.

• Muita pyyntimuotoja ovat esimerkiksi:
- Houkuttelu matkimalla hirveä.
- Hiipiminen eli ns. naakiminen esimerkiksi lumijäl		 kiä seuraamalla.
• Hirvenpyynti on meillä yleensä seuruepyyntiä,
koska hirvenpyynti vaatii lain mukaan vähintään
1 000 hehtaarin pyyntialueen.

Hannu Huttu

• Haukkuvista koirista yleisimmät rodut ovat jämtlanninpystykorva, harmaa norjanhirvikoira ja karjalankarhukoira, mutta myös muita rotuja käytetään.
- Koiran tehtävänä on hakulenkin aikana etsiä hirvi
		 ja alkaa haukkumaan sitä. Tämä ns. löytöhaukku
		 kertoo koiranohjaajalle, että hirvi on löytynyt.
- Aina hirvi ei pysy löytöhaukussa ja voi karkota.
		 Tällöin hyvä koira lähtee seuraamaan hirveä ja
		 pyrkii hirven etupuolelle niin, että hirvi pysähtyi		 si. Kun hirvi pysähtyy uudelleen, koira aloittaa ns.
		seisontahaukun.
- Jos hirvi rauhoittuu haukkuun, voi koiranohjaaja
		 hiljalleen lähestyä hirveä vastatuuleen ampumae		täisyydelle.

• Toinen yleinen hirvenmetsästysmuoto on ajoketjumetsästys, jossa hirvet pyritään ajamaan passiketjussa olevien ampujien luo.
- Ajomiehet levittäytyvät ajoketjuun tasaisin 		
		 välimatkoin. Ampujat eli ns. passimiehet siirtyvät
		 ampumapaikoille passiketjuun.
- Ajoketju etenee rauhallisesti pientä ääntä pitäen
		 kohti passiketjua.
- Onnistuneessa ajossa hirvet yrittävät lopuksi
		 passiketjusta läpi, jolloin ampujilla on mahdolli		 suus kaatoon.

Vahti Valppaan kirja- ja nettivinkit
Suomalainen metsästys, Malinen ja Väänänen (toim.),
2006, Metsäkustannus.
Jahtimailla 1 ja 2, Nummi ja Väänänen (toim.), 2004 ja
2005, WSOY.
Taitava metsästäjä – pienriistan metsästyksen käsikirja,
Kairikko, 2011, Gummerrus.
Hirvenmetsästyksen käsikirja, Malinen (toim.), 2006,
Otava.
Lintukoirat metsästyksessä, Mikkola, 2010,
Metsäkustannus.
Vesilinnustus, Malinen ja Väänänen (toim.), 2009, Otava.
Kanalinnustus, Malinen ja Väänänen (toim.), 2012, Otava.

Suomen ajokoira ja ajokoirametsästys, Envall, 2005,
Suomen ajokoirajärjestö
Pienpetopyynnin opas, MKJ, 2000, Gummerrus
Loukut ja rakenteet -kansio, MKJ
Oppaat, kirjat ja DVD:t erilaisista pyyntimuodoista:
www.metsastajaliitto.fi > Eräkontti tai www.riista.fi >
Kauppapaikka
Lue lisää pienpetopyynnistä ja loukuista: www.riista.fi
> Riistanhoito > Pienpetopyynti
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Kun käyt läpi tämän oppaan kahdeksan askelta, olet valmis metsälle. Kutsuimme
kahdeksan kokenutta metsästäjää auttamaan sinua ensiaskeleissasi.
Lähde mukaamme, tervetuloa Suomen yli 300 000 metsästäjän joukkoon!
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