
 

 

Suomen riistakeskuksen   ____________________________________    aluetoimistolle 

 

METSÄKAURIIN SAALISILMOITUS 

Metsästysasetuksen (666/1993) 44 §:n mukaan metsästäjän on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle metsäkauriin metsästyksen tuloksesta. 

Ilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun metsäkauris on tullut metsästetyksi.  

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

 

Metsästäjän nimi 
 
 

Metsästäjän metsästäjänumero tai 
henkilötunnus 

 

Osoite 
 

Puhelinnumero 
 

Riistanhoitoyhdistys, jonka toiminta-alueelta 
saalis on saatu 

 

 

Kun metsäkauris on saatu kiinteistörekisterin rekisteriyksiköltä (tilalta), joka kuuluu metsästysseuran tai metsästysseurueen metsästysalueeseen, 
merkitse metsästysalueen pinta-ala sarakkeeseen S. 

Metsästysseuran / metsästysseurueen nimi: 
 

Kun metsäkauris on saatu kiinteistörekisterin rekisteriyksiköltä (tilalta), joka ei sisälly metsästysseuran tai metsästysseurueen 
metsästysalueeseen, merkitse kiinteistörekisterin rekisteriyksikön (tilan) pinta-ala sarakkeeseen T. 

 

 

Kunkin eläimen tiedot omalle rivilleen (katso täyttöohje ja yhteystiedot)! 

 
kaato 
pvm, klo 

aikuinen vasa pyyntipaikan sijainti T 
Tilan 
pinta- 

ala 

S 
Seuran/ 

seurueen 
pinta-ala 

 
uros 

 
naa- 
ras 

 
uros 

 
naa- 
ras 

Kaadon paikka ETRS-TM35FIN koordinaatein 
tai kunta, kylä, kiinteistörekisterin rekisteriyksikön (tilan) nimi ja 

kiinteistötunnus (rek.nro) 

        

        

        

        

        

        

Yht.      

 

 

Allekirjoitus: 

 

___________________________________  ______/______ 20___     ____________________________________________________________ 
paikka                  pvm   allekirjoitus      

http://oma.riista.fi/


 

  



 

Täyttöesimerkki: 

 
kaato 
pvm, klo 

aikuinen vasa pyyntipaikan sijainti T 
Tilan 
pinta- 

ala 

S 
Seuran/ 

seurueen 
pinta-ala 

 
uros 

 
naa- 
ras 

 
uros 

 
naa- 
ras 

Kaadon paikka ETRS-TM35FIN koordinaatein 
tai kunta, kylä, kiinteistörekisterin rekisteriyksikön (tilan) nimi ja 

kiinteistötunnus (rek.nro) 

3.9.2013 07:15  X   P 7095008, I 513992 25  

7.9.2013 08:30   X  Kuntala, Koivukylä, Koivula  222-444-3-2  1200 

     (täytön esimerkkitiedot kuvitteellisia)   

Yht. 0 1 1 0  

 

Metsästysasetus (666/1993) 44 § 
 
Metsäkaurissaaliin ilmoittaminen 
 
Metsästäjän on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle metsäkauriin metsästyksen tuloksesta. Ilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa 
siitä, kun metsäkauris on tullut metsästetyksi. 
 
Ilmoituksessa on mainittava metsäkaurisyksilöittäin saaliiksi saadun metsäkauriin: 
1) ikä (aikuinen tai vasa); 
2) sukupuoli; 
3) pyyntiajankohta; sekä 
4) pyyntipaikkatieto. 
 
Pyyntipaikka tulee ilmoittaa kiinteistörekisterin rekisteriyksikön tarkkuudella. Lisäksi tulee ilmoittaa, kuuluuko kyseinen rekisteriyksikkö 
metsästysseuran tai metsästysseurueen metsäkauriin metsästysalueeseen vai onko kyseessä niistä erillinen rekisteriyksikkö. Samoin tulee 
ilmoittaa, minkä suuruinen metsästysseuran tai metsästysseurueen metsästysalueen pinta-ala on. Jos saalis on saatu rekisteriyksiköltä, joka ei 
sisälly metsästysseuran tai metsästysseurueen metsästysalueeseen, tulee myös tämän rekisteriyksikön pinta-ala ilmoittaa. 

  

Suomen riistakeskuksen aluetoimistojen yhteystiedot, jonne ilmoituksen voi toimittaa: 

Etelä-Häme 

Lukiokatu 14 

13100 HÄMEENLINNA 

etela-hame@riista.fi  

 

Etelä-Savo 

PL 14 

(Virastotie 3 as 2) 

51901 JUVA 

etela-savo@riista.fi  

 

Kaakkois-Suomi 

Pikkuympyräkatu 3 A 

49400 HAMINA 

kaakkois-suomi@riista.fi  

 

Kainuu 

Syväyksenkatu 1 B 27 

89600 SUOMUSSALMI  

kainuu@riista.fi  

 

Keski-Suomi 

Kauppakatu 19 A 7 

40100 JYVÄSKYLÄ 

keski-suomi@riista.fi  

 

Lappi 

Vanamokatu 3 D 

96100 ROVANIEMI  

lappi@riista.fi  

 

Oulu 

PL 35   

(Ratatie 41)  

91501 MUHOS  

oulu@riista.fi  

 

Pohjanmaa 

Vapaudentie 32–34 B 22 

60100 SEINÄJOKI  

pohjanmaa@riista.fi 

 

Pohjois-Häme 

Labkotie 2 

36240 KANGASALA 

pohjois-hame@riista.fi  

 

Pohjois-Karjala 

Teollisuuskatu 15 

80100 JOENSUU 

pohjois-karjala@riista.fi  

 

Pohjois-Savo 

Kiekkotie 4 

70200 KUOPIO 

pohjois-savo@riista.fi  

 

Rannikko-Pohjanmaa 

Långgatan 4 

66530 KVEVLAX 

rannikko-pohjanmaa@riista.fi  

 

Satakunta 

Porintie 9 B 6 

29250 NAKKILA 

satakunta@riista.fi  

 

Uusimaa 

Sompiontie 1 

00730 HELSINKI 

uusimaa@riista.fi  

 

Varsinais-Suomi 

Hadvalantie 8 7B 

21500 PIIKKIÖ 

varsinais-suomi@riista.fi 
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