
_____________________________riistanhoitopiirille              
 
METSÄKAURIIN SAALISILMOITUS 
 
Metsäkaurissaaliin ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (432/2005) mukaan 
metsästäjän on ilmoitettava alueella toimivaltaiselle riistanhoitopiirille metsäkauriin metsästyksen tuloksesta. 
Ilmoitus on tehtävä seitsemän päivän kuluessa siitä, kun metsäkauris on tullut metsästetyksi.  

 
Kunkin eläimen tiedot omalle rivilleen. (Katso täyttöohje ja yhteystiedot kääntöpuolella!) 
 

 aikuinen vasa pyyntipaikan sijainti 
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   yhteensä 
 

 

 
 
 
Allekirjoitus: 
 
 
   ___________________      _____ / _____20____        ________________________________________________ 
          paikka                                      pvm                                                             allekirjoitus            
                               
 
 
 

Metsästäjän nimi 
 
 
 

Osoite 
 
 
 

Puhelinnumero 
 
 
 

Riistanhoitoyhdistys, jonka toiminta-
alueelta saalis on saatu 

 
 
 

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

Metsästysseuran / metsästysseurueen nimi  

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



Täyttöesimerkki: 
 aikuinen vasa pyyntipaikan sijainti 

kaato 
pvm uros naa-

ras uros naa-
ras kunta,  kylä,  tilan nimi ja kiinteistötunnus (rek. no.) 

T 
Tilan pinta-

ala 
 

S 
Seuran / 
seurueen 
pinta-ala 

3.9.  
 X   Kuntala,    Saarikylä,     Saarela 3:15 25  

7.9.  
  X  Kuntala,   Koivukylä ,     Koivula 2:21  1200 

 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsäkaurissaaliin ilmoittamisesta 

                                                                        2§          
                                                
                                                       Ilmoitusvelvollisuus 

 
Metsästäjän on ilmoitettava alueella toimivaltaiselle riistanhoitopiirille metsäkauriin metsästyksen tuloksesta. Ilmoitus on 
tehtävä seitsemän päivän 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. pyyntipaikka 
 
Pyyntipaikka tulee ilmoittaa tilan tarkkuudella. Lisäksi tulee ilmoittaa, kuuluuko kyseinen tila metsästysseuran tai -seurueen 
metsästysalueeseen vai onko kyseessä niistä erillinen tila. Samaten tulee ilmoittaa, minkä suuruinen metsästysseuran tai -
seurueen metsästysalueen pinta-ala on. Jos saalis on saatu tilalta, joka ei sisälly metsästysseuran tai -seurueen 
metsästysalueeseen, tulee myös tämän tilan pinta-ala ilmoittaa. 
 
Riistanhoitopiirien osoitteet ja yhteystiedot:
 
Etelä-Hämeen riistanhoitopiiri  
Lukiokatu 14,13100 HÄMEENLINNA 
puh. 03-644 650, fax. 03-644 6522 
etela-hame@riista.fi 
 
Etelä-Savon riistanhoitopiiri 
Virastotie 2 as 3, 51901 JUVA   
puh. 015-452 830, fax. 015-452 831 
etela-savo@riista.fi 
 
Kainuun riistanhoitopiiri 
Syväyksenkatu 1 B 27, 89600 SUOMUSSALMI 
puh. 08-713 480, fax. 08-712 397 
kainuu@riista.fi 
 
Keski-Suomen riistanhoitopiiri  
Kauppakatu 19 A 7, 40100 JYVÄSKYLÄ 
puh. 020-747 9630, fax. 020-747 9639 
keski-suomi@riista.fi 
 
Kymen riistanhoitopiiri 
Pikkuympyräkatu 3 A, 49400 HAMINA 
puh. 05-344 0965, fax. 05-344 0998 
kymi@riista.fi 
 
Lapin riistanhoitopiiri 
PL 8050 (Vanamokatu 3 D), 96101 ROVANIEMI 
puh. 016-379 0081, fax. 016-379 0085 
lappi@riista.fi 
 
Oulun riistanhoitopiiri 
PL 35 (Ratatie 41), 91501 MUHOS 
puh. 08-535 3500, fax. 08-533 3555 
oulu@riista.fi 
 
Pohjanmaan riistanhoitopiiri 
Vapaudentie 32-34 B 22, 60100 SEINÄJOKI 
puh. 06-421 7222, fax. 06-421 7225 
pohjanmaa@riista.fi 

 
Pohjois-Hämeen riistanhoitopiiri 
Finnentie 8, 36200 KANGASALA 
puh 03-3140 9400, fax. 03-3140 9450 
pohjois-hame@riista.fi 
 
Pohjois-Karjalan riistanhoitopiiri 
Teollisuuskatu 15, 80100 JOENSUU 
puh. 013-285 260, fax. 013-285 263 
pohjois-karjala@riista.fi 
 
Pohjois-Savon riistanhoitopiiri 
Kiekkotie 4, 70200 KUOPIO 
puh. 017-282 3388, fax. 017-282 3005 
pohjois-savo@riista.fi 
 
Ruotsinkielisen Pohjanmaan riistanhoitopiiri 
Kungsgårdsvägen 58 G, 65380 VASA 
puh.06-356 0350, fax. 06-356 0360 
ruotsinkielinen.pohjanmaa@riista.fi 
 
Satakunnan riistanhoitopiiri 
Porintie 9 B 6, 29250 NAKKILA 
puh. 02-531 9000, fax. 02-531 9001 
satakunta@riista.fi 
 
Uudenmaan riistanhoitopiiri 
Sompiontie 1, 00730 HELSINKI 
puh. 09-350 7230, fax. 09-387 2878 
uusimaa@riista.fi 
 
Varsinais-Suomen riistanhoitopiiri 
Tehdastie 2, 21530 PAIMIO 
puh. 02-477 9600, fax. 02-477 9615 
varsinais-suomi@riista.fi 
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