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Asia:  Suomen riistakeskuksen esitys metsäkanalintujen metsästysajoiksi met-
sästysvuonna 2019–2020 

  
 
Metsäkanalintujen metsästysajat ovat metsästysasetuksen (666/1993) mukaan seu-
raavanlaiset: 
 
 
Metso 
 
Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnassa:  10.9.–30.9. 
Muualla maassa    10.9.–10.12. 
 
Lisäksi Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Keski- 
Suomen, Lapin, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois- 
Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakunnissa urosmetson  
pyynti on sallittu    10.1.–31.1.  
 
Teeri 
 
Koko maassa    10.9.–10.12. 
 
Lisäksi Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Keski- 
Suomen, Lapin, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois- 
Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakunnissa urosteeren  
pyynti on sallittu    10.1.–31.1.  
 
Pyy 
 
Koko maassa    10.9.–10.12. 
 
Riekko 
 
Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Keski- 
Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois- 
Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntien alueella  
lukuun ottamatta Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntia  10.9.–31.10. 
 
Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa   10.9.–31.3. 
  
 
Koska metsäkanalintukannat vaihtelevat voimakkaasti eri vuosien välillä Suomessa on 
katsottu tarpeelliseksi lyhentää metsästysaikoja tarvittaessa. Metsästysasetuksessa 
säädettyjen metsästysaikojen rajoittaminen on tehty vuodesta 2011 lähtien metsästys-
lain 38 §:n perusteella annettavalla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Sitä 
ennen rajoitukset tehtiin riistanhoitopiirien päätöksillä.  
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Metsästyslain 38 §: 
 
Jos riistaeläinlajin kanta heikkenee pysyvästi tai tilapäisesti lajin esiintymisalueella tai 
osalla esiintymisaluetta, voidaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella kyseisen 
riistaeläinlajin metsästystä rajoittaa tai se voidaan kieltää kokonaan. Riistaeläinlajin 
metsästystä voidaan rajoittaa tai se voidaan kieltää myös, jos tavoiteltava riistaeläinla-
jin leviäminen tai metsästyksen tarkoituksenmukainen järjestäminen sitä edellyttää. Ra-
joitus tai kielto voi olla:1) alueellinen; 2) ajallinen; 3) saaliseläimen sukupuolta koskeva; 
4) metsästäjäkohtainen saaliskiintiö; tai 5) pyyntivälinettä tai pyyntimenetelmää koske-
va.  

Pykälä antaa mahdollisuuden rajoittaa metsästystä monilla tavoilla. Toistaiseksi on 
käytetty vain rauhoitusta tai metsästysajan lyhentämistä metsäkanalintujen metsästyk-
sen rajoitusmenetelmänä.  
 
Metsäkanalintukantojen kehitystä seurataan Suomessa riistakolmiolaskennoilla, jotka 
tehdään heinä- elokuun vaihteessa. Laskentatulosten valmistuttua Suomen riistakes-
kus tekee ministeriölle esityksen kanalintujen metsästysajoiksi tulevalle metsästyskau-
delle.  
 
Suomessa on luotettava, kansainvälisesti arvostettu järjestelmä metsäkanalintujen 
metsästyksen turvaamiseksi. Riistakolmiolaskentaverkosto on kattava ja riistahallinnol-
la on käytettävissä hyvät tiedot lintukantojen kehityksestä. Lisäksi metsästyksestä ja 
saaliista on myös kohtuullisen hyvin tietoa. Kattavat riistatietoaineistot antavat erin-
omaiset mahdollisuudet säätää tarkoituksenmukaiset metsästysajat metsäkanalintula-
jeille kullekin alueelle.  
 

 
Metsästysaikojen määrittämisen perusteet metsästysvuonna 2019–2020 

 
Metsäkanalintujen metsästysaikojen määrittämisessä tärkein asia on kestävyyden 
varmistaminen. Tutkimustietoa on vähän siitä, kuinka paljon eri metsäkanalintulajien 
kantoja voidaan verottaa metsästyksellä lintukantojen kehityksen eri vaiheissa. Riista-
hallinnossa on arvioitu, että metsästysajan lyhentämisellä voidaan kuitenkin keventää 
kanalintukantoihin kohdistuvaa verotusta.  
 
Muutamissa Suomessa tehdyssä tutkimuksissa ja selvityksissä on todettu metsästyk-
sen painottuvan selvästi metsästyskauden alkupuolelle. Loppukauden saalis on poik-
keuksetta ollut huomattavasti pienempi kuin alkukauden saalis.  
 
Suomen riistakeskuksen linjauksen mukaan lyhennykset metsästysaikoihin on syytä 
tehdä aina loppupäästä, jolloin pyynti saadaan painotettua nuoriin lintuihin. Metsästys-
ajat voidaan päättää vasta elokuun lopussa ja tiedotuksen kannalta on tärkeää, että 
metsästystä ei lyhennetä alkupäästä, vaan se alkaa aina samaan aikaan 10. syyskuu-
ta. 
 
Suomen riistakeskuksen näkemyksen mukaan metson, teeren tai pyyn metsästysajan 
tulisi olla syksyllä yksi, kaksi tai kolme kuukautta riippuen lintulajin kannan kehityksestä 
alueella. Keskimääräisessä lajin kannan kehitystilanteessa metsästysaika olisi metsäs-
tysaika-alueella kaksi kuukautta eli kausi päättyisi 10.11. Huonossa kehitystilanteessa 
metsästysaika olisi vain kuukauden, jolloin metsästys päättyisi 10.10. Hyvässä tilan-
teessa metsästysaika olisi kolme kuukautta eli kausi kestäisi 10.12. saakka. Lisäksi 
erittäin hyvässä kehitystilanteessa voitaisiin sallia urosmetson tai -teeren metsästys 
tammikuussa. Erittäin huonossa tilanteessa laji olisi syytä rauhoittaa alueella koko-
naan.   
 
Suomen riistakeskuksen esitys metsäkanalintujen metsästysajoiksi metsästysvuodelle 
2019–2020 perustuu edellä esitettyihin periaatteisiin.  
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Metsästysaikoja määrittäessään Suomen riistakeskus käytti riistakolmiolaskentatulos-
ten analysoinnissa Itä-Suomen yliopiston ja Suomen riistakeskuksen kehittämää tieto-
konesovellusta, joka antaa monipuoliset tiedot lintukantojen kehityksestä. Lisäksi käy-
tettiin Luonnonvarakeskuksen ylläpitämää riistakolmiot.fi-sivustoa. 
 
Suomen riistakeskus tarkasteli monia eri tekijöitä metsästysaikojen määrittämisessä. 
Tärkeimpinä niistä olivat lajin kannan pitkäaikaisen kehityksen suunta sekä lintutiheys 
verrattuna aikaisempiin vuosiin. Metsäkanalintujen kannat vaihtelevat voimakkaasti eri 
vuosien välillä. Lisäksi lajiryhmälle on tyypillistä jaksottainen (syklinen) kannanvaihtelu. 
Voimakkaan luontaisen kannanvaihtelun vuoksi metsäkanalintukantojen kehityksen ar-
vioimisessa on käytettävä riittävän pitkää tarkastelujaksoa. Suomen riistakeskus käytti 
kannan kehityksen tarkastelussa riistakolmiolaskentatietoja 1990-luvulta lähtien. Vuo-
delta 2019 käytettävissä oli laskentatulokset 933 kolmiolta. 
 
Metsästysaikaharkinnassa otettiin pienemmällä painotuksella huomioon lintukannan 
viimeaikaisen kehityksen suunta, lajiin kohdistuva verotusaste, poikastuotto sekä lintu-
tiheys muilla kuin tarkasteltavalla alueella. Varovaisuusperiaatetta noudatettiin erityi-
sesti, jos alueelta ei ollut saatavissa kattavaa laskentatietoa. Metsästysaika-alueiksi ra-
jattiin suuret yhtenäiset kuntaryhmät. Harkinnan mukaan eri lajien metsästysaika-
alueita yhtenäistettiin. 
 
 
Esitys metsäkanalintujen metsästysajoiksi metsästysvuonna 2019–2020 

Suomen riistakeskus esittää maa- ja metsätalousministeriölle, että se rajoittaisi metsäs-
tyslain 38 §:n perusteella antamallaan asetuksella metsäkanalintujen metsästystä si-
ten, että metsästysajat metsästysvuonna 2019–2020 olisivat seuraavanlaiset: 
 
 
METSO 
 
 
Rauhoitus: 
 
Uudenmaan maakuntaan kuuluvat Espoon, Hangon, Helsingin, Hyvinkään, Inkoon, 
Järvenpään, Karkkilan, Kauniaisen, Keravan, Kirkkonummen, Lohjan, Nurmijärven, 
Pornaisen, Porvoon, Raaseporin, Sipoon, Siuntion, Tuusulan, Vantaan ja Vihdin kunnat 
sekä Varsinais-Suomen maakunta. 
  
Metsästysaika 10.9.–30.9.: 
 
Uudenmaan maakuntaan kuuluvat Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Mäntsä-
län ja Pukkilan kunnat. 
 
Metsästysaika 10.9.–10.10.: 
 
Kanta-Hämeen, Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen maakunnat, Pirkanmaan maakuntaan 
kuuluvat Akaan, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, 
Punkalaitumen, Pälkäneen, Tampereen, Urjalan, Valkeakosken ja Vesilahden kunnat 
sekä Keski-Suomen maakuntaan kuuluvat Jämsän, Kuhmoisten ja Luhangan kunnat. 
 
Metsästysaika 10.9.–10.11.: 
 
Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Kymen-
laakson, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Satakunnan maakunnat, Keski-Suomen 
maakuntaan kuuluvat Hankasalmen, Joutsan, Jyväskylän, Kannonkosken, Karstulan, 
Keuruun, Kinnulan, Kivijärven, Konneveden, Kyyjärven, Laukaan, Multian, Muuramen, 
Petäjäveden, Pihtiputaan, Saarijärven, Toivakan, Uuraisten, Viitasaaren ja Äänekosken 
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kunnat, Lapin maakuntaan kuuluvat Enontekiön, Inarin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pel-
lon, Rovaniemen, Utsjoen ja Ylitornion kunnat, Pirkanmaan maakuntaan kuuluvat Hä-
meenkyrön, Ikaalisten, Kihniön, Mänttä-Vilppulan, Parkanon, Ruoveden, Sastamalan, 
Virtain ja Ylöjärven kunnat sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvat Alavies-
kan, Haapajärven, Haapaveden, Hailuodon, Kalajoen, Kempeleen, Kärsämäen, Limin-
gan, Lumijoen, Merijärven, Muhoksen, Nivalan, Oulaisen, Oulun, Pyhäjoen, Pyhäjär-
ven, Pyhännän, Raahen, Reisjärven, Sievin, Siikajoen, Siikalatvan, Tyrnävän, Utajär-
ven, Vaalan ja Ylivieskan kunnat. 
 
Metsästysaika 10.9.–10.12.: 
 
Lapin maakuntaan kuuluvat Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan ja Tornion kunnat 
sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan kuuluva Iin kunta. 
 
Metsästysaika 10.9.–10.12. ja 20.1.–31.1.: 
 
Lapin maakuntaan kuuluvat Kemijärven, Pelkosenniemen, Posion, Ranuan, Sallan, 
Savukosken, Sodankylän kunnat sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvat 
Kuusamon, Pudasjärven ja Taivalkosken kunnat. 
 
 
KESKEISIMMÄT PERUSTELUT 

 
Varsinais-Suomessa sekä Uudenmaan maakunnan länsiosassa riistakolmioverkosto 
on harvalukuinen ja siten alueen lintutietoihin liittyy epävarmuutta. Varovaisuusperiaat-
teen sekä kannan alhaisen tiheyden perusteella alueelle esitetään metson rauhoitusta.  

 
Uudenmaan itäosissa riistakolmiotietoja on paremmin, metson pitkäaikaiskehityksen 
suunta nouseva ja nykyinen kokonaistiheys keskimääräistä tasoa. Tälle alueelle esite-
tään metsästysaikaa 10.– 30.9. 

 
Metsokannan pitkäaikaiskehitys on laskeva Pohjanmaan maakunnassa. Kanta-
Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Pirkanmaan eteläosassa metsokannan tuorein tiheys 
on tarkastelujakson keskimääräistä tiheyttä alhaisempi. Näille alueille esitetään kuu-
kauden metsästysaikaa.  

 
Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien länsiosissa sekä laajasti keskisessä Suo-
messa metsokannan pitkäaikaiskehitys on vakaa tai kasvava ja lintutiheys keskimää-
räinen. Tämä alue käsittää suurimman osan Suomesta ja sille esitetään kahden kuu-
kauden metsästysaikaa. 

 
Lapin maakunnan itä- ja eteläosissa sekä Koillismaan alueella metsokannan pitkäai-
kaiskehitys on nouseva ja viimeisimmän laskennan mukainen lintutiheys keskimääräis-
tä korkeampi. Suomen riistakeskus esittää näille alueille syksyksi kolmen kuukauden 
metsästysaikaa. 

 
Itä-Lapin ja Koillismaan alueilla metsokannan pitkäaikaiskehityksen suunta on voimak-
kaasti nouseva sekä tämän hetkinen lintutiheys tarkastelujakson korkeimpia. Alueen 
erittäin hyvä lintutiheys, ajallisesti lyhyt metsästysaika tammikuun lopussa sekä lu-
miolosuhteiltaan vaikeasti saavutettavat alueet luovat rajoitetulle talvimetsästyskokeilul-
le kestävät olosuhteet. Näille alueille esitetään kolmen kuukauden syysmetsästysajan 
lisäksi urosmetson talvimetsästystä rajoitetulle ajalle 20.–31.1.2020. 
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TEERI 
 
Metsästysaika 10.9.–10.10.: 
 
Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen 
maakunnat, Etelä-Karjalan maakuntaan kuuluvat Imatran, Lappeenrannan, Lemin, 
Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnat, Keski-Suomen maakuntaan kuuluvat 
Jämsän, Kuhmoisten ja Luhangan kunnat sekä Pirkanmaan maakuntaan kuuluvat 
Akaan, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Punkalaitu-
men, Pälkäneen, Tampereen, Urjalan, Valkeakosken ja Vesilahden kunnat. 
 
Metsästysaika 10.9.–10.11.: 
 
Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnat, Etelä-Karjalan maakuntaan kuuluvat Parikka-
lan, Rautjärven ja Ruokolahden kunnat, Etelä-Savon maakuntaan kuuluvat Enonkos-
ken, Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Puu-
malan, Savonlinnan ja Sulkavan kunnat, Keski-Suomen maakuntaan kuuluvat Hanka-
salmen, Joutsan, Jyväskylän, Kannonkosken, Karstulan, Keuruun, Kinnulan, Kivijärven, 
Konneveden, Kyyjärven, Laukaan, Multian, Muuramen, Petäjäveden, Pihtiputaan, Saa-
rijärven, Toivakan, Uuraisten, Viitasaaren ja Äänekosken kunnat, Lapin maakuntaan 
kuuluvat Enontekiön, Inarin, Kittilän, Kolarin, Muonion ja Utsjoen kunnat, Pirkanmaan 
maakuntaan kuuluvat Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kihniön, Mänttä-Vilppulan, Parkanon, 
Ruoveden, Sastamalan, Virtain ja Ylöjärven kunnat sekä Pohjois-Karjalan maakuntaan 
kuuluvat Joensuun, Kiteen, Kontiolahden, Liperin, Rääkkylän ja Tohmajärven kunnat. 
 
Metsästysaika 10.9.–10.12.: 
 
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakunnat, Etelä-Savon 
maakuntaan kuuluvat Heinäveden, Joroisten, Pieksämäen ja Rantasalmen kunnat, La-
pin maakuntaan kuuluvat Kemin, Keminmaan, Pellon, Rovaniemen, Simon, Tervolan, 
Tornion ja Ylitornion kunnat, Pohjois-Karjalan maakuntaan kuuluvat Ilomantsin, Liek-
san, Juuan, Outokummun, Polvijärven, Nurmeksen ja Valtimon kunnat sekä Pohjois-
Pohjanmaan maakuntaan kuuluvat Alavieskan, Haapajärven, Haapaveden, Hailuodon, 
Iin, Kalajoen, Kempeleen, Kärsämäen, Limingan, Lumijoen, Merijärven, Muhoksen, Ni-
valan, Oulaisen, Oulun, Pyhäjoen, Pyhäjärven, Pyhännän, Raahen, Reisjärven, Sievin 
Siikajoen, Siikalatvan, Tyrnävän ja Ylivieskan kunnat. 
 
Metsästysaika 10.9.–10.12. ja 20.–31.1: 
 
Kainuun maakunta, Lapin maakuntaan kuuluvat Kemijärven, Pelkosenniemen, Posion, 
Ranuan, Sallan, Savukosken ja Sodankylän kunnat sekä Pohjois-Pohjanmaan maa-
kuntaan kuuluvat Kuusamon, Pudasjärven, Taivalkosken, Utajärven ja Vaalan kunnat. 
 
 
KESKEISIMMÄT PERUSTELUT 
 

Teerikannan pitkäaikainen kehityssuunta on tarkastelujaksolla lähes koko maassa va-
kaa tai kasvava. Teeritiheys kasvoi edellisvuodesta lähes koko maassa lukuun ottamat-
ta eteläisintä Suomea. Alueelliset tiheydet ovat pääosin keskimääräisiä tai keskimää-
räistä korkeampia tarkastelujaksoon verrattuna. Vain eteläisessä Suomessa tiheydet 
ovat keskimääräistä alhaisempia.  

Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen 
maakunnissa, Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakuntien eteläosissa sekä Etelä-
Karjalan maakunnan länsiosissa teeritiheys laski edellisvuodesta, ja on tarkastelujak-
son keskimääräistä tiheyttä alhaisempi. Näille alueille esitetään kuukauden metsästys-
aikaa.  
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Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnissa, valtaosassa Keski-Suomen ja Etelä-Savon 
maakuntia, Pohjois-Karjalan maakunnan eteläosissa, Etelä-Karjalan maakunnan itä-
osissa sekä Pirkanmaan maakunnan pohjoisosissa teerikannan pitkäaikainen kehitys 
on ollut vakaata ja nykytiheys on tarkastelujakson keskimääräisellä tasolla. Lapin luo-
teisosassa kannan kehityssuunta on laskeva, mutta nykytiheys on tarkastelujakson 
keskimääräisellä tasolla. Näille alueille esitetään kahden kuukauden metsästysaikaa. 

Pohjois-Savossa, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan pohjoisosissa sekä Etelä-
Pohjanmaalta Ala-Lapin länsiosiin ulottuvalla vyöhykkeellä teerikannan pitkäaikainen 
kehitys on ollut vakaata tai kasvavaa, ja nykytiheydet ovat tarkastelujakson keskimää-
räistä korkeampia. Monin paikoin ollaan jopa tarkastelujakson huipputiheyksissä. Tälle 
alueelle esitetään kolmen kuukauden metsästysaikaa. 

Kainuussa sekä Pohjois-Pohjanmaan, Ala-Lapin ja Keski-Lapin itäosissa teerikannan 
pitkäaikainen kehitys on ollut kasvavaa ja nykytiheydet ovat tarkastelujakson keskimää-
räistä parempia, jopa tarkastelujakson huipputiheyksiä. Kyseinen alue on pääosin erä-
maista ja harvan metsäautotieverkoston takia vaikeasti saavutettavaa tammikuun lop-
pupuolella. Lisäksi alueella on tuohon aikaan haastavat lumiolosuhteet. Tälle alueelle 
esitetään kolmen kuukauden metsästysaikaa syksylle sekä uroslintujen talvipyyntiä ra-
joitetulle ajalle 20.–31.1.2020. 

 
 
PYY 
 
Metsästysaika 10.9.–10.11.: 
 
Lapin maakunta ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvat Hailuodon, Iin, Kempe-
leen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun, Pudasjärven, Pyhännän, Siikajoen, Siika-
latvan, Tyrnävän, Utajärven ja Vaalan kunnat. 

 
Metsästysaika 10.9.–10.12.: 

 
Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-
Pohjanmaan, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-
Karjalan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen, Satakunnan, Uudenmaan ja Varsinais-
Suomen maakunnat sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvat Alavieskan, 
Haapajärven, Haapaveden, Kalajoen, Kuusamon, Kärsämäen, Merijärven, Nivalan, 
Oulaisen, Pyhäjoen, Pyhäjärven, Raahen, Reisjärven, Sievin, Taivalkosken ja Ylivies-
kan kunnat. 

 
 
KESKEISIMMÄT PERUSTELUT  

 
Pyykanta on vahvistunut koko maassa vuodesta 2018. Suurilla alueilla lintujen koko-
naistiheydet ovat kolmiolaskentakauden korkeimpia.  
 
Pohjois-Pohjanmaan keskiosissa sekä Lapin lounais- ja länsiosissa pyykannan pitkäai-
kaiskehitys on lievästi laskeva. Tämän vuoden lintutiheydet ovat kuitenkin keskimääräi-
siä tai hyviä. Muualla Lapissa pitkäaikaiskehitys on vakaa. Lintutiheydet ovat keskimää-
räisiä tarkastelujaksolla. Metsästysajaksi esitetään kahta kuukautta. 
 
Maan etelä-, keski- ja itäosissa ulottuen Koillismaalle pyykannan pitkäaikaiskehitys on 
vakaa tai nouseva. Kaakkois-Suomessa ja paikoin länsirannikolla pyytiheydet ovat kui-
tenkin hieman muuta Etelä-Suomea alhaisempia. Pyyn metsästysverotuksen on selvi-
tysten perusteella todettu olevan maan eteläosissa kokonaisuutena alhaista. Maan ete-
läiseen puoliskoon esitetään kolmen kuukauden metsästysaikaa. 
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RIEKKO 
 
 
Rauhoitus: 
 
Koko Suomi lukuun ottamatta Lapin maakuntaan kuuluvia Enontekiön, Inarin, Kittilän, 
Muonion, Posion, Sallan, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen kuntia sekä Pohjois-
Pohjanmaan maakuntaan kuuluvia Kuusamon ja Taivalkosken kuntia 
 
Metsästysaika 10.9.–10.10.2019:  
 
Lapin maakuntaan kuuluvat Kittilän, Muonion, Posion, Sallan, Savukosken ja Sodanky-
län kunnat sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvat Kuusamon ja Taivalkosken 
kunnat. 
 
Metsästysaika 10.9.2019–31.3.2020: 
  
Lapin maakuntaan kuuluvat Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kunnat  
 
 

KESKEISIMMÄT PERUSTELUT 
 

Riekkotiheydet kohentuivat Pohjois-Suomen itä- ja pohjoisosissa. Riekkokanta on kui-

tenkin pääosassa Suomea hyvin alhainen ja pitkäaikainen kehityssuunta laskeva, joten 

metsästystä ei voida sallia lukuun ottamatta esitettyjä alueita.  

 
Kolmea pohjoisinta kuntaa koskeva esitys perustuu kyseisen alueen erillisten koira-
avusteisten riekkolaskentojen sekä riistakolmiolaskentojen tuloksiin. Koiralaskentojen 
perusteella (tilanne 12.8.2019, laskettu 149 linjaa) riekkokanta on hieman parempi kuin 
viime vuonna. Ylä-Lapin riekkotiheys oli noin 8 yksilöä neliökilometrillä, mikä on keski-
määräinen 12 vuoden laskentajaksolla. Nousu oli suurinta Utsjoella, jossa kivuttiin edel-
lisvuodesta noin 12 riekon tiheyteen (v. 2018 tiheys 9–10 yks/km2). Enontekiöllä tiheys 
oli noin 7 riekkoa ja Inarissa noin 5 riekkoa. Vuonna 2018 vastaavat luvut olivat 6 riek-
koa molemmissa kunnissa. Riekkoon kohdistuva metsästyspaine on kokonaisuudes-
saan Ylä-Lapissa vähäinen, joten metsästysaikaa ei ole tarvetta rajoittaa. 

 
Kittilän, Kuusamon, Muonion, Posion, Sallan, Savukosken, Sodankylän ja Taivalkosken 
kuntia koskeva esitys perustuu riistakolmiolaskentojen tuloksiin. Riekkotiheydet kään-
tyivät kyseisellä yhtenäisen kokonaisuuden muodostavalla alueella pääsääntöisesti 
kasvuun ja alueelle esitetään rajoitettua lyhyttä metsästysaikaa. 

 

LIITEKARTAT: 

Metsäkanalintukantojen muutokset ja Suomen riistakeskuksen esitys metsäkanalintu-

jen metsästysajoiksi metsästysvuodelle 2019–2020 

 
Esityksen on valmistellut Suomen riistakeskuksen Kestävä metsästys -tiimi. Metsäka-
nalintujen metsästysaikoja käsiteltiin 12.8.2019 pidetyssä metsästysaikaneuvottelussa, 
johon osallistuivat Suomen riistakeskuksen edustajien lisäksi edustajat maa- ja metsä-
talousministeriöstä ja Luonnonvarakeskuksesta. 

    

Jari Varjo   Jarkko Nurmi 
Johtaja    Riistatalouspäällikkö 
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Metsokantojen pitkäaikaiskehitys ja tiheys vuonna 2019 suhteessa aiem-

piin vuosiin 50 km*50 km ruuduissa. Ruudun väri kuvaa metsokannan 

pitkäaikaistrendin 21 vuoden tarkastelujaksolla. Ruuduissa oleva merkki 

kuvaa kuluvan vuoden tiheyden suhdetta aiempiin vuosiin kussakin ruu-

dussa vuodesta 1996 lähtien. Merkkien selitykset: 

0 = kuluvan vuoden tiheys ylä- ja alakvartiilin välissä 

+ = kuluvan vuoden tiheys yläkvartiilia suurempi 

-  = kuluvan vuoden tiheys alakvartiilia pienempi 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomen riistakeskuksen esitys metson metsästysajoiksi met-

sästysvuodelle 2019‒2020. 
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Teerikantojen pitkäaikaiskehitys ja tiheys vuonna 2019 suhteessa aiempiin 

vuosiin 50 km*50 km ruuduissa. Ruudun väri kuvaa teerikannan pitkäai-

kaistrendin 21 vuoden tarkastelujaksolla. Ruuduissa oleva merkki kuvaa 

kuluvan vuoden tiheyden suhdetta aiempiin vuosiin kussakin ruudussa 

vuodesta 1996 lähtien. Merkkien selitykset: 

0 = kuluvan vuoden tiheys ylä- ja alakvartiilin välissä 

+ = kuluvan vuoden tiheys yläkvartiilia suurempi 

-  = kuluvan vuoden tiheys alakvartiilia pienempi 

 
 

Suomen riistakeskuksen esitys teeren metsästysajoiksi met-

sästysvuodelle 2019‒2020. 
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Pyykantojen pitkäaikaiskehitys ja tiheys vuonna 2019 suhteessa aiempiin 

vuosiin 50 km*50 km ruuduissa. Ruudun väri kuvaa pyykannan pitkäai-

kaistrendin 21 vuoden tarkastelujaksolla. Ruuduissa oleva merkki kuvaa 

kuluvan vuoden tiheyden suhdetta aiempiin vuosiin kussakin ruudussa 

vuodesta 1996 lähtien. Merkkien selitykset: 

0 = kuluvan vuoden tiheys ylä- ja alakvartiilin välissä 

+ = kuluvan vuoden tiheys yläkvartiilia suurempi 

-  = kuluvan vuoden tiheys alakvartiilia pienempi 

 

 
 

Suomen riistakeskuksen esitys pyyn metsästysajoiksi met-

sästysvuodelle 2019‒2020. 
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Riekkokantojen kokonaistiheys vuonna 2019 50 km*50 km ruuduissa. 

Mitä tummemman vihreämpi väri sitä parempi riekkokanta. Ruuduissa 

oleva merkki kuvaa kuluvan vuoden tiheyden suhdetta aiempiin vuosiin 

kussakin ruudussa vuodesta 1996 lähtien. Merkkien selitykset: 

0 = kuluvan vuoden tiheys ylä- ja alakvartiilin välissä 

+ = kuluvan vuoden tiheys yläkvartiilia suurempi 

-  = kuluvan vuoden tiheys alakvartiilia pienempi 

 

 
 

Suomen riistakeskuksen esitys riekon metsästysajoiksi met-

sästysvuodelle 2019‒2020. 
 
 


