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METSÄKAURIIN METSÄSTYSSÄÄNTÖ

YLEISTÄ
Metsäkauriin (kauriin) metsästykseen ei enää elokuun 2005 alusta alkaen ole vaadittu
riistanhoitopiirin myöntämää pyyntilupaa. Kauriinmetsästyksessä ei myöskään tarvita
lakisääteisesti metsästyksenjohtajaa. Kauris ei kuitenkaan ole pienriistaa, vaan sen
metsästysoikeus kuuluu yleensä sille, jolla on oikeus metsästää hirvieläimiä alueella.
Metsästyslain lisäksi kauriin metsästystä ohjataan myös maa- ja metsätalousministeriön
metsästysasetuksella 12.7.1993/666 ja siihen tehdyillä muutosasetuksilla. Asetuksilla
maa- ja metsätalousministeriö säätää mm. kaurissaaliin ilmoittamisesta ja
ampumakokeesta.
Haulipatruunalla tai täyteisellä hirvieläimiä metsästäviltä ei edellytetä
ampumakokeen suorittamista. Metsästyslain 21 §:n mukaan pelkästään haulikon
haulipatruunalla kaurista metsästäviltä ei edellytetä ampumakoetta. Myöskään ampujalta,
joka metsästää esimerkiksi valkohäntäpeuraa haulikon täyteisellä, ei edellytetä
ampumakokeen voimassaoloa.
Jousella tai rihlatulla luotiaseella metsäkaurista metsästäviltä edellytetään
ampumakokeen suorittamista (maa- ja metsätalousministeriön asetus 517/2017).
Asetus 517/2017 edellyttää jousella metsäkaurista metsästävältä hyväksyttyä ns.
jousikokeen suorittamista ja rihlatulla luotiaseella metsäkaurista metsästävältä
hyväksyttyä ns. metsäkauriskokeen (tai hirvi- ja peurakokeen tai karhukokeen)
suorittamista.

METSÄSTYS
Saukon Seudun Metsästäjät r.y. päättää järjestää metsäkauriin metsästyksen
seuraavasti:
Kauriskiintiö on kaksi (2) per jäsen. Kiintiö tarkoittaa metsästäjän itse ampumaa
metsäkaurista.
Ilmoita saalis omariistaan.
Jos menet metsästämään jonkun ruokintapaikan vaikutusalueelle, ilmoita suoraan
ruokintapaikan omistajalle, ja sovi hänen kanssaan voiko sinne mennä. 150 m
etäisyyden sääntöä on noudatettava toisen ruokintapaikalla.
Hallitus seuraa metsäkauriiden määrää ja saalismääriä.
1. Metsästetään suositusten mukaan, ensi sijassa vasaa. Ns. reviiripukkeja ei ammuta.
Keväällä ei metsästetä (ns. kevätpukkijahti).
2. Noudatetaan metsästysaikoja, sekä lakien ja asetusten määräyksiä mm. aseista,
ampumakokeesta sekä varusteista, kuitenkin niin, että metsästykseen osallistuvien on
käytettävä selvästi näkyvää punaista tai oranssinpunaista päähinettä tai päähineen
suojusta sekä väriltään samantapaista liiviä, takkia tai muuta vastaavaa vaatetta.
3. Metsästäjän on ilmoitettava Satakunnan riistanhoitopiirille metsäkauriin metsästyksen
tuloksesta. Ilmoitus on tehtävä seitsemän päivän kuluessa siitä, kun metsäkauris on
tullut metsästetyksi. Ilmoituksen tekee lähtien ampuja. (Ohjeet sivulla
http://www.saukonseudunmetsastajat.net/tiedote.html)
4. Edellä kuvatulla tavalla toimimalla saamme oikean kuvan kauriiden kannasta sekä
toteutamme metsästyksen turvallisesti ja huolehdimme siitä, että metsästystä koskevia
säännöksiä noudatetaan.
Tämä sääntö astuu voimaan 9.8.2020 ja on voimassa toistaiseksi

