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Hyvinvointia riistasta 
– Välmående av Vilt -hanke

Hanke auttaa metsästyseuroja ja -seurueita 
löytämään uusia tapoja hyödyntää 
elinvoimaista peurakantaa, tuottaa 
rahavirtoja aluetalouteen sekä edesauttaa 
tarkastamattoman riistan lihan saantia 
markkinoille.

Toiminta-alueena: Kanta-Häme, Pirkanmaa, 
Päijät-Häme, Satakunta, Uusimaa ja 
Varsinais-Suomi.

Hanketta rahoittavat  Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelmasta 2014-2020 V-S, Satakunnan, Pirkanmaan, 
Hämeen ja Uudenmaan Ely-keskukset.



Riistan lihan -kysely 
Turun Ruoka- ja Viinimessuilla 10/2019

Vastaajia 210 henkilöä
• naisia 75 % ; miehiä 24 %
Vastaajistaasuu:
• 46 % kaupungeissa (> 50 000 as.)

• 28 %  pienissä kaupungeissa / 
taajamissa                   

• 26 % maaseudulla

• 73% vastaajista ei metsästä tai 
perheeseenei kuulu metsästäjää.
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Mitkä asiat ovat riistan hankinnassa tärkeitä tekijöitä.

Olen kiinnostunut hankkimaan riistan, kuten
valkohäntäpeuran lihaa, koska…
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(1= ei lainkaan tärkeää – 5 = erittäin tärkeää)



En ole hankkinut riistan, esim. valkohäntäpeuran lihaa,
koska…

(1= täysin eri mieltä - 5= täysin samaa mieltä)
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Elintarvikelainsäädännön näkökulmasta 
KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN OPAS, 

miten tarkastamatonta luonnonvaraista 
riistan lihaa saadaan markkinoille

Asetus vähäriskisestä toiminnasta ollut 
jo vuodesta 2012 

Ruokaketjussa edelleen väärää tietoa  
tarkastamattoman luonnonvaraisen riistan lihan 
käyttömahdollisuuksista.

Tavoitteena:
1) Lisätä metsästäjien tietoa 

tasalaatuisen ja turvallisen 
tarkastamattoman riistan lihan 
saattamiseksi markkinoille.

2) Lisätä ravintoloiden ja 
vähittäiskauppasektorin tietoa 
tarkastamattoman riistan lihan 
hankinta- ja myyntimahdollisuuksista.

Opas riistan lihan myynnin opas löytyy
Aitojamakuja- sivustolta:
https://aitojamakuja.fi/riistan-lihan-myynnin-
opas-on-julkaistu/





Tarkastamattoman luonnonvaraisen 
riistan lihan ostaminen metsästysseuralta 
tai metsästäjältä, joka on tehnyt 
elintarvikehuoneistoilmoituksen lihan 
käsittelystä ja myynnistä, on sallittua 

• (Vna 1258/2011 ja täydennys 164/2016).

Seuraavien luonnonvaraisten eläinlajien 
lihaa voi ostaa tarkastamattomana: 

hirvi, peura, metsäkauris           
jänis, kani, 
riistalinnut

 Liha saa olla leikattua, suikaloitua ja 
kuutioitua.

 Lihatuotteita (jauheliha, makkara, 
säilykkeet, palvituotteet) voi myös ostaa 
tarkastamattomana, mutta tällöin 
vaatimukset ilmoitetulta 
elintarvikehuoneistolta ovat 
korkeammat .
 Tarkista asia myyjältä!

Kuva: Petteri Mäntysaari



Kuva: Petteri Mäntysaari



Mistä löydän metsästysseurat,
joilta voin kysyä riistan lihaa?

www.oivahymy.fi/hae-yrityksiä

Hakusanoilla: esim. lahtivaja, metsästys 
- Löytyy sekä karttana että osoitteena 



Kiitos!
leena.eralinna@utu.fi



Mistä opas 
löytyy?

• Aitojamakuja- sivusto
https://aitojamakuja.fi/wp-
content/uploads/2019/11/Ri
istan_lihan_myynnin-
opas_11_2019.pdf

• Novia
https://www.novia.fi/valmae
ndeavvilt/home/

Kuva: Miia Wikström


