
Ohjeita villisian 
metsästykseen



Metsästysmuodot
Villisikaa metsästetään pääasiassa kyttäämällä tai 

ajojahdilla. Villisika on kaikkiruokainen, joten ruokinnalla 

voi käyttää esimerkiksi perunaa, viljaa tai maissia. Jos 

jahti onnistuu, ota näytteet ja käsittele saalis oikein. 

Villisika on riistalihojen parhaimmistoa.

Villisikaa tulee ampua sydän-keuhkoalueelle. Tappava osuma-alue 
on hieman alempana kuin esimerkiksi valkohäntäpeuralla. Laukausta 
päähän ei suositella haavoittamisriskin takia. Haavoittuneesta (kolari, 
ampuminen tms.) villisiasta on ilmoitettava poliisille. Kevlarvahvisteisia 
suojavarusteita on saatavana sekä metsästäjälle että koiralle. Niiden 
käyttö on suositeltavaa erityisesti SRVA-toiminnassa.
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Kyttäysjahti
 · Ruokintapaikalla saa käyttää kiinteää valoa. 

Huom! Sen avulla saa ampua vain villisikaa tai 

supikoiraa.

 · Kyttäys tapahtuu esimerkiksi ruokinnalta tai 

viljapellosta. Asetu tuulen alle, jos mahdollista.

 · Asettele ase ja tarvikkeet niin, että saat ne esille 

hiljaa myös pimeässä. Varsinkin yksittäiset karjut 

ovat arkoja avoimella paikalla.

 · Kun siat saapuvat, anna tilanteen rauhoittua. 

Ammu vasta niiden asetuttua syömään. 

Älä ammu laumaan, vaan odota esteetöntä 

ampumalinjaa.

 · Jos iso sika tulee yksin ruokinnalle, odota hetki. 

Se saattaa olla emakko, jonka porsaat tulevat 

hetken päästä perässä. Yksin liikkuvan karjun 

saattaa tunnistaa hermostuneesta liikkumisesta.

 · Laumassa voi olla useita ikäryhmiä: vanhoja ja 

nuoria emakoita sekä porsaita. Jos olet epävarma 

tunnistamisessa, ammu porsasta.

 · Jos sikalauma poistuu ruokinnalta yllättäen, 

paikalle voi olla tulossa iso karju. Tai sitten olet 

syystä tai toisesta paljastunut.

 · Karjua ammuttuasi mene kaadolle varovasti. 



Ajojahti
 · Laki ei edellytä metsästyksenjohtajaa tai turvaorans-

sia vaatetusta, mutta jahti on järjestettävä turvallisesti 

samaan tapaan kuten hirvimetsällä.

 · Tultuasi passiin, selvitä turvalliset ampumasektorit. 

Älä liiku passiin jäätyäsi, ettet ajaudu tulilinjalle. Kun 

passivälit ovat pitkiä, voit saada poikkeustapauksessa 

luvan liikkua passilinjan suuntaisesti esim. koiran 

haukkua seuraten. 

 · Ajo tapahtuu yleensä yhden tai useamman koiran avulla. 

Myös ajoketjuja käytetään. 

 · Koiran löydettyä sian alkaa haukku, joka saattaa jäädä 

muutamaan haukahdukseen. Jos kyseessä on yksittäi-

nen sika, haukku kertoo ajon suunnan. Lauma sen sijaan 

voi hajota, ja sikoja voi tulla passiin useista kohdista.

 · Sika ei aina jää seisontahaukkuun. Tällöin ajo kulkee 

erittäin nopeasti.

 · Jos passiin tulee yksi suurempi sika, se on yleensä karju, 

mutta se voi myös olla emakko. Pyri tunnistamaan tai 

jätä ampumatta. 

 · Jos passiin tulee lauma, emakko kulkee yleensä 

ensimmäisenä ja vasta sen jälkeen porsaat. Laumassa 

saattaa olla useita emakoita. 

 · Odota ampumisen jälkeen ajon päättymistä ja jahtipääl-

likön lupaa mennä kaadolle. Jos ammuit karjua, ota vie-

reinen passimies mukaan varmistajaksi.



Tuntomerkkejä
Aikuinen uros (karju) 

 · Säkäkorkeus 70-110 cm

 · Kulmahampaat eli 

torakkaat näkyvät sel-

vemmin mitä vanhempi 

yksilö. Mahan alla etu-

viistoon osoittava 

”pensseli”, voimakas 

etupää sekä selkälin-

jassa olevat kyttyrät.

Aikuinen naaras 

(emakko) 

 · Säkäkorkeus 60-90 cm

 · Paras tunnusmerkki 

on pyöreä selkälinja. 

Emakolla lyhyet torakkaat, jotka eivät juuri näy.

 · Nisät saattavat erottua.

Ylivuotinen uros tai naaras 

 · Säkäkorkeus +-60 cm

 · Sukupuolen määrittäminen on vaikeaa, sillä selkeitä 

karjun tai emakon merkkejä ei ole vielä näkyvissä.

Porsas (alle vuotinen) 

 · Säkäkorkeus alle 60 cm.

5-
7 

cm
5-6 cm

Villisian jäljen saattaa erottaa 
huomattavan leveälle piirty-
vistä lisäsorkista (kyntynen). 



Huomioi koira jahdissa. Se saattaa 
työskennellä lähellä sikaa ja on 

hetkessä ampumalinjalla.

Alkukesän viiruporsaita. 
Kuvassa lisäksi kesä-
karvaisia emakoita.



Lainsäädäntö
 · Metsästysaika ympäri vuoden. Porsaallista naarasta ei 

saa tappaa 1.3.–31.7. 

 · Metsästyskortti ja metsästysoikeus alueelle, ei erillistä 

pyyntilupaa.

 · Rihlatulla luotiaseella tai jousella metsästettäessä 

suoritettava ampumakoe. 

HUOM! Haulikon täyteisellä metsästettäessä ei tarvita 

ampumakoetta.

 · Pyyntivälineet: haulikko täyteispatruunalla, rihlattu 

hirvilaillinen luotiase ja patruuna, metsästysjousi sekä 

elävänä pyytävä aitaus.

 · Kiinteä keinovalo sallittu villisian ruokintapaikalla. 

 · Pakollinen saalisilmoitus mieluiten Oma riista 

-palvelun kautta tai paperilomakkeella viimeistään 

7 vrk kuluttua saaliin saamisesta.

Näytteenotto (ASF ja trikiini) 
Evira pyytää näytteitä metsästetyistä villisioista. Näytteet 

tutkitaan mm. afrikkalaisen sikaruton 

(ASF) varalta. Tutkituta villisika myös 

trikiinin varalta. Hanki näytteenot-

totarvikkeet riistakeskuksen aluetoi-

mistosta tai Eviralta jo ennen jahtia. 

metsastajaliitto.fi /naytteenotto-ohje



Kuvassa vasemmalta oikealla: porsas, 
johtava emakko sekä ylivuotinen naaras.

Esitteen sähköinen versio ja lisää tietoa villisiasta: 

metsastajaliitto.fi /villisika


