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� Vesilinnustukseen tarjoutuu
Suomessa erittäin monipuoliset ja
jopa ainutlaatuiset mahdollisuu-
det valtion omistamilla maa- ja ve-
sialueilla. Erittäin pitkällä ranni-
kollamme on jopa ns.vapaan met-
sästysoikeuden piirissä olevaa ve-
sialuetta runsaasti satojen saarten,
luotojen ja karien lomassa.

Asiassa on kuitenkin omat on-
gelmansa.

Rannikon ja saariston asukkaat
kyllä tietävät ne vesialueet ja saa-
ret, joissa vapaata metsästysoi-
keutta voi harjoittaa. Mutta sisä-
maan ihmiset eivät ainakaan osit-

Lain mukaan kaikilla metsästyskortin 
lunastaneilla ja Suomessa pysyvästi asuvilla
henkilöillä on oikeus metsästää yleisillä 
vesialueilla. Mutta valtion mailla ja 
vesillä on monta muutakin hyvää 
vesilinnustuskohdetta.

JYRKI HAVAS, teksti
JOUKO SAVONEN, kuvat

VesilinnustuVesilinnustu
valtion mailla ja vesillä

tain tiedon puutteessa ole paljon
tätä mahdollisuutta hyödyntä-
neet, vaikka heillä on siihen yhtä-
läinen oikeus.

Eniten tosin vapaan metsästys-
oikeuden käyttöä rajoittaa se, et-
tä yleiset vedet sijaitsevat kauka-

na merellä kylänrajojen ulkopuo-
lella. Pelkkä metsästysalueelle
pääseminen vaatii merimiestaito-
ja ja hyvät kulkuvälineet.

Tämä juttu pyrkii tarjoamaan
kaikille merilinnustuksesta kiin-
nostuneille tietoa myös tästä met-

sästysmahdollisuudesta julkaise-
malla ensimmäisen kerran melko
kattavan listan niistä saarista ja
luodoista pitkin rannikkoamme,
joissa tuli on vapaata kaikille Suo-
messa pysyvästi asuville metsäs-
tyskortin lunastaneille henkilöille.

Tähän kiehtovaan allien, haah-
kojen ym. sukeltajasorsien jahtiin
on kuitenkin viisainta värvätä jo-
ku asiansa osaava tuttava tai opas-
palvelu, jolla on tarkoitukseen so-
piva vene ja taito liikkumiseen ul-
kona merellä.

Maakrapujen kannalta onneksi
”Metsävaltio”omistaa erittäin pal-
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usus

Unarinköngäs on komea 
nähtävyys. Könkään rannalla
oleva kämppä soveltuu 
paremmin kalastajille.

Unarinköngäs on komea 
nähtävyys. Könkään rannalla
oleva kämppä soveltuu 
paremmin kalastajille.

Rahjalainen juhlapukuinen sinisorsa on komea saalis.

jon maata ja vettä muuallakin kuin
ulkosaaristossa. Eri puolilla Suo-
mea on yli sata Metsähallituksen
ns.pienriistan lupa-aluetta,joiden
koko vaihtelee muutamasta sa-
dasta muutamaan sataantuhan-
teen hehtaariin.

Käytännössä lähes kaikilla
alueilla voi saada saaliiksi myös ve-
silintuja, mutta varsinkin Peräme-
ren rannikolla, Pohjois-Pohjan-
maalla ja Lapissa on muutamia
sorsastajan kannalta erityisen
mielenkiintoisia ja houkuttelevia
kohteita.

Me kävimme tutustumassa pys-

sy kourassa neljään erilaiseen koh-
teeseen rannikolla ja sisämaassa.

Rahja

Kalajoen ja Himangan edustalla
Perämeressä sijaitseva Rahjan saa-
risto on erittäin omaleimainen
alue, jossa on esillä koko saaristo-
luontomme pienoiskoossa. Rah-
jan sisäsaaristossa veden suolapi-

toisuus on alhainen useiden me-
reen laskevien jokien ansiosta,
mutta ulompana maisema on jo
täysin merellinen karuine luotoi-
neen.

Rahjan saariston kokonaispinta-
ala on hieman alle 10 000 ha,mut-
ta vesilinnustusalueen koko on
vain neljännes tästä.Saarien ja luo-
tojen osuus on noin 400 ha.

Rahjan vesilinnusto, kuten ko-
ko luonto, on monipuolinen se-
koitus järvien ja meren eliöstöä.
Pesivistä lajeista runsaslukuisim-
pia ovat tukkasotka, pilkkasiipi ja
koskelot. Puolisukeltajia pesii ka-
ruilla saarilla ja luodoilla huomat-
tavasti vähemmän,mutta mukana
on sellaisiakin harvinaisuuksia
kuin heinätavi ja lapasotka.

Merihanhikin kuuluu vakio-
asukkaisiin. Niitä pesii alueella
muutamia pareja. Muista vesi- ja
rantalinnuista sävähdyttävät ai-
nakin sisämaan ihmisiä merikot-
ka, merikihu ja riskilä.

Vesilinnustusaikaan kokosukel-
tajat säilyvät enemmistönä, mut-
ta koko syksyn jatkuva muutto tuo
alueelle pohjoisesta uusia lintuja,
esim. metsähanhia.

Rahjan saaristo säilyttää mie-
lenkiintonsa aivan vesilinnustus-
kauden loppuun saakka.Mutta sa-
malla se on vaativa metsästys-
kohde.

Muutama vuosi sitten valmistu-
neet merkityt veneilyreitit, mai-
hinnousupaikat ja opasteet kyllä



Luirojoki

Meltausjoki

Röyttä

Rahja
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Muita hyviä 
lupa-alueita

Pohjois-Pohjanmaa
5628 Utajärvi:Leväsuo 

ja Marttisjärvi
5629 Kantojärvi
5625 Etelä-Pudasjärvi: Olvassuo
5639 Länsi-Pudasjärvi: Iso 

Äijänsuo

Metsä-Lappi
2609 Ylitornio: Airijärvet,

Mustiaapa, Ahvenjärvi
2615 Rovaniemi: Kaattasjärvi,

Rytivuoma
2617 Tervola: Vähäjoki
2618 Keminmaa-Simo: Martimo-

järvi ympäristöineen
2619 Ranua: Kivijoki-Lapiosuo,

Simojoen Portimojärvi,
Mätäskairan suot ja lammet

3614 Läntinen Pelkosenniemi:
Lämsänaapa-Hirviaapa

3615 Lokka-Porttipahta:
Nimikkoalueet

3616 Koitelainen: Alueen laajat
suoalueet

3611 Naruska-Tuntsa:
Joutsenaapa

helpottavat jahtia, mutta karik-
koiset vedet,louhikkoiset saaret ja
merelliset olosuhteet tekevät jah-
dista haastavamman kuin sisä-
maassa.

Veneettömien ei kannata vai-
vautua Rahjaan, koska ilman vesi-
kulkuneuvoa ei parhaille paikoil-
le pääse. Konikarvossa on vene-
luiska. Millään pikkujollalla ei pär-
jää, vaan veneen on oltava turval-
lisuussyistä vähintään 4-metrinen.

Aloituspäivänä ja välittömästi
sen jälkeen alueella on runsaasti
metsästäjiä, mutta ruuhkaksi asti
ei silloinkaan. Aloituspäivinä val-
taosa jää sisäsaaristoon Ryöp-
pään, Konikarvon ja Roukalan vä-
liin jäävälle alueelle.Ulkosaariston
puolella on vähemmän väkeä,

mutta ainakin Lammaskarilla ja
Hyönässä on jatkuva miehitys pre-
miäärin aikoihin.

Röyttä

Iin Röyttä on pieni saari Peräme-
ressä. Saaressa on toiminut mer-
kittävä puu- ja sahatavaran las-
taussatama 1960-luvulle saakka.

Nykyisin mielenkiintoisen saa-
ren pohjoisosa on vain vesilin-
nustukseen tarkoitettua metsäs-
tysaluetta. Tosin lupa-alueen pin-
ta-ala on vaivaiset 350 ha,joista 50
ha sijaitsee saaressa.

Röyttä ei ole aivan jokamiehen
tai -naisen jahtipaikka. Puisen his-
torian patinoima merestä noussut
saari sopii metsästäjälle, joka ha-
luaa bongailla erikoisia jahtipaik-
koja.

Luonnoltaan tyypillisessä maan-
kohoamisrannikon saaressa on re-

hevää lehtimetsää, merenranta-
niittyjä ja pieniä kluuvijärviä. Tyr-
nipensaista voi popsia suoraan
suuhunsa C-vitamiinipommeja tai
ihailla koillisrannalla kasvavaa rui-
janesikkoa.

Metsästäjä ei välttämättä tarvit-
se omaa venettä Röytässä. Koska
vesialueella ei ole yhtään karia tai
luotoa, kaikki metsästys tapahtuu
joka tapauksessa pääsaarelta.Poh-
joiskärjen vedet ovat niin matalat,
että kahluuhousuilla voi siirtyä
passiin joka paikkaan, josta luulee
merihanhien pyyhkäisevän yli.

Valtaosa Röytän linnuista on ko-
kosukeltajia, mutta paljon näkee
myös heinäreitä eivätkä merihan-
hetkaan harvinaisia ole. Me nos-
telimme haulikoita autoon man-
tereella venesatamassa, kun pari-
kymmentä merihanhea lensi hy-

� Ovatko luvat kunnossa? 
Rahjassa metsästystä valvovat
sekä Metsähallituksen 
erävalvojat että merivartijat.

� Vuoteen 1953 saakka Röyttä
oli merkittävä luotsiasema.
Luotsilassa asuivat luotsit ja
Lastaajassa (takana) sataman
työntekijät.

Juhani Liedes on ikänsä 
liikkunut Röytän vesillä 
kalastamassa ja linnustamassa.
Perämeren kokenut eränkävijä
tuntee lintujen metkut, mutta ei
tyrmää etelän miehenkään
mahdollisuuksia. Kärsivälli-
syydellä ja hyvällä tuurilla 
voi maakrapukin saada 
komean saaliin.
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� Tästä alkaa
matka Röyttään,
jonne kertyy mat-
kaa mantereelta 
nelisen kilometriä.
Näillä vesillä on 
oltava kunnon
kulkupelit.

� Kotimatkalle
Röytästä. Pyssyt 
ja runsaan saaliin
voi satamassa 
lastata kisko-
vaunuihin ja vetää
omalle veneelle.

Rautahaulikielto
� Sorsastajan on huomioitava,et-
tä millään Metsähallituksen lupa-
alueella ei saa käyttää rauta-,teräs-
tai volframihauleja. Kielto johtuu
noiden haulimateriaalien kovuu-
desta ja mahdollisesta haitasta
puunjalostuksessa. Kielto ei koske
yleisellä vesialueella olevia saaria
ja luotoja.

vältä hollilta ylitsemme kuin
kiusallaan.

Saaren eteläosassa on ve-
neseurojen mökkejä ja kaksi
kämppää, jotka aikaisemmin kuu-
luivat Villille Pohjolalle,mutta ovat
siirtyneet luontopalveluille. Tä-
män vuoksi kämpät, Lastaaja ja
Luotsila, eivät enää toimi ai-
kaisempien vuosien tapaan vuok-
rakämppinä. Vuokraamisesta voi
neuvotella, mutta tunnelmallisin-
ta ja metsästyksen kannalta te-
hokkainta on perustaa tukikohta
pohjoiskärkeen ja nauttia Perä-
meren lumosta aivan sen äärellä.

Meltausjoki

Meltausjoki on erilainen ja kieh-
tova vesilinnustuskohde. Suures-
ta Unari-järvestä alkunsa saava jo-
ki virtaa asumattomien erämaiden
halki yhtyen lopulta Ounasjokeen
n. 50 km Rovaniemeltä pohjoi-
seen.

Unarinköngäs joen alkupäässä
on erittäin vaikuttava nähtävyys ja
samanniminen kämppä könkään
partaalla mieleenpainuva maja-
paikka, joka on erityisesti kalasta-
jien suosiossa.

Marivaaran ja Marituvan käm-

pät alajuoksun suuntaan soveltu-
vat metsästäjille paremmin. Niille
pääsee autolla ja ne sijaitsevat ai-
van joen rannassa. Veneen tai ka-
nootin saa laskettua helposti jo-
keen, jos haluaa lähteä metsästä-
mään alajuoksun suuntaan.

Toisaalta yläjuoksulle päin on
muutamia paikkoja, jossa autolla
pääsee joen rantaan laskemaan
veneen vesille, jos haluaa rassata
Unarin ja kämppien väliin jäävää
yli 20 km pitkää osuutta. Metsä-
autoteiden pistot joen rantaan
ovat melko huonokuntoisia, joten
korkea maavara autossa on vält-

tämättömyys.
Kämpiltä katsoen yläjuoksulla n.

10 km:n päässä on autiotupa, jota
voi pitäätukikohtana yhden yön
yli. Aivan sorsastuskauden alussa
tosin on vielä usein niin lämmin-
tä,että teltta tai laavu soveltuu hy-
vin majoitteeksi.

Myöhemmin syksyllä voi jah-
tailla myös kanalintuja, mutta sil-
loin ilmat voivat olla todella viilei-
tä, kuten myös joen vesi. Me las-
kettelimme Meltausjoella loka-
kuun puolivälissä,jolloin isoimmat
suvannot olivat jo osittain jäässä.

Kesäisen lämmin Meltausjoki on
houkutteleva,mutta toisaalta lop-
pusyksyllä joelle pysähtyvät met-
sähanhet yhdessä rantapusikoi-
den riekkojen kanssa ovat houku-
tuksia,joita metsästäjän on vaikea
vastustaa.

Kylmään vuodenaikaan on kiin-
nitettävä erityistä huomiota tur-
vallisuuteen. Jahti sujuu varmim-
min tukevasta soutuveneestä,jos-
sa toinen soutaa ja toinen on ase
valmiina keulassa.

Toisaalta kanootilla liikkuva sor-
sastaja pääsee lähemmäs lintuja.
Kajakkikaksikollakin ja avokanoo-
tilla sorsastus sujuu,kun edessä is-
tuva toimii ampujana ja takana
oleva hoitaa melomisen.

Yksikseen hiljaa melova pääsee
kyllä usein hyvin lähelle lintuja,
mutta ampumatilanne tulee eteen
usein niin yllättäen, että melan
vaihtaminen haulikkoon antaa rat-
kaisevan etumatkan linnulle.

Vaikka Meltausjoki ei olekaan ai-
van ”Syvän joen” veroinen vaa-
ranpaikka, on siellä tapahtunut
myös kuolemaan johtaneita kaa-
tumisia. Asialliset varusteet ja ter-
ve harkinta ovat tärkeimmät eväät
seikkailuun tällä todellisella erä-
maajoella.

Heittokalastusvälineet kuuluvat
olennaisena osana vesilinnustajan
varusteisiin Meltausjoella. Lapissa
kun ollaan,niin on aina mahdollis-
ta muuttaa jahtisuunnitelmia suu-
rien harjusten ja taimenien nar-
raamisen suuntaan,jos olosuhteet
näiden lajien pyyntiin vaikuttavat
vesilinnustusta suotuisimmilta.
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Luirojoki

Sompion erämaa Luirojoen lat-
voineen hukkui Lokan tekoaltaa-
seen, mutta jäljelle jäänyt tuhat-
mutkainen Luiro on edelleen erit-
täin kiinnostava vesilinnustus-
kohde.

Jokiseikkailulle voi lähteä ny-

kyisen Luirojoen suulta Lokan ky-
lästä, josta voi myös vuokrata ka-
nootteja, soutuveneitä tai moot-
toriveneitä Raimo Mattilalta. Hä-
nellä on mm. metsästysmatkoja
järjestävä ohjelmapalveluyritys.

Kulkupelin saa laskettua kah-
dessa muussakin kohdassa vesil-
le Lokan ja Tanhuan kylien välis-
sä.Suositeltavin paikka on noin vii-
si kilometriä Lokasta etelään, jos-
ta kääntyy hyväkuntoinen pariki-
lometrinen tie jokivarteen.

Telkkä, sompiolaisittain sotka,
on Luiron valtalaji, mutta hauli-
parven eteen voi sattua myös ta-
vi, haapana ja heinäri.

Laajat aapasuot ympäröivät Lui-
roa matkalla etelään.Lätäkköaapa,
Allema-aapa ja muut vetiset suot

Hanhien tunnistaminen
� Vesilinnustaja voi kaikkialla Suomessa kohdata hanhia jahdin yhteydessä.
Valitettavasti hanhet ovat erittäin vaikeasti tunnistettava lajiryhmä.

Metsästettävistä lajeista kanadanhanhi ei tuota vaikeuksia, mutta harmaat
hanhet ovat sitäkin ongelmallisempia. Tärkein taito olisi oppia erottamaan
rauhoitettu ja äärimmäisen uhanalainen kiljuhanhi metsästettävistä meri- ja
metsähanhesta.

Kiljuhanhi on ensinnäkin pienempi kooltaan.Kokoero on selvä merihanheen,
joka on kolmikon kookkain. Koska yksinäinen kiljuhanhi voi lyöttäytyä meri-
tai metsähanhiparviin,metsästäjän ei tulisi koskaan ampua hanhiparven pienin-
tä yksilöä.

Kokoerosta ei ole tunnistamisessa apua, jos metsästäjä ei voi voi vertailla sa-
manaikaisesti eri hanhilajeja. Silloin on pitäydyttävä muissa tuntomerkeissä.

Laadukkailla katselukiikareilla pystyy näkemään hyvässä valaistuksessa lin-
nun nokan.

Merihanhella on pitkä, paksu ja voimakkaan oranssinen nokka.
Metsähanhella on musta nokka, jonka keskellä on oranssinkeltainen laikku.
Kiljuhanhen punainen nokka poikkeaa selvästi isoserkkujen nokista pie-

nempänä ja lisäksi kiljukkaan korkea otsa helpottaa pienen nokan kanssa tun-
nistamista.

Höyhenpeitteessä on myös eroja, mutta iän, sukupuolen ja yksilöllisten ero-
jen vuoksi siitä ei ole käytännössä kovin suurta apua.Lisäksi aina vaihtuvat va-
laistusolosuhteet saavat höyhenpuvun näyttämään erilaiselta.

Lennossa merihanhi näyttää rotevalta, metsähanhi pitkäkaulaiselta ja pieni
kiljuhanhi pitkäsiipiseltä ja lyhytkaulaiselta.Lintujen tunnistamiseen lennosta
on kuitenkin niin vähän aikaa, että ainakaan hämärässä hanhia ei pitäisi kos-
kaan ampua!

Hanhien metsästykseen pätee sama sääntö kuin kaikkeen jahtiin. Laukaus
on jätettävä ampumatta, jos ei varmasti tiedä, mitä ampuu!

Luirojoki virtaa halki 
tarunhohtoisen Sompion
erämaan.

ovat metsähanhien koti alkusyk-
syllä,mutta jänkien jäädyttyä han-
het siirtyvät joelle ennen kuin läh-
tevät lopullisesti etelään.

Koitelaisen metsästysalueella,
johon Luirojoki kuuluu, on kaksi
Villin Pohjolan vuokrakämppää.
Pieni Angeljoen kämppä on aivan
Tanhuan kylän tuntumassa sa-
mannimisen joen rannalla. Käm-
pältä on suora vesiyhteys Luirol-
le.Tinanen on kauempana Luiros-
ta Kelujärven pohjoispuolella. Li-
säksi Lokan kylässä on Rauno Mat-
tilalla useampia mökkejä.

Luirolla voi Meltauksen tapaan
vaihtaa vesilinnustuksen sujuvas-
ti kalastukseen ja pyydystää jalo-
sukuiset soppakalat käden kään-
teessä.

� Marivaaran kämppä 
Meltausjoen rannalla sopii 
mainiosti joella linnustaville
metsästäjille, koska se sijaitsee
joen puolivälissä ja pihaan 
pääsee autolla.

� Syksyisen Luiron valttikortti-
na on se, että myös metsä-
kanalinnut viihtyvät joen 
varrella.



59M E T S Ä S T Y S E R Ä  9 – 2 0 0 6

Valtion pienriistaluvat
� Metsähallituksen mailla metsästävän on hyvä aina vuosittain päivittää tie-
tonsa lupa-alueista, luvista, pistekiintiöistä ja hinnoista, koska muutoksia ta-
pahtuu lähes joka vuosi.

Viime aikoina merkittävin muutos pienriistapuolella on ollut Lapin jät-
tisuurten metsästysalueiden pilkkominen pienempiin alueisiin.

Metsähallituksen lupa-alueille on saatavissa 1–7 vuorokauden mittaisia met-
sästyslupia, jotka ovat alue- ja henkilökohtaisia. Ainakin tällä hetkellä on käy-
tössä kahden hintakauden systeemi. Hieman kalliimpi 1. hintakauden lupa oi-
keuttaa kaiken pienriistan jahtiin ja hintakaudella 2, joka ajoittuu ennen ja jäl-
keen kanalinnustuskauden, voi metsästää vesilintuja ja jänistä.

Vesilinnustajan kannalta järjestelmä on huono,koska hän joutuu maksamaan
turhasta, jos jahtireissu ajoittuu 1. hintakaudelle eli 10.9.–31.10. Viikon pitui-
sen reissun luvasta joutuu pulittamaan ylimääräistä peräti 30 euroa!

Lupia voi ostaa Villin Pohjolan myyntinumerosta ja internetin kautta. Myyn-
ti alkaa joka vuosi erikseen määrätyn aikataulun mukaan.Ykköskauden lupien
kysyntä tietyille alueille käy joka vuosi niin kuumana, että osa jää nuolemaan
näppejään, vaikka käsi olisikin luurissa kiinni juuri myynnin h-hetkellä. Kak-
koskauden kysyntä ei ole niin suurta.

Lupa oikeuttaa sen kestosta riippuen tiettyyn saalismäärään. Metsähallitus
on pisteyttänyt mm. vesilinnut siten, että hanhet ovat kuuden ja muut yhden
pisteen arvoisia. Oheisesta taulukosta näkee lupatyypin saalispistekiintiön ja
hinnat:
Lupatyyppi Pistekiintiö Hintakausi 1 Hintakausi 2
1 vrk 5 20 (22) € 10 €
2 vrk 9 37 (39) € 19 €
3 vrk 11 42 (44) € 22 €
4 vrk 12 47 (49) € 25 €
5 vrk 13 52 (54) € 28 €
6 vrk 14 57 (59) € 31 €
7 vrk 15 62 (64) € 34 €

� pienriistan kausiluvat 1.8.–30.4. väliselle ajalle sisältäen kanalintujen 
metsästysoikeuden 120 €

� kausilupa 1.8.–30.4. väliselle ajalle muulle riistalle kuin kanalinnuille 70 €
� osakausilupa (ns. loppukauden lupa) 1.11.–30.4. väliselle ajalle 50 €

Suluissa oleva kalliimpi lupahinta kaudella 1 on muutamille ns.Erämetsä-alueil-
le, joita on lähinnä Ylä-Lapissa. Alle 18-vuotiaat voivat ostaa nuorisoluvan, jo-
ka maksaa aina 10 euroa riippumatta siitä, metsästääkö yhden vai seitsemän
päivää.Tämä on hieno kädenojennus nuorison suuntaan!

Kausilupia myönnetään hakemuksen perusteella osalle lupa-alueista. Osa-
kausiluvan voimassaoloaika on 1.11.–30.4. ja niitä myydään ilman hakemus-
menettelyä. Osakausiluvan voimassaoloaika on siis vesilinnustusta ajatellen
melko myöhäinen.

Osoitteesta www.villipohjola.fisaa tarkempia tietoja esim.lupamyynnin aloit-
tamisesta.

Metsästys valtion yleisillä saarilla
� Kaikilla vakituisesti Suomessa asuvilla on vapaa metsästysoikeus (metsäs-
tyslain 7 § 1 mom) ulkona merellä kylänrajojen ulkopuolella olevilla luodoilla
ja saarilla.Valitettavasti missään ei ole luetteloa niistä saarista ja luodoista, joil-
la on em. metsästysoikeus.

Erä-lehti on nyt pyrkinyt kokoamaan mahdollisimman kattavan luettelon
näistä yleisillä vesialueilla olevista saarista kaikkien vesilinnustajien hyödyksi.

Läntisellä Suomenlahdella ja Turunmaan saaristossa tilannetta mutkistaa
se, että kaikki valtion vedet luotoineen kuuluvat Saaristomeren kansallispuis-
toon, jossa vain alueella asuvilla saaristolaisilla on metsästysoikeus. Peräme-
ren kansallispuistossa kaikki metsästys on kiellettyä.

Seuraavilla saarilla ja luodoilla on Suomenlahdella ns.vapaa metsästysoikeus:
Helsinki: Länsi-Tonttu/Västertokan, Bändaren/Pänttäri, Märäskrin/Tamma-

luoto, Lökhällen/Sipulipaasi, Möllarn/Mylläri, Gråsälsbådan, Västerbådan ja
Sankbådan.

Espoo: Berggrund.
Kirkkonummi: Söderskärs–Söderbåda ja Söderskärs–Norrbåda 
Inkoo: Hästen, Trutgrunden, Abborrpinnarna, Svarta Sadeln, Tuvorna, Änkan,

Höggrund,Estgrunden,Storsadeln,Lillsadeln,Svartbådan,Svartbådaknallen,
Ståtbådan, Snöbådan ja Sommaröhäll.

Hanko: Ytter-Stenskär,Stor-Stenskär,Sälbådan,Yttre Västerlandet, Inre Väster-
landet, Klockskärbådan, Andalskärbådan. Tomaslandet, Mattisbådan, Kall-
bådabrotten, Kallbådaklackarna, Kallbådan, Knyllrorna, Knyllerflaken, Sö-
derbådan ja Sivalbådan.

Ruotsinpyhtää: Västerhällen, Byskär, Vinbärshällen, Österhällen, Lålätta, Ste-
nören ja Kolmikivi.

Pernaja: Tiiskeri, Skarvgaddarna, Gåsören ja Limpan.
Porvoo: Bådan, Lökskär, Morumshällarna, Strömmingsgrundet, Gåsskvättan,

Gaddarna, Låghällarna ja Havörn.
Lisäksi Porvoon saaristossa Långörenin luonnonsuojelualueella on jokai-

sella Suomen kansalaisella oikeus ampua rauhoittamattomia vesilintuja
10.9.–30.11.välisenä aikana. Alueeseen kuuluvat Stenskär, Stenörn, Svarts-
kär,Örskär,Gråkubbhällarna,Viinaluoto,Långören,Kalkskärs-Storhällen,Larss-
kär, Larsskär-Lillhällen, Storhällen, Kalkskär, Baggishällen, Brunskär, Ytterbå-
dan ja Rönnskär.

Sipoo: Itä-Tonttu/Östertokan, Pentarn ja Pölsarn/Pylsern.
Tammisaari:Ytterland,Lilla Ytterland,Oskarsgrund,Österbådan,Västerbådan,

Slätlandsbådan, Storgadden, Lillgadd, Långskär, Västergadd, Vaktanlandet,
Längden,Sonlandet,Svartgrunden,Ören,Klobbsten,Klobbskär,Limpan,Myg-
gan, Klovsakär, Enskär, Klovan, Klovakobb, Skarvkyrkgrunden, Slätskär, Se-
gelskär, Västerlängan, Norrlängan, Österlängan ja Ropanlängan.

Perämeri: Hanhikari,Hietakalla,Hylkikalla, Itäpohjanletto,Juustkalla,Kattilan-
kari, Kintasletto, Korkeakari, Kraasinletto, Kriisinkivi, Liippa, Luodeletto, Län-
siletto, Lönkytin, Nimetön, Pallonen, Pennanmatala, Pikkuletto, Rintamatala,
Ropsa, Ryöskärinkalla, Samulin matala, Santapankki, Santapankin matala,
Satakarinletto, Selkäkrunni, Siikamatala, Tekomatala, Ulko-Kaapri, Ulkolai-
danmatala, Ulko-Pallonen ja Väliletto.


