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Valtioneuvoston asetus
metsästysasetuksen muuttamisesta
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan metsästysasetuksen (666/1993) 8 ja 16 a §, 23 §:n 1 momentti, 24 §:n 1 momentin 10 kohta ja 25 §, sellaisina kuin ne ovat, 8 § asetuksessa 170/2011, 16 a § asetuksessa 270/2013, 23 §:n 1 momentti asetuksessa 440/2005 sekä 24 §:n 1 momentin 10 kohta ja 25 § asetuksessa 816/2014, ja
lisätään 24 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 816/2014, uusi 2 momentti seuraavasti:
8§
Hirvieläimen pyyntiluvan hakeminen
Kukin riistanhoitoyhdistys laatii oman alueensa hirvieläinten verotussuunnitelman viimeistään 15 päivänä huhtikuuta.
Hirvieläimen pyyntilupa on haettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta. Hakemus on
saatettava tiedoksi sille riistanhoitoyhdistykselle, jonka toimialueeseen pääosa lupahakemuksessa tarkoitetusta metsästysalueesta kuuluu.
Hirvieläimen pyyntilupa on voimassa metsästysvuoden kerrallaan.
16 a §
Luotiasetta koskevat yleiset vaatimukset
Riistaeläimen ampumiseen käytettävän rihlatun luotiaseen luodin osumaenergian on
piipun suusta mitattuna oltava vähintään 100 joulea.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään:
1) kettua, tarhattua naalia, mäyrää, saukkoa, supikoiraa, pesukarhua, rämemajavaa,
metsäjänistä, rusakkoa, metsoa, teertä ja hanhea saa ampua vain aseella, jonka patruunan
luodin paino on vähintään 2,5 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta
mitattuna vähintään 200 joulea tai jonka patruunan luodin osumaenergia on luodin painosta riippumatta piipun suusta mitattuna vähintään 300 joulea;
2) metsäkaurista, itämeren norppaa, hallia, kirjohyljettä, sutta, ilvestä, ahmaa, euroopanmajavaa, kanadanmajavaa ja muflonia saa ampua vain aseella, jonka patruunan luodin
paino on vähintään 3,2 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 800 joulea;
3) valkohäntäpeuraa, saksanhirveä, metsäpeuraa, kuusipeuraa ja japaninpeuraa saa
ampua vain aseella, jonka patruunan luodin paino on vähintään 6 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 2 000 joulea tai luodin painon ollessa 8 grammaa tai enemmän osumaenergia on vastaavalla tavalla mitattuna vähintään
1 700 joulea;
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4) hirveä, villisikaa ja karhua saa ampua vain aseella, jonka patruunan luodin paino on
vähintään 9 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 2 700 joulea tai luodin painon on ollessa 10 grammaa tai enemmän osumaenergia on
vastaavalla tavalla mitattuna vähintään 2 000 joulea.
Edellä 2 momentin 3 ja 4 kohdassa mainittujen eläinten ampumiseen on käytettävä laajenemaan suunniteltua luotia.
23 §
Metsästyksen johtajan tehtävät
Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran
metsästyksen johtajan tulee:
1) suunnitella käytännön metsästystapahtumat;
2) antaa metsästykseen osallistuville tarvittavat määräykset metsästyksestä ja siinä
noudatettavista turvallisuustoimenpiteistä;
3) huolehtia, että pyyntiluvan ehtoja ja metsästystä koskevia säännöksiä noudatetaan;
4) huolehtia, että metsästystilanteessa emän menettänyt saman vuoden vasa pyritään
pyytämään.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
24 §
Yleiset rauhoitusajat
Riistaeläimet ovat rauhoitettuja seuraavasti:
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
10) hirvi Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueella joulukuun 1 päivästä elokuun
31 päivään ja syyskuun 16 päivästä lokakuun toista lauantaita edeltävään päivään sekä Kemin, Kemijärven, Keminmaan, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Pellon, Posion, Ranuan, Rovaniemen, Sallan, Savukosken, Simon, Sodankylän, Tervolan, Tornion
ja Ylitornion kuntien alueella tammikuun 1 päivästä elokuun 31 päivään ja syyskuun 16
päivästä lokakuun toista lauantaita edeltävään päivään sekä muualla maassa tammikuun 1
päivästä lokakuun toista lauantaita edeltävään päivään;
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Sen estämättä mitä 1 momentin 10 ja 11 kohdassa säädetään, saa muualla kuin Lapin
maakuntaan kuuluvissa kunnissa:
1) hirveä metsästää vahtimalla pellolta syyskuun 1 päivästä lokakuun toista lauantaita
edeltävään päivään;
2) kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa ja valkohäntäpeuraa metsästää vahtimalla
syyskuun 1 päivästä syyskuun viimeistä lauantaita edeltävään päivään.
25 §
Erityiset rauhoitusajat
Tarhatun naalin, supikoiran, pesukarhun, hillerin, minkin ja rämemajavan naaras, jota
saman vuoden jälkeläinen seuraa, on rauhoitettu toukokuun 1 päivästä heinäkuun 31 päivään.
Villisian naaras, jota saman vuoden jälkeläinen seuraa, on rauhoitettu maaliskuun 1 päivästä heinäkuun 31 päivään.
Hirven naaras, jota saman vuoden jälkeläinen seuraa, on rauhoitettu syyskuun 1 päivästä lokakuun toista lauantaita edeltävään päivään.
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Japaninpeuran, kuusipeuran, metsäkauriin, muflonin, valkohäntäpeuran ja saksanhirven naaras, jota saman vuoden jälkeläinen seuraa, on rauhoitettu syyskuun 1 päivästä
syyskuun viimeistä lauantaita edeltävään päivään.
————
Tämän asetuksen 16 a §, 23 §:n 1 momentti sekä 25 § tulevat voimaan 6 päivänä syyskuuta 2016.
Tämän asetuksen 8 § ja 24 § tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2016
Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
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