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metsästysasetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
kumotaan metsästysasetuksen (666/1993) 20 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on asetuk-

sessa 1374/1996,
muutetaan 10, 14, 14 a, 15, 16, 19, 22, 26 ja 45 §, sellaisena kuin niistä ovat 14 a ja 26 §

asetuksessa 170/2011, 16 § osaksi asetuksissa 81/1994, 869/1998 ja 823/2009, 22 § ase-
tuksessa 440/2005 ja 45 § asetuksessa 1289/1995, sekä

lisätään asetukseen uusi 10 a, 15 a, 16 a ja 20 a § seuraavasti:

10 §

Rautojen käyttäminen

Riistaeläinten pyydystämisessä saa käyttää
vain rautoja, jotka aiheuttavat lauetessaan
eläimen välittömän kuoleman. Raudat on
huollettava säännöllisesti. Raudat on sijoitet-
tava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ihmi-
sille tai muille kuin pyydystettäville eläi-
mille.

Rautoja saa käyttää maalla hillerin, kärpän,
minkin, näädän ja oravan metsästämiseen
sekä rauhoittamattomien nisäkkäiden pyydys-
tämiseen. Rautojen läpimitta saa olla enin-
tään 20 senttimetriä.

Rautoja saa käyttää veden alla euroopan-
majavan, kanadanmajavan, minkin ja piisa-
min metsästämiseen sekä rauhoittamattomien
nisäkkäiden pyydystämiseen. Rautojen läpi-
mitta saa olla enintään 30 senttimetriä.

10 a §

Ansojen käyttäminen

Ansoja saa käyttää riekon ja kiirunan
pyyntiin Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kun-
nissa.

14 §

Valonlähteen käyttäminen

Keinotekoista valonlähdettä saa käyttää
haavoittunutta tai jalkanarussa olevaa eläintä
jäljitettäessä ja lopetettaessa sekä luolassa,
loukussa, louhikossa, rakennuksessa, raken-
nuksen tai puupinon alla taikka muutoin
avuttomassa tilassa olevaa eläintä lopetetta-
essa.

14 a §

Lehtipuhaltimen käyttäminen

Lehtipuhallinta saa käyttää vain luolassa,
louhikossa, rakennuksessa, rakennuksen tai
puupinon alla taikka niitä vastaavissa olosuh-
teissa olevan tarhatun naalin, ketun, supi-
koiran, minkin, kärpän, oravan, mäyrän, pe-
sukarhun sekä rauhoittamattomien nisäkkäi-
den pyydystämiseksi tai karkottamiseksi.

15 §

Myrkyn käyttäminen rauhoittamattomien
eläinten pyynnissä

Rottien, hiirien ja myyrien tappamiseen

OIKAISU
Merkitty kohta on lisätty oikaisuna.



saa käyttää myrkkyä ja myrkytettyä syöttiä
vain rakennuksessa, pihapiirissä, puutarhassa,
turkistarhassa, kaatopaikalla ja vesiviljelylai-
toksessa. Myrkyt ja myrkytetyt syötit on ase-
tettava siten, että ne eivät aiheuta vaaraa ih-
misille tai muille kuin tässä pykälässä tarkoi-
tetuille eläimille.

15 a §

Sähkön käyttäminen rauhoittamattomien ni-
säkkäiden pyynnissä

Sähköä saa käyttää vain suljetulla loukulla
pyydystetyn rotan, hiiren tai myyrän lopetta-
miseksi. Tällaista loukkua saa käyttää vain
rakennuksessa, pihapiirissä, puutarhassa, tur-
kistarhassa, kaatopaikalla ja vesiviljelylaitok-
sessa. Loukut on asetettava siten, että ne eivät
aiheuta vaaraa ihmisille tai muille kuin tässä
pykälässä tarkoitetuille eläimille. Sähköllä
tappava loukku on huollettava säännöllisesti.

16 §

Yleiset ampuma-asevaatimukset

Itselataavaa asetta, jonka lippaaseen mah-
tuu enintään kolme patruunaa, ei saa käyttää
metsästyslain 5 §:ssä mainittujen lintujen
eikä metsäjäniksen, euroopanmajavan, suden,
karhun, hillerin, saukon, näädän, ilveksen,
itämerennorpan, kirjohylkeen ja hallin ampu-
miseen. Sellaisen itselataavan aseen, jonka
lippaaseen mahtuu enemmän kuin kolme pat-
ruunaa, käytön kieltämisestä metsästyksessä
säädetään metsästyslain 33 §:ssä.

Metsästyksessä saa käyttää vain ampuma-
aselain (1/1998) 6 §:n 2 momentin 1—3 ja 8
kohdassa tarkoitettua ampuma-asetta sekä 11
ja 12 kohdassa tarkoitettua ampuma-asetta,
joka on vähintään 600 millimetriä pitkä ja
jonka piippu on vähintään 300 millimetriä
pitkä.

16 a §

Luotiasetta koskevat yleiset vaatimukset

Riistaeläimen ampumiseen käytettävän rih-
latun luotiaseen luodin osumaenergian on pii-
pun suusta mitattuna oltava vähintään 100
joulea (E 0 > 100 J).

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään:
1) kettua, tarhattua naalia, mäyrää, sauk-

koa, supikoiraa, pesukarhua, rämemajavaa,
metsäjänistä, rusakkoa, metsoa, teertä tai
hanhea saa ampua vain aseella, jonka patruu-
nan luodin painon on oltava vähintään 2,5
grammaa ja osumaenergian 100 metrin
päässä piipun suusta mitattuna vähintään 200
joulea (E 100 > 200 J);

2) metsäkaurista, itämerennorppaa, hallia,
kirjohyljettä, sutta, ilvestä, ahmaa, euroo-
panmajavaa, kanadanmajavaa tai muflonia
saa ampua vain aseella, jonka patruunan luo-
din painon on oltava vähintään 3,2 grammaa
ja osumaenergian 100 metrin päässä piipun
suusta mitattuna vähintään 800 joulea (E 100
> 800 J);

3) valkohäntäpeuraa, saksanhirveä, metsä-
peuraa, kuusipeuraa, japaninpeuraa tai villisi-
kaa saa ampua vain aseella, jonka patruunan
luodin painon on oltava vähintään 6 grammaa
ja osumaenergian 100 metrin päässä piipun
suusta mitattuna vähintään 2 000 joulea (E
100 > 2 000 J) tai, luodin painon ollessa 8
grammaa tai enemmän, osumaenergian on
vastaavalla tavalla mitattuna oltava vähintään
1 700 joulea (E 100 > 1 700 J); ja

4) hirveä tai karhua saa ampua vain
aseella, jonka patruunan luodin painon on
oltava vähintään 9 grammaa ja osumaener-
gian 100 metrin päässä piipun suusta mitat-
tuna vähintään 2 700 joulea (E 100 > 2 700 J)
tai, luodin painon on ollessa 10 grammaa tai
enemmän, osumaenergian on vastaavalla ta-
valla mitattuna oltava vähintään 2 000 joulea
(E 100 > 2 000 J).

Edellä 2 momentin 3 ja 4 kohdassa mainit-
tujen eläinten ampumiseen on käytettävä laa-
jenemaan suunniteltua luotia.

19 §

Poikkeussäännös aseita koskevista kielloista

Tarkoitukseen sopivaa ampuma-asetta saa
käyttää haavoittunutta, jalkanarussa, luolassa,
loukussa, louhikossa, rakennuksessa, raken-
nuksen tai puupinon alla taikka muutoin
avuttomassa tilassa olevaa eläintä lopetetta-
essa.

2 270/2013



20 a §

Ilma-aseen käyttäminen

Ilma-asetta saa käyttää vain rakennuksen
sisällä ja siellä vain muun rauhoittamattoman
nisäkkään kuin villiintyneen kissan tappami-
seen.

Ilma-asetta saa käyttää riistaeläimen tai
rauhoittamattoman eläimen ampumiseen tain-
nuttavaa ainetta sisältävällä ammuksella tut-
kimus-, istutus- tai uudelleensijoitustarkoi-
tuksessa.

22 §

Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät
varusteet

Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran,
hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran
metsästyksessä metsästykseen osallistuvien
on käytettävä oranssinpunaista tai oranssia
päähinettä tai päähineen suojusta ja ylävarta-
lon peittävää vaatetta. Oranssia tai oranssin-
punaista väriä on oltava vähintään kaksi kol-
masosaa vaatteen ja päähineen näkyvästä
pinta-alasta.

Edellä 1 momentissa säädetty vaatimus ei
kuitenkaan koske metsästäjää, joka metsästää
rakennelman suojasta.

26 §

Euroopanmajavan ja kanadanmajavan sekä
piisamin pesän rauhoitus

Piisamin ja majavan asuttua pesää ei saa

rikkoa. Asuttuun pesään liittyvän padon tai
muun rakennelman saa vahinkojen estämi-
seksi kuitenkin rikkoa:

1) kesäkuun 15 päivän ja syyskuun 15
päivän välisenä aikana Lapin maakunnassa;

2) kesäkuun 15 päivän ja syyskuun 30
päivän välisenä aikana Pohjois-Pohjanmaan
ja Kainuun maakunnissa,

3) kesäkuun 15 päivän ja lokakuun 15
päivän välisenä aikana Pohjanmaan, Keski-
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan, Keski-
Suomen, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Poh-
jois-Karjalan maakunnissa; sekä

4) kesäkuun 15 päivän ja lokakuun 31
päivän välisenä aikana muualla Suomessa.

45 §

Poromiehen oikeus metsästysaseen kuljetta-
miseen

Poliisi voi paliskunnan poroisännän esityk-
sestä antaa poronhoitotyötä suorittavalle po-
romiehelle luvan kuljettaa moottorikäyttöi-
sellä ajoneuvolla maastossa metsästyslain
35 §:n 3 momentin säännöksen estämättä sel-
laista metsästyskivääriä, jonka luodin osuma-
energia täyttää tämän asetuksen 16 a §:n 2
momentin 2 kohdassa säädetyt vaatimukset.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2013.

Asetuksen 22 §:n estämättä saa punaista
päähinettä ja vaatetta käyttää 31 päivään tam-
mikuuta 2014 saakka.

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Ylitarkastaja Rami Sampalahti
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