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Laki
metsästyslain 33 §:n muuttamisesta
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan metsästyslain (615/1993) 33 §, sellaisena kuin se on laissa 206/2013, seuraavasti:
33 §
Pyyntivälineet ja pyyntimenetelmät
Metsästyksessä on yleisesti kielletty seuraavien pyyntivälineiden ja pyyntimenetelmien käyttö:
1) räjähteet;
2) myrkyt ja myrkytetyt tai tainnuttavaa
ainetta sisältävät syötit;
3) tainnuttavat ja tappavat elektroniset laitteet ja sähkölaitteet;
4) yöammuntaa varten tarkoitetut tähtäyslaitteet, jotka elektronisesti suurentavat tai
muuttavat kuvaa;
5) keinotekoiset valonlähteet ja kohteita
valaisevat laitteet sekä peilit ja muut häikäisevät laitteet;
6) linnunliimat, lintuverkot ja koukut;
7) toimintatavaltaan automaattiset aseet
sekä sellaiset itselataavat aseet, joiden lippaaseen mahtuu enemmän kuin kolme patruunaa;
8) kaasun tai savun avulla pyydystäminen
tai tappaminen;
9) elävien eläinten käyttö houkuttimena;
10) haudat ja ansat, joihin on sijoitettu
ampuma-ase tai keihäs tai muu näihin verratHE 312/2014
MmVM 33/2014
EV 356/2014

tava väline, sekä muut vastaavanlaiset pyyntilaitteet, jotka ovat ihmisille tai kotieläimille
vaarallisia;
11) raudat, jotka eivät tapa heti;
12) varsijousi tai sitä vastaava jousiase;
13) keihäs, vipukeihäs, harppuuna tai muu
niitä vastaava ase;
14) puhallusputki;
15) ääntä synnyttävä koneellinen laite.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään,
metsästystä koskevat seuraavat kiellot ja rajoitukset:
1) vesilintujen metsästyksessä ei saa käyttää lyijyhauleja;
2) riistanisäkkäiden metsästyksessä ei saa
käyttää toiminnaltaan tai käyttötavaltaan valikoimattomia verkkoja;
3) jos karhun metsästykseen on myönnetty
poikkeuslupa 41 a §:n 3 tai 4 momentin
nojalla:
a) metsästyksessä ei saa käyttää haaskaa
eikä ihmisen perustamaa ravintoon tai hajuun
perustuvaa karhun houkutinta;
b) karhua ei saa nurmipeltoa lukuun ottamatta ampua pellolta, jolta satoa ei ole korjattu;
c) karhua ei saa ajaa eikä ampua pesästä.
Kiellosta tuottaa eläimelle tarpeetonta ki-

2

583/2015

pua ja tuskaa säädetään eläinsuojelulain
3 §:ssä ja eläinten lopettamisesta mainitun
lain 32 §:ssä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015.
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