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Lausuntopyyntö 23.5.2022 (Dnro VN/13916/2022) 
 
LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI METSÄSTYS-
ASETUKSEN 10 §:N MUUTTAMISESTA 
 

 
Suomen Metsästäjäliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa esityksen kohteena 
olevasta asetusluonnoksesta seuraavaa: 
 
Metsästäjäliitto näkee asetusluonnoksen muutostarkoituksen lähtökohtaisesti 
tarpeellisena. Edellisen vuoden ns. ”rautakarhutapaukset” osoittavat, että tarve 
rautapyynnin kehittämiseen on olemassa. Metsästäjäliiton mielestä rautapyynti 
on kuitenkin luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeää muun mu-
assa vieraspetojen poistamisessa eivätkä hetitappavat raudat ole korvattavissa 
millään muulla menetelmällä. 
 
Suojarakenteen suuaukosta 
 
Metsästäjäliitto näkee ongelmallisena asetusesityksessä olevan rautojen suo-
jarakenteen suuaukon määrittelyn ja siitä johtuvat tulkinnanvaraisuudet. 
 
Rautojen suojarakenteen suuaukon läpimitta on asetusluonnoksessa määritelty 
maassa 6 cm:n ja 150 cm korkeudella 8 cm:n kokoiseksi. Metsästäjäliitto näkee 
määrittelyssä tarpeettoman sekaannusvaaran ja riskin tulkinnanvaraisuudelle, 
sillä nykyisin vieraslajilainsäädännön myötä on mahdollista myös ilman metsäs-
tyskorttia käyttää hetitappavaa pyydystä esimerkiksi minkille. Metsästäjäliiton 
mielestä ei voida pitää kohtuullisena vaatimusta, että kouluttamaton henkilö 
voisi olla aina tietoinen pyydyksen suuaukon kokovaatimuksista kaikissa mah-
dollisissa eri tilanteissa. 
 
Metsästäjäliitto haluaa tuoda esille, että myös suuaukon muoto vaikuttaa kes-
keisesti turvallisuuteen ja toimivuuteen. Tyypillisesti suojakotelossa käytetään 
pyöreää suuaukkoa, mutta myös neliön muotoinen aukko on mahdollinen. On 
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tärkeää huomioida, että jos tehdään 150 cm korkeuteen sijoitettava esitysluon-
noksen mukainen 8 cm x 8 cm kokoinen suuaukko neliön muotoisena, on siinä 
enimmäisläpimitta nurkasta nurkkaan mitattuna 11,3 cm. Tällöin on mahdollista, 
että karhun erauspennun tassu mahtuu siitä läpi. Toisaalta esimerkkinä enim-
mäisläpimitaltaan 6 senttimetrin aukko neliön muotoisena tehtynä, aukon koko 
on vain hieman yli 4 x 4 cm, joka taas on liian ahdas minkille. 
 
Metsästäjäliitto esittää rautojen suojarakenteen suuaukon osalta asetuk-
seen määriteltäväksi yhtä yhtenäistä mittaa, joka olisi suurimmalta mital-
taan kooltaan 8 cm. Tällöin vältytään eri mitoista johtuvilta sekaannus- ja so-
veltamishaasteilta sekä niihin liittyviltä valvonta- ja oikeudellisilta ongelmilta. 8 
senttimetrin läpimitta on riittävän pieni estämään karhun ja saukon pääsyn rau-
toihin, mutta ei kuitenkaan heikennä pyyntitehoa pääasiallisten kohdelajien ku-
ten minkin ja näädän osalta. Minkin osalta esitetty 6 cm suuaukko on todettu 
aktiivipyytäjien kommenttien perusteella erityisesti aikuisen minkin osalta liian 
ahtaaksi, mistä syystä pyyntiteho minkinpyynnissä väistämättä laskisi. Tämä 
taas vaikeuttaisi entisestään tämän erityisen haitallisen vieraspedon poistoa 
luonnostamme. 
 
Pyydyksen sijoittamisesta 
 
Metsästäjäliitto haluaa muistuttaa, että minkinpyynnissä käytetään hetitappavia 
rautoja tavalla, jossa pyydys on sijoitettu vedessä kelluvalle lautalle. Asetus-
luonnoksessa käytetty muotoilu ”Rautoja saa käyttää maalla hillerin, kärpän, 
näädän ja oravan metsästämiseen sekä rauhoittamattomien nisäkkäiden pyy-
dystämiseen” tiukasti tulkittuna voidaan katsoa kieltää pyyntilauttojen käytön, 
koska muotoilu viittaa ainoastaan maalla tapahtuvaan pyyntiin. Asetuksen sa-
namuotoa on tarpeen siltä osin tarkentaa. 

 
Asetuksen voimaantulosta 
 
Metsästäjäliitto näkee asetusluonnoksessa mainitun uuden asetuksen voi-
maantuloajan kohtuuttoman nopeana. Esitetty siirtymäaika on erityisesti liian 
lyhyt siinä tapauksessa, että rautojen suojarakenteen suuaukon koko muuttuu 
aiemmasta tai asetuksella säädetään uusista vaatimuksia raudan laukeamiselle 
suojarakennetta liikutettaessa. 
 
Asiasta tiedottamisen kannalta esitetty asetuksen voimaantuloaikataulu on ai-
van liian haastava, sillä metsästäjien lisäksi tiedon muutoksista täytyy tavoittaa 
myös sellaiset henkilöt, joilla ei ole metsästyskorttia ja jotka vieraslajilainsää-
dännön sallimissa puitteissa pyytävät minkkiä hetitappavilla raudoilla. Myös 
asetusesityksen velvoite rautojen laukeamisesta suojarakennetta liikutettaessa 
on liian haastavaa toteuttaa käytännössä toimivalla tavalla esitetyssä aikatau-
lussa niin, että se täyttää luotettavasti vaatimukset kaikissa mahdollisissa käy-
tetyissä rauta- ja suojarakennemalleissa, joita on olemassa lukumääräisesti 
runsaasti. 
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Metsästäjäliiton mielestä on myös huomioitava pyydyksien ja niiden suojara-
kenteiden muutostarpeisiin liittyvä elinkeinonharjoittajien näkökulma. Esimer-
kiksi yrittäjien myyntivarastossa olevien suurta määrää pyydyksiä koskevat 
muutostarpeet aiheuttaisivat kohtuuttoman aikataulupaineen, jos asetus tulisi 
voimaan jo elokuussa 2022. 
 
Metsästäjäliitto esittää edellä mainituista syistä johtuen uuden asetuksen 
voimaantuloajaksi elokuuta 2023. Siirtymäaika on tehokkaasti käytettävä 
asian viestintään ja koulutukseen sekä pyydysten muuttamiseen asetuk-
sen mukaisiksi. 
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