
   
  

 

 

 

 

 
 

 
Valtioneuvoston asetus 

metsästysasetuksen muuttamisesta 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti  
muutetaan metsästysasetuksen (666/1993) 12 ja 24 § sekä 25 §:n 3 momentti,  
sellaisina kuin ne ovat, 12 § ja 25 §:n 3 momentti asetuksessa 703/2019 sekä 24 § asetuksissa 

392/2018 ja 703/2019, seuraavasti: 
 

12 § 

Koiran käyttö hirvieläinten metsästyksessä 

Hirvieläinten metsästyksessä ei saa käyttää kytkemättömänä sellaista ajavaa koiraa, jonka sä-
käkorkeus on yli 39 senttimetriä. 

Metsäkauriin metsästyksessä 1 momentissa tarkoitettua koiraa saa käyttää vain syyskuun vii-
meisestä lauantaista 15 päivään helmikuuta. 
 

24 § 

Yleiset rauhoitusajat 

Riistaeläimet ovat rauhoitettuja seuraavasti: 
1) villikani huhtikuun 1 päivästä elokuun 31 päivään; 
2) metsäjänis ja rusakko maaliskuun 1 päivästä elokuun 31 päivään; 
3) orava maaliskuun 1 päivästä lokakuun 31 päivään; 
4) euroopanmajava toukokuun 1 päivästä elokuun 19 päivään; 
5) kanadanmajava toukokuun 1 päivästä elokuun 19 päivään; 
6) kärppä huhtikuun 1 päivästä heinäkuun 31 päivään; 
7) näätä huhtikuun 1 päivästä heinäkuun 31 päivään; 
8) itämeren norppa tammikuun 1 päivästä huhtikuun 15 päivään; 
9) halli tammikuun 1 päivästä huhtikuun 15 päivään; 
10) hirvi Kuusamon ja Taivalkosken kunnissa sekä Lapin maakunnassa tammikuun 1 päivästä 

elokuun 31 päivään ja syyskuun 21 päivästä lokakuun ensimmäistä lauantaita edeltävään päi-
vään ja muualla Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa sekä Kainuun maakunnassa tammikuun 1 
päivästä lokakuun ensimmäistä lauantaita edeltävään päivään sekä muualla maassa tammikuun 
1 päivästä lokakuun toista lauantaita edeltävään päivään; 

11) kuusipeura, saksanhirvi, japaninpeura ja metsäpeura 1 päivästä helmikuuta syyskuun vii-
meistä lauantaita edeltävään päivään sekä valkohäntäpeura 16 päivästä helmikuuta syyskuun 
viimeistä lauantaita edeltävään päivään; 

12) metsäkaurisuros kesäkuun 16 päivästä elokuun 31 päivään ja helmikuun 16 päivästä tou-
kokuun 15 päivään sekä metsäkaurisnaaras ja saman vuoden vasa helmikuun 16 päivästä elo-
kuun 31 päivään; 

13) mufloni helmikuun 1 päivästä elokuun 31 päivään; 
14) kettu Lapin maakunnassa toukokuun 1 päivästä heinäkuun 31 päivään ja muualla maassa 

huhtikuun 15 päivästä heinäkuun 31 päivään; 
15) mäyrä huhtikuun 1 päivästä heinäkuun 31 päivään; 
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16) kanadanhanhi, merihanhi, metsähanhi, heinäsorsa, tavi, haapana, jouhisorsa, heinätavi, 
lapasorsa, punasotka, tukkasotka, telkkä, nokikana, lehtokurppa sekä naarashaahka ja sen saman 
vuoden poikanen tammikuun 1 päivästä elokuun 20 päivän kello 12.00 saakka; 

17) uroshaahka tammikuun 1 päivästä toukokuun 31 päivään; 
18) alli, tukkakoskelo ja isokoskelo tammikuun 1 päivästä elokuun 31 päivään; 
19) riekko Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjan-

maan, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntien alueella lukuun ot-
tamatta Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntia marraskuun 1 päivästä syyskuun 9 päivään sekä 
Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa huhtikuun 1 päivästä syyskuun 9 päivään ja muualla 
maassa koko vuoden; 

20) kiiruna Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa huhtikuun 1 päivästä syyskuun 9 päivään 
ja muualla maassa koko vuoden; 

21) naarasteeri joulukuun 11 päivästä syyskuun 9 päivään ja urosteeri Etelä-Pohjanmaan, Kai-
nuun, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjan-
maan, Pohjois-Savon ja Lapin maakunnissa joulukuun 11 päivästä tammikuun 9 päivään ja hel-
mikuun 1 päivästä syyskuun 9 päivään sekä muualla maassa joulukuun 11 päivästä syyskuun 9 
päivään; 

22) pyy joulukuun 11 päivästä syyskuun 9 päivään, naarasmetso Uudenmaan ja Varsinais-
Suomen maakunnissa lokakuun 1 päivästä syyskuun 9 päivään ja muualla maassa joulukuun 11 
päivästä syyskuun 9 päivään ja urosmetso Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, 
Keski-Suomen, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Lapin 
maakunnissa joulukuun 11 päivästä tammikuun 9 päivään ja helmikuun 1 päivästä syyskuun 9 
päivään ja Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa lokakuun 1 päivästä syyskuun 9 päi-
vään sekä muualla maassa joulukuun 11 päivästä syyskuun 9 päivään; 

23) peltopyy tammikuun 1 päivästä elokuun 31 päivään; 
24) fasaani maaliskuun 1 päivästä elokuun 31 päivään; sekä 
25) sepelkyyhky marraskuun 1 päivästä elokuun 9 päivään. 
Sen estämättä mitä 1 momentin 10, 11 ja 16 kohdassa säädetään, saa: 
1) hirveä metsästää vahtimalla pellolta Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueella 

lukuun ottamatta Kuusamon ja Taivalkosken kuntia syyskuun 1 päivästä lokakuun ensimmäistä 
lauantaita edeltävään päivään ja muualla maassa lukuun ottamatta Lapin maakuntaa syyskuun 
1 päivästä lokakuun toista lauantaita edeltävään päivään; 

2) hirveä metsästää ilman koiraa tammikuun 1 päivästä tammikuun 15 päivään; 
3) muualla kuin Lapin maakunnassa kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa ja valkohäntä-

peuraa metsästää vahtimalla syyskuun 1 päivästä syyskuun viimeistä lauantaita edeltävään päi-
vään; 

4) kanadanhanhea ja merihanhea metsästää pellolta elokuun 10 päivästä elokuun 20 päivään 
kello 12.00 asti. 

Edellä 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu kielto ei koske koiran käyttämistä haavoittuneen 
eläimen jäljittämiseen. 

 
 25 § 

Erityiset rauhoitusajat 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Hirven naaras, jota saman vuoden jälkeläinen seuraa, on rauhoitettu Pohjois-Pohjanmaan, 

Kainuun ja Lapin maakunnissa syyskuun 1 päivästä lokakuun ensimmäistä lauantaita edeltä-
vään päivään sekä muualla maassa syyskuun 1 päivästä lokakuun toista lauantaita edeltävään 
päivään. 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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——— 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020.  
 
Helsingissä  päivänä kuuta 2020 

 
 

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä 
 
 
 

Vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula 
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