
   
  

 

 

 

 

 
 

 

 
Valtioneuvoston asetus 

metsästysasetuksen 16 a §:n muuttamisesta 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti  
muutetaan metsästysasetuksen (666/1993) 16 a §, sellaisena kuin se on asetuksessa 703/2019, 

seuraavasti:  
 

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, metsäjänistä, rusakkoa, metsoa, teertä ja hanhea 

saa ampua vain aseella, jonka patruunan luodin paino on vähintään 2,5 grammaa ja osumaener-
gia 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, euroopanmaja-
vaa, kanadanmajavaa ja muflonia saa ampua vain aseella, jonka patruunan luodin paino on vä-
hintään 3,2 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 800 
joulea tai, jos lyijyttömän luodin paino on 2,9 grammaa tai enemmän ja osumaenergia vastaa-
valla tavalla 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, jos luodin paino on 8 grammaa tai 
enemmän ja osumaenergia vastaavalla tavalla mitattuna vähintään 1 700 joulea tai, jos lyijyttö-
män luodin paino on 5,2 grammaa tai enemmän ja osumaenergia vastaavalla tavalla mitattuna 
vähintään 1 700 joulea; 

4) hirveä, villisikaa ja karhua saa ampua vain aseella, jonka patruunan luodin paino on vähin-
tään 9 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 2 700 
joulea tai, jos luodin paino on 10 grammaa tai enemmän ja osumaenergia vastaavalla tavalla 
mitattuna vähintään 2 000 joulea tai, jos lyijyttömän luodin paino on 7,5 grammaa tai enemmän 
ja osumaenergia vastaavalla tavalla mitattuna vähintään 2 000 joulea. 

Edellä 2 momentin 3 ja 4 kohdassa mainittujen eläinten ampumiseen on käytettävä laajenevaa 
luotia. 

Kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, metsäkaurista, hirveä, valkohäntäpeuraa, metsä-
peuraa, karhua tai villisikaa rihlatulla luotiaseella metsästettäessä ampujana saa toimia ainoas-
taan se, joka on suorittanut metsästyslain 21 §:ssä tarkoitetun ampumakokeen. 
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Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2020.  
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Helsingissä  päivänä kuuta 2020 

 
 

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä 
 
 
 

Vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula 


