
   

   

   

      Helsingissä 20.6.2022 

 

Asia: Lausunto metsästysasetuksen 10 §:n muuttamisesta 

 

Kiitämme Maa- ja metsätalousministeriötä lausuntopyynnön toimittamisesta SEY Suomen eläinsuojelulle. 

Pidämme positiivisena seikkana sitä, että kansalaisaloitteeseen ja sen viestiin on reagoitu nopeasti ja ministeriö 

tarkentaa rautojen käyttöä koskevaa sääntelyä jo tulevalle metsästyskaudelle. 

  

Emme kuitenkaan pidä metsästysasetuksen 10 §:n muuttamiseen ehdotettuja muutoksia eläinsuojelullisesta 

näkökulmasta katsottuna riittävänä toimenpiteenä. Heti tappavat raudat ovat epäeettisiä ja valikoimattomia 

pyydyksiä, jotka aiheuttavat vuosittain myös muille kuin kohdelajin eläimille mittaamattomasti vältettävissä olevaa 

kipua ja kärsimystä. SEY katsoo, että heti tappavien rautojen käyttö tulisi kieltää ja korvata vaihtoehtoisilla 

pyyntimenetelmillä. Käymme seuraavaksi läpi nyt lausunnoilla olevan asetuksen edelleen sisältämiä ongelmia. 

 

”metsästysasetuksen 10 §:n 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi niin, 

että maalla käytettävät raudat olisi sijoitettava suojarakenteen sisälle siten, että raudat 

laukeavat suojarakennetta liikutettaessa.” Tällä muutoksella on positiivinen vaikutus karhuvahinkojen torjunnassa, 

kun rautoja on tarkoitus herkentää, jolloin ne laukeavat suojakotelon sisällä sitä ravistelevan karhun käsittelyssä 

iskemättä eläimen tassuihin. Edistystä on myös se, että rautojen läpimitan sijaan nyt oleelliseksi on katsottu 

suojarakenteen suuaukon läpimittaa koskeva sääntely. Mikäli säännöksiä noudatetaan, voidaan näillä keinoin 

onnistua jonkin verran suojelemaan suurempien nisäkkäiden kuten karhujen tarpeettomia loukkaantumisia 

rautoihin. 

 

Metsästysasetuksen 10 §:n muuttaminen ei kuitenkaan suojele millään tavalla piennisäkkäitä ja lintuja. Raudan 

suojakotelon suuaukon koko määrittelee vain pyydykseen mahtuvan eläimen koon, ei lajia. Rautoihin vuosittain 

päätyvästä sivusaaliista ei pidetä minkäänlaista kirjaa, eikä siitä ole esittää edes varovaisia arvioita. On selvää, että 

muita kuin kohdelajin eläimiä vammautuu ja kuolee tuskallisesti sekä monessa tapauksessa kitumalla vuosittain 

valtavia määriä. Rautojen tarpeellisuutta perustellaan niiden merkityksellisyydellä vieraspetojen kuten minkin 

leviämisen torjunnassa. Rautojen käytön tehokkuus minkin torjunnassa ei kuitenkaan ole validi perustelu, kun 

otetaan huomioon, miten paljon ne aiheuttavat kärsimystä muille eläimille. Rautojen käytölle on jo olemassa 

toimivia, valikoivia ja eettisempiä vaihtoehtoja. Esimerkiksi minkkejä voi pyytää jo nyt myös elävänä pyytävillä 

loukuilla kuten keinulauta- ja yleisloukulla. Loukkuja käytettäessä voidaan vapauttaa elävänä muut kuin 

tarkoituksenmukaiset saaliseläimet. 

 

Sopimus kansainvälisistä kivutonta ansastusta koskevista standardeista (AIHTS) velvoittaa jo nyt EU:ta ja sen 

jäsenvaltioita. Jäsenmaiden tuli kieltää vuoteen 2016 mennessä sopimuksen vastaiset pyyntivälineet. Tästä 

huolimatta Suomen lainsäädäntö ei edellytä pyyntivälineiden olevan AIHTS-standardien mukaisia. Tämä asia tulee 

saattaa kuntoon. 

  

Suomen luonnossa on kymmeniä tuhansia rautapyydyksiä ja monet niistä eivät ole asetuksen mukaisia. Joukossa 

on paljon vanhoja avomallisin koteloin varustettuja rautoja, huoltamattomia sekä hylättyjä pyydyksiä. 

Asianmukaisesti toimivat metsästäjät noudattavat asetukseen nyt tehtäviä tiukennuksia. Ongelmana ovat 

kuitenkin esimerkiksi omatoimiset harrastelijat, jotka voivat tilata verkosta halpoja ja heikkolaatuisia 

rautapyydyksiä. Myytävien pyydysten mukana ei useinkaan tule suojakoteloa eikä niiden oikeaoppisesta 

asettamisesta, herkistämisestä, saati asianmukaisesta huoltamisesta voida maallikoiden kohdalla millään tapaa 

varmistua. Asetuksen toteutumisen valvominen on käytännössä mahdotonta, sillä se ei velvoita esimerkiksi 

varustamaan asetettuja rautapyydyksiä asettajan nimellä. Asetuksen tulisikin vaatia rautoihin liitettävän niiden 

omistajan nimi ja yhteystiedot. 

 

Taitamattoman pyynnin yleistymisen taustalla on osaltaan metsästyslakiin (1.6.2019) voimaantulleet muutokset. 

Haitalliseksi vieraslajiksi määriteltyä minkkiä saa nyt pyytää raudoilla ympäri vuoden, myös pesimäaikana. Kun 



   

   

   

minkki kuului vielä riistalajeihin, se oli rauhoitettu pyynniltä 1.5.–31.7. Kun osaamattomia ihmisiä on aktiivisesti 

kannustettu vieraslajien pyyntiin, ovat muille eläimille aiheutuneet haitat lisääntyneet. Karhut ovat tässä vain 

jäävuoren huippu. Oravaa saa pyytä raudoilla sen metsästysaikana 1.11.–28.2. Hillereiden kohdalla rautoja voi 

käyttää 1.8.–30.4. Myös suurikokoisempaa näätää saa pyytää raudoilla sen pyyntiaikana 1.8.–31.3. Kun luonnossa 

on kuitenkin nyt ympäri vuoden muun muassa minkin pyyntiin tarkoitettuja rautoja, on selvää, että esimerkiksi 

oravia, kärppiä ja hillereitä jää rautoihin paljon myös niiden pyyntiaikojen ulkopuolella. 

  

Katsomme nykytilanteen olevan rautapyynnin osalta täysin kestämätön nyt asetukseen tehtävistä sinänsä 

oikeansuuntaisista täsmennyksistä huolimatta. 

  

Olemme sitä mieltä, että heti tappavien rautojen käyttö pitäisi kieltää. Jotta rautapyynnin asianmukaisuudesta 

voitaisi edes jollain lailla varmistua, sitä voitaisiin edes jollain lailla valvoa ja sivusaalismääriä rajoittaa, tulisi 

vähintään minkin ympärivuotisesta rautapyynnistä luopua ja kieltää rautapyynti henkilöiltä, jotka eivät ole 

suorittaneet metsästäjätutkintoa. Tämä tulee tehdä esimerkiksi palauttamalla minkki takaisin riistalajeihin tai 

muuttamalla lainsäädäntöä muutoin. 

 

 

 

 

Kati White 

Toiminnanjohtaja  

SEY Suomen Eläinsuojelu 

 

 

 
 


