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Vuorensola: Ehdotus laiksi metsästyslain 35 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Hallitus antoi vuoden 1992 syksyllä eduskunnalle esityksen metsästyslaiksi ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi (HE 300/1992 vp). Eduskunta
hyväksyi hallituksen esityksen hieman muutettuna. Tasavallan presidentti vahvisti lait 28.6.1993.
Ne tulivat voimaan 1.8.1993.
Jo metsästyslain säätämisen yhteydessä eduskunnassa, erikoisvaliokunnassa ja kuuitujen
asiantuntijain keskuudessa kiinnitettiin huomiota lain 35 §:ään. Kyseisen lainkohdan 1 momentti määrittelee mm. metsästysaseen kuljettamisen.
Laissa aseen kuljettaminen määritellään seuraavasti: "Metsästysasetta ei saa ilman luvallista
tarkoitusta tai metsästysoikeuden haltijan suostumusta kuljettaa muutoin kuin Iataamattomaoa suojuksessa sellaisella alueella, jolla henkilöllä ei ole metsästysoikeutta tai metsästyslupaa.
Tämä ei kuitenkaan koske metsästysalueeseen
rajoittuvaa tietä."
Kyseinen momentti mahdollistaa aseen kuljettamisen Iataamattomaoa suojuksessa missä
tahansa. Laki mahdollistaa aseen kuljettamisen
Iataamattomaoa suojuksessa myös ns. jokamiehenoikeuden nojalla.
Jo vuodesta 1962 vanhan lain eräs peruskysymys oli säännös metsästysaseen kuljettamisesta.
Professori Teppo Lampio kirjoittaa kirjassaan
"Metsästys" (1967) asiasta seuraavaa: "Käytännön kannalta on erityisen tärkeä määräys, joka
säätää, ettei kukaan saa metsästysase tai muu
riistanpyyntineuvo mukanaan kulkea alueella,
jolla hänellä ei ole metsästysoikeutta, ellei tämä
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tapahdu luvallisessa tarkoituksessa ja ase lataamattomana sekä koira kytkettynä."
Myös useat asiantuntijat ja asiantuntijajärjestöt, mm. Suomen Metsästäjäliitto ja Metsästäjäin Keskusjärjestö, ovat esittäneet jo lain valmisteluvaiheessa ko. lainkohdan tarkentamista.
Sen sijaan kukaan ei ole esittänyt tarvetta kyseisen lainkohdan nykymuotoiseen laajennukseen.
Metsästyslain uudistamisen yhteydessä v.1993
on tapahtunut virhe siten, että lainkohtaa on
tarpettomasti väljennetty ja samalla on syntynyt
lakiin aukko, joka mahdollistaa jokamiehenoikeudella esim. marjastuksen, sienestyksen ja kävelyn metsässä Iataamattomao suojuksessa olevan aseen kanssa. Tämä tulee aiheuttamaan
tarpeettoman suuren riskin aseen väärinkäyttämiseksi ja tekee valvonnan mahdottomaksi.
Nykyisen lain voimassa ollessa ei esim. maanomistajalla, metsästysoikeuden haltijalla, ole
mahdollista estää jokamiehenoikeudella kulkevaa kulkemasta ase mukanaan. Ainoastaan voidaan tarkistaa, onko ase lataamaton ja suojuksessa. Valvonnan mahdollistamiseksi ja väärinkäytön estämiseksi tulisi olla niin, että metsästysasetta saisi kuljettaa ainoastaan luvallisessa tarkoituksessa ja silloinkin ase Iataamattomaoa
suojuksessa.
Edellä esitetyn perusteella ehdotan,
että Eduskunta hyväksyisi seuraavan
lakiehdotuksen:

2

1993 vp -

LA 41

Laki
metsästyslain 35 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun metsästyslain (615/93) 35 §seuraavasti:
35 §
Metsästysasetta ei saa ilman luvallista tarkoitusta tai metsästysoikeuden haltijan suostumusta kuljettaa sellaisella alueella, jolla henkilöllä ei
ole metsästysoikeutta tai metsästyslupaa. Kuljetettaessa asetta luvallisessa tarkoituksessa tällai-

sella alueella aseen on oltava lataamattomana
suojuksessa. Tämä ei kuitenkaan koske metsästysalueeseen rajoittuvaa yleistä tietä.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.
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