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Yleistä
• Metsästyslaki 20 §

Yleiset vaatimukset
Metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaatteiden mukaisesti ja 
siten, että riistaeläinkannat eivät vaarannu, luontoa ei tarpeettomasti 
vahingoiteta, riistakantaa ei vaaranneta eikä eläimille tuoteta tarpeetonta 
kärsimystä. 
Riistaeläinkantojen tuoton jatkuvuus on pyrittävä turvaamaan 
tarkoituksenmukaisella riistanhoidolla. 
Metsästys ei saa aiheuttaa vaaraa tai vahinkoa ihmiselle tai toisen 
omaisuudelle.
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Vesilinnustajan viisi turvallisuusvinkkiä
1. Alkoholin suhteen nollatoleranssi
2. Tunne käyttämäsi ase ja patruunat

• Tutustu aseeseesi ja patruunoihin ampumaradalla ja kotona
• Kuuma metsästystilanne on huono paikka opetella sitä

3. Malttia ampumisessa
• Veneeseen noustessa tai sieltä pois tultaessa, aina ase taitettuna tai lukko auki
• Lataa ase vasta passissa
• Huomioi aina muut metsästäjät, ulkoilijat, veneilijät, mökkiläiset jne.
• Älä ammu veteen, muista 45 asteen kulma
• Vaihtaessasi ampumasuuntaa 90 astetta, kuljeta ase pään yli 
• Veneestä ampumisessa korostettu huolellisuus, vene ja olosuhteet huomioiden
• Toinen laukaus usein vaarallisin 
• Kaislikossa voi olla muitakin
• Huomioi vedessä työskentelevät koirat
• Haulit kimpoavat veden pinnasta

4. Raskaiden volframihaulien kanssa erityistä huolellisuutta taustan suhteen,                                                   
luotiasetta käytettäessä oltava vieläkin kriittisempi

5. Käytä ampujanlaseja ja kuulevia kuulosuojaimia
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Opettele 
aseturvallisuuden 
4 sääntöä
1. Asetta on aina käsiteltävä kuin se 

olisi ladattu
2. Älä ikinä osoita aseen piipulla 

mitään, mitä ei ole tarkoitus 
ampua (piippukontrolli)

3. Pidä sormi pois liipaisimelta 
(sormikontrolli)

4. Ole varma kohteesta ja taustasta

Lue lisää metsastajaliitto.fi

https://metsastajaliitto.fi/metsastajalle/hanki-tietoa/oppaat/turvallinen-metsastysammunta-ja-aseenkasittely


Kaksi eri lyijyhaulirajoitusta
Voimassa vuodesta 1996 15.2.2023 voimaan

Metsästyslaki 
33 § (8.5.2015/583)
Pyyntivälineet ja pyyntimenetelmät
Metsästyksessä on yleisesti kielletty 
seuraavien pyyntivälineiden ja 
pyyntimenetelmien käyttö:
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa 
säädetään, metsästystä koskevat 
seuraavat kiellot ja rajoitukset:
1) vesilintujen metsästyksessä ei saa 
käyttää lyijyhauleja;
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https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930615#a8.5.2015-583


Lyijyttömät haulimateriaalit 
metsästyksessä
• Teräs/steel (eli rauta FE) on lyijyn 

todennäköisin korvaava materiaali.
• Raaka-ainetta riittää ja se on edullista.
• Teräshaulien ongelmat liittyvä 

materiaalin kovuuteen ja keveyteen.
• Teräshaulipatruunoita on kuitenkin 

tehty jo pitkään ja ne ovat nykyisin jo 
erittäin hyviä.

• Haulikupilla on suuri merkitys ja 
muoviset haulikupit ovat myös ongelma 
> maatuvat haulikupit tulossa
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Lyijyttömät haulimateriaalit metsästyksessä

• Metsästäjäliitto testasi 2019 lyijyä korvaavia haulipatruunoita
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Koko artikkeli Jahti 2/2019: https://metsastajaliitto.fi/metsastajaliitto/vahva-vaikuttaja/ajankohtaista-lyijysta

https://metsastajaliitto.fi/metsastajaliitto/vahva-vaikuttaja/ajankohtaista-lyijysta


Lyijyttömät haulimateriaalit metsästyksessä
Markkinoilla on useita lyijyttömiä haulimateriaaleja, alla yleisimmät:
Kovat korvaavat haulimateriaalit
• Teräs (7,9 g/cm³), joka on edullinen, mutta kova ja kevyt. Teräshaulin tulee olla kahta haulikokoa suurempia kuin lyijyä käytettäessä riittävän iskuenergian 

säilyttämiseksi.

• Volframi (12-18 g/cm³) on lyijyä kalliimpi, kovempi ja raskaampi. Volframi on iskuenergialtaan selvästi lyijyä tehokkaampi. Volframihaulin tulee olla yhtä, kahta tai 
kolmea kokoa pienempi kuin lyijyä käytettäessä riippuen sen tiheydestä. Volframipatruuna vaatii aina teräshaulikoeistetun haulikon. Volframipatruunoita ei 
suositella ammuttavaksi puolisuppeaa tiukemmilla supistuksilla. Volframihauleja on saatavana useilla eri tiheyksillä. Volframihaulit ovat aina sekoitteita.

• Kupari (8,9 g/cm³) on lyijyä kalliimpi, kovempi ja kevyempi. Kuparihaulin tulee olla yhtä-kahta haulikokoa suurempi kuin lyijyä käytettäessä. Miedoimpia ja 
pienempihaulisia  kuparilatauksia voi ampua vanhemmilla haulikoilla samaan tapaan kuin standard steel -teräslatauksia. Muutoin kuparillekin tulee olla 
teräshaulikoeistettu haulikko.

Pehmeät korvaavat haulimateriaalit
• Vismutti (9,8 g/cm³) on lyijyä kalliimpi, pehmeämpi ja kevyempi ja soveltuu ammuttavaksi myös vanhemmilla haulikoilla. Vismuttihaulin tulee olla yhtä haulikokoa 

suurempia hauleja kuin lyijyä käytettäessä riittävän iskuenergian säilyttämiseksi.

• Tina/sinkki (7,2 g/cm³) on lyijyä kalliimpi, pehmeämpi ja kevyempi ja soveltuu ammuttavaksi myös vanhemmilla haulikoilla. Tina/sinkkihaulin tulee olla kahta 
haulikokoa suurempi kuin lyijyä käytettäessä riittävän iskuenergian säilyttämiseksi.

• TungstenMatrix (10,8 g/cm³), on lyijyä kalliimpi, pehmeämpi ja kevyempi ja soveltuu ammuttavaksi myös vanhemmilla haulikoilla. Haulit on tehty volframijauheen ja 
polymeerien sekoituksesta. Haulit ovat ominaisuuksiltaan hyvin lähellä lyijyä.

Huomaa, että edellä oli yleisimmät, mutta haulipatruunoista löytyy erilaisten aineiden sekoituksia vielä paljon enemmän (esim. sinkki, tina, vismutti ja alumiini -
yhdistelmä). Myös volframiin sekoitetaan usein nikkeliä, rautaa yms.
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Lyijyttömät haulimateriaalit metsästyksessä

• Standard steel -patruunaa voidaan ampua myös vanhemmilla 
hyväkuntoisilla haulikoilla kaikilla supistusasteilla. Ei kuitenkaan 
damaskipiippuisilla tai mustaruutiaseilla.

• Teräshaulikoeistetut haulikot alkoivat yleistymään vasta 1990-luvulla ja 
jos et löydä haulikostasi merkintöjä siitä, niin voit nykytiedon mukaan 
ampua sillä kevyitä standard steel -latauksia. Vaikka  lataukset ovat 
kevyitä, ne saattavat avartaa tiukkaa supistusta ja aiheuttaa ns. 
pullistumaa piippuun (bulging). Tämä ei kuitenkaan vaikuta haulikon 
käyttöön, mutta saattaa laskea jälleenmyyntiarvoa. Valmistajat eivät 
myöskään anna takuuta, jos haulikolla on ammuttu teräslatauksia. 
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Lyijyttömät haulimateriaalit metsästyksessä

• Alla C.I.P.:n määritelmä standard steel patruunalle. Huomaa, että jos 
yksikin taulukon arvoista ylittyy, patruuna siirtyy High Performance-
luokkaan.
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Lyijyttömät haulimateriaalit metsästyksessä
• High Performance -patruuna vaatii teräshaulikoeistetun haulikon. High Performance -

luokan patruunoita ei suositella ammuttavaksi puolisuppeaa tiukemmilla supistuksilla.
• Jos aiot ampua High Performance -luokan teräshaulipatruunoita haulikollasi, aseestasi tulisi löytyä ranskan 

lilja (kuva) tai merkintä steel shot. Merkintä löytyy joko lukkorungosta tai piipusta. High Performance -
luokan latauksia ei suositella ammuttavaksi puolisuppeaa tiukemmilla supistuksilla. Jotkut valmistajat 
laittavat myös vaihtosupistimiin merkinnän steel tai no steel.
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Lue lisää metsastajaliitto.fi

https://metsastajaliitto.fi/metsastajaliitto/vahva-vaikuttaja/ajankohtaista-lyijysta


Koti kaikille
metsästäjille. Kiitos ajastanne!

Metsastajaliitto.fi
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