
      
Hakijan nimi (jos yksityishenkilö, oltava sama kuin yhteyshenkilö) 
 
      
Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään) 

 
      
Lähiosoite 

 
            
Postinumero ja -toimipaikka 

 
            
Henkilötunnus ja puhelin  

 
      
Sähköposti 

   
 
 
 
 

Suomen riistakeskuksen merkinnät: 310 
 
 

Rhy nro       Pvm    /     20   
 
 
Päätös nro _________________ 
 
Koordinaatit: 
 

P       I       

 
 
 
Suomen riistakeskus Varsinais-Suomen aluetoimistolle 
 
 

ML 49 A § POIKKEUSLUPAHAKEMUS HIIRIEN, ROTTIEN JA MYYRIEN 
PYYNTIVÄLINEITÄ JA PYYNTIMENETELMIÄ KOSKEVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ 

 
 
Metsästyslain 33 §:n ja 49 §:n 2 momentin mukaan kielletyt pyyntivälineet ja pyyntimenetelmät hiiri-
en, rottien ja myyrien pyynnissä (mm. kaasu, savu ja räjähteet)  
OHJE: Rastita hakemusruutu ja kirjoita kielletty pyyntiväline tai pyyntimenetelmä, josta haet poikkeuslupaa. 
Perustele lomakkeen lopussa tai erillisessä liitteessä. 

 
 haen lupaa käyttää sellaista pyyntivälinettä tai pyyntimenetelmää, joka on metsästyslain 

mukaan kielletty hiirien, rottien ja myyrien pyynnissä 
 
Kielletty pyyntiväline tai pyyntimenetelmä on:       
 

Metsästyslain 50 §:n 1 momentin nojalla annetut metsästysasetuksen säännökset (tarkempia rajoi-
tuksia siitä, miten, missä ja milloin hiiriä, rottia ja myyriä saa pyytää) 
OHJE: Rastita hakemusruutu sen mukaan, mistä säännöksestä haluat poiketa. Perustele lomakkeen lo-
pussa tai erillisessä liitteessä. 
 

 haen lupaa poiketa Ma 15 §:stä (myrkyn sijoittaminen kielletylle paikalle) 
 

 haen lupaa poiketa Ma 15 a §:stä (sähköloukun sijoittaminen kielletylle paikalle) 
 

 haen lupaa poiketa Ma 20 a §:stä (ilma-aseen käyttäminen kielletyllä paikalla)  
 

 haen lupaa poiketa muusta ML 50 §:n 1 momentista nojalla annetusta säännöksestä 
 
 Mikä:       

 
Metsästyslain 49 a §:n 2 momentin mukaiset poikkeusperusteet:  
OHJE: Rastita se poikkeusperuste, jonka perusteella haet yllä valittuja poikkeuksia. 

 
 viljelyksille, metsätaloudelle, kalataloudelle, porotaloudelle, riistataloudelle, eläinten pidol-

le, vesistöille tai omaisuudelle aiheutuvien merkittävien vahinkojen ehkäisemiseksi 
 

 kansanterveyden, yleisen turvallisuuden tai muun erittäin tärkeän yleisen edun kannalta 
tarpeellinen syy 
 

 lajien tutkimustarkoituksessa 



Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista 5 § 
(poikkeuslupien ajallinen rajoittaminen) 
OHJE: Kirjoita kenttään haettu poikkeusaika. Poikkeuslupa myönnetään määräajaksi, jonka on vastat-
tava poikkeusluvan tarkoitusta ja joka voi olla enintään viisi vuotta. Poikkeuslupa voidaan myöntää 
vuotta pidemmäksi ajaksi vain tiettyihin tarkoituksiin.  
 
 

Haettu poikkeusaika 

 

   /     20     –      /     20   

 
 
Rastita oikea perusteluruutu ainoastaan, mikäli haet lupaa vuotta pidemmäksi ajaksi: 
 

 pysyvästi perustetulle kohteelle  
 

 eläimistön suojelemisen perusteella  
 

 tutkimusperusteella 
 

 luonnonhoitohankkeen yhteydessä. 
 
 

Poikkeustoimenpiteiden sijainti  
OHJE: kirjoita tarkka osoite tai muu selvitys, missä poikkeustoimenpiteitä on tarkoitus suorittaa.  

 
Alueen sijainti: 

(maakunta, kunta ja osoite):          
 

(tarkempi kuvaus kohteesta ja sen sijainnista, esim. puisto, viheralue tms.):          
 

Alueen pinta-ala, ha:        

 
 

Päiväys ja allekirjoitus 
 
 
     ,     /     20   
Paikka ja aika 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
Hakijan allekirjoitus 
 

      
Nimen selvennys 

 



Vahingot ja haitat  

Kuvaus hakemuksen perusteena olevasta vahingosta, haitasta tai muusta perusteesta: 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

Arvio vahingon suuruudesta (euroa): 
      
 

Onko vahingonkärsijä/toimeksiantaja yksityinen henkilö, yrittäjä, yhtiö, kunta tms., mikä? 
      

 
Perustelut kielletylle pyyntivälineelle tai menetelmälle. Vahingon estämiseksi tehdyt muut toimenpi-
teet. 
Miksi haettua kiellettyä pyyntivälinettä tai pyyntimenetelmää on tarve käyttää? Miksi esim. myrkky tai muu 
sallittu pyyntiväline ei riitä? Muut mahdolliset ja kohtuulliset suojaustoimenpiteet on tehtävä ennen kuin poik-
keuslupa voidaan myöntää (esim. rottien mahdollisen ravintolähteen poistaminen, suojapaikkojen hävittämi-
nen, kohteen siistiminen tms.) Jos nämä eivät ole mahdollisia, selvitä, miksi ne eivät ole mahdollisia. 

      

 
Perustelut myrkyn, sähköloukun tai ilma-aseen käyttämiselle kielletyllä pyyntipaikalla 

      

 
Perustelut haetulle poikkeamisajalle 

      



OHJEITA 
 
Hiirien, rottien ja myyrien pyydystäminen myrkyllä 
on sallittua, mutta esim. räjähteiden, savun ja 
kaasun käyttö on kiellettyä. Suomen riistakeskus 
voi myöntää poikkeusluvan käyttää esim. savua 
rottien pyydystämisessä. Hakijan on perusteltava 
miksi kiellettyä pyyntivälinettä tai pyyntimenetel-
mää tarvitaan ja miksi esim. myrkyn käyttö ei ole 
mahdollista. 
 
Myrkyn käyttöä rottien, hiirien ja myyrien tappami-
sessa on rajoitettu. Myrkkyä saa käyttää vain ra-
kennuksessa, pihapiirissä, puutarhassa, turkistar-
hassa, kaatopaikalla ja vesiviljelylaitoksessa. 
Esim. rottien myrkyttäminen kaupungin viheralu-
eella vaatii Suomen riistakeskuksen poikkeuslu-
van. Hakemus on perusteltava ja erityisesti on 
perusteltava, miksi muita keinoja ei ole mahdollis-
ta käyttää kuten esim. rottien ruoan ja suojapaik-
kojen hävittämistä. 
 
Rauhoittamattomia nisäkkäitä ovat:  
metsämyyrä, vesimyyrä, kenttämyyrä, peltomyyrä, 
lapinmyyrä, isometsähiiri, isorotta ja kotihiiri. 
 
 
HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN 
 
Hakemuksen voi jättää vapaamuotoisena hake-
muksena tai tätä lomaketta käyttäen. 
 
Suomen riistakeskukselle osoitettu lupahake-
mus tulee lähettää 
 
joko postitse osoitteella: 
 

Suomen riistakeskus 
LH-kirjaamo 
Sompiontie 1 
00730 Helsinki 

 
tai sähköpostilla: 
 

lupahallinto.kirjaamo@riista.fi 
 
 
 

LAINSÄÄDÄNTÖÄ 
 
Metsästyslaki 
 
49 a § Lupa poiketa rauhoittamattoman nisäk-
kään pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä kos-
kevasta kiellosta 
 
Suomen riistakeskus voi myöntää rauhoittamat-
toman nisäkkään pyydystämisessä tai tappami-
sessa luvan käyttää sellaista pyyntivälinettä tai 
pyyntimenetelmää, joka on 49 §:n 2 momentin 
mukaan kielletty. Lisäksi Suomen riistakeskus voi 

myöntää luvan poiketa 50 §:n 1 momentin nojalla 
annetun valtioneuvoston asetuksen säännöksistä 
rauhoittamattoman nisäkkään osalta.  
   Edellä 1 momentissa tarkoitettu poikkeuslupa 
voidaan myöntää viljelyksille, metsätaloudelle, 
kalataloudelle, porotaloudelle, riistataloudelle, 
eläinten pidolle, vesistöille tai omaisuudelle aiheu-
tuvien merkittävien vahinkojen ehkäisemiseksi 
taikka jos se on kansanterveyden, yleisen turvalli-
suuden tai muun erittäin tärkeän yleisen edun 
kannalta tarpeellinen. Lupa voidaan myöntää 
myös lajien tutkimustarkoituksessa. 
   Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
tarkemmin 1 momentin nojalla myönnettävään 
lupaan otettavista määräyksistä, ilmoittamisvelvol-
lisuudesta sekä luvan ajallisesta kestosta. 
 
 
49 § Rauhoittamattoman eläimen pyyntiväli-
neet ja pyyntimenetelmät 
 
Rauhoittamattoman eläimen pyydystämisen tai 
tappamisen on tapahduttava siten, ettei siitä ai-
heudu vaaraa ihmiselle, kotieläimelle, riista-
eläimelle tai rauhoitetulle eläimelle. 
   Rauhoittamattoman linnun ja villiintyneen kissan 
pyydystämiseen tai tappamiseen ei saa käyttää 
33 §:n 1 momentissa tarkoitettuja pyyntivälineitä 
tai pyyntimenetelmiä. Muun rauhoittamattoman 
nisäkkään pyydystämiseen tai tappamiseen ei saa 
käyttää 33 §:n 1 momentin 1 ja 6-14 kohdassa 
tarkoitettuja pyyntivälineitä tai pyyntimenetelmiä.  
   Moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käyttämises-
sä rauhoittamattoman eläimen pyydystämiseen tai 
tappamiseen on noudatettava 32 §:n 1 ja 2 mo-
mentissa säädettyjä rajoituksia. Rauhoittamatto-
man eläimen pyydystämiseen tai tappamiseen 
sovelletaan lisäksi, mitä 25 §:n 3 momentissa 
säädetään riistaeläimestä. 
 
 
33 § Pyyntivälineet ja pyyntimenetelmät 
 
Metsästyksessä on yleisesti kielletty seuraavien 
pyyntivälineiden ja pyyntimenetelmien käyttö: 
1) räjähteet; 
2) myrkyt ja myrkytetyt tai tainnuttavaa ainetta 
sisältävät syötit; 
3) tainnuttavat ja tappavat elektroniset laitteet ja 
sähkölaitteet; 
4) yöammuntaa varten tarkoitetut tähtäyslaitteet, 
jotka elektronisesti suurentavat tai muuttavat ku-
vaa; 
5) keinotekoiset valonlähteet ja kohteita valaisevat 
laitteet sekä peilit ja muut häikäisevät laitteet; 
6) linnunliimat, lintuverkot ja koukut; 
7) toimintatavaltaan automaattiset aseet sekä 
sellaiset itselataavat aseet, joiden lippaaseen 
mahtuu enemmän kuin kolme patruunaa; 
8) kaasun tai savun avulla pyydystäminen tai tap-
paminen; 
9) elävien eläinten käyttö houkuttimena; 



10) haudat ja ansat, joihin on sijoitettu ampuma-
ase tai keihäs tai muu näihin verrattava väline, 
sekä muut vastaavanlaiset pyyntilaitteet, jotka 
ovat ihmisille tai kotieläimille vaarallisia; 
11) raudat, jotka eivät tapa heti; 
12) varsijousi tai sitä vastaava jousiase; 
13) keihäs, vipukeihäs, harppuuna tai muu niitä 
vastaava ase; 
14) puhallusputki; 
15) ääntä synnyttävä koneellinen laite. 
   Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, met-
sästystä koskevat seuraavat kiellot ja rajoitukset: 
1) vesilintujen metsästyksessä ei saa käyttää 
lyijyhauleja; 
2) riistanisäkkäiden metsästyksessä ei saa käyt-
tää toiminnaltaan tai käyttötavaltaan valikoimat-
tomia verkkoja; 
3) jos karhun metsästykseen on myönnetty poik-
keuslupa 41 a §:n 3 tai 4 momentin nojalla: 
a) metsästyksessä ei saa käyttää haaskaa eikä 
ihmisen perustamaa ravintoon tai hajuun perustu-
vaa karhun houkutinta; 
b) karhua ei saa nurmipeltoa lukuun ottamatta 
ampua pellolta, jolta satoa ei ole korjattu; 
c) karhua ei saa ajaa eikä ampua pesästä. 
   Edellä 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetusta 
keinotekoisen valonlähteen käytön kiellosta voi-
daan kuitenkin poiketa käyttämällä kiinteää keino-
valoa villisian ja supikoiran metsästyksessä villisi-
an ruokintapaikalla. 
   Kiellosta tuottaa eläimelle tarpeetonta kipua ja 
tuskaa säädetään eläinsuojelulain 3 §:ssä ja eläin-
ten lopettamisesta mainitun lain 32 §:ssä. 
 
 

Metsästyslain 50 §:n 1 momentin nojalla anne-
tut metsästysasetuksen säännökset koskien 
rauhoittamattomien nisäkkäiden pyyntiä: 

 

MA 15 § (11.4.2013/270) Myrkyn käyttäminen 
rauhoittamattomien eläinten pyynnissä 
Rottien, hiirien ja myyrien tappamiseen saa käyt-
tää myrkkyä ja myrkytettyä syöttiä vain rakennuk-
sessa, pihapiirissä, puutarhassa, turkistarhassa, 
kaatopaikalla ja vesiviljelylaitoksessa. Myrkyt ja 
myrkytetyt syötit on asetettava siten, että ne eivät 
aiheuta vaaraa ihmisille tai muille kuin tässä pykä-
lässä tarkoitetuille eläimille. 

MA 15 a § (11.4.2013/270) Sähkön käyttäminen 
rauhoittamattomien nisäkkäiden pyynnissä 
Sähköä saa käyttää vain suljetulla loukulla pyy-
dystetyn rotan, hiiren tai myyrän lopettamiseksi. 
Tällaista loukkua saa käyttää vain rakennuksessa, 

pihapiirissä, puutarhassa, turkistarhassa, kaato-
paikalla ja vesiviljelylaitoksessa. Loukut on asetet-
tava siten, että ne eivät aiheuta vaaraa ihmisille 
tai muille kuin tässä pykälässä tarkoitetuille eläi-
mille. Sähköllä tappava loukku on huollettava 
säännöllisesti. 

MA 20 a § (11.4.2013/270) Ilma-aseen käyttä-
minen 
Ilma-asetta saa käyttää vain rakennuksen sisällä 
ja siellä vain muun rauhoittamattoman nisäkkään 
kuin villiintyneen kissan tappamiseen. 
 
Ilma-asetta saa käyttää riistaeläimen tai rauhoit-
tamattoman eläimen ampumiseen tainnuttavaa 
ainetta sisältävällä ammuksella tutkimus-, istutus- 
tai uudelleensijoitustarkoituksessa.  
 
 
Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa sää-
detyistä poikkeusluvista (452/2013) 

Asetus koskee rauhoittamattomia eläimiä ainoas-
taan poikkeusluvan voimassaoloajan osalta. 

5 § Poikkeusluvan voimassaoloaika 

----- 

Muut kuin 1 momentissa tarkoitetut poikkeusluvat 
ovat voimassa määräajan, jonka on vastattava 
poikkeusluvan tarkoitusta ja joka voi olla enintään 
viisi vuotta. Poikkeuslupa voidaan myöntää vuotta 
pidemmäksi ajaksi vain: 

1) pysyvästi perustetulle kohteelle; 
2) eläimistön suojelemisen perusteella; 
3) tutkimusperusteella; tai 
4) luonnonhoitohankkeen yhteydessä. 

Poikkeusluvan saajan on ilmoitettava Suomen 
riistakeskukselle, jos vuotta pidemmäksi ajaksi 
myönnetyn poikkeusluvan myöntämisedellytys ei 
ole enää voimassa. Ilmoituksen seurauksena 
poikkeusluvan voimassaolo lakkaa. 

 

 
 
 
 
 

 


