
HIRVIELÄIMEN
PYYNTILUPAHAKEMUS
metsästyslain 8 §:n alueelle
(valtion maita yli 1000 ha)

Asiakasnumero (jos on ollut aiemmin hakijana)

Hakijan nimi (jos yksityishenkilö, oltava sama kuin yhteyshenkilö)

Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään)

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Henkilötunnus ja puhelin

Sähköposti

Suomen riistakeskuksen aluetoimistolle

Hakija hakee metsästyslain 26 §:n mukaista hirvieläimen pyyntilupaa seuraavasti:

Pyyntilupien
määrä

Kokonais-
pinta-ala

Yksityismaita
Valtion
alueita

(myös vuokratut)

Haetaan valtion hirven-
metsästysalueille (nro:t)

Hirvi kpl ha ha ha

kpl ha ha ha

Alue, jolle pyyntilupia haetaan, on esitetty liitteenä olevassa kartassa.

Hakemusalue sijaitsee (kunnassa/ kunnissa):

Ellei pyyntilupia voida myöntää haetulle alueelle, hakija SUOSTUU / EI SUOSTU (poista tarpeeton tai yliviivaa) sii-
hen, että pyyntiluvat myönnetään jollekin toiselle alueelle. Jos hakija suostuu metsästämään jollakin toisella alueella,

ovat kyseeseen tulevat alueet suosituimmuusjärjestyksessä seuraavat (nro:t):

Jos kyseessä on yhteislupahakemus, osakkaat ovat (tarvittaessa erillisellä liitteellä):

Vakuutan annetut tiedot oikeiksi sekä sen, että hakijalla on oikeus haettujen hirvieläinten metsästämiseen
alueella, jolle pyyntilupia haetaan.

, / 20
Paikka ja aika

_______________________________________________
Hakijan allekirjoitus

Nimen selvennys

Saapunut Suomen riistakeskukselle / 20

______________________________
Vastaanottajan allekirjoitus

HAKIJA TÄYTTÄÄ

Yhteislupaosakkaita kpl

Ampujia kpl

Kokonaispinta-ala ha

Yksityismaiden pinta-ala ha

Valtion alueiden pinta-ala ha

Valtion alueiden numerot

LIITTEET:
1. Kartta hakemusalueesta
2. Ampujaluettelolomake
3. Metsähallituksen aluelupa (ei tarvita, jos seurueessa

on vain sellaisia henkilöitä, joiden kotipaikka on sa-
massa kunnassa, johon pyyntilupaa haetaan).



Perustelut hakemukselle:



OHJEITA

Hirven, kuusipeuran, saksanhirven, japa-
ninpeuran, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran
metsästykseen on oltava pyyntilupa. Hir-
vieläimen pyyntilupaa koskevat säännökset
ovat metsästyslain (615/1993) 26–27 §:ssä ja
metsästysasetuksen (666/1993) 6–8 §:ssä.

Hakemus on tehtävä kirjallisesti, esim. tätä ha-
kemuslomaketta käyttäen. Hakemukseen on
liitettävä kartta hakemuksessa tarkoitetusta
metsästysalueesta. Karttaan piirretään tar-
kasti hakemusalueen ulkorajat. Hakemus-
alueen sisällä olevat, hakemusalueeseen
kuulumattomat alueet rajataan selvästi kart-
taan.

Pyyntiluvan myöntämisen edellytyksenä on, et-
tä alue on ko. hirvieläinten metsästykseen
sopiva ja yhtenäinen. Vähimmäispinta-ala on
hirven metsästyksessä 1000 ha ja muiden hir-
vieläinten metsästyksessä 500 ha.

Hakijalla on oltava oikeus haettujen hir-
vieläinten metsästämiseen, jolle lupaa hae-
taan. Oikeus voi perustua alueen omistukseen
(metsästyslaki 6 §), kuntalaisen oikeuteen
metsästää valtion alueella (metsästyslaki 8 §),
metsästysvuokrasopimukseen (metsästyslaki
11 §) tai metsästyslupaan (metsästyslaki 17
§).

Jos pyyntilupaa haetaan metsästyslain 8 §:ssä
tarkoitetulle alueelle, jonka valtion alueen pin-
ta-ala on yli 1000 ha, on hakemukseen lii-
tettävä valtion viranomaisen (Metsähallituksen)
antama hirvieläinten metsästystä koskeva lupa
(aluelupa) sekä alustava ilmoitus metsäs-
tykseen ampujina osallistuvista henkilöistä,
heidän vakinaisista asuinpaikoistaan ja heidän
kyseisen hirvieläimen muista metsästysmah-
dollisuuksistaan (ampujaluettelolomake).

Hirvieläimen pyyntilupa on haettava viimeis-
tään 30 päivänä huhtikuuta. Hakemus on saa-
tettava tiedoksi sille riistanhoitoyhdistykselle,
jonka toimialueeseen pääosa lupahakemuk-
sessa tarkoitetusta metsästysalueesta kuuluu.
Hirvieläimen pyyntilupa on voimassa metsäs-
tysvuoden kerrallaan.

Jos viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai,
viimeinen hakemuksen jättöpäivä on seuraava
arkipäivä. Myöhästyneitä hakemuksia ei kä-
sitellä.

Valtion maille (yli 1000 ha valtion maita hake-
muksessa) (pois lukien Inarin, Utsjoen ja
Enontekiön kuntien alueet) pyyntiluvat myön-
netään pääsääntöisesti vain sellaisille hakijoil-
le, joilla on vähintään 10 metsästäjää (ampu-
makoe oltava voimassa tai vanhenemassa ku-
luvana vuonna) ja jotka eivät metsästä muual-
la. Lisäksi näistä on oltava vähintään kuusi sel-
laista metsästäjää, joilla ei ole muuta mahdolli-
suutta metsästää hirveä.

Tästä pääsäännöstä voidaan poiketa vain eri-
tyistapauksissa esimerkiksi jos alueelle ei ole
muita hakuehdon täyttäviä hakijoita. Hakijan
on henkilökohtaisesti varmistettava, että ampu-
jalistassa olevat henkilöt ovat lupautuneet
osallistumaan ampujina hirvenmetsästykseen
hakijan seurueessa tulevana syksynä.


