
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

Jätetty Suomen riistakeskukseen:

Pvm / 20

______________________________________________
Vastaanottajan allekirjoitus

Suomen riistakeskuksen merkinnät: 100

Rhy nro Pvm / 20

Päätös nro _________________

Koordinaatit:

P I

Suomen riistakeskuksen aluetoimistolle

Etelä-Häme Etelä-Savo Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Oulu Pohjanmaa

Pohjois-Häme Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Rannikko-Pohjanmaa Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi

(HUOM. Hirvieläimen pyyntilupa on haettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Suomen riistakeskukselta. Hakemus on saatetta-
va tiedoksi sille riistanhoitoyhdistykselle, jonka toimialueeseen pääosa lupahakemuksessa tarkoitetusta metsästysalueesta kuuluu.
(metsästysasetus 8 §))

HIRVIELÄIMEN PYYNTILUPAHAKEMUS

Hakija hakee metsästyslain 26 §:n mukaisia hirvieläimen pyyntilupia seuraavasti:

Pyyntilupien määrä

Hirvi kpl

Valkohäntäpeura kpl

kpl

OHJE: Yhden hirvieläimen pyyntilupa oikeuttaa pyytämään yhden aikuisen eläimen tai kaksi
vasaa. Pyyntilupaan voidaan asettaa tarkempia määräyksiä pyydettävien hirvieläinten iästä
tai sukupuolesta, jos se on tarpeen hirvieläinkannan tarkoituksenmukaisen hoidon kannal-
ta.

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

Alue sijaitsee, kunta/kunnat:

Alueen pinta-ala, ha:

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

Paikka ja aika

_______________________________________________
Hakijan allekirjoitus

Nimen selvennys



Perusteluja hakemukselle:



OHJEITA

Hirvieläimen pyyntilupa on haettava viimeistään 30
päivänä huhtikuuta Suomen riistakeskukselta.
Hakemus on saatettava tiedoksi sille riistanhoi-
toyhdistykselle, jonka toimialueeseen pääosa lu-
pahakemuksessa tarkoitetusta metsästysalueesta
kuuluu.

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

LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Metsästyslaki

26 § Hirvieläimen pyyntilupa

Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven,
valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästykseen on
oltava pyyntilupa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun pyyntiluvan myöntää
Suomen riistakeskus. Myönnettäessä pyyntilupia on
huolehdittava siitä, että hirvieläinkanta ei metsästyksen
johdosta vaarannu ja että hirvieläinten aiheuttamat
vahingot pysyvät kohtuullisella tasolla. Liikenne-, maa-
talous- ja metsävahinkojen huomioon ottamiseksi
Suomen riistakeskuksen tulee vuosittain kuulla alueelli-
sia sidosryhmiä. Edellä 8 §:ssä tarkoitetulle alueelle
pyyntilupia myönnettäessä on lisäksi kiinnitettävä huo-
miota metsästysmahdollisuuksien tasapuoliseen ja-
kaantumiseen.

27 § Hirvieläimen pyyntiluvan myöntämisen edelly-
tykset

Hirvieläimen pyyntiluvan myöntäminen edellyttää, että
luvan hakijalla on käytettävissään metsästykseen sopi-
va yhtenäinen alue. Hirvenmetsästykseen käytettävän
alueen pinta-alan on oltava vähintään 1000 hehtaaria ja
muiden hirvieläinten metsästykseen käytettävän alueen
vähintään 500 hehtaaria. Maa- ja metsätalousministeriö
voi päättää poikkeuksista edellä tarkoitettuihin pinta-
alavaatimuksiin.

Hirvieläimen pyyntilupa myönnetään sellaiselle haki-
jalle tai hakijoille, joilla on kyseisellä alueella oikeus
metsästää hakemuksessa tarkoitettua hirvieläintä.

Muualla kuin 8 §:ssä tarkoitetulla alueella voidaan
samalle 1 momentin mukaiselle alueelle myöntää pyyn-
tilupa vain yhden hakemuksen perusteella.

30 § Hirvieläinmetsästystä koskeva asetuksenanto-
valtuus

Hirvieläinten pyyntiluvan hakemisesta ja myönnettä-
vään lupaan liitettävistä ehdoista sekä hirvieläinten
metsästyksessä käytettävistä koirista ja varusteista,
metsästyksen johtajan tehtävistä samoin kuin metsäs-
tyksen järjestämisestä muutoinkin säädetään tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella.

Saaliiksi saadusta metsäkauriista on ilmoitettava
Suomen riistakeskukselle tiedot kannan kehityksen

seurantaa varten. Valtioneuvoston asetuksella sääde-
tään tarkemmin ilmoitettavista tiedoista, ilmoituksen
tekemisen määräajasta ja ilmoittamismenettelystä.

Metsästysasetus

6 § Hirvieläimen pyyntilupahakemus

Hirvieläimen metsästystä koskevaan pyyntilupahake-
mukseen on liitettävä kartta lupahakemuksessa tarkoi-
tetusta alueesta ja selvitys alueen pinta-alasta.

Suomen riistakeskuksen vaatimuksesta hakijan on
liitettävä hakemukseen luettelo niistä kiinteistörekisterin
tai maarekisterin yksiköistä tai niiden osista, joiden
alueella hirvieläimen metsästys tapahtuu, taikka met-
sästysoikeuden osoittamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Jos pyyntilupahakemus koskee hirvieläimen metsäs-
tämistä metsästyslain 8 §:ssä tarkoitetulla alueella ja
metsästysalueeseen sisältyvien valtion omistamien
alueiden pinta-ala on yli 1 000 hehtaaria, hakemukseen
on liitettävä alustava ilmoitus metsästykseen ampujina
osallistuvista ja heidän vakinaisista asuinpaikoistaan
sekä heidän kyseisen hirvieläimen muista metsästys-
mahdollisuuksistaan.

7 § Hirvieläimen pyyntilupaan otettavat määräykset

Yhden hirvieläimen pyyntilupa oikeuttaa pyydystämään
yhden aikuisen eläimen tai kaksi vasaa. Pyyntilupaan
voidaan ottaa tarkempia määräyksiä pyydystettävien
hirvieläinten iästä tai sukupuolesta, jos se on tarpeen
hirvieläinkannan tarkoituksenmukaisen hoidon kannal-
ta.

Vasalla tarkoitetaan vuotta nuorempaa hirvieläintä.

8 § Hirvieläimen pyyntiluvan hakeminen

Kukin riistanhoitoyhdistys laatii oman alueensa hir-
vieläinten verotussuunnitelman viimeistään 15 päivänä
huhtikuuta.

Hirvieläimen pyyntilupa on haettava viimeistään 30
päivänä huhtikuuta. Hakemus on saatettava tiedoksi
sille riistanhoitoyhdistykselle, jonka toimialueeseen
pääosa lupahakemuksessa tarkoitetusta metsästysalu-
eesta kuuluu.

Hirvieläimen pyyntilupa on voimassa metsästysvuo-
den kerrallaan.



Suomen riistakeskuksen aluetoimisto-
jen yhteystiedot:

Etelä-Häme
Lukiokatu 14
13100 HÄMEENLINNA
etela-hame@riista.fi

Etelä-Savo
Virastotie 3 as 2
51901 JUVA
etela-savo@riista.fi

Kaakkois-Suomi
Pikkuympyräkatu 3 A
49400 HAMINA
kaakkois-suomi@riista.fi

Kainuu
Syväyksenkatu 1 B 27
89600 SUOMUSSALMI
kainuu@riista.fi

Keski-Suomi
Kauppakatu 19 A 7
40100 JYVÄSKYLÄ
keski-suomi@riista.fi

Lappi
Vanamokatu 3 D
96500 ROVANIEMI
lappi@riista.fi

Oulu
PL 35
(Ratatie 41)
91501 MUHOS
oulu@riista.fi

Pohjanmaa
Vapaudentie 32–34 B 22
60100 SEINÄJOKI
pohjanmaa@riista.fi

Pohjois-Häme
Labkotie 2
36240 KANGASALA
pohjois-hame@riista.fi

Pohjois-Karjala
Teollisuuskatu 15
80100 JOENSUU
pohjois-karjala@riista.fi

Pohjois-Savo
Kiekkotie 4
70200 KUOPIO
pohjois-savo@riista.fi

Rannikko-Pohjanmaa
Pitkäkatu 4
66530 KOIVULAHTI
rannikko-pohjanmaa@riista.fi

Satakunta
Porintie 9 B 6
29250 NAKKILA
satakunta@riista.fi

Uusimaa
Sompiontie 1
00730 HELSINKI
uusimaa@riista.fi

Varsinais-Suomi
Kuralankatu 2
20540 TURKU
varsinais-suomi@riista.fi


