
 
      
Hakijan nimi 
 
      
Lähiosoite 
 
            
Postinumero ja -toimipaikka 
 
            
Henkilötunnus ja puhelin  
 
      
Sähköposti 
 
 
 

   
 
 
 
 
Suomen riistakeskuksen merkinnät: 
 
 

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 
 
 

HAKEMUS METSÄSTYSASEEN JA/TAI METSÄSTYSJOUSEN 
KULJETTAMISEEN 
 
OHJE: Metsästysaseen tai metsästysjousen kuljettaminen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa on kielletty. Aset-
ta saa kuitenkin kuljettaa maastossa virantoimituksessa oleva henkilö, jolle aseen mukanaolo virantoimituksen laadusta 
johtuen on tarpeen sekä suoritettaessa poliisin pyynnöstä virka- tai virka-aputehtävää. 
 
Lataamatonta metsästysasetta tai metsästysjousta saa kuitenkin kuljettaa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla suojuksessa, 
suojatussa tilassa tai tilassa, mistä se ei ole välittömästi käytettävissä metsästykseen:  
1) jääpeitteisellä vesialueella, 
2) maastoliikennelain (1710/1995) 13 §:n mukaisella moottorikelkkareitillä ja maastoon merkityllä kulku-uralla, 
3) siirryttäessä maastossa vakiintunutta kulku-uraa pitkin tieyhteyttä vailla olevalle majoituspaikalle, majoitusrakennuksel-
le tai kiinteistölle, 
4) saalista noudettaessa, ja elävänä pyytävää loukkua tai jalkanarua koettaessa sekä  
5) kuljetettaessa ampujana toimivaa henkilöä metsästyksenjohtajan ennakkoon osoittamalle ampumapaikalle. 
 
Hakemuslomakkeella voi hakea lupaa kuljettaa metsästysasetta ja/tai metsästysjousta moottorikäyttöisellä 
ajoneuvolla maastossa suojuksessa, suojatussa tilassa tai tilassa, mistä se ei ole välittömästi käytettävissä 
metsästykseen, jos kuljetukseen on muu kuin edellä tarkoitettu hyväksyttävä peruste. 
 
 
Hakija hakee metsästyslain 35 §:n 5 momentin nojalla aseenkuljetuslupaa seuraavassa tarkoituksessa: 
 

 poromiehen aseenkuljetus (hakemuksen liitteenä oltava paliskunnan poroisännän lausunto) 
 

 
 muu peruste, mikä:       

 
 
Tarkempi selvitys ja hakemuksen perustelut esitetään oheisessa selvityksessä (sivu 2) tai erilli-
senä liitteenä. 
 
 
      
Paikka ja aika 
 
 
____________________________________________________________________________ 
Hakijan allekirjoitus 
 
      
Nimen selvennys 
 
 



 
Selvitys ja perustelut: 
 
Haettu lupa-aika:       
 
 
 
Alue, jolle lupaa haetaan:       
 
 
 
Jos haetaan kuljetusreitille, ilmoita kuljetusreitti (lähtöpaikka ja paikannimiä reitin varrelta ja 
määräpaikka, lisäksi reitistä tulee tehdä piirros karttaan):       
 
 
 
 
 
Tiedot kulkuneuvosta: 
 
Kulkuneuvon laji:       
 
Rekisterinumero:       
 
 
 
Tiedot kuljetettavasta aseesta / kuljetettavista aseista: 
 
Asetyyppi:                                       Kappalemäärä:       
 
Asetyyppi:                                       Kappalemäärä:       
 
Asetyyppi:                                       Kappalemäärä:       
 
 
 
Hakemuksen perustelut:       
 

 

 
 
 



OHJEITA 
 
Hakemuksen voi jättää Suomen riistakeskukselle 
vapaamuotoisena hakemuksena tai tätä lomaketta 
käyttäen. 
 
 
LAINSÄÄDÄNTÖÄ 
 
Metsästyslaki 
 
35 § Metsästysaseen ja metsästysjousen kuljet-
taminen 
 
Metsästysasetta tai metsästysjousta ei saa ilman 
luvallista tarkoitusta tai metsästysoikeuden haltijan 
suostumusta kuljettaa muutoin kuin lataamattoma-
na suojuksessa sellaisella alueella, jolla henkilöllä 
ei ole metsästysoikeutta tai metsästyslupaa. Tämä 
ei kuitenkaan koske metsästysalueeseen rajoittu-
vaa yleistä tietä. 
 
Metsästysaseen tai metsästysjousen on ilma-
aluksessa, maalla kulkevassa moottorikäyttöisessä 
ajoneuvossa sekä aluksessa ja veneessä mootto-
rin käydessä oltava lataamaton ja sijoitettuna suo-
jukseen tai suojattuun tilaan. Tämä ei kuitenkaan 
koske aseen kuljettamista merialueella 32 §:n 3 
momentissa tarkoitetussa tapauksessa. 
 
Metsästysaseen tai metsästysjousen kuljettaminen 
moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa on 
kielletty. Asetta saa kuitenkin kuljettaa maastossa 
virantoimituksessa oleva henkilö, jolle aseen mu-
kanaolo virantoimituksen laadusta johtuen on tar-
peen sekä suoritettaessa poliisin pyynnöstä virka- 
tai virka-aputehtävää. 
 
Edellä 3 momentissa säädetyn kiellon estämättä 
lataamatonta metsästysasetta tai metsästysjousta 
saa kuitenkin kuljettaa moottorikäyttöisellä ajoneu-
volla suojuksessa, suojatussa tilassa tai tilassa, 
mistä se ei ole välittömästi käytettävissä metsäs-
tykseen: 
1) jääpeitteisellä vesialueella; 
2) maastoliikennelain (1710/1995) 13 §:n mukai-
sella moottorikelkkailureitillä ja maastoon merkityllä 
kulku-uralla; 
3) siirryttäessä maastossa vakiintunutta kulku-uraa 
pitkin tieyhteyttä vailla olevalle majoituspaikalle, 
majoitusrakennukselle tai kiinteistölle; 
4) saalista noudettaessa, ja elävänä pyytävää 
loukkua tai jalkanarua koettaessa; sekä 
5) kuljetettaessa ampujana toimivaa henkilöä met-
sästyksenjohtajan ennakkoon osoittamalle ampu-
mapaikalle. 
 
Lisäksi Suomen riistakeskuksen myöntämällä lu-
valla saa kuljettaa metsästysasetta tai metsästys-
jousta moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa 

suojuksessa, suojatussa tilassa tai tilassa, mistä 
se ei ole välittömästi käytettävissä metsästykseen, 
jos kuljetukseen on muu kuin 4 momentissa sää-
detty hyväksyttävä peruste. Suomen riistakeskus 
voi asettaa päätöksessään aluetta sekä metsäs-
tysasetta koskevia tarkempia lupaehtoja. 
 
Suomen riistakeskus voi peruuttaa voimassaole-
van 5 momentin mukaisen luvan, jos luvan saaja 
rikkoo tämän lain tai sen nojalla annettuja sään-
nöksiä. Sama koskee olennaista lupaehtojen rik-
komista. Peruutetun luvan saajalle ei myönnetä 
samana metsästysvuonna uutta vastaavaa lupaa 
ennen kuin aiemman luvan peruuttaminen on lain-
voimaisesti ratkaistu tai peruuttaminen kumotaan. 
 
 
Suomen riistakeskukselle osoitettu lu-
pahakemus tulee lähettää 
 
joko postitse osoitteella: 
 

Suomen riistakeskus 
LH-kirjaamo 
Sompiontie 1 
00730 Helsinki 

 
tai sähköpostilla: 
 

lupahallinto.kirjaamo@riista.fi 
 
 


