
Sähköinen hirvieläinten lupahaku 2018 – ohje luvanhakijalle  

 

Ennen sähköisen hakemuksen aloittamista, lue huolellisesti hirvieläinten pyyntiluvan hakemisen perusohjeet 

https://riista.fi/metsastys/lomakkeet/pyyntilupalomakkeet/hirvielaimet/. Sivuilla on myös erillinen ohje metsästyslain 

8 §:n alueelle haettaessa. Hae hirvieläinten pyyntilupaa Oma riista -palvelussa https://oma.riista.fi/ 3.4.2018 alkaen.   

 

- Voit luoda lupahakemuksen kun Oma riista –yhteyshenkilö on määritellyt seuran alueen vuodelle 2018  

- Syötä tarvittavat tiedot, seuran alueen tunnukset ja mahdolliset ML 8 §:n alueen liitteet ampujista ja 

aluelupapäätöksestä 

- Lähetä hakemus 30.4.2018 mennessä 

 

1. Kirjaudu Oma riista -palveluun Yksityishenkilönä. 

 
 

 

2. LUVAT -näkymässä valitse Luo uusi 

lupahakemus. 

 
 

 

3. Luo uusi hakemus. Hakemus tallentuu 

luonnokseksi sivuilla eteenpäin siirryttäessä. 

 
 

 

4. Muokkaa tarvittaessa hakemuksen nimeä.  

 

5. Lue infoteksti huolellisesti ja Valitse luvanhakija. 

 
 

 

6. Valitse luvanhakija hyväksymiesi jäsenkutsujen 

perusteella tulleista vaihtoehdoista. 

Rekisteröityneelle yhdistykselle tai seurueelle 

lupaa hakevalla tulee olla yhteyshenkilön 

tehtävä Oma riista -palvelussa.

 
 

 

7. Esimerkissä lupaa hakee rekisteröitynyt yhdistys ja 

luvan yhteyshenkilönä toimii palveluun kirjautunut 

seuran sääntöjen mukainen nimenkirjoittaja.  

 
 

 

https://riista.fi/metsastys/lomakkeet/pyyntilupalomakkeet/hirvielaimet/
https://oma.riista.fi/


8. Valitse haettavat eläinlajit ja -määrät. Perustele 

hakemus tarvittaessa eläinlajeittain. Eläinlajeja voi 

valita useamman, jos hakemusalue on sama. 

 
 

 

9. Osakkaat -näkymässä Lisää alue. 

  
 

 

10. Lisää ensin seurasi yhteyshenkilön Oma riistaan 

vuodelle 2018 tallentama alue väkäsistä. 

Hyväksy. 

 

11. Lisää yhteisluvan muiden osakkaiden alueet 

vuoden 2018 aluetunnuksilla (ks. kuvan 10. 

alaosa). Rastista voit poistaa virheellisen alueen. 

 
 

 

12.  Hakemusalue -näkymässä tarkista pinta-alat ja 

hakemuskartta. Hakemusaluetta voit tarkastella 

myös lupaosakkaittain (yhteislupa). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.  Lisää tarvittaessa hakemuksen Muut liitteet 

väkästä klikkaamalla. Syötä ladattava tiedosto -

laatikkoa klikkaamalla pääset hakemaan liitteen 

tiedostoistasi.  

 
 

 

14.  ML 8 §:n alueen hakemuksessa klikkaa Tuo 

metsähallituksen aluelupa ja ampumaluettelo -

painiketta. Vaihtoehtoisesti avaa väkäsestä 

Aluelupa ML 8 § ja Ampujaluettelot ML 8 § ja 

lisää ko. liitteet koneeltasi. 

 
 

 

15.  Jos klikkasit Tuo metsähallituksen aluelupa ja 

ampumaluettelo -painiketta, lisää alueluvan 

hakemus- ja päätösnumero. 

 
 

 

 

 

16. ML 8 §:n alueen hakemuksessa lisää 

ampujaluettelon mukaiset ampujien määrät. 

 
 

 

17. Hakemuksen lähettäminen -näkymässä tarkista 

hakemuksen tiedot väkäsistä avaamalla. Valitse 

lupapäätöksen toimittamistapa. Lisää tarvittaessa 

sähköpostiosoite, mihin haluat päätöksen lähettää 

tiedoksi. Keskeytä -painikkeella voit tallentaa 

hakemuksen luonnoksena ja palata käsittelemään 

sitä myöhemmin Luvat -näkymässä. Lähetä 

hakemus 30.4.2018 mennessä. Hakemusta ei voi 

enää muokata kun se on lähetetty. Hakemuksen 

tiedot lähetetään luvanhakijan sähköpostiin. 

 

Oma riista -neuvonta arkisin 12.00 – 

16.00 puh. 029 431 2111,  

sähköposti oma@riista.fi 

 


