
  

 

 

 

 

 

HIRVIELÄIMEN 

PYYNTILUPAHAKEMUS  
metsästyslain 8 §:n alueelle 

(valtion maita yli 1000 ha) 

 

 
Luvansaajan on oltava oikeustoimikelpoinen henkilö tai yhteisö. 
Jos lupaa haetaan rekisteröimättömälle seurueelle, hakijaksi on 
valittava henkilö, joka on metsästysoikeuden haltija tai jolla on 
metsästyslupa alueelle. Lisäksi hakijan on oltava sama kuin yh-
teyshenkilö. 
 
Yhteislupaa koskevassa hakemuksessa on nimettävä yhteislu-
van hallinnollinen haltija, jonka on oltava sama kuin yhteyshen-
kilö. 

 
 
      
Luvansaajan asiakasnumero (jos tiedossa) 

 
      
Luvansaajan nimi  
 
Luvansaajan tyyppi: 
 

 Rekisteröity yhdistys   
 Rekisteröimätön seurue  
 Yksityishenkilö 

 
 

 

 

 

 
      
Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään) 

 
      
Lähiosoite 

 
            
Postinumero ja -toimipaikka 

 
      
Yhteyshenkilön henkilötunnus tai metsästäjänumero  
 

      
Puhelin 

 
      
Sähköposti 
 
 

 

 

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 pyyntilupahaun yleisohjeet löytyvät Suomen riistakeskuksen verkkosivuilta 
https://riista.fi/metsastys/lomakkeet/pyyntilupalomakkeet/hirvielaimet/  

Ohjeet tulee lukea huolellisesti ennen hakemuksen tekemistä! 
Pyyntilupaa on haettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Suomen riistakeskukselta. Paperilla pyyntilupaa haettaessa hakijan on 
saatettava hakemus tiedoksi sille riistanhoitoyhdistykselle, jonka toimialueeseen pääosa lupahakemuksessa tarkoitetusta metsästys-
alueesta kuuluu. (metsästysasetus 8 §) 
 

 

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

 
Pyyntilupien 

määrä 

Kokonais- 

pinta-ala 

Hirvi       kpl       ha 

            kpl       ha 

 

 

Hakemusalue sijaitsee (kunnassa/ kunnissa):                                
 

Suomen riistakeskuksen merkinnät 

 
Saapunut Suomen riistakeskukseen: 
 
Pvm    /     20         
 
vastaanottajan kuittaus:    
 
_________________________ 
 
Rhy nro       
 
Päätös nro   _________________ 

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


 

 

 

 
 

Alue, jolle pyyntilupaa haetaan on esitettävä liitekartassa. 
Hakemukseen liitetään Metsähallituksen aluelupapäätösten ko-
piot. 
Oma riista –palveluun määritelty vuoden 2018 lupa-alueen tun-
nus tai Oma riistan karttatuloste korvaavat karttaliitteen. 
 

Jos kyseessä on yhteislupahakemus, osakasluettelo on esitet-

tävä erillisellä liitteellä . Osakasluettelosta on käytävä ilmi 
kaikkien osakkaiden hakemuksessa olevat yksityis- ja valtion-
maiden kokonaispinta-alat erikseen hehtaareina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ampujaluettelot on liitettävä hakemuksen liitteiksi. Lupa-
harkinnassa voidaan ottaa huomioon vain ne ampujat, joiden 
ampujatiedot ovat luetteloissa täydellisinä. 
 
Ampujaluetteloon tulee merkitä ainoastaan henkilöitä, joilla on 

ampumakoe voimassa tai vanhenee kuluvana metsästys-

vuonna. 
 
Pyyntilupahakemuksen ampujaluetteloon voidaan lisätä met-
sähallituksen aluelupien hakemusajan päättymisen jälkeen 
(31.1) ainoastaan metsästyslain 8§:n oikeuden omaavia paik-
kakuntalaisia ampujia. 
 
Ampujia, joilla on muu metsästysmahdollisuus, ja myös käytä-
vät sitä (kyllä/kyllä ampujat), ei oteta huomioon pyyntilupahar-
kinnassa, eikä heitä tarvitse merkitä ampujaluetteloon 
 
 
 
 
 
Vakuutan annetut tiedot oikeiksi sekä sen, että hakijalla on oikeus haettujen hirvieläinten metsästämiseen 
alueella, jolle pyyntilupia haetaan. 
 

               ,     /     20   
Paikka ja aika 
 
 
 
_______________________________________________ 
Hakijan allekirjoitus 
 

      
Nimenselvennys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELVITYS PINTA-ALASTA  

Onko kyseessä yhteislupa?  
kyllä        

ei      

Jos, yhteisluvan osakasseurojen 
määrä: 

      kpl 

  

Kokonaismaapinta-ala       ha 

Yksityismaiden maapinta-ala        ha 

Valtion alueiden  maapinta-ala       ha 

Metsähallituksen aluepäätösten 
numerot: 

      

SELVITYS AMPUJISTA  

 ampujia yhteensä:       kpl 

 paikkakuntalaisia (8§) ampujia       kpl 

 ulkopaikkakuntalaisia ampujia       kpl 

Kaikki ampujat: 

Ampujat, jotka eivät kuuluu 

muuhun pyyntilupaa hakevaan 
seuraan/seurueeseen 

      kpl 

Ampujat, jotka kuuluvat muu-
hun hirveä metsästävään seu-

raan/seurueeseen, mutta eivät 

metsästä siellä kaudella 2018. 

      kpl 

Ampujat, jotka kuuluvat muu-
hun hirveä metsästävään seu-

raan/seurueeseen, ja metsäs-

tävät siellä kaudella 2018. 

      kpl 

LIITTEET: 
1. Kartta hakemusalueesta (tarkemmat ohjeet yleisohjeessa! 
2. Ampujaluettelolomake 
3. Metsähallituksen aluelupa (ei tarvita, jos seurueessa on vain 

sellaisia henkilöitä, joiden kotipaikka on samassa metsästys-
lain 8§:n alueen kunnassa, johon pyyntilupaa haetaan). 

4. Yhteisluvan osakasluettelo (https://riista.fi/wp-
content/uploads/2018/03/Yhteislupasopimus-uusi-Suomen-
riistakeskus.docx) 

https://riista.fi/wp-content/uploads/2018/03/Yhteislupasopimus-uusi-Suomen-riistakeskus.docx
https://riista.fi/wp-content/uploads/2018/03/Yhteislupasopimus-uusi-Suomen-riistakeskus.docx
https://riista.fi/wp-content/uploads/2018/03/Yhteislupasopimus-uusi-Suomen-riistakeskus.docx


 

 

 

Perustelut hakemukselle: 

      

 

 



 

 

 

 

 

OHJEITA 
 
Hirvieläimen pyyntilupahaun yleisohjeet löyty-
vät Suomen riistakeskuksen verkkosivuilta 
https://riista.fi/metsastys/lomakkeet/pyyntilupal
omakkeet/hirvielaimet/  

Ohjeet tulee lukea huolellisesti ennen ha-

kemuksen tekemistä! 

 
 
Hirven, kuusipeuran, saksanhirven, japanin-
peuran, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran 
metsästykseen on oltava pyyntilupa. Hir-
vieläimen pyyntilupaa koskevat säännökset 
ovat metsästyslain (615/1993) 26–29 §:ssä ja 
metsästysasetuksen (666/1993) 6–9 §:ssä. 
 
Hakemus on tehtävä sähköisesti Oma riista-
palvelussa tai 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 metsästysoikeus haettujen 
hirvieläinten metsästämiseen alueella, jolle lu-
paa haetaan. Oikeus voi perustua alueen 
omistukseen (metsästyslaki 6 §), kuntalaisen 
oikeuteen metsästää valtion alueella (metsäs-
tyslaki 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 Suomen riistakes-
kukselta. Hakemus on saatettava tiedoksi sille 
riistanhoitoyhdistykselle, jonka toimialueeseen 
pääosa lupahakemuksessa tarkoitetusta met-
sästysalueesta kuuluu. Hirvieläimen pyyntilupa 
on voimassa metsästysvuoden 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 Utsjoen ja Enontekiön 
kuntien alueet) pyyntiluvat myönnetään pää-
sääntöisesti vain sellaisille hakijoille, joilla on 
vähintään 10 metsästäjää (ampumakoe oltava 
voimassa tai vanhenemassa kuluvana vuonna) 
ja jotka eivät metsästä muualla. Lisäksi näistä 
on oltava vähintään kuusi sellaista metsästä-
jää, joilla ei ole muuta mahdollisuutta metsäs-
tää hirveä. Edellä mainitut ampujasäännöt (ja 
ampujaluettelo) koskevat yhtä lailla metsästys-
lain 8 §:n oikeudella valtion maille hakevaa ha-
kijaa, riippumatta siitä, haluaako hakija itse ra-
jata hakemuksessa omaa 8 §:ään perustuvaa 
metsästysoikeuttaan. 

 
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. 

 
 
 

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

