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Hakijan nimi (jos yksityishenkilö, oltava sama 

kuin yhteyshenkilö) 

      

Yhteyshenkilö 

(jolle päätös lähetetään): 

      

Henkilötunnus tai metsästäjänumero 

      

Y-tunnus (jos hakijana yritys tai yhteisö) 

      

Lähiosoite 

      

Postinumero ja -toimipaikka 

      

Sähköpostiosoite 

      

Puhelinnumero 

      

 

 
 

Hakemus metsästysaseen tai metsästysjousen kuljettamiseen               

moottoriajoneuvolla maastossa 

 

Metsästysaseen tai metsästysjousen kuljettaminen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa on 

kielletty. Asetta saa kuitenkin kuljettaa maastossa virantoimituksessa oleva henkilö, jolle aseen muka-

naolo virantoimituksen laadusta johtuen on tarpeen sekä suoritettaessa poliisin pyynnöstä virka- tai 

virka-aputehtävää.  

 

Lataamatonta metsästysasetta tai metsästysjousta saa kuitenkin kuljettaa moottorikäyttöisellä ajoneu-

volla suojuksessa, suojatussa tilassa tai tilassa, mistä se ei ole välittömästi käytettävissä metsästykseen: 

1) jääpeitteisellä vesialueella; 

2) maastoliikennelain (1710/1995) 13 §:n mukaisella 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 metsästyksenjohtajan ennakkoon osoittamalle ampuma-

paikalle. 

 

Suomen riistakeskuksen myöntämällä luvalla saa kuljettaa metsästysasetta tai metsästysjousta moot-

torikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa suojuksessa, suojatussa tilassa tai tilassa, mistä se ei ole välittö-

mästi käytettävissä metsästykseen, jos kuljetukseen on muu kuin metsästyslain 35 §:n 4 momentissa 

säädetty hyväksyttävä peruste. Suomen riistakeskus voi asettaa päätöksessään aluetta sekä metsästys-

asetta koskevia tarkempia lupaehtoja. 

Lupaa voi hakea sähköisessä Oma riista -palvelussa.  

Hakemus jätetään yksityishenkilön näkymästä, Luvat-valikosta.  

Oma riista -palvelu löytyy verkko-osoitteesta: https://oma.riista.fi/ 

https://oma.riista.fi/


Haettava lupa-aika (max. 5 vuotta):       

 

Peruste 

 

 poromiehen aseenkuljetus (edellyttää paliskunnan poroisännän an-

tamaa lausuntoa liitettäväksi hakemukseen) 

 

 muu peruste, mikä:       

 

 

 

 

Hakemusalue  

Voit liittää alueesta kartan tai kuvata alueen sanallisesti. Jos lupaa haetaan poronhoitotöiden perus-

teella, tulee hakemusalue määritellä paliskunnittain. Mikäli hakemus koskee vain osaa paliskunnan 

alueesta, tulee hakemukseen liittää karttaliite hakemusalueesta. Jos lupaa haetaan kuljetusreitille, il-

moita kuljetusreitti (lähtöpaikka, paikannimiä reitin varrelta ja määräpaikka sekä piirros reitistä kart-

taan). 

      

 

 

Kulkuneuvo 

Merkitse ne ajoneuvot, joita hakemus koskee. 

 

 moottorikelkka 

 

 mönkijä 

 

 auto 

 

 muu, mikä:       

 

 

 

 

 



 

Kuljetettava ase 

Merkitse asetyyppi, jota hakemus koskee. Lupa myönnetään pääsääntöisesti vain metsästysaseelle, 

joka täyttää metsästysasetuksen 16 a §:n 2 momentin 2 kohdassa säädetyt vaatimukset. 

 

 kivääri 

 

 haulikko 

 

 metsästysjousi 

 

 muu, mikä:       

 

 

Perustelut 

Perustele luvan tarve. 

      

 

 

Liitteet  

Hakemukseen liitettävät lausunnot ja muut mahdolliset selvitykset.  

      

 

 

 



Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. 

 

Paikka ja aika 

 

__________________________________________________________________ 

Hakijan allekirjoitus 

 

      

Nimen selvennys 

 

OHJEITA 

Hakemuksen voi jättää Suomen riistakeskukselle vapaamuotoisena hakemuksena tai tätä lomaketta 

käyttäen. 

Haettaessa lupaa poronhoitotöitä varten hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa paliskunnan po-

roisännän lausunto aseenkuljetustarpeesta poronhoitotöissä. Mikäli hakemusalue käsittää myös 

naapuripaliskuntien alueita, Suomen riistakeskus toimittaa lausuntopyynnön naapuripaliskuntiin, jos 

hakemuksen liitteenä ei ole toimitettu lausuntoja naapuripaliskunnista. 

Suomen riistakeskus voi peruuttaa voimassa olevan luvan, jos luvan saaja rikkoo metsästyslain tai 

sen nojalla annettuja säännöksiä. Sama koskee olennaista lupaehtojen rikkomista. Peruutetun luvan 

saajalle ei myönnetä samana metsästysvuonna uutta vastaavaa lupaa ennen kuin aiemman luvan pe-

ruuttaminen on lainvoimaisesti ratkaistu tai peruuttaminen kumotaan. 

 

Suomen riistakeskukselle osoitettu lupahakemus lähetetään 

postitse osoitteella:   sähköpostitse:  

Suomen riistakeskus   lupahallinto.kirjaamo@riista.fi 

LH-kirjaamo 

Sompiontie 1 

00730 Helsinki 

 

Henkilötietoja tai salassa pidettäviä tietoja sisältävän hakemuksen voit lähettää myös Turvapostilla osoit-

teesta https://www.turvaposti.fi/viesti/lupahallinto.kirjaamo@riista.fi. Varaa tällöin täytetty hakemus ja hake-

muksen liitteet sähköisinä koneellesi valmiiksi ennen hakemuksen jättämistä. Viestisi toimitetaan vastaanot-

tajalle vasta kun olet vahvistanut verkkosivulla tehdyn lähetyksen myös antamastasi sähköpostiosoitteesta. 

Jos vahvistusviesti ei löydy sähköpostisi saapuneet-kansiosta, tarkista myös roskaposti-kansio. 

https://www.turvaposti.fi/viesti/lupahallinto.kirjaamo@riista.fi

