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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 

      

 

 
 

Poikkeuslupahakemus liikuntarajoitteiselle 

 

Metsästyslain 41 §:n 3 momentissa tarkoitettu poikkeuslupa metsästyslain 32 §:n 2 momentissa kiel-

lettyyn moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttöön ja 35 §:n 3 momentissa kiellettyyn metsästysaseen 

kuljettamiseen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa voidaan myöntää sille, joka esittää luotet-

tavan lääketieteellisen selvityksen liikuntarajoitteisuudestaan ja siitä, että hän pystyy metsästämään 

metsästyslain 20 §:n 3 momentissa säädetyllä tavalla eli aiheuttamatta vaaraa tai vahinkoa ihmiselle tai 

toisen omaisuudelle. 

 

Haettava lupa-aika:       

Poikkeuslupa on voimassa enintään viisi vuotta. 

 

Hakija hakee poikkeuslupaa 

 

 metsästyslain 32 §:n 2 momentissa kiellettyyn moottorikäyttöisen 

ajoneuvon käyttöön (ampuminen moottorikäyttöisestä ajoneu-

vosta, sen suojasta tai välittömästi pysäyttämisen jälkeen sataa 

metriä lähempänä ajoneuvoa) 

 

 metsästyslain 35 §:n 3 momentissa kiellettyyn metsästysaseen kul-

jettamiseen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa 

 

 

 

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/


 

 

Kulkuneuvo 

Merkitse ne ajoneuvot, joita hakemus koskee. 

 

 moottorikelkka 

 

 mönkijä 

 

 auto 

 

 muu, mikä:       

 

Miksi ajoneuvo on tarpeen metsästyksessä? 

      

 

 

Metsästysmuoto 

Merkitse vähintään yksi. 

 

 pienriistan metsästys 

 

 hirvieläinten metsästys 

 

 suurpetojen metsästys 

 

 muu, mikä:       

 

 

Perustelut 

Perustele luvan tarve. Ilmoita myös pysyvän tai pitkäaikaisen liikuntarajoitteen syy ja kesto. 

      

 



 

 

Liitteet  

 

Hakemuksen liitteeksi vaaditaan luotettava lääketieteellinen selvitys hakijan liikuntarajoitteisuu-

desta ja siitä, että hän pystyy metsästämään metsästyslain 20 §:n 3 momentissa säädetyllä tavalla. 

Tällaisena selvityksenä pidetään ajantasaista lääkärin antamaa lausuntoa. 

 

Lääkärinlausunnosta tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 

1. Liikuntarajoitteen syy ja vakavuus (liikuntakyky maastossa ja mahdollisesti tarvittavat apuvä-

lineet) 

2. Arvio liikuntarajoitteen kestosta (voiko liikuntarajoite poistua tai voiko liikuntarajoite estää 

turvallisen metsästämisen tulevaisuudessa) 

3. Arvio siitä, pystyykö hakija liikuntarajoitteestaan huolimatta metsästämään metsästyslain 20 

§:ssä tarkoitetulla tavalla siten, että metsästyksestä ei aiheudu vaaraa tai vahinkoa ihmiselle 

tai toisen omaisuudelle. 

 

 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. 

 

Paikka ja aika 

 

__________________________________________________________________ 

Hakijan allekirjoitus 

 

      

Nimen selvennys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OHJEITA 

 

Hakemuksen voi jättää Suomen riistakeskukselle vapaamuotoisena hakemuksena tai tätä lomaketta 

käyttäen. 

Lupa voidaan myöntää silloin, kun kyseessä on pysyvä tai pitkäaikainen vakava liikuntarajoite. Tällai-

sia ovat esimerkiksi alaraajojen halvaukset tai vastaavat vammat tai sairaudet, jotka estävät tai voi-

makkaasti rajoittavat liikkumista ilman apuvälineitä. Ensisijaisesti liikuntarajoitteet tulee ottaa huo-

mioon metsästysjärjestelyissä esimerkiksi passipaikan valinnassa. 

 

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

