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Hirvieläinten pyyntiluvan saajille 

Yksityiskohtaiset ohjeet pyyntilupaan liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista löytyy ”Hirvieläinten 

pyyntilupien hakeminen 2021” -ohjeesta osoitteessa https://riista.fi/metsastys/lupien-

haku/pyyntiluvat/hirvielaimet/  
 

1. Pyyntilupapäätös 

Pyyntilupapäätös ja tämä saate on syytä lukea huolella. Ohjeet muutoksenhakuun ovat 

lupapäätöksen liitteenä. Metsästyksenjohtajan on pidettävä lupapäätös tai sen jäljennös mukana 

metsästettäessä. 

2. Pyyntilupa-alue 

Metsästyksessä on noudatettava metsästyslain ja metsästysasetuksen säännöksiä. Hirvieläimen 

pyyntiluvan myöntäminen edellyttää, että luvan hakijalla on käytettävissään metsästykseen sopiva 

yhtenäinen alue, jonka maapinta-alan on oltava hirvenmetsästyksessä vähintään 1 000 hehtaaria ja 

muiden pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästyksessä vähintään 500 hehtaaria. Lisäksi luvan 

saajalla on oltava oikeus metsästää alueella päätöksessä tarkoitettua hirvieläintä.  

Pyyntilupa voidaan käyttää vain pyyntiluvassa rajatulla alueella 

Suomen riistakeskus ei missään vaiheessa korjaa tai muuta hakijan sähköisesti Oma riista -palveluun 

määrittelemää, ja pyyntilupahakemuksen yhteyteen liittämää seuran tai seurueen hirvieläimen 

pyyntialuekarttaa. Myöskään pyyntilupapäätöksessä mainitut mahdolliset pyyntilupien käyttö-

alueen rajaukset ja kiinteistöjen poistot eivät riistakeskuksen toimesta päivity Oma riista -palvelussa 

määritettyyn alueeseen. Hakijan tulee itse tehdä tarvittavat poistot ja muutokset päivittäessään 

aluetta Oma riista -palvelussa. Luvansaaja vastaa siitä, että metsästäjillä on käytettävissään pois 

rajatut alueet huomioiva pyyntialuekartta ja lisäksi siitä, että luvansaajalla on pyyntiluvassa 

rajatulle lupien käyttöalueelle voimassa oleva tosiasiallinen metsästysoikeus tai -lupa. 

3. Ilmoitus metsästyksenjohtajasta 

Hirvieläimen pyyntiluvan saajan on nimettävä jokaiselle pyyntiluvassa myönnetylle lajille 

metsästyksenjohtaja ja tarvittava määrä varajohtajia. Seuruemetsästyksessä on joko metsästyksen 

johtajan tai varajohtajan oltava läsnä.  

Ilmoitus metsästyksenjohtajista tehdään Oma riista -palvelussa (https://oma.riista.fi) ennen 

metsästyksen aloittamista jokaisesta pyyntiluvalla metsästettävästä lajista ja metsästysryhmästä 

https://riista.fi/metsastys/lupien-haku/pyyntiluvat/hirvielaimet/
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erikseen. Tieto metsästyksenjohtajasta välittyy sähköisesti riistanhoitoyhdistykselle vasta sitten kun 

ryhmälle on Oma riista -profiilissa seuran/seurueen yhteyshenkilön toimesta liitetty käytettävissä 

oleva pyyntilupa. 

Vaihtoehtoisesti ilmoituksen metsästyksenjohtajista voi tehdä lomakkeella 

riistanhoitoyhdistykselle. Lomake löytyy Suomen riistakeskuksen internetsivuilta osoitteesta 

https://riista.fi/metsastys/muut-lomakkeet/hirvijahdin-lomakkeet/. 

4. Saalisilmoitus 

Jokaisesta kaadetusta hirvieläimestä on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle seitsemän vuoro-

kauden kuluessa siitä, kun eläin on saatu saaliiksi. Suositeltavaa on tehdä saalisilmoitus Oma riista            

-palvelussa päivittäin jahdin jälkeen. Ohjeita saalisilmoituksen kirjaamiseen löytyy linkistä 

https://www.riistainfo.fi/oma-riista-ohjeet/oma-riista-palvelun-ohjeita/. 

Saalisilmoituksen voi myös lähettää lomakkeella seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun eläin on 

saatu saaliiksi. Ilmoituksessa on mainittava ampujan nimi ja metsästäjänumero, saaliiksi saatujen 

eläinten laji ja määrä, niiden sukupuoli, pyyntiajankohta, pyydystettyjen aikuisten hirvieläinten ja 

vasojen lukumäärä sekä pyyntipaikan koordinaatit. Saalisilmoituslomakkeita saat tulostettua Suomen 

riistakeskuksen internetsivuilta https://riista.fi/metsastys/saalisilmoitukset/hirvielainsaalis/. 

Ilmoitus lähetetään osoitteeseen Suomen riistakeskus, Lupahallintokirjaamo, Kuralankatu 2, 20540 

Turku tai sähköpostitse osoitteeseen saaliit@riista.fi. 

Pyyntiluvanvaraiset pienet hirvieläimet 

Pienten hirvieläinten (valkohäntäpeura, kuusipeura, metsäpeura) saaliit ilmoitetaan kuten 

hirvisaaliskin seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun eläin on saatu saaliiksi. Suositeltavaa on 

tehdä saalisilmoitus Oma riista -palvelussa päivittäin jahdin jälkeen. 

5. Havainnot 

Jokainen, myös saaliiksi saatu, hirvi tulisi kirjata erikseen hirvihavaintona. Ohjeita hirvihavaintojen 

kirjaamiseen Oma riistassa löytyy linkistä https://www.riistainfo.fi/oma-riista-ohjeet/oma-riista-

palvelun-ohjeita/. 

Siitä huolimatta, että saalisilmoitukset tehdään seitsemän vuorokauden kuluessa saaliin kaatamisesta, 

metsästyksen päätyttyä tulee ilmoittaa metsästyksen tulos (kts alla luku 6), sekä hirvitietokortilla 

kauden havainnot ja jäävän kannan arviot. Hirvitietokortti ja ohjeet löytyy osoitteesta 

https://riista.fi/metsastys/saalisilmoitukset/hirvielainsaalis/.  
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6. Luvan sulkeminen ja pyyntilupamaksu 

Luvan saajan on ilmoitettava Suomen riistakeskuksen vahvistamalla lomakkeella tai sähköisen 

palvelun kautta hirvieläimen pyyntiluvan nojalla tapahtuneen metsästyksen tuloksesta sekä 

maksettava pyyntilupamaksu. Ilmoitus ja maksu tulee suorittaa seitsemän vuorokauden kuluessa 

pyyntiluvassa mainittujen eläinten tultua pyydystetyiksi taikka, jos eläimiä on jäänyt pyydystämättä, 

seitsemän vuorokauden kuluessa rauhoitusajan alkamisesta. 

Oma riista -palvelussa kukin lupaosakas ilmoittaa lajikohtaisesti metsästyksen päättymisestä omalta 

osaltaan.  

Luvan saaja tai luvan hallinnollinen haltija sulkee luvan, kun kaikki lupaosakkaat ovat päättäneet 

metsästyksensä ja maksaa pyyntilupamaksun Oma riista -palvelussa. 

Mikäli Oma riista -palvelua ei käytetä, tulee pyyntilupamaksu maksaa maksulomakkeella sekä 

palauttaa täytetty hirvitietokortti. 

Pyyntilupamaksu maksetaan kaadettujen eläinten määrän perusteella. Maksun maksaa luvansaaja 

tai yhteisluvassa hallinnollinen haltija Oma riista -palvelussa luvan pääkäyttäjänäkymän kautta. 

Paperilla toimitetun päätöksen mukana tulleella pyyntilupamaksulomakkeella maksettaessa on 

ehdottomasti käytettävä oikeaa viitenumeroa, jonka perusteella maksut kohdistetaan oikeaan 

pyyntilupaan ja eläinlajiin. 

Hirvieläinten pyyntilupamaksut ovat seuraavat: 

Laji Aikuinen Vasa 

Hirvi 120 € 50 € 

Pienet hirvieläimet 17 € 8 € 

            Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta (616/1993) 4 § 

7. Uuden pyyntiluvan hakeminen (ihmisravinnoksi kelpaamaton saalis) 

Mikäli saaliiksi saatu hirvieläin on siten vahingoittunut tai sairas, että se on enemmän kuin puoliksi 

ihmisravinnoksi kelpaamaton eikä tämä ole johtunut pyyntiluvan saajasta, sen tilalle voidaan hakea 

metsästyslain 28 §:n perusteella uutta pyyntilupaa Suomen riistakeskukselta. Suomen riistakeskus 

myöntää luvansaajalle maksutta uuden pyyntiluvan edellä mainittujen edellytysten täyttyessä. 

Saaliin saanut lupaosakas kirjaa saaliin Oma riista -palvelussa ihmisravinnoksi kelpaamattomaksi. 

Uutta pyyntilupaa voi hakea ainoastaan lupapäätöksen saaja. Yhteisluvissa uuden pyyntiluvan hakee 

yhteisluvan hallinnollinen haltija, ei yksittäinen lupaosakas. Suomen riistakeskus suosittaa, että uutta 

pyyntilupaa haettaisiin sähköisesti luvan pääkäyttäjänäkymässä osoitteessa https://oma.riista.fi.  

https://oma.riista.fi/
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Hakemuksen liitteeksi voi laittaa eläinlääkärin tai riistanhoitoyhdistyksen lausunnon (tarkastus 

tehdään paikan päällä, jolloin koko ruho ja kaikki sisäelimet oltava nähtävillä). Lisäksi hakemukseen 

on hyvä lisätä sairaasta eläimestä otettuja valokuvia, joista käy selkeästi ilmi hakemuksen peruste. 

Jos uutta pyyntilupaa haetaan kirjallisesti, hakemuslomake löytyy Suomen riistakeskuksen 

internetsivuilta osoitteesta: https://riista.fi/metsastys/lupien-haku/pyyntiluvat/hirvielaimet/.  

8. Lomakkeiden jakelusta 

Lomakkeita löytyy tämän ohjeen linkkien mukaisesti Suomen riistakeskuksen verkkosivuilta. 

Lomakkeita tai paperimuotoisen pyyntilupamaksun laskun voi tarvittaessa pyytää myös Suomen 

riistakeskuksen lupahallintokirjaamosta sähköpostitse osoitteesta lupahallinto.kirjaamo@riista.fi.  

https://riista.fi/metsastys/lupien-haku/pyyntiluvat/hirvielaimet/
mailto:lupahallinto.kirjaamo@riista.fi

