
Metsähallituksen  toimipaikka ja viranomaista edustava   henkilö (ks. liite)

Hirvieläinten metsästysoikeushakemus Metsähallituksen alueelle vuonna 2023

8. Haettava alue / vaihtoehtoinen alue

Ensimmäiseksi tärkein alue

Numero:   Nimi:

Toiseksi tärkein alue

Numero:   Nimi:

Jos metsästysoikeutta ei voida 
myöntää kummallekaan näistä 
alueista, suostuuko hakija siihen, että 
metsästysoikeus voidaan myöntää 
Metsähallituksen osoittamalle ja hakijan 
hyväksymälle muulle alueelle?

Suostun   En suostu

9. Haen lisäksi metsästysoikeutta alle 1000 hehtaarin valtion alueille, jotka kytkeytyvät omiin metsästysalueisiin

Kyllä  Ei

Jos haet, kirjoita Oma riista -palvelussa muodostetun metsästysalueesi 10-merkkinen tunnus tähän:
Vaihtoehtoisesti liitä hakemukseesi kartta haetuista lisäalueista ja omista metsästysalueistasi.

Haettujen, alle 1000 hehtaarin alueiden maapinta-ala yhteensä: hehtaaria (kohdat 8 ja 9 yhteensä)

10. Haettavan yhtenäisen alueen pinta-ala yhteensä: hehtaaria

11. Hakijan käytössä olevat muut hirvenmetsästysmaat, jotka eivät 
liity välittömästi Metsähallituksen maihin 

hehtaaria (osoita kartalla)

12. Hakijan käytössä olevat muut hirvenmetsästysmaat, jotka 
liittyvät välittömästi Metsähallituksen maihin

hehtaaria (osoita kartalla)

13. Haen maastoliikennelupaa hirvisaaliin noutamiseen 
ampujaluettelossa mainituille henkilöille (voidaan myöntää 
vain osalle lupa-alueita)

Mainitut muut alueet eivät yksinään täytä / täyttävät 
yksinään metsästyslain vaatimukset pyyntiluvan saamiseksi

Eivät yksinään täytä   Täyttävät yksinään

Mainitut muut alueet eivät yksinään täytä / täyttävät 
yksinään metsästyslain vaatimukset pyyntiluvan saamiseksi

Eivät yksinään täytä   Täyttävät yksinään

Hinta 50 €
Hinta 0 €, lupa koskee vain ampujaluettelossa 
mainittuja paikkakuntalaisia

Päiväys ja allekirjoitus

Paikka Aika Allekirjoitus ja nimen selvennys
/ 2023

1. Hakijan sukunimi ja etunimi

2. Lähiosoite       3. Postinumero ja toimipaikka

4. Puhelinnumero      5. Sähköpostiosoite

6. Metsästäjänumero      7. Metsästysseura (vain rekisteröityneet yhdistykset täyttävät)

ERÄLUVAT.FI



Hakuaika 1.1.- 31.1.2023 klo 16.00
Hirvenmetsästyksen aluelupia haetaan joko sähköisesti 
osoitteessa https://lupahaku.eraluvat.fi tai kirjallisesti 
Metsähallitukselta. Asiakirjan jättämisessä noudatetaan 
hallintolain 18 §:n mukaisia säännöksiä. 

Ampujalista
 · Hakemukseen liitetään metsästysasetuksen 

6 § mukaisesti ilmoitus ampujina 
hirvenmetsästykseen osallistuvista ja heidän 
muista hirvenmetsästysmahdollisuuksistaan (alla 
ampujalista). Sama henkilö voi olla mukana ja 
huomioidaan vain yhdessä ampujaluettelossa.

 · Aluelupahakemuksen viimeisen jättöpäivän 
(31.1.2023) jälkeen ampujalistaa voi vielä täydentää 
vaillinaiseksi jääneiden ja puuttuvien tietojen 
(kotipaikkakunta ja yhteystiedot) osalta. Ampujia ei 
voi enää lisätä.

 · Aluepäätöksiä tehtäessä ampujiksi lasketaan 
ne, joilla on voimassa oleva tai kuluvana vuonna 
vanheneva ampumakoetodistus. Mikäli tämä 
vaatimus ei täyty, henkilö voi olla mukana 
hakemuksen ampujaluettelossa, mutta häntä ei 
huomioida hakijoiden välisessä vertailussa. 

 · Hakijan on henkilökohtaisesti varmistettava 
aluelupaa hakiessaan, että ampujalistassa olevat 
henkilöt ovat lupautuneet osallistumaan ampujina 
hirvenmetsästykseen hakijan hirviseurueessa 
tulevana syksynä.

 · Metsähallitus valvoo hakemuksessa 
annettujen tietojen oikeellisuutta yhteistyössä 
Suomen riistakeskuksen, riistanhoito- ja 
metsästysyhdistysten kanssa. Virheellisten 
tietojen antaminen voi johtaa hakemuksen 
hylkäämiseen tai jo myönnetyn luvan perumiseen. 
Tahallisesti virheellisten tietojen antaminen 
viranomaiselle on rangaistava teko (Rikoslain 16. 
luku 8 §). Tarvittaessa Metsähallitus saattaa asian 
poliisitutkintaan.

Hakijoiden vertailu
 · Hakijoiden vertailu tapahtuu ilmoitetun 

ampujaluettelon perusteella. Hakemusten 
keskinäisessä vertailussa ratkaisee ensisijaisesti 
sellaisten ampujien määrä, joilla ei ole muutoin 
kohtuullista metsästysmahdollisuutta (metsästyslaki 
46 §) sekä haetun alueen ja hakijan aikaisempi 
lupapäätöshistoria (mm. metsästysoikeuden 
vuorottelu). Ampujalla katsotaan olevan muu 
hirven metsästysmahdollisuus, mikäli hän kuuluu 
jäsenenä muuhun sellaiseen metsästysseuraan 
tai sellaiseen rekisteröitymättömään 
seurueeseen, joka hakee hirven pyyntilupaa 
Suomen riistakeskukselta (ampujaluettelon 
1. kysymys). Ampujan oma ilmoitus olemassa 
olevan metsästysmahdollisuutensa käyttämättä 
jättämisestä ei siis tee hänestä muuta 
metsästysmahdollisuutta vailla olevaksi. Mikäli 
henkilöllä ei ole mahdollisuutta metsästää hirveä 
omassa metsästysseurassa, joka kuitenkin hakee 
hirvenpyyntilupia, tulee asia osoittaa seuran 

(yhdistyksen) säännöillä hakemuksia käsittelevälle 
eräsuunnittelijalle.

 · Etusijalle voidaan asettaa myös hakemukset, 
joiden perustana on yksityismaiden liittäminen 
valtion maihin. Tällöin tavoitteena on aikaansaada 
yhtenäinen ja hirvenmetsästykseen soveltuva alue 
sekä vähentää yksityismetsien hirvivahinkoja.

 · Hakemuksen asemaa heikentää oleellisesti se, jos 
joku ampujalistalla olevista ampujista metsästää 
samana vuonna hirveä myös muussa seurassa/
seurueessa. Tällaisessa hakemuksessa tulisi olla 
huomattavasti enemmän muuta mahdollisuutta 
vailla olevia ampujia kuin vertailun kohteena 
olevassa hakemuksessa, jossa ampujina ei ole 
yhtään muualla hirveä metsästävää ampujaa. 
Muualla hirveä metsästäviä henkilöitä suositellaan 
osallistumaan metsästykseen lyhytaikaisilla 
päiväluvilla.

 · Jos hakemuksessa on henkilöitä, jotka kuuluvat 
jäsenenä muuhun hirveä metsästävään seuraan tai 
seurueeseen, mutta eivät kuitenkaan metsästä siinä, 
ei tämä vaikuta päätöksenteon perusteisiin.

 
Metsästysoikeus ja sen luovuttaminen edelleen; 
yhteislupaan liittyminen
 · Metsähallitus pidättää oikeuden rajata 

Metsähallituksen aluetta metsästysjärjestelyjen 
niin vaatiessa. Myönteisen päätöksen tehdessään 
Metsähallitus voi myöntää metsästysoikeuden 
hakijan vaihtoehtoisena esittämälle alueelle, mikäli 
metsästysoikeutta ei ole voitu myöntää ensisijaisesti 
haetulle alueelle.

 · Jos metsästysoikeutta ei voida myöntää hakijan 
esittämälle alueelle/esittämille alueille, ja jos hakija 
on antanut suostumuksensa, voi Metsähallitus 
myöntää metsästysoikeuden osoittamalleen muulle 
alueelle.

 · Metsähallituksen eräsuunnittelija päättää, saako 
alueluvan saaja liittyä yhteislupaan. Yhteisluvan 
osalliset päättävät pyyntilupien jaosta osakkaiden 
kesken. Alueluvan haltija voi antaa suullisen luvan 
yhteisluvan osakkaalle haavoittuneen hirven 
jäljittämiseen ja lopettamiseen lupa-alueellaan. 
Varsinaista metsästysoikeutta valtion alueella saa 
käyttää kuitenkin vain se seurue, joka on saanut 
alueluvan, eivät muut yhteisluvan osakkaat (ei koske 
metsästyslain 8 § mukaista aluetta).

 · Luvan saajalla ei ole oikeutta luovuttaa 
edelleen metsästysoikeutta, vaan oikeus 
päättää metsästysoikeuden käyttämisestä säilyy 
Metsähallituksella. Antaessaan metsästysoikeuden 
Metsähallitus osoittaa sen vain hakijan seuran/
seurueen käyttöön. 

Maastoliikennelupa
Maastoliikennelupa hirvisaaliin noutamiseen voidaan 
myöntää vain osalle lupa-alueita lukuun ottamatta 
niillä mahdollisesti sijaitsevia luonnonsuojelualueita. 
Maastoliikennelupaa haetaan samanaikaisesti 
hirven aluelupahakemuksen kanssa. Jos hakijalle ei 
myönnetä hirvenmetsästyksen aluelupaa, jätetään 
maastoliikennelupahakemus käsittelemättä.

https://lupahaku.eraluvat.fi


Lyhytaikaiset metsästysvieraat ja avustavat 
koiranohjaajat
Ampujaluettelossa ilmoitettujen metsästäjien 
lisäksi metsästysluvan saaneiden hakijoiden on 
mahdollista tuoda syksyn jahteihin (lukuun ottamatta 
syyskuun hirvenpyyntijaksoa Lapissa, Taivalkoskella 
ja Kuusamossa) lyhytaikaisia metsästysvieraita 
henkilökohtaista vuorokausilupaa (15 €) vastaan 
(myynti lupahakujärjestelmän tai eräluvat sovelluksen 
kautta). Vierasluvalla metsästävän mukana 
metsästystapahtumassa on oltava aina seurueen 
metsästyksen johtaja tai varajohtaja. Koiranohjaaja, 
joka osallistuu seurueen metsästystapahtumaan ilman 
asetta ei tarvitse vieraslupaa. 

Ulkomaalaiset hakijat aluelupahakemuksessa
Metsähallitus suosittelee, että valtion lupa-alueilla 
hirvenmetsästykseen osallistuvat ulkomaalaiset 
metsästäjät käyttävät ensisijaisesti syksyllä tarjolla 
olevia päivälupia. Mikäli ulkomaalainen henkilö 
halutaan kuitenkin ilmoittaa jo hirvenmetsästyksen 
aluelupahakemuksessa ampujana, vaaditaan häneltä 
suomalainen ampumakoetodistus ja riistanhoitomaksun 
suorittaminen (metsästäjänumero), jotta hänet voidaan 
aluelupapäätöstä tehtäessä lukea hakijaseurueen 
hyväksi. Kopio ampumakoetodistuksesta tulee 
toimittaa hirvialuehaun päättymiseen mennessä sille 
eräsuunnittelijalle, joka käsittelee haettua aluetta 
koskevat aluelupahakemukset.
 
Metsästyslain (615/1993) 8 §:n mukaisella alueella 
huomioitavia seikkoja
 · Kuuluakseen Metsähallituksen tekemään 

viranomaispäätökseen paikkakuntalaisen 
metsästäjän on oltava mukana 31.1.2023 mennessä 
Metsähallitukselle jätetyssä aluelupahakemuksessa. 
Alueluvan saanut hakee hirvieläinten pyyntilupaa 
Suomen riistakeskukselta 2.5.2023 mennessä. 
Pyyntilupahakemus on lisäksi saatettava tiedoksi 
sille riistanhoitoyhdistykselle, jonka toimialueeseen 
pääosa lupahakemuksessa tarkoitetusta 
metsästysalueesta kuuluu (Metsästysasetus 8 §).

 · Suomen riistakeskus suosittelee, että myös 
metsästyslain 8 §:n oikeudella pyyntilupaa hakevat 
henkilöt hakevat alueluvan ensin Metsähallitukselta, 
koska jo aluelupia käsitellessä on syytä tietää 
tulevat pyyntiluvan hakijat. Tietoa hyödynnetään 
lisäksi seurueiden sijoittelussa lisäten näin 
metsästyksen turvallisuutta.

 · Metsästyslain 8 §:n alueella (pois lukien Utsjoen 
ja Enontekiön kuntien alueet) metsästysoikeus 
myönnetään pääsääntöisesti vain niille 
hirviseurueille, joissa on vähintään 10 metsästäjää 
(ampumakoe oltava voimassa tai vanhenemassa 
kuluvana vuonna), jotka eivät metsästä muualla. 
Lisäksi näistä on oltava vähintään kuusi metsästäjää, 
joilla ei ole muuta mahdollisuutta metsästää 
hirveä. Pääsäännöstä voidaan poiketa lähinnä 
vain tapauksissa, missä alueelle ei ole ollut muita 
hakijoita.

 · Suomen riistakeskuksen Oulun ja Kainuun 
aluetoimistojen alueille jokainen seura/seurue 
hakee hirvieläinten metsästysoikeutta valtion 
maille itsenäisesti (ei yhteislupana). Riistakeskuksen 
Lapin alueella Metsähallituksen aluelupaa voidaan 
edelleen hakea yhteislupana.

 · Mikäli alueluvan mukaisella alueella tulee 
metsästämään sellaisia paikkakuntalaisia, joita ei ole 
ilmoitettu ampujaluettelossa, alueluvansaajan on 
tehtävä heistä ilmoitus Metsähallitukselle.

 · Aluelupahaussa ilmoitetun ampujan/ampujien 
poistamisesta pyyntilupahakemuksesta on 
ilmoitettava aluelupapäätöksen tehneelle 
Metsähallituksen eräsuunnittelijalle. 
Aluelupahakemuksessa ilmoitettua ampujaa ei voi 
aluelupapäätöksen jälkeen siirtää jonkun muun 
seuran tai seurueen pyyntilupahakemukseen. 

Lisätietoja ja haettavien alueiden kartat: 
www.eraluvat.fi.

http://www.eraluvat.fi


LIITE: Hirvieläinten metsästysoikeushakemusten palautusosoitteet ja tiedustelut
Aluemäärittely perustuu Suomen riistakeskuksen aluejakoon.
 
Lappi: Enontekiö, Inari, Utsjoki
Lisätiedot: Janne Mustikkamaa, puh 0206 39 7084 ja Aki Kiiskinen, puh 0206 39 7063 
Hakemukset osoitteella: Metsähallitus, Aki Kiiskinen, PL 8016, 96101 Rovaniemi 

Lappi: Kittilä, Kolari, Muonio, Pello, Ylitornio, Tornio
Lisätiedot: Aki Kiiskinen, puh 0206 39 7063 
Hakemukset osoitteella: Metsähallitus, Aki Kiiskinen, PL 8016, 96101 Rovaniemi

Lappi: Simo, Ranua, Tervola, Keminmaa, Posio
Lisätiedot: Nilla Aikio, puh 0206 39 7629 
Hakemukset osoitteella: Metsähallitus, Nilla Aikio, PL 8016, 96101 Rovaniemi

Lappi: Kemijärvi, Pelkosenniemi, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä
Lisätiedot: Pasi Kamula, puh 0206 39 7691 ja Aki Kiiskinen, puh 0206 39 7063 
Hakemukset osoitteella: Metsähallitus, Aki Kiiskinen, PL 8016, 96101 Rovaniemi

Oulu: Ii, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Sievi, Utajärvi, Vaala
Lisätiedot: Mikko Rautiainen, puh 0206 39 6001 
Hakemukset osoitteella: Metsähallitus, Mikko Rautiainen, PL 81, 90101 Oulu.

Oulu: Kuusamo ja Taivalkoski
Lisätiedot: Timo Eskola, puh 0206 39 6523 
Hakemukset osoitteella: Metsähallitus, Timo Eskola, Karhukunnaantie 2, 93100 Pudasjärvi

Kainuu: Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Sotkamo
Lisätiedot: Heikki Väyrynen, puh 0206 39 6355 
Hakemukset osoitteella: Metsähallitus, Heikki Väyrynen, Satamakatu 3, 87100 Kajaani

Kainuu: Hyrynsalmi, Ristijärvi, Puolanka, Suomussalmi
Lisätiedot: Heikki Väyrynen, puh 0206 39 6355 ja Matti Kela, puh 0206 39 6482 
Hakemukset osoitteella: Metsähallitus, Matti Kela, Syväyksenkatu 22, 89600 Suomussalmi

Pohjois-Savo: Leppävirta, Rautavaara, Sonkajärvi 
Pohjois-Karjala: Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Lieksa, Nurmes, Heinävesi 
Etelä-Savo: Joroinen, Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna, Sulkava
Lisätiedustelut: Samuli Karppinen, puh. 0206 39 5326 
Hakemukset osoitteella: Metsähallitus, Samuli Karppinen, Kauppakatu 32, 40100 Jyväskylä

Pohjanmaa: Alajärvi, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Soini, Vimpeli, Ähtäri 
Keski-Suomi: Karstula, Kyyjärvi, Multia, Saarijärvi, Viitasaari, Pihtipudas
Lisätiedustelut: Timo Ruuska, puh. 0206 39 4136 
Hakemukset osoitteella: Metsähallitus, Timo Ruuska, Kauppakatu 32, 40100 Jyväskylä

Pohjois-Häme: Ylöjärvi, Virrat 
Satakunta: Ikaalinen, Parkano
Lisätiedustelut: Juha Tuomola puh. 0206 39 5344 
Hakemukset osoitteella: Metsähallitus, Juha Tuomola, Vankanlähde 7, 13100 Hämeenlinna
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