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ILMOITUS  HIRVEN METSÄSTYKSEEN AMPUJINA OSALLISTUVISTA (metsästysasetus 6 §) 
 
  1. Sukunimi 
 
       Etunimi 
 
 

 
2. Lähiosoite 
 
  Postinumero ja postitoimipaikka 

 
3. Puhelinnumero ja 
 
     Sähköpostiosoite 

 
4. Metsästäjä- 
    numero        
    metsästys-   
    kortista ja 
 
     Kotikunta 

 
5. Ampuma- 
    kokeen    
    suorituspäivä 
    päivä, kk, 
    vuosi 

 
6. Kuuluuko 
ampuja muuhun 
hirveä 
metsästävään 
seuraan/ 
seurueeseen  
joka hakee 
pyyntilupaa 
(rasti ruutuun) 

 
Seuran nimi 
 

7. Metsästääkö 
ampuja hirveä  
muussa seurassa 
/seurueessa tulevana 
metsästyskautena  
(rasti ruutuun). 
Jos 6.=K ja 7= E,  
niin miksi ampujalla 
ei ole mahdollisuutta 
metsästää siinä 
seurassa, johon 
kuuluu? Ohje s. 2 
 

      Ei Kyllä Ei Kyllä 
1.          

      Lisäselvityksiä s.3 

2.          

      Lisäselvityksiä s. 3 

3          

      Lisäselvityksiä s. 3 

4.          

      Lisäselvityksiä s. 3 

5          

      Lisäselvityksiä s. 3 

6.          

      Lisäselvityksiä s. 3 

lisää loput ampujat toiselle tai useammalle samanlaiselle lomakkeelle! 
    /        
Paikka   Aika    Hakijan allekirjoitus ja nimen selvennys 
 
Lue ohjeet ennen lomakkeen täyttämistä. Vastaa lomakkeen kaikkiin kysymyksiin huolellisesti. Huonosti täytetyt tai puutteelliset lomakkeet lähetetään täydennettäväksi. Jos pyydettyjä täydennyksiä ei 
saada, hakemus käsitellään annettujen tietojen pohjalta. Tahallisesti virheellisten tietojen antaminen on rangaistava teko (Rikoslain 16. luku 8 §). Tarvittaessa Metsähallitus saattaa asian 
poliisitutkintaan. Virheellisten tietojen antaminen voi johtaa hakemuksen hylkäämiseen tai jo myönnetyn luvan perumiseen. 
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Ohjeita ampujaluettelon täyttämiseen:  
 
1. Sukunimi ja etunimi, pakollinen tieto 
Kirjoita yläriville sukunimi ja alariville etunimi. 
 
2. Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka, pakollinen tieto 
Kirjoita yläriville katuosoite ja alariville postinumero ja postitoimipaikka.  
 
3. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite, vapaaehtoinen tieto 
Kirjoita yläriville puhelinnumero, josta henkilön tavoittaa parhaiten ja alariville hänen 
sähköpostiosoitteensa.   
 
4. Metsästäjänumero ja kotikunta, pakollinen tieto 
Kirjoita yläriville metsästyskortista metsästäjänumero (8 numeroa). Merkitse alariville metsästäjän 
kotikunnaksi kunta, jossa hän on kirjoilla. 
 
5. Ampumakokeen suorituspäivä, päivä, kk, vuosi, pakollinen tieto 
Ampujalistaan merkitään vain sellaiset ampujat, joilla ampumakoe on voimassa tai vanhenee 
kuluvana vuonna. Muilla nimillä (ajomiehet ym.) ei ole merkitystä hakuprosessissa, joten niitä ei 
tule laittaa listoihin. Yläriville merkitään ampumakokeen suorituspäivämäärä (päivä, kuukausi ja 
vuosi). Alarivin voi jättää vapaaksi.  
 
6. Muuhun seuraan/seurueeseen kuuluminen, pakollinen tieto 
Jos ampuja kuuluu jäsenenä sellaiseen metsästysseuraan tai metsästysseurueeseen, joka hakee 
hirvenpyyntilupaa muualle, ampujaluettelon 6. kysymykseen laitetaan rasti ylärivin kyllä-
sarakkeeseen. Jos hän ei kuulu, rasti laitetaan ei-sarakkeeseen. Jos vastaus on kyllä, eli kuuluu 
seuraan/seurueeseen, alariville laitetaan seuran nimi ja rhy:n alue. Sen voi laittaa myös s. 3.   
 
7. Muussa seurassa/seurueessa metsästäminen, pakollinen tieto 
Jos ampuja on vastannut edellisen kysymyksen kohtaan kyllä ja kuuluu muuhun hirveä 
metsästävään seuraan/seurueeseen, vastaa hän 7. kysymykseen. Jos metsästysseuraan/seurueeseen 
kuuluva henkilö metsästää tulevana metsästyskautena tässä muussa seurassa/seurueessa, hänen 
kohdalleen merkitään rasti kyllä-sarakkeeseen. Jos hän ei metsästä kyseisessä seurassa/seurueessa, 
rasti merkitään ei-sarakkeeseen. Mikäli ampujalla ei ole mahdollisuuttakaan metsästää omassa 
seurassa/seurueessa, selvitetään lomakkeen lopussa sivulla 3, miksi ampujalla ei ole mahdollisuutta 
metsästää hirveä siinä seurassa/seurueessa, mihin kuuluu. Hirven metsästysmahdollisuuden 
puuttuminen tulee tällöin osoittaa lisäksi Metsähallitukselle seuran säännöillä. 
Metsästysasetus 6§ (24.2.2011/170): Jos pyyntilupahakemus koskee hirvieläimen metsästämistä 
metsästyslain 8§:ssä tarkoitetulla alueella ja metsästysalueeseen sisältyvien valtion omistamien 
maiden pinta-ala on yli 1000 hehtaaria, hakemukseen on liitettävä alustava ilmoitus metsästykseen 
ampujina osallistuvista ja heidän vakinaisista asuinpaikoistaan sekä heidän muista hirvieläimen 
metsästysmahdollisuuksistaan.  
 
Metsästyslain 8 §:n mukaisella alueella Suomen riistakeskuksen Oulun, Kainuun ja Lapin alueilla 
(pois lukien Utsjoen ja Enontekiön kunnat) lupia hirven metsästykseen myönnetään pääsääntöisesti 
vain niille hirviseurueille, joissa on vähintään 10 metsästäjää (=ampumakoe voimassa tai vanhenee 
kuluvana vuonna), jotka eivät metsästä muualla, ja seurueessa on oltava vähintään kuusi 
metsästäjää, joilla ei ole mahdollisuutta metsästää hirveä muualla kuin valtion alueilla. 
Pääsäännöstä voidaan poiketa lähinnä vain tapauksissa, missä alueelle ei ole ollut muita hakijoita. 
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LISÄSELVITYKSIÄ 
Lisäselvityksiä kohdista 6. ja 7. Mikäli ampuja kuuluu metsästysseuraan/seurueeseen (vastaus 
6=kyllä), ja vastaa kohdassa 7., että ei metsästä siinä, niin selvitä tässä kohdassa: Miksi ampujalla 
ei ole mahdollisuutta metsästää siinä seurassa/ seurueessa, johon hän kuuluu. Hirven 
metsästysmahdollisuuden puuttuminen tulee osoittaa Metsähallitukselle lisäksi seuran säännöillä. 
Ampujan oma ilmoitus olemassa olevan metsästysmahdollisuutensa käyttämättä jättämisestä ei 
vielä tee hänestä muuta metsästysmahdollisuutta vailla olevaksi!  
Viittaa alla siihen riviin, jolla kyseisen ampujan tiedot ovat.   
Ampujan, rivi ___ tiedot:  

Ampujan, rivi ___ tiedot: 

Ampujan, rivi ___ tiedot: 

Ampujan, rivi ___ tiedot: 

Ampujan, rivi ___ tiedot: 

Ampujan, rivi ___ tiedot: 

Ampujan, rivi ___ tiedot: 

 


