
 
 
 
METSÄSTYSSEURALLE JA MAANOMISTAJALLE: 
 
Metsästyslain vuokrasopimusta ja metsästyslupaa koskevat kohdat 
 
11§ 
Metsästysoikeuden vuokraaminen 
Alueen omistaja voi antaa metsästysoikeutensa vuokralle kokonaan tai osittain 
(metsästysvuokrasopimus). Metsästysoikeuden vastikkeettomaan luovuttamiseen sovelletaan mitä 
metsästysoikeuden vuokraamisesta on voimassa, jollei jäljempänä toisin säädetä. 
Maanvuokralain (258/66) mukainen vuokrasopimus antaa oikeuden metsästykseen vuokratulla 
alueella vain, jos tästä on sopimuksessa nimenomaisesti mainittu. 
 
12§ 
Metsästysvuokrasopimus sekä vuokraoikeuden siirtäminen ja jälleenvuokraaminen 
Sopijapuolen vaatimuksesta metsästysvuokrasopimus on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava. 
Vuokralainen ei ilman vuokranantajan suostumusta saa siirtää vuokraoikeuttaan kolmannelle eikä 
vuokrata metsästysvuokra-oikeuttaan tai osaa siitä edelleen. 
 
13§ 
Vuokra-aika ja vuokrasopimuksen irtisanominen 
Metsästysvuokrasopimus tehdään määräajaksi tai toistaiseksi. 
Toistaiseksi tehty vuokrasopimus voidaan irtisanoa milloin tahansa ja se päättyy irtisanomisen 
johdosta, kun irtisanomisaika on kulunut. Jos irtisanomisajasta ei ote muuta sovittu ja sopimus 
irtisanotaan viimeistään kuusi kuukautta ennen metsästysvuoden loppua, vuokrasuhde päättyy 
saman metsästysvuoden viimeisenä päivänä. Muussa tapauksessa vuokrasuhde päättyy 
irtisanomisvuotta seuraavan metsästysvuoden viimeisenä päivänä. 
Jos vuokralainen laiminlyö vuokran suorittamisen, rikkoo muutoin sopimusehtoja tai käyttää 
metsästysoikeuttaan väärin, eikä rikkomus ole vähäinen, vuokranantaja saa purkaa 
metsästysvuokrasopimuksen heti päättyväksi. 
Jos vuokranantaja rikkoo sopimusehtoja, eikä rikkomus ole vähäinen, tai jos vuokrattu alue 
olosuhteissa tapahtuneen muutoksen vuoksi käy metsästykseen soveltumattomaksi, vuokralainen 
saa purkaa metsästys-vuokrasopimuksen heti päättyväksi. 
 
14§ 
Vuokrasopimuksen pysyvyys alueen omistajan vaihtuessa 
Jos metsästysvuokra-alue tai osa siitä luovutetaan toiselle, alueen uusi omistaja saa irtisanoa 
metsästys-vuokrasopimuksen päättymään kuten toistaiseksi tehdystä metsästysvuokrasopimuksesta 
säädetään. Jollei uusi omistaja käytä irtisanomisoikeuttaan kolmen kuukauden kuluessa 
vuokrasopimuksesta tiedon saatuaan, vuokra-sopimus pysyy kuitenkin voimassa. Jos 
luovutuskirjassa on määräys metsästysvuokrasopimuksen pysyvyydestä tai jos luovutuksensaaja on 
sopimuksen muutoin hyväksynyt, vuokrasopimus sitoo luovutuksen saajaa. 
Vuokraoikeuden kiinnittämisestä ja kiinnitetyn vuokrasopimuksen pysyvyydestä säädetään 
erikseen. Kun alue myydään pakkohuutokaupalla, vuokrasopimus sitoo ostajaa vain, jos oikeus on 
kiinnitetty ja myynti tapahtuu sellaisin ehdoin. 



 
 
 
15§ 
Riistanhoito vuokra-alueella 
Jollei muuta ole sovittu, vuokralaisella on oikeus metsästysvuokra-alueella suorittaa 
riistanhoidollisia toimenpiteitä. Tällöin hän ei saa aiheuttaa vahinkoa tai haittaa alueen omistajalle 
tai haltijalle. 
 
16§ 
Metsästys riidanalaisella alueella 
Metsästysvuokraoikeutta koskevan riita-asian yhteydessä tuomioistuin voi asianosaisen 
vaatimuksesta antaa väliaikaisen määräyksen siitä, kenellä on oikeudenkäynnin aikana oikeus 
metsästää riidanalaisella alueella. Ratkaisu, johon ei saa hakea muutosta, on voimassa kunnes 
tuomioistuin antaa asiassa päätöksen, jollei määräystä tätä ennen peruuteta tai muuteta. 
 
17§ 
Metsästyslupa 
Se, jolla on 6 §:n, metsästysvuokrasopimuksen tai maanvuokrasopimuksen perusteella 
metsästysoikeus, voi antaa asettamillaan ehdoilla toiselle luvan metsästää (metsästyslupa), jollei tätä 
ole vuokrasopimuksessa kielletty. 
 
18§ 
Metsästysluvan peruuttaminen ja lakkaaminen 
Jos metsästyslupa on annettu vastikkeetta, metsästysoikeuden haltija voi peruuttaa antamansa luvan 
heti päättyväksi. 
Toistaiseksi vastiketta vastaan annettu lupa voidaan peruuttaa noudattaen toistaiseksi tehtyä metsäs- 
tysvuokrasopimusta koskevia irtisanomisaikoja. Jos luvan saaja metsästää tai muutoin menettelee 
vastoin lupaehtoja, metsästysoikeuden haltija voi peruuttaa luvan heti päättyväksi. 
Kun metsästysoikeuden haltija vaihtuu, edellisen oikeudenhaltijan antamat metsästysluvat 
lakkaavat. 
 
19§ 
Metsästys poikkeuksellisissa olosuhteissa 
Sen estämättä, mitä tässä luvussa säädetään, maa- ja metsätalousministeriö voi päättää, että 
eläintautien ehkäisemiseksi tai muista terveydellisistä syistä taikka yleisen turvallisuuden 
varmistamiseksi tai huomattavan omaisuutta uhkaavan vahingon torjumiseksi saa määrättyä 
riistaeläintä metsästää tietyllä alueella määrättynä aikana ilman alueeseen kohdistuvaa 
metsästysoikeutta 
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