Hakijan nimi

Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään)
Suomen riistakeskuksen merkinnät: 510, 511
Lähiosoite

Rhy nro

Pvm

/

20

Postinumero ja -toimipaikka
Päätös nro __________
Koordinaatit:
Henkilötunnus ja puhelin

P

I

Sähköposti

Suomen riistakeskuksen aluetoimistolle
Etelä-Häme

Etelä-Savo

Pohjois-Häme

Kaakkois-Suomi

Pohjois-Karjala

Pohjois-Savo

Kainuu

Keski-Suomi

Lappi

Rannikko-Pohjanmaa

Oulu

Satakunta

Pohjanmaa
Uusimaa

Varsinais-Suomi

LUPAHAKEMUS ERÄISIIN RIISTANHOIDOLLISIIN TOIMENPITEISIIN
(OHJE: Lupa voidaan myöntää vain metsästysoikeuden haltijalle.)
Hakija hakee metsästyslain 40 §:ssä tarkoitettua lupaa seuraavasti:
Eläinlaji

Yksilöä / Munia
kpl

Haettu lupa-aika

/

20

–

/

20

Elävänä pyynnissä on tarpeen käyttää kiellettyjä pyyntivälineitä ja/tai pyyntimenetelmiä.
Tämän vuoksi
haen lisäksi lupaa poiketa metsästyslain 33 §:ssä säädetyistä pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevista kielloista seuraavasti:

Alue sijaitsee, kunta/kunnat:
Alueen pinta-ala, ha:
Alue on rajattu liitteenä olevalle kartalle tai esitetty muussa selvityksessä.
Hakemuksen tarkemmat perustelut esitetään oheisessa selvityksessä tai erillisenä liitteenä.

Vakuutan annetut tiedot oikeiksi sekä sen, että hakijalla on oikeus hakemuksessa tarkoitettuun toimintaan alueella, jolle lupaa haetaan.

Paikka ja aika

_______________________________________________
Hakijan allekirjoitus

Nimen selvennys

Selvitys niistä syistä, joiden vuoksi lupaa haetaan, samoin kuin käytettävät pyyntimenetelmät:

Hakemuksen voi jättää Suomen riistakeskukselle
vapaamuotoisena hakemuksena tai tätä lomaketta
käyttäen.

käyttää toiminnaltaan tai käyttötavaltaan valikoimattomia verkkoja.
Kiellosta tuottaa eläimelle tarpeetonta kipua ja
tuskaa säädetään eläinsuojelulain 3 §:ssä sekä
eläinten lopettamisesta eläinsuojelulain 32 §:ssä.

LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Metsästysasetus

Metsästyslaki

41 § Lupa eräisiin riistanhoidollisiin toimenpiteisiin ja luvan ehdot

OHJEITA

40 § Lupa eräisiin riistanhoidollisiin toimenpiteisiin
Suomen riistakeskus voi riistanhoidollisia toimenpiteitä tai eläinten tarhaamista varten antaa metsästysoikeuden haltijalle luvan pyydystää riistaeläimiä
elävänä käyttämällä pyydystämisessä muutoin
kiellettyjä pyyntivälineitä tai pyyntimenetelmiä.
Mainittuun tarkoitukseen voidaan myöntää myös
lupa pyydystää eläimiä rauhoitusaikana ja ottaa
munia. Tarkempia säännöksiä luvan myöntämisen
edellytyksistä ja lupaan liitettävistä ehdoista annetaan valtioneuvoston asetuksella.

33 § Pyyntivälineet ja pyyntimenetelmät
Metsästyksessä on kielletty seuraavien pyyntivälineiden ja pyyntimenetelmien käyttö:
1) räjähteet;
2) myrkyt ja myrkytetyt tai tainnuttavaa ainetta
sisältävät syötit;
3) tainnuttavat ja tappavat elektroniset laitteet ja
sähkölaitteet;
4) yöammuntaa varten tarkoitetut tähtäyslaitteet,
jotka elektronisesti suurentavat tai muuttavat kuvaa;
5) keinotekoiset valonlähteet ja kohteita valaisevat
laitteet sekä peilit ja muut häikäisevät laitteet;
6) linnunliimat, lintuverkot ja koukut;
7) toimintatavaltaan automaattiset aseet sekä sellaiset itselataavat aseet, joiden lippaaseen mahtuu
enemmän kuin kolme patruunaa;
8) kaasun tai savun avulla pyydystäminen tai tappaminen;
9) elävien eläinten käyttö houkuttimena;
10) haudat ja ansat, joihin on sijoitettu ampumaase tai keihäs tai muu näihin verrattava väline,
sekä muut vastaavanlaiset pyyntilaitteet, jotka ovat
ihmisille tai kotieläimille vaarallisia;
11) raudat, jotka eivät tapa heti;
12) varsijousi tai sitä vastaava jousiase;
13) keihäs, vipukeihäs, harppuuna tai muu niitä
vastaava ase;
14) puhallusputki; sekä
15) ääntä synnyttävä koneellinen laite.
Vesilintujen metsästyksessä ei saa käyttää lyijyhauleja. Riistanisäkkäiden metsästyksessä ei saa

Metsästyslain 40 §:ssä tarkoitettua lupaa on haettava kirjallisesti Suomen riistakeskukselta. Hakemuksessa on esitettävä ne syyt, joiden vuoksi lupaa haetaan, samoin kuin käytettävät pyyntimenetelmät. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että
luvassa tarkoitetusta toimenpiteestä ei aiheudu
merkittävää haittaa luonnonvaraisille riistaeläinkannoille.
Lupapäätöksessä on mainittava:
1) mitkä pyyntitavat luvan nojalla sallitaan;
2) kuinka monta eläintä hakija saa pyydystää tai
ottaa; ja
3) miten luvan saajan on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle riistanhoidollisten toimenpiteiden
vaikutuksista.
Myönnetty lupa on voimassa vuoden kerrallaan,
jollei lupapäätöksessä voimassaoloaikaa määrätä
lyhyemmäksi.

Suomen riistakeskukselle osoitettu lupahakemus tulee lähettää
joko postitse osoitteella:
Suomen riistakeskus
LH-kirjaamo
Sompiontie 1
00730 Helsinki
tai sähköpostilla:
lupahallinto.kirjaamo@riista.fi

