Hakijan nimi

Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään)
Suomen riistakeskuksen merkinnät: 700
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

Kainuu

Pohjois-Savo

Keski-Suomi

Lappi

Rannikko-Pohjanmaa

Oulu

Satakunta

Pohjanmaa
Uusimaa

Varsinais-Suomi

LUPAHAKEMUS KOIRAKOKEEN PITÄMISEKSI TAI KOIRAN
KOULUTTAMISEKSI (metsästyslain 52 §:n 1 momentti)
OHJE: Suomen riistakeskus voi koirakokeen pitämiseksi tai koiran kouluttamiseksi antaa luvan poiketa
metsästyslain 51 §:n 1 momentissa säädetystä velvollisuudesta, jonka mukaan maaliskuun 1 päivästä
elokuun 19 päivään ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Koirakokeen ja kouluttamisen tulee tapahtua siten, että rauhoitettuja riistaeläimiä ei niiden lisääntymisaikana häiritä.
Hakija hakee metsästyslain 52 §:n 1 momentissa tarkoitettua lupaa seuraavasti:

/

koirakokeen pitämiseksi ajalle

koiran kouluttamiseksi ajalle

/

20
20

/

-

-

/

20
20

Alue, jolle lupaa haetaan, sijaitsee (kunta/kunnat):
Alueen pinta-ala, ha:
Alue on rajattu liitteenä olevalle kartalle.
Hakemuksen tarkemmat perustelut esitetään oheisessa selvityksessä (sivu 2) tai
erillisenä liitteenä, jos tapahtumia on enemmän kuin kaksi (liitelomake).

Paikka ja aika

____________________________________________________________________________
Hakijan allekirjoitus

Nimen selvennys

Koirakoe (kokeen vastuuhenkilön yhteystiedot, kuvaus mistä kokeesta on kysymys, arvio kokeeseen
osallistuvien koirien määrästä, koealueen mahdollinen sijainti Natura-2000 alueella sekä vesialuekuvaus
kriittisten ajanjaksojen osalta, ks. mallilomakkeen ohje):

Koiran kouluttaminen (koulutustapahtuman tai koulutustapahtumien yhteyshenkilön tiedot ja koulutuksen ajankohdat tai arvio koulutuksen toistuvuudesta (esim. kerran viikossa) sekä arvio koulutukseen
osallistuvien koirien määrästä ja koulutusalueen mahdollinen sijainti Natura-2000 alueella, ks. mallilomakkeen ohje):

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

LAINSÄÄDÄNTÖÄ
Metsästyslaki
51 § Koiran kiinnipitovelvollisuus
Maaliskuun 1 päivästä elokuun 19 päivään ulkona
oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se
on välittömästi kytkettävissä.
Edellä 1 momentissa sanottu ei kuitenkaan koske:
1) alueen omistajan tai haltijan luvalla pihamaalla
tai puutarhassa taikka koiran pitämiseen varatulla
aidatulla alueella olevaa koiraa;
2) viittä kuukautta nuorempaa koiraa;
3) paimentamis-, opas- tai vartiointitehtävässä
taikka muussa sen laatuisessa palvelutehtävässä
olevaa koiraa;
4) poliisin, tullilaitoksen, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen tehtävässä olevaa koiraa; eikä
5) koiraa, jota koulutetaan 3 tai 4 kohdassa tarkoitettuun tehtävään.
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta velvollisuudesta saadaan poiketa, kun muuta kuin ajavaa koiraa
käytetään metsästykseen. Kiellosta saadaan poiketa myös, kun kanakoiraa tai muuta lintukoiraa koulutetaan rauhoitettuja riistaeläimiä niiden lisääntymisaikana häiritsemättä.

52 § Koirakokeet ja koiran kouluttaminen
Suomen riistakeskus voi koirakokeen pitämiseksi
tai koiran kouluttamiseksi antaa luvan poiketa 51
§:n 1 momentissa säädetystä velvollisuudesta.
Koirakokeen ja kouluttamisen tulee tapahtua siten,
että rauhoitettuja riistaeläimiä ei niiden lisääntymisaikana häiritä.
Hirvieläinten rauhoituksen estämättä saadaan
hirvieläinten metsästykseen käytettävän koiran
metsästyskokeita järjestää ja tällaista koiraa kouluttaa elokuun 20 päivästä joulukuun loppuun. Vastaavasti saadaan muuhun metsästykseen käytettävän koiran metsästyskokeita järjestää ja tällaista
koiraa kouluttaa elokuun 20 päivästä helmikuun
loppuun. Koirakokeen ja kouluttamisen tulee tapahtua siten, että rauhoitettuja riistaeläimiä ei vahingoiteta.
Suden, karhun, saukon ja ilveksen metsästämiseen käytettävän koiran metsästyskokeiden järjestämiseen ja tällaisen koiran kouluttamiseen on

kuitenkin oltava Suomen riistakeskuksen myöntämä lupa.

53 § Koiran pitäminen toisen alueella
Ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa koiraa ei saa pitää irti toisen alueella.
Maanomistajalla tai metsästysoikeuden haltijalla
on oikeus poistaa alueelta 1 momentin vastaisesti
siellä oleva koira tai ottaa se talteen. Jos koiran
avulla metsästettäessä ajo tai haukku poikkeaa
vieraalle alueelle, alueen omistajan tai metsästysoikeuden haltijan on kuitenkin annettava ajon tai
haukun jatkua häiriintymättä puolen tunnin ajan.
Jollei koiran omistaja tämän ajan kuluessa hae
koiraa pois, alueen omistajalla tai metsästysoikeuden haltijalla on oikeus keskeyttää ajo tai haukku
sekä poistaa alueelta koira tai ottaa se talteen.
Edellä 1 momentissa sanottu ei koske 51 §:n 2
momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja tapauksia.

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

Liite

Metsästyslain 52 §:n 1 momentin mukainen lupa
Poikkeaminen koirakokeen pitämiseksi tai koiran kouluttamiseksi säädetyistä velvollisuuksista

Koe- tai koulutusmuoto
ja arvio koirien määrästä

Aika ja paikka
(kunta ja kylä)

Vesialue/maastokohta
(paikan nimi ja osoite)

Yhteyshenkilö
(puhelin ja sähköposti)

Hakemukseen on liitettävä kartta jokaisesta koealueesta mittakaavassa 1:20 000–50 000.

Vesialueen kuvaus
(ks. ohje)

Natura 2000 -alue
(ks. ohje)

Malli: näin täytät lomakkeen
Koe- tai koulutusmuoto
ja arvio koirien määrästä

Aika ja paikka
(kunta ja kylä)

Vesialue/maastokohta
(paikan nimi ja osoite)

Yhteyshenkilö
(puhelin ja sähköposti)

Vesialueen kuvaus
(ks. ohje)

Natura 2000 -alue
(ks. ohje)

KAER, VESITYÖ, 10 koiraa

10.6.20xx, Hämeenlinna,
Evo

Mustajärvi

MM
puhelin
sähköposti

vähäinen vesikasvillisuus

Evon alue, FI0325001,
SCI

NOME-B, 10 koiraa

10.8.20xx, Hämeenlinna,
Evo

Majajärvi

MM
puhelin
sähköposti

SPANIELIT, working-test,
10 koiraa

10.8.20xx, Hämeenlinna,
Evo

Peikkovuori

MM
puhelin
sähköposti

Ohje:

Vesialueen kasvillisuus kuvataan vain, jos vesityökoe järjestetään vesilintupoikueiden kehityksen kannalta kriittisellä ajanjaksolla. Lupaa ei näiden jaksojen aikana myönnetä kohteille, joilla näköyhteys koiraan voi hävitä kokeen aikana. Jaksot ovat:
20.5.–30.6. Etelä- ja Lounais-Suomi (Kaakkois-Suomi, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjois-Häme ja Etelä-Häme)
1.6.–10.7. Väli-Suomi (Keski-Suomi, Pohjanmaa, Rannikko-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala)
20.6.–20.7. Pohjoisin Suomi (Lappi, Kainuu ja Oulu)
Jos hakemusalue sijaitsee Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla alueella, nimeä alue.
ks. esim. osoitteesta http://www.ymparisto.fi/fi-FI/LUONTO/SUOJELUALUEET/NATURA_2000_alueet
Kartta hakemusalueen kuvaamiseksi on helppo hakea esimerkiksi Maanmittauslaitoksen sivustolta Kansalaisen karttapaikka
(kansalaisen.karttapaikka.fi).

