Hakijan nimi

Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään)
Suomen riistakeskuksen merkinnät: 250, 251, 253
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

Rannikko-Pohjanmaa

Lappi

Oulu

Pohjanmaa

Satakunta

Uusimaa

Varsinais-Suomi

PYYNTILUPAHAKEMUS
OHJE: Hakemuslomakkeella voi hakea pyyntilupaa euroopanmajavan tai itämeren norpan metsästykseen
taikka peltopyyn metsästykseen muualla kuin Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa.
Hakija hakee metsästysasetuksen 1 §:n nojalla metsästyslain 10 §:n 1 momentissa tarkoitettua pyyntilupaa:

Riistaeläinlaji

Yksilöä

Aika
kpl

/

20

–

/

20

kpl

/

20

–

/

20

kpl

/

20

–

/

20

Alue, jolle pyyntilupaa haetaan, sijaitsee (kunta/kunnat):

.

Hakemusalueen pinta-ala, ha:
Alue on rajattu liitteenä olevalle kartalle tai esitetty muussa selvityksessä.
Hakemuksen tarkemmat perustelut esitetään oheisessa selvityksessä (sivu 2) tai
erillisenä liitteenä.

Paikka ja aika

____________________________________________________________________________
Hakijan allekirjoitus

Nimen selvennys

Perustelut:

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

tarkoituksenmukainen järjestäminen sitä edellyttää,
voidaan metsästettävien eläinten määrää vähentää
haetusta. Pyyntilupaa myönnettäessä on otettava
huomioon, että kyseisen riistaeläinlajin aiheuttamat
vahingot pysyvät alueella kohtuullisella tasolla.
Pyyntilupa myönnetään enintään haetulle riistaeläinten yksilömäärälle.

LAINSÄÄDÄNTÖÄ
Metsästyslaki
10 § Pyyntilupa ja alueellinen kiintiö
Metsästykseen on oltava pyyntilupa tai metsästyksessä on noudatettava maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa säädettyä alueellista kiintiötä,
jos metsästyksestä aiheutuu muun kuin 26 §:ssä
mainitun riistaeläinlajin kannan vaarantuminen tai
jos riistaeläinlajin metsästyksen tarkoituksenmukainen järjestäminen sitä edellyttää. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin pyyntiluvan
tai alueellisen kiintiön nojalla metsästettävistä riistaeläinlajeista, pyyntiluvan ja alueellisen kiintiön
myöntämisen edellytyksistä sekä myöntämisessä
noudatettavasta menettelystä ja muista pyyntilupaa koskevista seikoista sekä pyyntiluvan tai alueellisen kiintiön nojalla saadun saaliin ilmoittamisesta.
Pyyntilupien ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavan metsästyksen vuotuista saalismäärää voidaan
rajoittaa. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä siitä,
mitä riistaeläinlajia rajoitus koskee, suurimmasta
sallitusta saalismäärästä, saalisyksilöiden sukupuolesta ja iästä sekä alueesta, jota rajoitus koskee.
Suomen riistakeskus myöntää 1 momentissa tarkoitetun pyyntiluvan sekä vastaa alueellisen kiintiön nojalla sallitun metsästyksen seurannasta.

3 § Pyyntilupahakemukseen liitettävät selvitykset
Edellä 1 §:ssä tarkoitettua pyyntilupaa koskevaan
hakemukseen on liitettävä selvitys siitä, millä alueella ja minä ajankohtana pyyntilupahakemuksessa tarkoitettua riistaeläinlajia on tarkoitus metsästää. Lisäksi hakijan on toimitettava Suomen riistakeskukselle selvitys pyyntilupahakemuksessa tarkoitetun riistaeläinlajin kannan suuruudesta alueella, jos Suomen riistakeskus sitä vaatii. Suomen
riistakeskuksen vaatimuksesta hakijan on esitettävä selvitys metsästysoikeudestaan alueella, jota
pyyntilupahakemus koskee.

4 § Pyyntilupaan otettavat määräykset
Edellä 1 §:ssä tarkoitetussa pyyntiluvassa on mainittava alue, jota pyyntilupa koskee, sekä metsästettävien eläinten yksilömäärä. Erityisestä syystä
voidaan pyyntiluvassa asettaa pyyntitapaa tai
pyyntialuetta koskevia rajoituksia sekä ottaa pyyntilupaan pyydystettävien eläinten ikää ja sukupuolta
koskevia määräyksiä.
Myönnetty pyyntilupa on voimassa enintään vuoden myöntämisajankohdasta lukien.

Suomen riistakeskukselle osoitettu lupahakemus tulee lähettää

Metsästysasetus
joko postitse osoitteella:
1 § Muun kuin hirvieläimen pyyntilupa
Metsästyslain (615/1993) 10 §:n 1 momentissa
tarkoitettu pyyntilupa on saatava:
1) euroopanmajavan metsästykseen;
2) itämeren norpan metsästykseen;
3) peltopyyn metsästykseen muualla kuin Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja
Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa.

2 § Pyyntiluvan myöntäminen
Jos riistaeläinlajin kannan tarkoituksenmukainen
hoitaminen sekä metsästyksen tasapuolinen ja

Suomen riistakeskus
LH-kirjaamo
Sompiontie 1
00730 Helsinki
tai sähköpostilla:
lupahallinto.kirjaamo@riista.fi

