Hakijan nimi (jos yksityishenkilö, oltava sama kuin yhteyshenkilö)

Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään)
Suomen riistakeskuksen merkinnät: 350
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

Satakunta

Pohjanmaa
Uusimaa

Varsinais-Suomi

POIKKEUSLUPAHAKEMUS (TAVALLINEN POIKKEUSLUPA)
- metsästyslain 41 b §:n 2 momentin mukaiset ns. tavalliset poikkeusluvat
OHJE: Hakemuslomakkeella voi hakea poikkeusta metsästyslain 5 §:ssä tarkoitettujen riistalintujen pyydystämiseen, tappamiseen, hallussa pitämiseen tai muutoin asiallisen hyötykäytön mahdollistamiseen (ks.
lomakkeen sivu 3).
Hakija hakee metsästyslain 41 §:ssä tarkoitettua 41 b §:n 2 momentin mukaista poikkeuslupaa (tiukasti valvotuissa oloissa ja valikoivasti tiettyjen lintujen pienien määrien tappamiseksi, pyydystämiseksi,
hallussa pitämiseksi tai muutoin asiallisen hyötykäytön mahdollistamiseksi) seuraavasti:

Eläinlaji

Yksilöä

Haettu poikkeusaika
kpl

/

20

–

/

20

Alue, jolle poikkeuslupaa haetaan, 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.

Paikka ja aika

______________________________________________________________________________
Hakijan allekirjoitus

Nimen selvennys

Selvitys hakemuksen perusteista:

OHJEITA
Hakemuksen voi jättää Suomen riistakeskukselle
vapaamuotoisena hakemuksena tai tätä lomaketta
käyttäen.
Hakemuksessa tarkoitettu poikkeuslupa voidaan
myöntää seuraavien lintulajien osalta: kanadanhanhi, merihanhi, metsähanhi, heinäsorsa, tavi,
haapana, jouhisorsa, heinätavi, lapasorsa, punasotka, tukkasotka, haahka, alli, telkkä, tukkakoskelo, isokoskelo, riekko, kiiruna, pyy, teeri, metso,
peltopyy, fasaani, nokikana, lehtokurppa ja sepelkyyhky.

LAINSÄÄDÄNTÖÄ
Metsästyslaki
41 § Poikkeusluvat
Suomen riistakeskus voi myöntää luvan poiketa 37
ja 38 §:n sekä 50 §:n 2 momentin mukaisesta rauhoituksesta, kiellosta tai rajoituksesta 41 a-41 c
§:ssä säädetyin edellytyksin.
Suomen riistakeskus voi myös muulloin kuin 37 §:n
nojalla säädettynä rauhoitusaikana myöntää 41 a
§:n 1 momentissa, 41 b §:n 1 momentissa ja 41 c
§:ssä säädetyin edellytyksin poikkeusluvan riistaeläimen tai rauhoittamattoman eläimen pyydystämiseen tai tappamiseen.
Suomen riistakeskus voi 41 a §:n 1 momentissa,
41 b §:n 1 momentissa sekä 41 c §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myöntää luvan myös poiketa 32
§:ssä säädetyistä moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käytön rajoituksista, 33 §:ssä säädetyistä pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevista kielloista,
34 §:n nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen
säännöksistä ja 35 §:ssä säädetyistä metsästysaseen kuljettamista koskevista säännöksistä sekä
51 §:n 1 momentissa säädetystä koiran kiinnipitovelvollisuudesta. Suomen riistakeskus voi myöntää
luvan poiketa 32 §:n 2 momentissa säädetystä
moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käytön rajoituksesta sekä 35 §:n 3 momentissa säädetyistä metsästysaseen kuljettamista koskevista säännöksistä
myös silloin, kun hakija on pysyvästi tai pitkäaikaisesti liikuntarajoitteinen.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä poikkeusluvan myöntämisessä
noudatettavasta menettelystä, poikkeuslupaan
liitettävistä määräyksistä, poikkeusluvan nojalla
saadun saaliin ilmoittamisesta, poikkeusluvan ajallisesta kestosta ja poikkeamisen edellytysten arvioinnista. Valtioneuvoston asetuksella voidaan sää-

tää myös ajankohdista, jolloin 37 §:n mukaisesta
rauhoituksesta voidaan poiketa.
Poikkeuslupien ja 41 a §:n 4 momentissa tarkoitetun alueellisen kiintiön nojalla pyydettävän saaliin
vuotuista määrää voidaan rajoittaa. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä siitä, mitä riistaeläinlajia tai
poikkeusluvan myöntämisperustetta rajoitus koskee, suurimmasta sallitusta saalismäärästä, saalisyksilöiden sukupuolesta ja iästä sekä alueesta,
jota rajoitus koskee.

41 b § Edellytykset riistalintujen ja rauhoittamattomien lintujen poikkeusluvalle
Jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole eikä päätös
haittaa lajin suotuisan suojelutason säilyttämistä,
41 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa voidaan myöntää
5 §:ssä tarkoitettujen riistalintujen ja rauhoittamattomien lintujen pyydystämiseen tai tappamiseen:
1) kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaamiseksi;
2) lentoturvallisuuden takaamiseksi;
3) viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja
vesistöille koituvan vakavan vahingon estämiseksi;
4) kasviston ja eläimistön suojelemiseksi; tai
5) tutkimus- ja koulutustarkoituksessa, kannan
lisäämis- ja uudelleenistutustarkoituksessa sekä
tehdäkseen mahdolliseksi näitä varten tapahtuvan
kasvatuksen.
Poikkeuslupa voidaan myöntää myös tiukasti valvotuissa oloissa ja valikoivasti tiettyjen muiden kuin
rauhoittamattomien lintujen pienien määrien tappamiseksi, pyydystämiseksi, hallussa pitämiseksi
tai muutoin asiallisen hyötykäytön mahdollistamiseksi.

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

