Hakijan nimi

Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään)
Suomen riistakeskuksen merkinnät: 360
Lähiosoite

Rhy nro

Pvm

/

20

Postinumero ja -toimipaikka
Päätös nro __________
Koordinaatit:

Henkilötunnus ja puhelin

P

I

Sähköposti

Suomen riistakeskuksen aluetoimistolle
Etelä-Häme
Pohjois-Häme

Etelä-Savo

Kaakkois-Suomi

Pohjois-Karjala

Pohjois-Savo

Kainuu

Keski-Suomi

Rannikko-Pohjanmaa

Lappi

Oulu

Satakunta

Pohjanmaa
Uusimaa

Varsinais-Suomi

LUPAHAKEMUS VIERASPERÄISEN ELÄIMEN MAAHANTUONTIIN
OHJE: Vierasperäisten lintu- tai nisäkäslajien samoin kuin vierasperäisten riistaeläinkantojen maahantuonti
tai luontoon laskeminen ilman Suomen riistakeskuksen lupaa on kielletty.

Hakija hakee metsästyslain 42 §:ssä tarkoitettua maahantuontilupaa seuraavasti:

Tuotavan eläinlajin nimi

Lajin tieteellinen nimi

Yksilöä/Munaa

Arvioitu tuontiaika

kpl

/

20

–

/

20

kpl

/

20

–

/

20

kpl

/

20

–

/

20

Valtio, josta eläimet tuodaan:
Eläinten sijoituspaikka Suomessa:
Hakemuksen tarkemmat perustelut esitetään oheisessa selvityksessä (sivu 2) tai erillisenä liitteenä.

Paikka ja aika

________________________________________________________________________________________
Hakijan allekirjoitus

Nimen selvennys

Tuotavien yksilöiden tarkempi kuvaus, kuten sukupuoli ja syntymäaika:

Tuonnin tarkoitus:

Onko yksilöitä tarkoitus laskea luontoon (jos kyllä, miksi? jos ei, arvioi luontoonkarkaamisriskin
suuruus):

OHJEITA

LAINSÄÄDÄNTÖÄ

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

Metsästyslaki

Suomen riistakeskuksen myöntämän luvan lisäksi
voit tarvita Suomen ympäristökeskuksen myöntämän CITES-luvan (tai EU-todistuksen) ja/tai Elintarviketurvallisuusviraston myöntämän tuontiluvan
ja/tai hallussapitopaikkakunnan ELY-keskuksen
kuljetus- ja hallussapitoluvan.

Lisätiedot Suomen ympäristökeskuksesta:
Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Luontoympäristökeskus / CITES-asiat
PL 140
00251 Helsinki
Lisätietoja Suomen ympäristökeskuksessa antavat
Harry Helmisaari ja Stella From, puh. 0295 251 000
(vaihde)
faksi 09 549 02 791
sähköposti: cites@ymparisto.fi
www.ymparisto.fi/cites

Lisätiedot Elintarviketurvallisuusvirastosta:
Evira
Eläinten terveys- ja hyvinvointiyksikkö
Mustialankatu 3
00790 HELSINKI
faksi 020 772 4350
sähköposti: kirjaamo@evira.fi
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti_ja_vienti/

Lisätiedot ELY-keskuksista:
http://www.ely-keskus.fi/

42 § Vierasperäisen eläimen maahantuonti ja
luontoon laskeminen
Vierasperäisten lintu- tai nisäkäslajien samoin kuin
vierasperäisten riistaeläinkantojen maahantuonti tai
luontoon laskeminen ilman Suomen riistakeskuksen lupaa on kielletty. Lupahakemuksesta on pyydettävä ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen lausunto. Lupa on evättävä, jos toimenpiteestä voi aiheutua haittaa luonnolle tai luonnonvaraiselle eläimistölle. Luvassa voidaan antaa
määräyksiä siitä, miten maahantuonti ja luontoon
laskeminen on suoritettava.
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan vastaavasti Ahvenanmaalta olevan eläimen tuontiin muualle Suomeen ja luontoon laskemiseen siellä.

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

