Hakijan nimi (jos yksityishenkilö, oltava sama kuin yhteyshenkilö)

Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään)
Suomen riistakeskuksen merkinnät: 600, 601, 610
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

POIKKEUSLUPAHAKEMUS riistaeläimen tai rauhoittamattoman linnun pesän tai
siihen liittyvän rakennelman sekä munien hävittämiseen
Hakija hakee metsästyslain 41 §:ssä tarkoitettua 41 d §:n mukaista poikkeuslupaa seuraavasti:

Eläinlaji

Pesää/
rakennelmaa/
munaa

Haettu poikkeusaika

kpl

/

20

–

/

20

kpl

/

20

–

/

20

kpl

/

20

–

/

20

kpl

/

20

–

/

20

Metsästyslain 41 d §:n mukaiset poikkeusperusteet:
(OHJE! RASTITA SE POIKKEUSPERUSTE, JONKA PERUSTEELLA HAET POIKKEUSLUPAA JA
PERUSTELE SE LOMAKKEEN LOPUSSA OLEVISSA KOHDISSA tai erillisellä liitteellä)
Metsästyslain 41 a §:ssä tarkoitetut lajit (ahma, susi, karhu, saukko, ilves, euroopanmajava,
halli, kirjohylje, itämeren norppa, hilleri, näätä tai metsäjänis):
luonnonvaraisen eläimistön tai kasviston säilyttämiseksi
viljelmille, karjankasvatukselle, metsätaloudelle, kalataloudelle, porotaloudelle, vesistölle
tai muulle omaisuudelle aiheutuvan erityisen merkittävän vahingon ehkäisemiseksi
kansanterveyden, yleisen turvallisuuden tai muun erittäin tärkeän yleisen edun kannalta
pakottavista syistä, mukaan lukien taloudelliset ja sosiaaliset syyt, sekä jos poikkeamisesta on ensisijaisen merkittävää hyötyä ympäristölle
näiden lajien tutkimus-, koulutus-, uudelleensijoittamis- ja istuttamistarkoituksessa taikka
eläintautien ehkäisemiseksi

Metsästyslain 41 b §:ssä tarkoitetut metsästyslain 5 §:n mukaiset riistalinnut (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) ja rauhoittamattomat linnut (korppi
(poronhoitoalueella), varis, harakka, naakka, harmaalokki, merilokki, kesykyyhky ja räkättirastas):
kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaamiseksi
lentoturvallisuuden takaamiseksi
viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja vesistöille koituvan vakavan vahingon estämiseksi
kasviston ja eläimistön suojelemiseksi
tutkimus- ja koulutustarkoituksessa, kannan lisäämis- ja uudelleenistutustarkoituksessa
sekä tehdäkseen mahdolliseksi näitä varten tapahtuvan kasvatuksen

Metsästyslain 41 c §:ssä tarkoitetut riistanisäkkäät (villikani, rusakko, orava, kanadanmajava,
piisami, rämemajava, tarhattu naali, kettu, supikoira, pesukarhu, mäyrä, kärppä, minkki, villisika, kuusipeura, saksanhirvi, japaninpeura, metsäkauris, hirvi, valkohäntäpeura, metsäpeura ja
mufloni):
luonnonvaraisen eläimistön tai kasviston säilyttämiseksi
viljelmille, karjankasvatukselle, metsätaloudelle, kalataloudelle, porotaloudelle, riistataloudelle, vesistölle tai muulle omaisuudelle aiheutuvan merkittävän vahingon ehkäisemiseksi
kansanterveyden, yleisen turvallisuuden tai muun erittäin tärkeän yleisen edun kannalta
pakottavista syistä, mukaan lukien taloudelliset ja sosiaaliset syyt, sekä jos poikkeamisesta on ensisijaisen merkittävää hyötyä ympäristölle
näiden lajien tutkimus-, koulutus-, uudelleensijoittamis- ja istuttamistarkoituksessa taikka
eläintautien ehkäisemiseksi

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 perusteena olevasta vahingosta tai muusta perusteesta:

Arvio vahingon suuruudesta (euroa):

Vahingon estämiseksi tehdyt toimenpiteet:

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

LAINSÄÄDÄNTÖÄ
Metsästyslaki
41 d § Poikkeuslupa riistaeläimen tai rauhoittamattoman linnun pesän ja munien hävittämiseen
Suomen riistakeskus voi myöntää 41 §:ssä tarkoitetun poikkeusluvan riistaeläimen tai rauhoittamattoman linnun pesän tai siihen liittyvän rakennelman
hävittämiseen 41 a-41 c §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lisäksi 41 b §:n mukaisten edellytysten täyttyessä lupa voidaan myöntää myös 5
§:ssä tarkoitettujen lintulajien munien hävittämiseen.

37 a § Majavan ja piisamin pesän rauhoitus
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin euroopanmajavan, kanadanmajavan ja
piisamin pesän ja siihen liittyvän rakennelman rauhoituksesta ja rauhoituksesta poikkeamisesta.

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 häiritsemiseen, pyydystämiseen tai tappamiseen.
Suomen riistakeskus voi 41 a §:n 1 momentissa,
41 b §:n 1 ja 3 momentissa sekä 41 c §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myöntää luvan poiketa myös
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 sään-

nöksistä myös, jos hakija on pysyvästi tai pitkäaikaisesti liikuntarajoitteinen. Suomen riistakeskus
voi myöntää luvan poiketa 34 a §:n 1 momentin
nojalla annetun asetuksen kiellosta.
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 säätää 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 a § Edellytykset eräiden riistaeläinlajien
poikkeusluvalle
Jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole eikä päätös
haittaa lajin suotuisan suojelutason säilyttämistä
lajin luontaisella levinneisyysalueella, 41 §:ssä
tarkoitettu poikkeuslupa voidaan myöntää ahman,
suden, karhun, saukon, ilveksen, euroopanmajavan, hallin, kirjohylkeen, itämeren norpan, hillerin,
näädän ja metsäjäniksen pyydystämiseen tai tappamiseen:
1) luonnonvaraisen eläimistön tai kasviston säilyttämiseksi;
2) viljelmille, karjankasvatukselle, metsätaloudelle,
kalataloudelle, porotaloudelle, vesistölle tai muulle
omaisuudelle aiheutuvan erityisen merkittävän
vahingon ehkäisemiseksi;
3) kansanterveyden, yleisen turvallisuuden tai
muun erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavista syistä, mukaan lukien taloudelliset ja sosiaaliset syyt, sekä jos poikkeamisesta on ensisijaisen merkittävää hyötyä ympäristölle; tai
4) näiden lajien tutkimus-, koulutus-, uudelleensijoittamis- ja istuttamistarkoituksessa taikka eläintautien ehkäisemiseksi.
Edellä 1 momentin nojalla saaliiksi saatu susi,
karhu, saukko, ilves ja ahma kuuluvat valtiolle ja ne
on toimitettava riistaeläinten tutkimusta tekevälle
tutkimuslaitokselle. Tutkimuslaitoksen tulee hävittää riistaeläin, luovuttaa se yleishyödylliseen tarkoitukseen tai myydä valtion lukuun.
Sutta, karhua, saukkoa ja ilvestä koskeva poikkeuslupa voidaan myöntää myös tarkoin valvotuissa oloissa valikoiden ja rajoitetusti tiettyjen yksilöiden pyydystämiseksi tai tappamiseksi.
Edellä 3 momentissa tarkoitettu rauhoituksesta
poikkeaminen voidaan järjestää poronhoitoalueella

myös maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa
määritellyn alueellisen kiintiön nojalla. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin kiintiön
myöntämisen edellytyksistä ja alueellisen kiintiön
nojalla saadun saaliin ilmoittamisesta. Suomen
riistakeskus vastaa alueellisen kiintiön nojalla sallitun rauhoituksesta poikkeamisen seurannasta.

tavista syistä, mukaan lukien taloudelliset ja sosiaaliset syyt, sekä jos poikkeamisesta on ensisijaisen merkittävää hyötyä ympäristölle; tai
4) näiden lajien tutkimus-, koulutus-, uudelleensijoittamis- ja istuttamistarkoituksessa taikka eläintautien ehkäisemiseksi.

Metsästysasetus
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.

41 c § Edellytykset muiden riistanisäkkäiden
poikkeusluvalle
Jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole, muita kuin
41 a §:ssä tarkoitettuja riistanisäkkäitä koskeva 41
§:n mukainen poikkeuslupa voidaan myöntää:
1) luonnonvaraisen eläimistön tai kasviston säilyttämiseksi;
2) viljelmille, karjankasvatukselle, metsätaloudelle,
kalataloudelle, porotaloudelle, riistataloudelle, vesistölle tai muulle omaisuudelle aiheutuvan merkittävän vahingon ehkäisemiseksi;
3) kansanterveyden, yleisen turvallisuuden tai
muun erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakot-

26 § Euroopanmajavan ja kanadanmajavan sekä piisamin pesän rauhoitus
Piisamin ja majavan asuttua pesää ei saa rikkoa.
Asuttuun pesään liittyvän padon tai muun rakennelman saa vahinkojen estämiseksi kuitenkin rikkoa:
1) kesäkuun 15 päivän ja syyskuun 15 päivän välisenä aikana Lapin maakunnassa;
2) kesäkuun 15 päivän ja syyskuun 30 päivän välisenä aikana Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa,
3) kesäkuun 15 päivän ja lokakuun 15 päivän välisenä aikana Pohjanmaan, Keski- Pohjanmaan ja
Etelä-Pohjanmaan, Keski- Suomen, PohjoisSavon, Etelä-Savon ja Pohjois- Karjalan maakunnissa; sekä
4) kesäkuun 15 päivän ja lokakuun 31 päivän välisenä aikana muualla Suomessa.

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

