Hakijan nimi (jos yksityishenkilö, oltava sama
kuin yhteyshenkilö)

Yhteyshenkilö
(jolle päätös lähetetään):

Henkilötunnus tai metsästäjänumero

Y-tunnus (jos hakijana yritys tai yhteisö)

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Lupaa voi hakea sähköisessä Oma riista -palvelussa.
Hakemus jätetään yksityishenkilön näkymästä, Luvat-valikosta.
Oma riista -palvelu löytyy verkko-osoitteesta: https://oma.riista.fi/

Vierasperäisen riistaeläimen ja riistaeläinkannan maahantuonti
ja luontoon laskeminen
Metsästyslain 42 §:ssä tarkoitetaan
1) vierasperäisellä riistaeläimellä villikania, kanadanmajavaa, tarhattua naalia, kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, valkohäntäpeuraa ja muflonia sekä kanadanhanhea ja fasaania
2) vierasperäisellä riistaeläinkannalla 5 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja riistaeläimiä, jotka
eivät kuulu vierasperäisiin riistaeläimiin ja jotka ovat peräisin muualla kuin Suomessa esiintyvästä luonnonvaraisesta kannasta tai Suomen ulkopuolella tarhatusta kannasta.
Metsästyslain 42 §:n mukaan vierasperäisen riistaeläimen ja vierasperäisen riistaeläinkannan tuonti Euroopan unionin ulkopuolelta ja Euroopan unionin jäsenvaltiosta sekä niiden laskeminen luontoon on
kielletty ilman Suomen riistakeskuksen lupaa. Lupa on evättävä, jos toimenpiteestä voi aiheutua haittaa
luonnolle tai luonnonvaraiselle eläimistölle.
Eläinlaji

Asiakaspalvelu
p. 029 431 2001
asiakaspalvelu@riista.fi

Lajin tieteellinen nimi

Verkkosivut
www.riista.fi
Sähköinen asiointi
oma.riista.fi

Kirjaamo
Sompiontie 1,
00730 Helsinki
kirjaamo@riista.fi

Yksilöä/Munaa

Lupahallinto
Sompiontie 1
00730 Helsinki
lupahallinto.kirjaamo@riista.fi

Y-tunnus
0201724–4
Verkkolaskut
003702017244
laskut@riista.fi

Tuonnin ajankohta
Ilmoita arvioitu tuontiaika lajikohtaisesti.

Eläinten sijoituspaikka Suomessa
Liitä hakemukseen karttaliite tai kuvaa alue sanallisesti. Jos eläimiä ei ole tarkoitus laskea luontoon,
riittää alueen sanallinen määrittely.

Valtio, josta eläimet tuodaan

Tuotavien yksilöiden tarkempi kuvaus
Ilmoita ainakin tuotavien yksilöiden syntymäaika ja sukupuoli.

Tuonnin tarkoitus

Luontoon laskeminen
Onko yksilöitä tai niiden mahdollisia jälkeläisiä tarkoitus laskea luontoon tai luovuttaa edelleen? Perustele myönteinen vastaus tai arvioi luontoonkarkaamisriskin suuruus.

Liitteet
Voit liittää hakemuksesi tueksi lausuntoja ja muita selvityksiä. Liittämällä esimerkiksi mahdollisen
lausunnon tautiriskistä, voit nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä. Nimeä ja numeroi liitteet.

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.
Paikka ja aika
__________________________________________________________________
Hakijan allekirjoitus

Nimen selvennys

OHJEITA
Hakemuksen voi jättää Suomen riistakeskukselle vapaamuotoisena hakemuksena tai tätä lomaketta
käyttäen.
Metsästyslain 42 §:ssä tarkoitetaan
1) vierasperäisellä riistaeläimellä villikania, kanadanmajavaa, tarhattua naalia, kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, valkohäntäpeuraa ja muflonia sekä kanadanhanhea ja fasaania
2) vierasperäisellä riistaeläinkannalla 5 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja riistaeläimiä,
jotka eivät kuulu vierasperäisiin riistaeläimiin ja jotka ovat peräisin muualla kuin Suomessa esiintyvästä luonnonvaraisesta kannasta tai Suomen ulkopuolella tarhatusta kannasta.
Metsästyslain 42 §:n mukaan vierasperäisen riistaeläimen ja vierasperäisen riistaeläinkannan tuonti
Euroopan unionin ulkopuolelta ja Euroopan unionin jäsenvaltiosta sekä niiden laskeminen luontoon
on kielletty ilman Suomen riistakeskuksen lupaa. Lupa on evättävä, jos toimenpiteestä voi aiheutua
haittaa luonnolle tai luonnonvaraiselle eläimistölle. Luvassa voidaan antaa määräyksiä siitä, miten
maahantuonti ja tuonti toisesta jäsenvaltiosta sekä luontoon laskeminen on suoritettava.
Samoja periaatteita sovelletaan vastaavasti Ahvenanmaalta olevan vierasperäisen riistaeläimen ja
vierasperäisen riistaeläinkannan tuontiin muualle Suomeen ja luontoon laskemiseen siellä.
Haitallisten vieraslajien maahantuonti ja ympäristöön päästäminen on kielletty.
Suomen riistakeskuksen myöntämän luvan lisäksi voit tarvita Suomen ympäristökeskuksen myöntämän CITES-luvan tai EU-todistuksen ja/tai Ruokaviraston myöntämän tuontiluvan.

Suomen riistakeskukselle osoitettu lupahakemus lähetetään
postitse osoitteella:

sähköpostitse:

Suomen riistakeskus

lupahallinto.kirjaamo@riista.fi

LH-kirjaamo
Sompiontie 1
00730 Helsinki

Henkilötietoja tai salassa pidettäviä tietoja sisältävän hakemuksen voit lähettää myös Turvapostilla osoitteesta https://www.turvaposti.fi/viesti/lupahallinto.kirjaamo@riista.fi. Varaa tällöin täytetty hakemus ja hakemuksen liitteet sähköisinä koneellesi valmiiksi ennen hakemuksen jättämistä. Viestisi toimitetaan vastaanottajalle vasta kun olet vahvistanut verkkosivulla tehdyn lähetyksen myös antamastasi sähköpostiosoitteesta.
Jos vahvistusviesti ei löydy sähköpostisi saapuneet-kansiosta, tarkista myös roskaposti-kansio.

