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 haetaan ensisijaisesti Oma riista -palvelussa
Hakemus tehdään hirvieläinluvan pääkäyttäjänäkymässä
Oma riista -palvelu löytyy verkko-osoitteesta: oma.riista.fi

Uusi hirvieläimen pyyntilupa
Jos saaliiksi saatu hirvieläin on siten vahingoittunut tai sairas, että se on enemmän kuin puoliksi ihmisravinnoksi kelpaamaton eikä tämä ole johtunut pyyntiluvan saajasta, Suomen riistakeskus myöntää
luvan saajalle maksutta uuden pyyntiluvan. Yhteisluvassa luvansaaja hakee uutta pyyntilupaa yhteisluvan
osakkaiden puolesta.
Eläinlaji

Asiakaspalvelu
p. 029 431 2001
asiakaspalvelu@riista.fi

Aikuinen (kpl)

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

Kirjaamo
Sompiontie 1,
00730 Helsinki
kirjaamo@riista.fi

Vasa (kpl)

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

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

Hakemus koskee pyyntilupapäätöstä nro:
Valitse seuraavista vähintään yksi:
Hakemuksen liitteenä on eläinlääkärin lausunto
Hakemuksen liitteenä on riistanhoitoyhdistyksen lausunto
Hakemuksen liitteenä on kuva/kuvia

kyllä
kyllä
kyllä

ei
ei
ei

Eläintä koskevat tiedot:
Pyyntiajankohta (päivämäärä ja kellonaika):
Ikä (aikuinen/vasa):
Eläimen sukupuoli:
Ampuja (nimi ja metsästäjänumero):
Yhteisluvassa lupaosakkaan nimi:
Pyyntipaikka (koordinaatit):
Selvitys siitä, miksi uutta hirvieläimen pyyntilupaa haetaan ja miksi ihmisravinnoksi kelpaamattomuus ei ole johtunut pyyntiluvan saajasta:

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.
Paikka ja aika
__________________________________________________________________
Hakijan allekirjoitus

Nimen selvennys

OHJEITA
Hakemuksen liitteeksi tulee liittää valokuvia kaadetusta eläimestä (kuva koko eläimestä, vammakohdan/-kohtien kuvat ja tarvittaessa kuvia sisäelimistä).
Hakemukseen voidaan liittää selvitykseksi eläinlääkärin tai riistanhoitoyhdistyksen lausunto. Molempien lausuntojen tulee perustua lausunnonantajan itse tekemiinsä havaintoihin. Eläintä ei saa paloitella tai sen osia hävittää ennen lausunnonantajan suorittamaa tarkastusta. Lausunto ei kuitenkaan ole pakollinen. Mikäli lausuntoa ei ole liitetty hakemukseen, Suomen riistakeskus voi pyytää
riistanhoitoyhdistyksen edustajaa tarkastamaan kaadetun hirvieläimen kunnon ja antamaan tarkastuksesta lausunnon Suomen riistakeskukselle.
Yhteisluvassa luvansaaja hakee uutta pyyntilupaa yhteisluvan osakkaiden puolesta.

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 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.

