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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 

      

 

 

 
 

Metsästyslain 10 §:n mukainen euroopan  

majavan tai peltopyyn pyyntilupa 
 

Lue huolellisesti pyyntiluvan hakemista koskeva ohje Suomen riistakeskuksen verkkosi-

vuilta https://riista.fi/metsastys/lupien-haku/pyyntiluvat/ ennen hakemuksen tekemistä.  

 

Mikäli hakemusta ei jätetä Oma riista -palvelussa, hakemus toimitetaan Suomen riistakeskuksen lupa-

hallintokirjaamoon (lähetysohjeet hakemuslomakkeen lopussa).  

 

Eläinlaji haettu eläinmäärä haettu metsästysaika  

   

   

 

Hakemusalue 

Lisää alla pyydetyt tiedot ja liitä hakemukseen karttaliite hakemusalueesta. 

 

Kunta/kunnat ja kylä/kylät jossa hakemusalue sijaitsee:        

 

Hakemusalueen pinta-ala:        ha 

 

 

 

 

Lupaa haetaan ensisijaisesti Oma riista -palvelussa  

Hakemus jätetään yksityishenkilön näkymästä, Luvat-valikosta.  

Oma riista -palvelu löytyy verkko-osoitteesta: https://oma.riista.fi/ 

https://riista.fi/metsastys/lupien-haku/pyyntiluvat/
https://oma.riista.fi/


Hakemuksen perustelut ja selvitykset:  

(selvityksiä ja perusteluja voidaan myös liittää erillisinä liitteinä.)  

 

Euroopan majava  

Perustelut pyyntiluvalle:       

Majavien mahdollisesti aiheuttamat vahingot alueella:        

Hakijan arvio euroopan majavan kannan esiintymisestä ja pesistä alueella:       

Muita asioita:       

 

Peltopyy 

Perustelut pyyntiluvalle:       

Istutettujen lintujen alkuperä:       

Istutettujen lintujen määrä:       

Hakijan arvio luonnonvaraisen peltopyykannan esiintymisestä lähialueella:       

Muita asioita:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liitteet  

Hakemuksen liitteeksi vaaditaan seuraavat asiakirjat: 

1. Karttaliite hakemusalueesta 

2. Kopio maahantuontiluvasta ja luontoon laskemisluvasta, jos kyseessä on maahantuoduista 

peltopyistä tai niiden jälkeläisistä. 

3. Tarvittaessa perusteluja ja selvityksiä erillisinä liitteinä 

 

Väärien tietojen antaminen voi johtaa hakemuksen hylkäämiseen, asiavirheen korjaamiseen itse pää-

töksen osalta tai mahdolliseen tutkintapyyntöön poliisille. 

 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. 

 

Paikka ja aika 

 

__________________________________________________________________ 

Hakijan allekirjoitus 

 

      

Nimen selvennys 

 

 

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 osoit-

teesta https://www.turvaposti.fi/viesti/lupahallinto.kirjaamo@riista.fi. Varaa tällöin täytetty hakemus ja hake-

muksen liitteet sähköisinä koneellesi valmiiksi ennen hakemuksen jättämistä. Viestisi toimitetaan vastaanot-

tajalle vasta kun olet vahvistanut verkkosivulla tehdyn lähetyksen myös antamastasi sähköpostiosoitteesta. 

Jos vahvistusviesti ei löydy sähköpostisi saapuneet-kansiosta, tarkista myös roskaposti-kansio. 

https://www.turvaposti.fi/viesti/lupahallinto.kirjaamo@riista.fi

