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 jätetään yksityishenkilön näkymästä, Luvat-valikosta.
Oma riista -palvelu löytyy verkko-osoitteesta: https://oma.riista.fi/

Metsästyslain 26 §:n mukainen hirvieläinten pyyntilupa
(metsästyslain 8 §:ssä tarkoitetulle alueelle haetaan pyyntilupaa erillisellä lomakkeella)

Hakemus on jätettävä viimeistään 2. toukokuuta 2022 klo 16.15.
Lue huolellisesti hirvieläinten pyyntiluvan hakemista koskeva yleisohje Suomen riistakeskuksen verkkosivuilta https://riista.fi/metsastys/lupien-haku/pyyntiluvat/hirvielaimet/ ennen hakemuksen tekemistä.
Mikäli hakemusta ei jätetä Oma riista -palvelussa, hakemus toimitetaan Suomen riistakeskuksen lupahallintokirjaamoon (lähetysohjeet hakemuslomakkeen lopussa). Tällöin hakemus on saatettava tiedoksi myös sille riistanhoitoyhdistykselle, jonka toimialueeseen pääosa lupahakemuksessa tarkoitetusta metsästysalueesta kuuluu.
Eläinlaji

Haettu pyyntilupamäärä

Yksi pyyntilupa oikeuttaa pyydystämään yhden aikuisen hirvieläimen tai kaksi vasaa. Perustelut haetulle
lupamäärälle voi esittää erillisellä liitteellä.
Asiakaspalvelu
p. 029 431 2001
asiakaspalvelu@riista.fi

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

Kirjaamo
Sompiontie 1,
00730 Helsinki
kirjaamo@riista.fi

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

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

Hakemusalue
Lisää alla pyydetyt tiedot ja liitä hakemukseen karttaliite hakemusalueesta. Liitä lisäksi kiinteistöluettelo täydellisillä kiinteistötunnuksilla niistä kiinteistöistä, jotka ovat kokonaan tai osittain mukana hakemusalueessa. Oma riista -palveluun määritetyn ajantasaisen hakemusalueen tunnuksen
ilmoittaminen korvaa karttaliitteen.
Kunta/kunnat, jossa hakemusalue sijaitsee:
Selvitys maapinta-alasta (maapinta-alaksi huomioidaan vain metsästykseen sopiva yhtenäinen
alue, hirvenmetsästyksessä vähintään 1 000 hehtaaria ja muiden pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten
metsästyksessä vähintään 500 hehtaaria)
Hakemusalueen maapinta-ala:

ha

Liitteet
Hakemuksen liitteeksi vaaditaan seuraavat asiakirjat (yleisohjeessa on yksityiskohtaiset ohjeet kunkin
asiakohdan osalta):
1. Karttaliite hakemusalueesta
2. Kiinteistöluettelo hakemusalueeseen kuuluvista kiinteistöistä
3. Osakasluettelo, jos kyseessä on yhteislupa. Osakasluettelossa on eriteltävä jokaisen osakkaan
yksityismaiden ja valtionmaiden maapinta-alat.
4. Hakemuksen lisäperustelut tarvittaessa
Väärien tietojen antaminen voi johtaa hakemuksen hylkäämiseen, asiavirheen korjaamiseen itse päätöksen 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 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.

