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EUROOPANMAJAVA TAI PELTOPYY 

 

Metsästysasetuksen (666/1993) 9 §:n mukaan luvan saajan on ilmoitettava saaliiksi saadusta 

euroopanmajavasta (kaikki pyyntiluvan nojalla saaliiksi saadut koko maassa) sekä peltopyystä muualla kuin 

Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Saalisilmoitus on 

tehtävä Suomen riistakeskuksen vahvistamalla lomakkeella tai sähköisen Oma riista -palvelun kautta. 
 

Saalisilmoitus on tehtävä seitsemän (7) vuorokauden kuluessa pyyntiluvassa mainittujen eläinten tultua 

pyydystetyiksi taikka, jos eläimiä on jäänyt pyydystämättä, seitsemän vuorokauden kuluessa rauhoitusajan 

alkamisesta. Suomen riistakeskus suosittelee tekemään ilmoituksen viipymättä. 
 

Ilmoituksen voi tehdä tällä lomakkeella tai osoitteessa https://oma.riista.fi  
 

Palauta lomake sähköisesti saaliit@riista.fi tai postitse Suomen riistakeskus, LH-kirjaamo, Sompiontie 1, 

00730 Helsinki. 
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