ILMOITUS MAKSETUSTA MYÖNTEISESTÄ
MAASTOLIIKENNELUPAPÄÄTÖKSESTÄ
A lla näette y hteenv edon ostoksistanne. Tilaustanne koskev issa asioissa v oitte olla meihin y htey dessä
sähköpostilla eraluv at@ m etsa.fi tai soittaa Erälupien palv elunumeroon 020 69 2424 (ark 9-1 6).
T äm ä v iesti toim ii lupatositteena.
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HAKEMUS HYVÄKSYTTY

MAASTOLIIKENNELUPA URIEN ULKOPUOLELLE YHDISTELMÄLUPA LUMIPEITTEISELLE JA LUMETTOMALLE
AJALLE
USEALLE YKSITYISHENKILÖLLE / ULKOMAIDEN KANSALAISILLE

Paikkakunta / paikkakunnat, jonne haettu maastoliikennelupaa (1 kpl)
1 . Inari
A ika
1 . 01 .09.2020 - 1 5.01 .2021
Kuljettajat
Kuljettajaluettelo liitetiedostona

A joneuv oty y ppi
Mönkijä

A joneuv oty y ppi
Moottorikelkka

A joneuv oty y pin lisätiedot
Lunta oltav a 20cm kelkan käy ttöön.
A jon tarkoitus
Saaliin nouto
A jon tarkoituksen lisätiedot
Hirv isaaliin nouto y hteisluv an paikallisille 8§ oikeudella py y täv ille metsästy saikojen puitteissa (ei
v oimassa rauhoitusjaksolla). Inari, v altion hirv ialueet sekä Lemmenjoen kansallispuiston alueella.
A mpujalistoilla nimety ille paikallisille ampujille.
A jon tarkoituksen liitetiedosto
Lupa liitty y lupaan
Inarin hirv iy hteislupa 2020-2021
Reittiselostus lumettomana aikana
Inari, v altion hirv ialueet sekä Lemmenjoen kansallispuiston alueella.
Luv an reittikartat lumettomana aikana
A joreitti eri lumipeitteisenä aikana kuin lumettomana aikana
Ei
Reittiselostus lumipeitteen aikana
Inari, v altion hirv ialueet sekä Lemmenjoen kansallispuiston alueella.
Luv an reittikartat lumipeitteen aikana
Luv an toimitus postitse
Ky llä
Hy v äksy n lupaehdot
Ky llä

Y leiset lupaehdot (Kausi, usea)
• Lupa oikeuttaa ajamaan lupapäätöksessä määritelly llä ajoneuv olla ja tarkoituksessa, mainittuna
aikana ja karttaliitteeseen / lupaehtoihin määritelly llä Metsähallituksen alueella.
• Lupa on henkilökohtainen, ja koskee v ain luv assa mainittuja henkilöitä.
• Lupa on v oimassa v asta kun lupa on maksettu. Lupa ja maksutosite on pidettäv ä mukana maastossa
ajettaessa ja ne on py y dettäessä esitettäv ä v alv ontaan oikeutetulle henkilölle.
• A joneuv oa on maastossa käy tettäv ä siten, että v ältetään v ahingon tai haitan aiheuttamista luonnolle
ja muulle y mpäristölle, kiinteistölle ja luontaiselinkeinolle sekä tarpeettoman häiriön aiheuttamista
asutukselle ja muulle y mpäristölle (Maastoliikennelaki 1 7 1 0/1 995, 5§). Erity inen huolellisuusv elv oite
koskee teillä ja taimikkoalueilla sekä poronhoitoalueella porojen v asonta-aikana sekä paliskuntien
v asomisrauhoitusalueilla ajamista. Kelirikkoaikana liikkuminen on kielletty ä.
• Kuljettaessa poroaitojen läv itse, tulee v eräjät sulkea huolellisesti.
• Lupa ei oikeuta liikkumaan kielloista ja rajoituksista päättäv än v iranomaisen (ELY -keskus)
määräämillä maastoliikenteen kieltoalueilla tai luonnonsuojelualueilla.
• Lupa ei oikeuta ajamaan y ksity ismailla. Y ksity ismailla ajaminen on sallittua v ain, jos tämän luv an
haltijalla on siihen maanomistajalta lupa.
• Liikkuminen luv an oikeuttamalla alueella tapahtuu kuljettajan v astuulla.
• Käy tettäv ään moottoriajoneuv oon tulee olla v oimassa olev a liikennev akuutus. Luv an haltijan on
korv attav a v ahinko, jonka hän tai hänen käy tössään olev a ajoneuv o aiheuttaa Metsähallitukselle tai
kolmannelle osapuolelle. Luv anhaltija on v elv ollinen ilmoittamaan aiheuttamastaan v ahingosta.
• Tämä lupa v oidaan v älittömästi peruuttaa, jos sen haltija rikkoo lupapäätöksessä annettuja
lupaehtoja, tai ei noudata maastoliikenteestä v oimassa olev ia säädöksiä tai määräy ksiä.
(Huom. Mikäli kelkkailet poronhoitoalueella, tarkista my ös missä poronhoitoty öt ov at parhaillaan
käy nnissä osoitteessa www.poroty ot.fi.)

Lupanumero
1 81 01 5401 01

Erity iset lupaehdot
V oimassa Inarin hirv iy hteisluv an paikallisille ampujille v altion hirv ialueilla metsästy saikojen
mukaisesti. Kelkalle oltav a lunta 20cm. Liikuttav a maastoa mahd.v ähän kuormittaen ja
hy ödy nnettäv ä olemassa olev ia uria. Lupa ei koske/v oimassa ulkopaikkakuntalaisilla v ierailla.
A joneuv oja käy tettäv ä saaliin noudossa harkittu määrä (suositus max . 2kpl). LEMMENJOEN
KA NSA LLISPUISTON A LUEELLA SA A LIIN NOUDOSTA ILMOITETTA V A JA RI KA NGA SNIEMI 04001 66487 .
Liitetiedostot
MAAST OLIIKENT EEN Y LEISET LUPAEHDOT VALT ION MAILLA
(hirv enm etsästy ksen järjestely t 2019).pdf
Päätöksenantopaikka
IV A LO
Päätöksenantopäiv ämäärä
1 1 .08.2020
Luv an käsittelijä
Janne Mustikkamaa/METSÄ HA LLITUS
Luv an my öntäjä
Janne Mustikkamaa/METSÄ HA LLITUS

Jos teillä on ky sy ttäv ää, v oitte olla y htey dessä asiakaspalv eluumme eraluv at@ m etsa.fi / 020 69 2424

