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Ei julkinen asiakirja
MAASTOLIIKENNELAIN 28 §:N ERITYISLUPAHAKEMUS LIIKUNTARAJOITTEISELLE 
HENKILÖLLE

1. Hakija
Nimi Henkilötunnus

Osoite

Postinumero Postitoimipaikka

Matkapuhelin Sähköposti

2. Hakemus
Aiemmin saatu erityislupa

Ei Kyllä, päivämäärä ja diaarinumero:

Moottorikäyttöisen ajoneuvon ajoneuvotyyppi
Mönkijä, nelipyörä, traktori Moottorikelkka Muu, mikä

Erityislupaa haetaan
Kesällä
Talvella
Sekä kesällä että talvella liikkumiseen

Erityisluvalla liikkuvan seurassa liikkuvalle yhdelle saattajalle moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttöön
haetaan lupaa
ei haeta lupaa

Lupaa haetaan
toistaiseksi voimassa olevana määräaikaisena

Metsästysaseen kuljettamiseen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa liikuttaessa haetaan metsästyslain (1993/615) 41 § 
3 momentissa tarkoitettu poikkeuslupa Suomen riistakeskukselta. Luvan hakemiseen ei ole tarvetta, jos asetta kuljetetaan 
metsästyslain 35 § 4 momentissa (10.7.2017/534) tarkoitetuissa tilanteissa. 

Ei Kyllä Haetaan myöhemmin
3. Alue
Kunta

Kotikunta Loma-asuntokunta
Muu kunta ja määritelty alue sekä perustelut aluevalinnalle

Alue, ajoreitti ja olemassa olevat maastourat, jossa pääsääntöisesti moottorikäyttöisellä ajoneuvolla liikutaan

Ajankohdat, jolloin maastossa ajetaan, vähintään kuukauden tarkkuudella (ota huomioon porojen vasomisalueet ja -aika, 
suurten petolintujen pesät ja pesimisaika, lähteet, rimpisuot sekä muut herkät luontokohteet)
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4. Lisätietoja
Erityislupahakemuksen tarkennus asioihin, joita hakija haluaa tuoda esiin esim. liikuntarajoitteisuudesta, aiemmasta 
liikkumisesta alueella, liikkumisen tarkoituksesta mm. metsästystavasta, riistalajeista, riistanhoidollisesta metsästyksestä, 
maasto-olosuhteista ja alueen maastourien ja polkujen käytöstä. 

5. Liitteet
Erityislupahakemukseen tulee liittää (pakolliset)

Alle 3 kk vanha lääkärinlausunto, jossa kuvataan hakijan toimintakyky ja otetaan kantaa hänen toiminnanvajaukseensa
haittaluokituksesta annetun asetuksen mukaisesti (STM asetus tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetusta haittaluokituksesta,
1649/2009 tai valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitetusta haittaluokituksesta, 768/2015).
Kartta 1:50 000 tai 1:100 000. Merkitse viivalla ajoalueen ulkoreunat ja koordinaatit sekä ajoreitti lähtöalueelta
määränpäähän ja koordinaatit. Karttaan voi merkitä, miltä maantieltä tai metsätieltä maastoon lähdetään.

6. Allekirjoitus
Allekirjoitus

Nimenselvennys

Paikka ja päiväys

Lisätietoja: 
  
Ympäristöasioiden asiakaspalvelu puh. 0295 020 900 (ma-pe klo 9–16) 
  
sähköposti: ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
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