
Moottorikelkkailu 
– Metsähallituksen uraluvat
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Missä Suomessa voi kelkkailla?
Suomessa voi moottori kelkkailla sekä maksuttomilla 
moottori kelkkareiteillä että Metsähallituksen 
ylläpitämillä maksullisilla moottori kelkkaurilla. 

Metsähallituksen kelkkaurille tarvitset henkilökohtaisen tai perheen 
yhteisen uraluvan. Lupa kattaa koko maan. Perhelupa on myynnissä 
ainoastaan kausilupana.

Henkilö kohtainen uralupa 
3 h / 9 €

Henkilökohtainen uralupa 
1 vrk (24 h) / 15 €

Henkilökohtainen uralupa 
1 viikko / 30 €

Henkilökohtainen 
uralupa kausi/perhelupa 

(1.10.–31.5.) / 50 €

Mistä voi ostaa uraluvan?
 > Verkkokaupasta: verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/maastoliikenne 
 > Palvelunumerosta: 020 69 2424.
 > Eräluvat-sovelluksesta: Eräluvat-sovelluksen voi ladata 
Android- puhelimiin Play-kaupasta ja iOS-puhelimiin App Storesta. 
Löydät sovelluksen kaupasta kirjoittamalla hakuun ”eräluvat”.* 
Lisätietoja Eräluvat-sovelluksesta:  
eraluvat.fi/erareppu/eraluvat-sovellus

 > Metsähallituksen asiakaspalvelupisteistä ja Metsähallituksen 
valtuuttamilta lupamyyjiltä: mm. useilta matkailuyrityksiltä.

* Avaa asentamasi sovellus ja kirjaudu sovellukseen Eräluvat-kaupan tunnuksilla. Jos sinulla ei ole 
vielä tunnuksia, käy ensin luomassa verkkokaupassa (verkkokauppa.eraluvat.fi). Verkkokaupassa 
voit myös luoda uuden salasanan, jos olet unohtanut vanhan. Eräluvat-sovelluksessa asiakas voi 
ostaa lupia vain itselleen. Sovellus tulee päivittää säännöllisesti, jotta uusimmat ominaisuudet 
tulevat näkyviin.

http://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/maastoliikenne
http://eraluvat.fi/erareppu/eraluvat-sovellus 
http://verkkokauppa.eraluvat.fi


Lupaehdot
1. Moottorikelkkailu urien 

ulkopuolella on kielletty. 
On poikkeuksia, joissa voit 
hakea Metsähallitukselta 
erillisen maastoliikenneluvan.

2. Uralupa oikeuttaa ajamaan 
moottorikelkalla tai muulla 
teloilla varustetulla ajoneuvolla 
Metsähallituksen hallinnassa 
olevalla alueella merkityillä 
kelkkaurilla koko maassa 
lumipeitteisenä aikana.

3. Lupa on henkilökohtainen 
ja koskee luvassa mainittuja 
henkilöitä. Koko kaudeksi 
ostettu uralupa toimii samalla 
perhelupana. Perheeksi 
katsotaan vanhemmat ja 
samassa taloudessa asuvat 
alle 18-vuotiaat lapset. 
Mikäli perheenjäseniä ei ole 
kirjattu lupaan, luvanhaltija 
on velvollinen todistamaan 
valvojalle, että hänen 
taloudessaan on voimassa 
oleva kausi/perhelupa.

4. Lupa on voimassa vasta 
kun lupa on maksettu. 
Lupa on pidettävä mukana 
maksutositteineen maastossa 
ajettaessa ja se on esitettävä 
pyydettäessä valvontaan 
oikeutetulle henkilölle. 

5. Käytettävään moottoriajo-
neuvoon tulee olla voimassa 
oleva liikennevakuutus. Luvan 
haltijan on korvattava vahinko, 
jonka hän tai hänen käytössään 
oleva ajoneuvo aiheuttaa 
Metsähallitukselle tai kolman-
nelle osapuolelle. Luvanhaltija 
on velvollinen ilmoittamaan 
aiheuttamastaan vahingosta.

6. Liikkuminen luvan oikeut-
tamalla alueella tapahtuu 
kuljettajan vastuulla.

7. Lupa voidaan välittömästi 
peruuttaa, jos sen haltija rikkoo 
annettuja lupaehtoja tai ei 
noudata maastoliikenteestä 
voimassa olevia säädöksiä 
tai määräyksiä.

  Tietoa Metsähallituksen 
kelkkaurista: eraluvat.fi/
maastoliikenne, retkikartta.fi

http://eraluvat.fi/maastoliikenne
http://eraluvat.fi/maastoliikenne
http:// retkikartta.fi


Turvallisuusohjeita
Moottorikelkkailussa noudatetaan 
oikean puoleista liikennettä.

Urat katsotaan maastoksi ja niillä 
saa ajaa 15 vuotta täyttänyt.

Suurin sallittu nopeus maalla on 
60 km/h, jäällä 80 km/h ja henki-
löitä reellä vedettäessä 40 km/h.

Rattijuopumussäädökset koskevat 
myös moottorikelkkailijaa.

Kypärän käyttö on pakollista sekä 
kuljettajalle että matkustajalle.

Muista huomioida poronhoito-
alueella porotalous! 

Useat kelkkareitit ja -urat kulkevat 
porojen laidunalueen halki. 
Porokolarin sattuessa hälytä 
tarvittaessa apua hätänumerosta 
112. Ilmoita hätänumeroon myös, 
jos vain kolhaiset poroa. 

Metsähallitus 09/2020, 
Hansaprint Oy. 1500 kpl.
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