
KUUSAMON YHTEISMETSÄ 

 
  

KANALINTULUVAN EHDOT 2021 

Metsästyslupana toimii saamasi tilausvahvistus, jossa ilmenee lupatyyppi, metsästäjän nimi kullekin 

lupapäivälle ja tosite luvan maksusta. Lisäksi mukana tulee olla henkilöllisyystodistus. Pidä niitä aina 

mukana metsästäessäsi. 

Tällä luvalla saa metsästää lupapäivien lukumäärän perusteella määräytyvän saaliskiintiön puitteissa alla 
olevassa pisteytyslistassa nimettyä pienriistaa luvassa määritellyllä alueella. 

SAALISKIINTIÖ 
 

5 pistettä / lupavuorokausi, saaliin yhteenlaskettu pistearvo ei saa ylittää metsästysluvan 
kiintiötä. 
Metso 10 pistettä 

Teeri 5 pistettä 

Riekko 5 pistettä 

Pyy 2 pistettä 

Hanhi 10 pistettä 

Muut vesilinnut 2 pistettä 

Muu linturiista 1 piste 

Metsäjänis ja rusakko 2 pistettä 

Kanadanmajava 5 pistettä 

Pienpedot 0 pistettä 
 

HUOM. Yhden vuorokauden luvalla ei saa ampua metsoa. Saaliskiintiönä korkeintaan kaksi 
metsolintua/metsästäjä/metsästyskausi, jos pisteet siihen riittävät. 

!!! Muistathan aina tarkistaa metsästysajat ja muut rajoitukset ennen metsästyksen aloittamista.  

Alueet kuuluvat poronhoitoalueeseen, joka on huomioitava erityisesti koirien käytössä.  

MUUT EHDOT 

- Rauta-, teräs- ja kovien wolframihaulien käyttöä ei sallita Yhteismetsän maa-alueilla.  

- Tulenteko on sallittu oksista ja hakkuutähteistä, ei keloista.  

- Jos lupa-alue sijaitsee valtion rajan vieressä, tällä luvalla ei saa metsästää rajavyöhykkeellä. 

 

LUVAN OSTAJAN OIKEUS PERUUTTAA MAKSETTU LUPA 

Luvan ostajalla on oikeus peruuttaa lupa ja saada takaisin maksettu hinta vähennettynä toimistokuluilla 13 

€, jos olisi kohtuutonta vaatia häntä käyttämään hankkimaansa lupaa sen vuoksi, että hän itse tai hänelle 

läheinen henkilö yhtäkkiä sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. (läheisenä 

henkilönä pidetään aviopuolisoa, avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta ja 

isovanhempaa), tai hänelle sattuu muu odottamaton ja vakava tapahtuma, jonka vuoksi olisi kohtuutonta 

vaatia häntä käyttämään hankkimaansa lupaa. Muu odottamaton ja vakava tapahtuma on esimerkiksi 

merkittävä vahinko omaisuudelle, kuten asunnon palo. Vakavaksi vahingoksi ei katsota koiran sairastumista 

tai kuolemaa eikä auton rikkoutumista. 

Luvan ostajan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä luvan myyjälle. Luvan käytön este on osoitettava 

luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisitutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön 

lausunnolla niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kahden viikon kuluttua peruuttamiseen oikeuttavan 

esteen ilmenemisestä, jollei määräajan noudattaminen ole ostajalle kohtuuttoman vaikeaa. Mikäli edellä 

mainituista syistä tapahtuva peruutus tehdään luvan voimassaolojakson jo alettua, ei luvan hinnasta 

korvata takaisin. 


