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1 JOHDANTO 

Moottorikelkkojen määrä ja kelkkailu on kasvanut Suomessa tasaisesti siitä asti, 

kun moottorikelkkojen rekisteröinti tuli pakolliseksi vuonna 1995. Moottorikelk-

kailu painottuu pohjoiseen Suomeen; vuonna 2015 Lapissa oli noin neljännes 

kaikista Suomessa rekisteröidyistä moottorikelkoista ja valtaosa moottorikelkkai-

luun tarkoitetuista väylistä sijaitsee Pohjois-Suomessa. Moottorikelkkailusta ai-

heutuvia haittoja voidaan parhaiten ehkäistä ohjaamalla kelkkailua virallisille 

maastoliikennelain mukaisille moottorikelkkailureiteille. Siten kelkkailu voidaan 

kohdentaa alueille, joissa kelkkailun aiheuttama haitta on mahdollisimman vä-

häinen ja vastaavasti siirtää kelkkailu kokonaan pois häiriöille alttiilta alueilta.  

 

Moottorikelkkailureittihankkeen onnistumiseksi hankkeen käynnistäminen ja 

suunnittelu ovat oleellisia vaiheita. Lapissa kunnat ovat keskeisessä roolissa 

reittihankkeen toteuttajina ja reittisuunnittelussa. Reitin suunnittelu edellyttää 

asiantuntemusta useilta eri aloilta ja sekä aktiivista yhteistyötä maanomistajien 

ja monien muiden osapuolien kanssa.  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä reittihankkeeseen perustetta-

essa virallista tieliikennelain mukaista moottorikelkkailureittiä sekä erityisesti 

reittisuunnitteluun ja reittisuunnitelman sisältöön. Opinnäytetyön tavoitteena on 

antaa lukijalle perustietoa moottorikelkkailureittihankkeen suunnitteluprosessista 

ja reittisuunnitelman sisällöstä. Työn alkupuolella käsitellään yleisesti moottori-

kelkkailua ja selvitetään reittihankkeen vaiheita sekä sisältöä moottorikelkkailu-

reitin perustamiseksi tehdystä aloitteesta reittitoimitukseen. Neljännessä luvus-

sa perehdytään yksityiskohtaisemmin reittisuunnitelmaan ja sen sisältöön. 

 

  



7 

 

2 MOOTTORIKELKKAILU SUOMESSA 

2.1 Yleistä 

Suomessa oli vuonna 2015 Tilastokeskuksen mukaan (Suomen virallinen tilas-

to: Moottoriajoneuvokanta 2015) yli 142 000 rekisteröityä moottorikelkkaa. 

Moottorikelkkojen kokonaismäärä ja lukumäärä asukasta kohti vaihtelee merkit-

tävästi maakunnittain, mutta moottorikelkkojen käyttö painottuu pohjoiseen 

Suomeen. Moottorikelkalla liikkuminen kuuluu erittäin monen lappilaisen vapaa-

aikaan ja kelkka on myös työkalu useissa ammateissa. Nykymuotoinen poron-

hoito on riippuvainen moottorikelkasta ja kelkat ovat tärkeitä työvälineitä esi-

merkiksi puolustusvoimille, rajavartiolaitokselle, metsähallitukselle, aluepelas-

tuslaitokselle ja poliisille. (Pekkala & Alavuotunki 2014, 4–5.)  

Suomen talvella sekä lumeen ja jäähän liittyvillä aktiviteeteilla on vetovoimaa 

niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla. Talvimatkailun kilpailuvaltteja 

ovat lumivarmuus, korkeatasoiset matkailukeskukset, laadukkaat ja omaleimai-

set aktiviteetti- ja ohjelmapalvelut sekä luonto. Kansainvälisesti katsoen Lappi 

on tunnetuin suomalainen talvimatkailukohde ja Lapin tuotetarjonta luo viiteke-

hyksen koko Suomen talvimatkailutarjonnalle. (Matkailun edistämiskeskus 

2014, 3, 8.) 

Lapin liiton selvityksessä on tutkittu moottorikelkkailusta suoraan ja välillisesti 

syntyviä talous- ja työllisyysvaikutuksia Lapissa. Selvityksen mukaan moottori-

kelkkailuun liittyvän liiketoiminnan tulo-, työllisyys- ja verotulovaikutuksia Lapin 

maakunnan alueella voitiin pitää merkittävinä. Vaikutusten arviointi rajautui kos-

kemaan moottorikelkkojen valmistusta, myyntiä ja huoltoa, matkailualaa, vapaa-

ajan kelkkailua sekä moottorikelkkailuun liittyvän infrastruktuurin rakentamista ja 

ylläpitoa. (Pekkala & Alavuotunki 2014, 4, 15.) Moottorikelkkailulla on suuri 

merkitys Lapin alueen matkailulle. Arktisista ohjelmapalveluista moottorikelkka-

safarit ja – ajelut kiinnostavat matkailijoita eri puolilta maapalloa. Lapin luontoon 

perustuvassa kansainvälistyvässä elämysmatkailussa moottorikelkkailu on ol-

lutkin avainroolissa. (Pekkala & Alavuotunki 2014, 4.) 
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2.2 Reittityypit 

Moottorikelkkailureitti on virallinen, moottorikelkkaliikenteelle tarkoitettu tielii-

kennelaissa määritelty tie, johon sisältyy tarvittavat levähdysalueet ja reitin huol-

toalueet. Moottorikelkkailureitti on perustettu reittitoimituksessa joko lainvoimai-

sen reittisuunnitelman perusteella tai maanomistajan ja reitinpitäjän välisellä 

kirjallisella sopimuksella. Maastoliikennelain mukaisesti perustetulla ja maas-

toon merkityllä moottorikelkkailureitillä on yleinen oikeus ajaa moottorikelkalla 

lumipeitteen aikana eli niiden käyttö on ilmaista (Maastoliikennelaki 13-16 §). 

Lapissa on noin 3 500 km virallisia moottorikelkkailureittejä. Moottorikelkkailurei-

tit perustuvat suunnittelun näkökulmasta pitkiin reitteihin eli runkoreitteihin, jotka 

ovat kuntia ja matkailukeskuksia yhdistäviä moottorikelkkailureittejä. Matkailu- ja 

kuntakeskusten ympärillä on rengasreittejä joiden lanaus on tiheämpää. (Herva 

2015, 3.) 

Moottorikelkkaura on epävirallinen termi moottorikelkkailuun tarkoitetulle väyläl-

le, joka on perustettu maastoon maaomistajan luvalla tai suostumuksella. Moot-

torikelkalla liikkumiseen urilla sovelletaan maastossa liikkumisen säädöksiä. 

Uralla ajaminen voi edellyttää uran pitäjän lupaa, joka voi olla maksullinen. 

(Päivänen, Virrankoski & Liikonen 2006, 9.) Suomessa on 5870 kilometriä Met-

sähallituksen ylläpitämiä moottorikelkkauria, joista Lapissa sijaitsee yli puolet, 

3453 kilometriä. Metsähallituksen ylläpitämät moottorikelkkaurat ovat käyttäjälle 

maksullisia kotipaikkakunnan ulkopuolella. (Metsähallitus 2016.)  

Reitit ja urat ovat käytännössä usein hyvin samankaltaisia, mutta moottorikelk-

kaurien pysyvyyttä ei ole turvattu esimerkiksi maanomistajan vaihtuessa, ja äkil-

liset muutokset käyttöoikeuksissa voivat olla ongelmallisia esimerkiksi safariyrit-

täjien toiminnan kannalta. (Päivänen ym. 2009, 13.) 

2.3 Lainsäädäntöä 

Maastoliikenteen harjoittamiseen ja reittien perustamiseen liittyvistä seikoista 

säädetään maastoliikennelailla ja -asetuksella. Maastoliikennelain tavoitteena 

on ehkäistä haittoja, joita luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinoille, 

yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle aiheutuu 
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moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämisestä maastossa tai moottorikelkkailu-

reiteillä (Maastoliikennelaki 1:1.1–2 mom.). Maastoliikennelaissa on viittauksia 

muun muassa ulkoilulakiin (606/1973), yksityistielakiin (358/1962), ja kiinteis-

tönmuodostamislakiin (554/1995). 

Maastoliikennelain lisäksi moottorikelkkailuun liittyviä lakeja ovat mm. tieliiken-

nelaki (267/1981) sekä melukysymyksissä ympäristönsuojelulaki (527/2014). 

Muita reittien suunnittelussa huomioon otettavaa lainsäädäntöä ovat mm. luon-

nonsuojelulaki (1096/1996), metsälaki (1093/1996) sekä maankäyttö- ja raken-

nuslaki (132/1999). (Liikonen & Rautio 2004, 10–11.) 
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3 REITTIHANKE 

3.1 Aloite moottorikelkkailureitin perustamiseksi 

Aloitteen kunnalle moottorikelkkailureitin perustamiseksi voi tehdä jokainen reit-

tiä tarvitseva, koska moottorikelkkailureitti perustetaan yleistä tarvetta varten. 

Kelkkareittihankkeissa aloitteentekijöinä ovat yleensä moottorikelkkailun harras-

tajat, moottorikelkkailukerhot, polttoainetta myyvät huoltoasemat, moottorikelk-

kasafari-yrittäjät ja muut matkailuyritykset. Kunnalla voi olla tarve moottorikelk-

kailun ja matkailun kehittämiseen alueellaan. Metsähallituksella voi olla tarvetta 

ohjata häiritsevää kelkkailua valvotuille yleisille reiteille. Maastoliikennelain mu-

kaiset reitin pitäjäksi soveltuvat yhteisöt voivat viedä aloitteita eteenpäin tai 

käynnistää reittihankkeita reitin pitäjinä itse. (Tallgren 1999, 19–20.) 

Lapissa moottorikelkkailureittejä perustetaan yleensä kuntien toimesta. Kunnat 

valitsevat ne kelkkaurat, jotka kehitetään virallisiksi moottorikelkkailureiteiksi. 

Reiteiltä edellytetään mahdollisimman suurta käyttövarmuutta jo kunnan talou-

dellisten panostusten vuoksi, joten reiteiksi kehitetään sellaisia kelkkauria jotka 

ovat liikennemääriltään huomattavia. (Päivänen ym. 2009, 20.) Lapissa on pe-

rustettu moottorikelkkailureittejä viime vuosina noin 100 kilometriä vuodessa, 

mutta vuosittainen määrä vähenee. Moottorikelkkareittejä perustetaan usein 

lyhyempinä, 20–30 kilometrin, pituisina pätkinä kerrallaan. Moottorikelkkareitin 

perustamisesta tulee kunnalle merkittäviä kustannuksia paitsi reittitoimituksesta 

ja reitin rakentamisesta, myös reitin ylläpidosta. Hyödyt reitistä kohdistuvat suu-

relta osin safariyrityksille ja yksityisille harrastajille. (Herva 2015, 4.) 

3.2 Reittihankkeen käynnistyminen 

Reittihanke tulee useimmiten vireille kunnassa. Vaikka kuntalain mukaan kun-

nan tulee käsitellä sille tehdyt aloitteet, niin reittihankkeen toteutuminen vaatii 

ennen kaikkea kunnan viranomaisten aktiivisuutta, mutta myös lakisääteisten 

viranomaistehtävien lisäksi paljon eri osapuolten aktiivisuutta ja oma-

aloitteisuutta. Reittihankkeen käynnistämispäätöstä edeltää hankkeen alustava 

arviointi.  Reitin tarpeellisuutta voidaan arvioida selvittämällä alueen ja naapuri-

kuntien moottorikelkkailua. Reittihankkeen merkitystä tulee arvioida lisäksi mui-
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den hankkeesta hyötyvien tahojen kuten matkailuyritysten, majoitus- ja kauppa-

palvelujen sekä huoltoasemien kannalta. Ennen hankkeen käynnistämispäätös-

tä on päätettävä reitin toteuttamistapa. Virallinen reittitoimituksessa perustettu 

moottorikelkkailureitti sitoo kiinteistön uutta omistajaa myös omistajan vaihdok-

sen jälkeen. Reittihanke edellyttää yleensä julkista rahoitusta ja virallinen reitti 

on usein rahoittajan edellytys reittihankkeeseen osallistumiselleen. (Tallgren 

1999, 3, 20–21.) 

Reittihankkeen alustavan arvioinnin yhteydessä tehdään alustavat arviot hank-

keen kustannuksista, aikataulusta sekä eri osapuolien mahdollisuuksista ja ha-

lukkuudesta osallistua hankkeeseen. Reitin perustamiseen osallistuviin viran-

omaisiin, yhteistyöelimiin ja muihin osapuoliin on otettava yhteyttä ajoissa, jotta 

kaikkien osapuolten vaatimukset ja tavoitteet voidaan ottaa huomioon jo tässä 

vaiheessa.  Reitin perustamisen tärkeimmät vaiheet arvioidaan niiden työmää-

rän, rahoitustarpeen ja aikataulun osalta. Ennen reittisuunnittelun aloittamista 

on lisäksi määritettävä selvästi reitin toteuttamisen kokonaisvastuu sekä muut 

osatehtävät. Reitin toteuttamiseen vaadittavista tehtävistä osa on lakisääteisiä 

viranomaistehtäviä, mutta muista tehtävistä tehdään tarvittaessa kirjalliset so-

pimukset. Kun alustavat selvitykset ja työnjako on tehty riittävällä tarkkuudella, 

voidaan päätös reitin toteuttamisesta tehdä. Päätöksessä mukana olevat osa-

puolet sitoutuvat sovittuihin tehtäviin ja kustannuksiin sekä hankkeessa muka-

naoloonsa sovitulla tavalla. (Tallgren 1999, 21.) 

3.3 Reittisuunnittelu 

3.3.1 Suunnittelijan valinta 

Reittisuunnittelun lähtökohtana on hanketta käynnistettäessä tehdyt alustavat 

suunnitelmat ja niissä päätetyt tavoitteet. Reitin perustamisen edellytyksiin ja 

reittisuunnitelman sisältövaatimuksiin lainsäädännön ja käytännön kannalta tu-

lee perehtyä ennen yksityiskohtaisen suunnittelun aloittamista. (Tallgren 1999, 

37.) 

Maastoliikennelaissa ei ole määritelty, kenelle moottorikelkkailureittiä varten 

vaadittavan reittisuunnitelman laatiminen kuuluu. Reittisuunnitelman voi tehdä 
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henkilö, jolla on riittävästi asiantuntemusta usealta eri alalta. Suunnittelijalla tuli-

si olla maastoliikennelain ja muun tarpeellisen lainsäädännön tuntemus sekä 

kokemusta maankäytön hankkeista ja niihin osallistuvista viranomaisista ja 

muista osapuolista. Suunnittelijalla olisi hyvä olla tuntemusta moottorikelkkailus-

ta, ympäristö- ja metsätaloudesta sekä kuntien elinkeinotoiminnasta. Suunnitte-

lussa on hyötyä myös paikallistuntemuksesta, maanomistajasuhteista ja kartto-

jenkäsittelytaidoista sekä suunnistustaidoista. (Tallgren 1999, 31.) 

Suunnittelun kokonaistyömäärää arvioidaan alustavien tutkimusten pohjalta. 

Pienissä reittihankkeissa riittää yleensä yksi suunnittelija. Suurissa, mahdolli-

sesti monen kunnan alueelle ulottuvissa, reittihankkeissa tarvitaan useita suun-

nittelijoita joilla kullakin on omat vastuualueensa. Tällainen suunnitteluryhmä 

valitaan kokonaisuutena siten, että siinä on tietoa ja osaamista kaikista suunnit-

teluun tarvittavilta osa-alueilta ja yksi vastuullinen henkilö, joka koordinoi suun-

nittelua. (Tallgren 1999, 31–32.) 

3.3.2 Lähtötietojen keruu 

Ennen yksityiskohtaista suunnittelua tulee kerätä riittävät lähtötiedot. Lainsää-

dännön osalta suunnittelun tueksi tarvitaan voimassa oleva maastoliikennelaki 

ja -asetus viimeisine muutoksineen. Maastoliikennelain ohella kannattaa tutus-

tua myös ulkoilulakiin ja muuhun moottorikelkkailua ja moottorikelkkailureittejä 

koskevaan lainsäädäntöön. Suunnittelun pohjaksi tarvitaan suunnittelualueen 

ajantasainen kartta-aineisto. Suunnittelussa hyödyllisiä aineistoja ovat esimer-

kiksi ilmakuvat ja metsätaloussuunnitelmat. (Tallgren 1999, 33–34.) 

Reittisuunnittelijan tulee perehtyä suunnittelualuetta koskeviin kaavoihin ja selvi-

tettävä kunnan kaavoituksesta vastaavalta viranomaiselta vireillä olevat ja tai 

vireille tulevat kaavat ja hankkeet, jotka voivat vaikuttaa reitin sijoittamiseen. 

Alkuvaiheessa selvitettäviä asioita ovat tie- ja raideliikenteen eritasoylitysten 

mahdollistavat paikat sekä voimajohtolinjojen vierustat ja muut valmiit linjat. 

Kuntien rajat ylittävät kohdat selvitetään kuntien yhteistyönä. (Herva 2000, 8.) 

Lähtötietojen keruun yhteydessä selvitetään myös suunnittelualueelta ne alueet 

joille reittiä ei voida sijoittaa lainkaan. Reitin perustamista luonnonsuojelulain 
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mukaisille suojelualueille ei yleisesti suositella vaikka se on mahdollista. (Tall-

gren 1999, 34.)  

3.3.3 Kirjallisen reittisuunnitelman laatiminen 

Moottorikelkkailureitin perustamiseksi on laadittava reittisuunnitelma, jossa on 

osoitettava reitin kulku ja reittiin kuuluvat levähdys- ja huoltoalueet niin, että ne 

voidaan suunnitelman perusteella tarvittaessa merkitä maastoon. Suunnitel-

massa on myös mainittava ne kiinteistöt, joiden kautta reitti tulisi kulkemaan. 

(Maastoliikennelaki 3:15.1–2 mom.) 

Reittisuunnitelmassa on esitettävä myös muut reitin perustamisen ja pitämisen 

kannalta tarpeelliset tiedot. Suunnitelmaan on liitettävä mittakaavaltaan asian-

mukainen reitin kulkua osoittava kartta. (Maastoliikenneasetus 2:7.1 mom.) 

3.4 Reittisuunnitelman hyväksyminen 

Moottorikelkkailureittisuunnitelman hyväksyminen on ratkaiseva päätös mootto-

rikelkkailureitin perustamisen kannalta.  Maastoliikennelain mukaan reittisuunni-

telman hyväksymisestä päättää kunnan ympäristöviranomainen, joka tavalli-

simmin on kunnan ympäristölautakunta. Tällöin arvioidaan maastoliikennelain 

mukaiset reitin perustamisedellytykset, tarkistetaan reittisuunnitelman sisältö ja 

laatu sekä hyväksytään reittisuunnitelmassa esitetty reitin pitäjä. (Tallgren 1999, 

48–50.)  

Reittisuunnitelman käsittely ympäristönsuojelulautakunnassa turvaa eri osa-

puolten mahdollisuuden tulla kuulluksi. Samalla reitistön ulkopuolisille aiheutta-

mat haitat ja reitin ympäristövaikutukset tulevat riittävästi arvioiduksi. Jos ky-

seessä on ylikunnallinen reittisuunnitelma, kunnan ympäristönsuojelulautakunta 

päättää tällaisen suunnitelman hyväksymisestä omaa kuntaansa koskevalta 

osalta. (Päivänen ym. 2009, 21.) 
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3.5 Reittitoimitus 

3.5.1 Sovellettavat säädökset ja vireilletulo 

Moottorikelkkailureitti on maastoon merkitty reitti, johon reittitoimituksessa on 

perustettu yleinen käyttöoikeus ajaa moottorikelkalla lumipeitteen aikana. Reit-

tiin voivat kuulua lisäksi pysyväksi tarvittavat levähdys- ja huoltoalueet. Mootto-

rikelkkailureitin perustamiseksi pidettävässä reittitoimituksessa sovelletaan 

maastoliikennelakia. (Maastoliikennelaki 3:13.1–2 mom.; 3:17.2 mom.) 

Toimituksessa noudatetaan lisäksi soveltuvin osin ulkoilulain (606/1973) sään-

nöksiä toimituksen hakemisen, kustannusten, toimitusmiesten, toimituksen ku-

lun sekä korvausten osalta, jollei maastoliikennelain säännöksistä muuta johdu. 

Lisäksi muusta menettelystä reittitoimituksessa, muutoksenhausta toimitukses-

sa annettuun päätökseen tai suoritettuun toimenpiteeseen sekä kiinteistörekis-

teriin merkitsemisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä näistä seikoista sääde-

tään yksityisistä teistä annetun lain (358/1962) säännöksissä tietoimituksesta, 

jollei maastoliikennelain säännöksistä muuta johdu. Mikäli yksityistielain sää-

döksistä ei muuta johdu, toimitusmenettelyn osalta sovelletaan kiinteistönmuo-

dostamislakia.  (Maastoliikennelaki 3:17.2-3 mom.) 

Reittitoimitus tulee vireille reitin pitäjän hakiessa reittitoimitusta Maanmittauslai-

tokselta. Toimitusta on haettava vuoden kuluessa siitä kun moottorikelkkailureit-

tisuunnitelma on hyväksytty ja päätös on saanut lainvoiman. (Maastoliikennelaki 

3:17.1 mom.) 

3.5.2 Toimitusmiehet ja toimituksen asianosaiset 

Reittitoimituksen suorittavat toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä. Mikäli 

uskottujen miesten käyttäminen ei ole tarpeellista eikä kukaan asianosainen 

uskottujen miesten käyttämistä vaadi, voi toimitusinsinööri suorittaa toimituksen 

ilman uskottuja miehiä. (Laki yksityisistä teistä 5:40.1 mom.) 

Toimituksen asianosaisia ovat kiinteistönmuodostamislain (3:17.1 mom.) mu-

kaan toimituksen hakijan eli reitin pitäjän lisäksi jokainen muukin, jonka oikeutta 

toimitus välittömästi koskee. Asianosaisia voivat olla kiinteistön omistaja tai hal-
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tija, tiekunta, johon reitillä on vaikutusta sekä erityisen oikeuden ja rasiteoikeu-

den haltijat, mikäli reitillä on vaikutusta hänen oikeuteensa. Toimituksen asian-

osainen voi olla myös yhteisen vesialueen osakaskiinteistöjen muodostama 

osakaskunta – yleisen vesialueen osalta se viranomainen, jonka hallinnassa 

vesialue on, ammattikalastaja, poronhoitoa harjoittava paliskunta, valtio maan-

omistajana tai oikeuden haltijana sekä kunta. (Maanmittauslaitos 2015a, 4.) 

3.5.3 Toimitusmenettely 

Reittitoimituksen asiat käsitellään ja ratkaistaan toimituskokouksessa. Toimituk-

sen ensimmäisessä kokouksessa selostetaan toimituksen tarkoitus ja toimitus-

laji sekä, miten toimituksesta on tiedotettu. Reittitoimituksessa tiedottaminen 

tapahtuu kutsukirjeillä ja tarvittaessa lehdessä. Tiedottamisessa erityisesti huo-

mioitavaa on, että toimituksesta tiedotetaan alueellisen Elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskus) ympäristö ja luonnonvarat -

vastuualueelle, kunnan tielautakunnalle tai sen tehtäviä hoitavalle elimelle, lii-

kennevirastolle, mikäli reitti ylittää rautatien. Alueellisen ELY-keskuksen liikenne 

ja infrastruktuuri –vastuualueelle tiedotetaan, mikäli reitti ylittää maantien sekä 

paikalliselle paliskunnalle, mikäli reitti sijaitsee poronhoitoalueella. (Maanmit-

tauslaitos 2015b, 22; Maanmittauslaitos 2015a, 4.) 

Toimitusmenettelyssä asiakaslähtöisessä toimintatavassa asiakkaan kuuntelul-

la, kuulemisella ja toiveiden ja näkemysten huomioon ottamisella on keskeinen 

asema. Asiakkaille annetaan mahdollisuus osallistua aktiivisesti oman asiansa 

käsittelyyn ja heiltä saadut mielipiteet, toiveet ja palautteet pyritään huomioi-

maan toimituksen kaikissa vaiheissa. Toimituksessa tarvittaessa suoritettavan 

maastokatselmuksen tarkoituksena on antaa toimitusmiehille kuva reittialuees-

ta. Maastokatselmukseen voivat tarvittaessa tai halutessaan osallistua myös 

asianosaiset. Maastokatselmuksella on erityisesti merkitystä korvausasioissa. 

Reitin sijainti on määrätty reittisuunnitelmassa, mutta mahdollisia sopimuksiin 

perustuvia muutoksia suunnitelman mukaisen reitin sijaintiin voidaan tarvittaes-

sa todeta maastossa. (Maanmittauslaitos 2015b, 22; Maanmittauslaitos 2015a, 

5.) 
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Reittitoimituksessa reitin perustamisen edellytyksiä ei enää tutkita vaan oikeus 

perustetaan reittisuunnitelmassa vahvistetun sijainnin ja leveyden mukaisesti. 

Mikäli reittisuunnitelman kartta on pienimittakaavainen, saattaa sitä joutua tul-

kitsemaan. Moottorikelkkailureittiin liittyvät levähdys- ja huoltoalueet peruste-

taan reittisuunnitelmassa vahvistetun sijainnin ja koon mukaisesti. Reittisuunni-

telmasta poikkeaminen edellyttää sekä reitin pitäjän että maanomistajan hyväk-

symistä. Reittioikeuden ja liitännäisalueiden oikeuden saajana on reitin pitäjä. 

Kiinteistöt, joihin oikeus kohdistuu, todetaan pöytäkirjassa tai pöytäkirjan liit-

teessä. (Maanmittauslaitos 2015a, 6.) 

Maastoliikennelain mukaan reitin pitäjän on korvattava moottorikelkkailureitistä 

kiinteistölle, maa-alueen omistajalle tai haltijalle, poronhoidolle tai ammattimai-

selle kalastukselle aiheutuva vahinko ja haitta. (Maastoliikennelaki 3:16.4 mom.) 

Korvauspäätökset ja niiden perustelut tulee ilmetä toimituspöytäkirjasta. Pöytä-

kirjaan merkittävistä tiedoista säädetään kiinteistönmuodostamislaissa ja -

asetuksessa. (Maanmittauslaitos 2015b, 22–23.) 

Toimituksessa reittialueesta on laadittava toimituskartta, josta ilmenee reitin 

sijainti ja kiinteistöt, joihin reittioikeus kohdistuu. Reitin pitäjä saa ottaa reitin 

käyttöön, kun reittisuunnitelma on saanut lainvoiman, korvaukset on maksettu ja 

reitti on merkitty maastoon. (Maanmittauslaitos 2015a, 7–8.)  
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4 REITTISUUNNITELMA 

4.1 Johdanto 

Moottorikelkkailun reittisuunnitelman laatiminen ja vahvistaminen mahdollistaa 

maastoliikennelain mukaisen virallisen moottorikelkkailureitin perustamisen ja 

rakentamisen. Virallinen moottorikelkkailureitti perustetaan vahvistetun reitti-

suunnitelman mukaisesti reittitoimituksessa ja se merkitään pysyvänä käyttöoi-

keutena kiinteistörekisteriin.  

Moottorikelkkailun ohjaaminen moottorikelkkailureiteille edistää maastoliikenne-

lain tavoitetta liikenneturvallisuuden parantamisesta, vähentää kelkkailun haitto-

ja ja parantaa kelkkailun valvonnan mahdollisuuksia. Kelkkailijalle mielekkäitä, 

hyvin hoidettuja ja turvallisia moottorikelkkailureittejä on helpompi markkinoida, 

mikä hyödyntää myös matkailuelinkeinoja 

Virallinen reittitoimituksessa perustettu moottorikelkkailureitti huomioidaan py-

syvämpänä kuntien maankäytön suunnittelussa ja se sitoo kiinteistön omistajaa 

myös omistajanvaihdoksen jälkeen. Moottorikelkkailureitti on tieliikennelain mu-

kainen tie liikennesääntöineen. Moottorikelkkailureitillä on maastoliikennelain 

mukainen yleinen oikeus ajaa moottorikelkalla maastoon merkityllä reitillä lumi-

peitteen aikana.  

Lapissa oli vuonna 2013 yli 24 000 rekisteröityä moottorikelkkaa, mikä on lähes 

neljännes kaikista Suomen moottorikelkoista. Moottorikelkalla liikkuminen kuu-

luukin monen lappilaisen vapaa-aikaan, mutta sitä käytetään myös työkaluna 

useissa ammateissa. Moottorikelkkailulla on suuri merkitys Lapin matkailulle ja 

omatoimisessa moottorikelkkailussa sekä moottorikelkkasafareissa onkin näh-

tävissä suuri kasvupotentiaali. (Pekkala & Alavuotunki 2014, 2.)  

 



18 

 

4.2 Moottorikelkkailun nykytilanne 

4.2.1 Moottorikelkkailun tila alueella 

Moottorikelkkareitti perustetaan yleistä tarvetta varten, joten reittisuunnitelmas-

sa tulisi esitellä seudun moottorikelkkailun nykytilaa olemassa olevien moottori-

kelkkailureittien ja kelkkaurien osalta (Tallgren 1999, 36). Moottorikelkkareittejä 

ja -uria voidaan arvioida sijainnin, määrän ja laadun osalta. Palveluyhteydet 

huoltamo-, kauppa-, ruoka-, majoitus-, matkailu ym. palveluihin on myös syytä 

selvittää.  

Lapissa on noin 3 500 km virallisia moottorikelkkailureittejä ja noin 5 000 km 

epävirallisia moottorikelkkauria. Runkoreitit ovat kunta- ja matkailukeskuksia 

yhdistäviä reittejä. Lisäksi alueella on rengasreittejä joita lanataan pitkiä yhteys-

välejä useammin. Lapissa moottorikelkkailureittejä on perustettu vuosittain kes-

kimäärin 100 kilometriä, mutta määrä on vähenemässä. (Herva 2015, 3.) 

Suomessa moottorikelkkoja on sekä vapaa-aika- että hyötykäytössä. Pohjois-

Suomessa moottorikelkkoihin liittyvät ohjelma- ja muut palvelut sekä harraste-

kelkkailu ovat tärkeä osa alueen matkailuelinkeinoja. Alueen moottorikelkkailun 

nykytilaa voidaan arvioida esimerkiksi kunnan tai alueen rekisteröityjen mootto-

rikelkkojen määrän perusteella. Vuonna 1995 moottorikelkkojen rekisteröinti 

muuttui Suomessa pakolliseksi ja moottorikelkkoja oli tuolloin rekisterissä 

70 374.  (Päivänen ym. 2009, 10.) 

Moottorikelkkailun suosio on noussut, mikä näkyy kasvaneessa rekisteröityjen 

moottorikelkkojen määrässä; kahdessakymmenessä vuodessa moottorikelkko-

jen määrä on kaksinkertaistunut.  Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) ajoneu-

voliikennerekisterin mukaan Suomessa oli vuoden 2015 lopussa 142 589 rekis-

teröityä moottorikelkkaa joista liikennekäytössä oli 93 059 (Suomen virallinen 

tilasto: Moottoriajoneuvokanta 2015). 

Rekisteröityjen moottorikelkkojen määrä vaihtelee merkittävästi maakunnittain. 

Alla olevassa taulukossa (Taulukko 1) on esitetty maakunnittain liikennekäytös-

sä olevien moottorikelkkojen kokonaismäärät vuodelta 2015, sekä niiden suh-

teelliset osuudet kelkkojen kokonaismäärään ja alueiden asukasmäärään näh-
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den. Eniten moottorikelkkoja oli rekisteröity Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja 

Uudellamaalla. Asukasmääriin suhteutettuna eniten kelkkoja oli Lapissa, Kai-

nuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.  

 

Taulukko 1. Rekisteröidyt liikennekäytössä olevat moottorikelkat maakunnittain 

31.12.2015 (Suomen virallinen tilasto: Moottoriajoneuvokanta 2015) 

 

 

 

Tilastoja voidaan hyödyntää sellaisenaan ja yhdessä muiden selvitysten kanssa 

arvioitaessa alueen moottorikelkkailun tilaa nyt ja tulevaisuudessa. Tilastojen 

hyödyntämisen osalta tulee huomioida esimerkiksi moottorikelkkojen rekiste-

röintien osalta se, että rekisteröintipaikkakunta ei välttämättä kerro sitä missä 

kelkkaa todellisuudessa käytetään.  

Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) ajoneuvoliikennerekisterin mukaan vuon-

na 2015 Lapissa oli noin neljännes koko Suomen liikennekäyttöön rekiste-

röidyistä moottorikelkoista. Lapissa moottorikelkkojen määrien jakautumista 
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kuntakohtaisesti on esitetty alla olevassa taulukossa (Taulukko 1).  Eniten 

moottorikelkkoja oli Rovaniemellä, Inarissa, Sodankylässä ja Kittilässä, joissa 

yhteensä oli yli puolet Lapin liikennekäyttöön rekisteröidyistä kelkoista. Asu-

kasmäärään suhteutettuna moottorikelkkoja oli eniten Enontekiöllä, Muoniossa, 

Inarissa ja Utsjoella. (Suomen virallinen tilasto: Moottoriajoneuvokanta 2015; 

Väestörakenne 2015.) 

 

Taulukko 1. Rekisteröidyt liikennekäytössä olevat moottorikelkat Lapissa kunta-

kohtaisesti 31.12.2016 (Suomen virallinen tilasto: Moottoriajoneuvokanta 2015; 

Väestörakenne 2015) 
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4.2.2 Yhteystarve 

Maastoliikennelain tavoitetta moottorikelkkailun haittojen ehkäisystä pyritään 

osittain toteuttamaan ohjaamalla moottorikelkkailu virallisille moottorikelkkailu-

reiteille. Perustamalla moottorikelkkailureittejä saadaan luvaton ja ympäristölle 

häiriöitä aiheuttava liikenne ohjattua yleisille moottorikelkkailureiteille, joilla 

myös kelkkailun valvonta on helpompaa. (Tallgren 1999, 19.) 

Maastoliikennelain mukaisen moottorikelkkailureitin perustamisedellytysten läh-

tökohta on yleinen tarve, jota on kuitenkin mahdotonta yksiselitteisesti määrit-

tää. Moottorikelkkareitin perustamishankkeen tarpeellisuutta arvioitaessa tär-

kein tekijä on moottorikelkkailun määrä alueella ja naapurikunnissa. Reitin tar-

peellisuutta voidaan arvioida suunnitellun reitin liikennemääräennusteilla, jotka 

voivat pohjautua olemassa olevien moottorikelkkailureittien ja moottorikelk-

kaurien määrään ja niiden liikennemääriin tai muihin selvityksiin. Suunnittelun 

perustana voidaan käyttää myös esimerkiksi reitin vaikutusalueella olevien 

moottorikelkkojen määrää. Moottorikelkkailureitin vaikutusaluetta voi kuitenkin 

olla hankala määritellä koska laadukkaat reitit voivat houkutella käyttäjiä ulko-

mailtakin. Reitin tarpeellisuutta onkin syytä arvioida lisäksi mahdollisten muualta 

tulevien kelkkailijoiden perusteella. (Tallgren 1999, 20; 27.) 

Moottorikelkkailun suosion kasvun myötä myös turvallisuusriskit ovat lisäänty-

neet. Liikennemäärät reiteillä ovat kasvaneet nopeasti mutta infrastruktuurin 

kehittämiseen ei ole kyetty panostamaan resursseja. Asiakkaiden odotukset ja 

vaatimukset ovat myös lisääntyneet ja tänä päivänä pidetäänkin itsestään sel-

vänä tasokasta kunnossapitoa ja oheispalveluja. (Körkkö, Raappana & Stenius 

2006, 7.) 

Epäviralliset moottorikelkkaurat ovat osin lyhytkestoisten sopimusten vuoksi 

alttiita sijaintimuutoksille ja katkoksille. Sen sijaan virallinen ja siten pysyvämpi 

moottorikelkkailureitti helpottaa esimerkiksi matkailuyrittäjien markkinointityötä 

ja lisää halukkuutta kehittämistoimiin. (Mankonen 2003, 3.) 

Mikäli suunnittelualueella on ennestään paljon moottorikelkkareittejä ja -uria, tai 

jos suunnitteilla olevassa reitissä pyritään hyödyntämään olemassa olevia 

moottorikelkkauria, tulisi suunnitelmassa ottaa kantaa suunniteltavan moottori-
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kelkkailureitin tarpeellisuuteen siitäkin näkökulmasta. Olemassa oleva moottori-

kelkkaurasto voi olla vanha eikä ehkä täytä kaikilta osin nykyisiä vaatimuksia, 

joten ne eivät yleensä kuitenkaan sovellu sellaisinaan maastoliikennelain mu-

kaisiksi moottorikelkkailureiteiksi. 

4.3 Reittisuunnittelun lähtökohdat 

Reittihankkeen onnistumisen kannalta oleellisia vaiheita ovat reittihankkeen 

käynnistäminen ja reittisuunnittelu (Körkkö, Raappana & Stenius 2006, 25). 

Moottorikelkkailureitin suunnittelun lähtökohtana ovat reittihanketta käynnistet-

täessä tehdyt alustavat suunnitelmat ja niissä päätetyt tavoitteet (Tallgren 1999, 

37). 

Maastoliikennelaki ei edellytä yhteistyötä maanomistajien kanssa reitin suunnit-

telun aikana vaan ensimmäinen lakisääteinen yhteydenotto tapahtuu vasta reit-

tisuunnitelmasta kuuluttaessa ennen sen vahvistamista.  Maanomistajien aktii-

vinen rooli reittisuunnittelussa on kuitenkin yksi onnistuneen moottorikelkkailu-

reitin lähtökohta ja maanomistajien lähestymiseen onkin kiinnitettävä huomiota 

jo suunnittelun alkuvaiheessa. Avoimuus reittihankkeen toteuttamisessa ja yh-

teistyö maanomistajien kanssa lisää hankkeen luotettavuutta maanomistajien 

silmissä antaen paremman maineen reitille yleisestikin. (Tallgren 1999, 43–44.) 

Moottorikelkkailureitti voidaan maastoliikennelain mukaan perustaa vain maas-

toon eikä sitä siis voi perustaa tiealueelle (Maastoliikennelaki 3:13.1 mom.). 

Maastoksi luetaan myös jääpeitteinen vesialue ja muulta liikenteeltä suljetut 

metsätiet. Moottorikelkkailureitti voidaan siis perustaa jääpeitteiselle vesialueel-

le, vaikkei se kunnossapidon vaikeuden ja vaaratekijöiden vuoksi ole suositelta-

vaa (Körkkö, Raappana & Stenius 2006, 24). 

4.4 Suunnitteluperiaatteet 

4.4.1 Kaavoitustilanne ja maanomistus 

Reittisuunnittelun yhteydessä tulee selvittää reitin vaikutusalueen kaavoitusti-

lanne ja huomioitava alueen muut mahdolliset maankäytön tarpeet reitin sijoit-

tamisessa. Maakuntakaava konkretisoi valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
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ja sovittaa ne yhteen maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Maa-

kuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja muuta viranomaistoimintaa, jolla vaiku-

tetaan alueidenkäyttöön (Ympäristöministeriö 2016). 

Maakuntakaavoihin merkitään pääsääntöisesti vain runkoreitit eikä reittien si-

jainti ole siinä kiinteistökohtaisesti tarkkaan määritetty vaan kelkkailun pääsuun-

tia osoittavaa. Yleis- ja osayleiskaavoissa on osin huomioitu myös moottorikelk-

kailureitistön yhteystarpeita, mutta niissä ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota 

esimerkiksi kantateiden ja rautateiden ylikulku- tai tunnelitarpeisiin. (Herva 

2000, 21.) 

Reitin suunnittelu taajama-alueelle edellyttää yhteistyötä kunnan kaavoitusvi-

ranomaisten kanssa. Reitin sijoittaminen kaava-alueelle on tärkeää matkailu-, 

majoitus-, ja kauppapalvelujen sekä etenkin polttoaineen saannin kannalta. Rei-

tin sijoittaminen taajamien keskustaan voi olla haittojen vuoksi mahdotonta, jol-

loin reitin sijoittamisessa pyritään siihen, että se tavoittaisi taajaman reunojen 

palveluja.  (Tallgren 1999, 39.) 

Asemakaava-alueilla sujuvien ja turvallisten siirtymäreittien löytämiseksi asuin-

alueille, majoitusliikkeiden pihaan ja tankkauspisteille tulisi pohtia jo kaavoitusta 

laadittaessa. Siirtymäreittien puuttuminen tai väärä sijoittaminen johtaa helposti 

häiritsevään kelkkailuun. (Herva 2000, 21–22.) 

Reitin yksityiskohtaista suunnittelua varten tarvitaan tiedot kaikista reitin sijoit-

tamiseen vaikuttavista osapuolista ja selvitetään suunnittelualueen maaomistus. 

Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on järkevää hyödyntää mahdollisuuksien 

mukaan valtion ja suurten metsäyritysten maita. (Tallgren 1999, 35.)  

4.4.2 Ympäristövaikutukset 

Moottorikelkkailureitin suunnittelun lähtökohtana tulee olla moottorikelkkailusta 

aiheutuvien haittojen ehkäisy siten, että reitin sijoittamisessa otetaan huomioon 

luonnon monimuotoisuus ja kantokyvyn mukaiset periaatteet. Lisäksi tulisi nou-

dattaa varovaisuusperiaatetta reittikilometrien määrän ja sijoittamispaikan osalta 

mm. porojen talvilaidun- ja vasomisalueiden läheisyyteen, soidensuojelu- ja 
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erämaa-alueille sekä rakennettuun ympäristöön reittejä suunniteltaessa. (Herva 

2000, 12.) 

Reittisuunnittelussa luonto- ja ympäristönäkökohdat huomioidaan reitin linjauk-

sessa. Kelkkailu tapahtuu talvisessa ympäristössä, joten reitin linjauksessa voi-

daan hyödyntää sijainniltaan ja ympäristötekijöiltään muuhun käyttöön soveltu-

mattomia alueita joilla ei ole merkittäviä luontoarvoja. Moottorikelkkailureitin lin-

jauksessa metsämaalle suositaan mahdollisuuksien mukaan kitu- ja joutomaita. 

Reitin sijoittamisessa tulee myös huomioida ja hyödyntää olemassa olevia luon-

taisia aukkoja.  

Maastoliikennelain mukaan moottorikelkkailureitin käytöstä ei saa aiheutua 

luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa- ja metsätaloudelle, 

yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle huomattavaa 

haittaa (Maastoliikennelaki 3:16:2 mom.).  

Yksi merkittävimpiä moottorikelkkailun aiheuttamia ympäristövaikutuksia ovat 

meluhaitat. Melu korostuu moottorikelkkojen käytöstä muutoin hiljaisessa ympä-

ristössä, etenkin ajettaessa jääalueilla, jossa melua vaimentavia tekijöitä ei ole 

ja nopeudet ovat suuremmat. Runkoreitit tulisi sijoittaa maastoon kaava-alueen 

ulkopuolella mahdollisuuksien mukaan siten että etäisyys lähimpään asuinra-

kennukseen olisi vähintään 100 metriä. Asuin- ja lomarakennukset tulisi tiiviillä 

kaava-alueella sivuuttaa vähintään 50 metrin etäisyydeltä. Siirtymäreitit voidaan 

sijoittaa lähemmäksikin, mikäli niiden kelkkailumäärät ovat huomattavasti vähäi-

semmät kuin runkoreiteillä ja ne ovat pistoreittejä (Herva 2000, 22). 

Melun häiritsevyyttä muiden luonnon virkistyskäyttäjien kannalta lisää se, että 

kelkkareitit ja muuhun virkistyskäyttöön käytettävät reitit ovat usein lähellä toisi-

aan. Luonnon virkistyskäyttäjien lisäksi moottorikelkkailureitit aiheuttavat häiriö-

tä myös vakituiselle ja loma-asutukselle. Asutukselle ongelmallisimpia kohteita 

ovat taajamien läheisyydessä kulkevat reitit, joilla kelkkojen liikennemäärät ovat 

usein suurimmillaan joko majoitustarjonnan tai tankkaus- ja taukopaikkojen 

vuoksi. Meluhäiriöitä lisää myös se, että jää- ja lumipeitteen ollessa parhaimmil-

laan päästään moottorikelkalla liikkumaan lähes kaikkialla, missä maastonmuo-

dot ja kasvillisuus sen vain mahdollistavat. (Liikonen ym. 2007, 7.) 
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Moottorikelkkareitin aiheuttamaa meluhaittaa voidaan vähentää reitin hyvällä 

sijoittelulla. Melun osalta arvioidaan valtakunnallisilla moottorikelkkaväylillä tar-

vittavan suojaetäisyyksiä jotka riippuvat kohteesta (Taulukko 3). Suosituksia voi 

olla tarpeen tarkastella myös paikallisella tasolla. Taajama-alueella kulkeville 

moottorikelkkaväylille sopiva yleinen kattonopeus katsotaan olevan 40km/h. 

Suojaetäisyyksiä ja nopeusrajoituksia määriteltäessä tulisi lisäksi huomioida 

mahdollinen yöaikaan tapahtuva kelkkailu. Jääalueilla, joilla on muulle virkistys-

käytölle merkitystä, tai joiden rannalla on talvisiakaan käytössä olevaa loma-

asutusta, moottorikelkkojen kattonopeutena voisi olla 60 km/h. (Päivänen ym. 

2009, 27.) 

Taulukko 3. Moottorikelkkamelun suojaetäisyydet (Päivänen ym. 2009, 28) 

 

Tiealueella tapahtuvia moottorikelkkaonnettomuuksia voidaan parhaiten ehkäis-

tä ajoradan ja moottorikelkkailureitin risteämiskohtien suunnittelulla ja toteutuk-

sella. Turvallisuuteen vaikuttaa Turvallisuuteen vaikuttavat mm. tien ylityskoh-

dan sijainti, näkemäalueet ja moottorikelkkojen ajonopeudet. Moottorikelkkarei-

tin risteäminen ajoradan kanssa tulee toteuttaa eritasossa moottori- ja moottori-
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liikenneteillä, valtakunnallisesti merkittävillä runkoteillä, 2-ajorataisilla teillä, ohi-

tuskaistaosuuksilla sekä keskikaiteellisilla tieosuuksilla. Vähäliikenteiselle 2-

kaistaiselle runkotieosuudelle voidaan kuitenkin sallia risteäminen tasossa tien-

pitäjän luvalla. (Liikennevirasto 2016a.) 

Maantien ylittämiseksi tarkoitettu moottorikelkkailureitin ylityskohta vaatii tienpi-

täjän luvan. Moottorikelkkailureitin ylityskohdasta ei saa aiheutua vaaraa liiken-

neturvallisuudelle eikä haittaa tienpidolle. Ylityslupaan voidaan myös liittää tar-

peellisia ehtoja.  (Maantielaki 3:37:3 mom.) 

Reittisuunnittelussa tulisikin pyrkiä välttämään moottorikelkkailureitin ja ajora-

dan risteämistä tasossa. Eritasoristeämistä tulee harkita, mikäli ajoradan ylittä-

viä moottorikelkkoja on vilkkaan kelkkailukauden aikaan yli 300 vuorokaudessa, 

tien nopeusrajoitus on 100km/h tai keskimääräinen vuorokausiliikenne on yli 

3000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Mikäli moottorikelkkailureitin ja ajoradan ris-

teämistä ei voida rakentaa eritasoon eikä tasossa risteämistä voida välttää, tu-

lee ylityskohta sijoittaa olosuhteiltaan turvalliseen kohtaan jossa on riittävät nä-

kemät. (Liikennevirasto 2016a.) 

4.4.3 Luonto- ja kulttuuriympäristö 

Reittisuunnittelussa tulee huomioida reitin sijoittamisen ja rakentamisen osalta 

maiseman säilyminen erityisesti lumettomana aikana. Hyvällä sijoittelulla voi-

daan myös vähentää oleellisesti kustannuksia konetyön ja reittialueen raivauk-

sen osalta. Reittisuunnittelun osana tulisi selvittää moottorikelkkailureitin perus-

tamisen ympäristövaikutukset ja arvioida niiden laatu, suuruus ja laajuus. (Her-

va 2000, 15.)   

Vaihtoehtoisia reittilinjauksia tulisi tarkastella jo reittisuunnittelun alkuvaiheessa. 

Tällöin maanomistajat, ympäristölautakunta ja muut tahot voisivat antaa näke-

myksiä jatkosuunnittelulle (Herva 2000, 15–16.) 

4.4.4 Vesistöt 

Runkoreitistöä ei tulisi suunnitella jääpeitteisille vesialueille kuin välttämättömis-

sä paikoissa (Herva 2000, 9.). Turvallisuussyistä ja kunnossapidon vaikeuden 
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vuoksi moottorikelkkailureittejä ei suositella perustettavaksi jääpeitteisille vesi-

alueille, koska reitin kunnossapitoa ja turvallisuutta on vaikeaa taata kelkkailu-

kauden aikana. Poikkeuksena ovat sellaiset alueet joilla kantavan jääpeitteen 

kesto on vähintään kolme kuukautta. Tällaisia alueita on Itä- ja Pohjois-Suomen 

järvillä sekä Perämeren alueella, mutta näissäkin alueellinen ja vesistökohtai-

nen vaihtelu on suurta. (Päivänen ym. 2009, 25.)  

Maastoliikennelain mukaan jääpeitteinen vesialue on määritelty maastoksi joten 

yleinen moottorikelkkailureitti voidaan sille perustaa (Körkkö, Raappana & Ste-

nius 2006, 24). Moottorikelkkailureitti jäällä rinnastetaan jäätiehen siinä mieles-

sä että liikennöinnissä noudatetaan tieliikennesääntöjä (Päivänen ym. 2009, 

25). Moottorikelkkailureitti merkitään jääpeitteisellä vesialueella 10 metriä leve-

äksi. (Herva 2000, 9). 

Vaikka moottorikelkkailureitin pitäjän velvollisuuksista jäällä on säädetty maas-

toliikennelaissa vain, että reitin on oltava vuosittaisella käyttöönottohetkellä ajet-

tavassa kunnossa, voitaneen kuitenkin yleistä matkailuliikennettä varten pidet-

tävältä reitiltä jäällä edellyttää väylän olevan turvallinen koko aukioloajan. (Päi-

vänen ym. 2009, 25.) 

4.4.5 Turvallisuus 

Kelkkailun ohjaaminen moottorikelkkailureiteille edistää maastoliikennelain ta-

voitetta liikenneturvallisuuden parantamisesta. Koska moottorikelkkareitti on 

tieliikennelain mukainen tie, on sillä noudatettava tieliikennelain 1:3 § mukaises-

ti liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuut-

ta. (Tallgren 1999, 19.) 

Moottorikelkkailureitti tulisi maastossa sijoittaa ensisijaisesti maa-alueelle muun 

muassa liikenneturvallisuussyistä. Runkoreitit tulisi pääsääntöisesti aina sijoittaa 

maa-alueelle. (Körkkö, Raappana & Stenius 2006, 26.) Matkailun näkökulmasta 

turvallisuudella on tärkeä merkitys laatutekijänä ja toiminnan mahdollistaja. 
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4.4.6 Nopeus 

Maastoliikenneasetuksen mukaan moottorikelkkailun nopeusrajoitus maalla on 

60 km/h ja jääpeitteisellä vesialueella 80 km/h. Mikäli moottorikelkan reessä 

kuljetetaan matkustajia, on suurin sallittu nopeus 40 km/h. Moottorikelkkojen 

yleinen nopeustaso tulee asettaa sellaiseksi että kelkkailu on turvallista kelkkai-

lijoiden lisäksi myös muille liikenteessä oliojoille. (Päivänen ym. 2009, 22.) 

Nopeusrajoituksia voidaan tarkastella tarvittaessa tapauskohtaisesti, ja ympäris-

töllisesti tai turvallisuuden kannalta tärkeissä paikoissa voidaankin käyttää 

alempaa nopeusrajoitusta, eli 50, 40, 30 tai 20 km/h. Nopeuden rajoittamisella 

voidaan tehokkaasti vähentää meluhaittoja osuuksilla joiden lähistöllä on asu-

tusta tai tärkeitä luontoarvoja.  (Päivänen ym. 2009, 23.) Reitin sijoittelulla voi-

daan osaltaan vaikuttaa siihen, että ajonopeudet pysyvät enintään sallittuna 

nopeutena (Herva 2000, 25). 

4.4.7 Reitin rakenteelliset ja geometriset tavoitteet 

Moottorikelkkailureitin suunnittelun mitoitusnopeutena käytetään pääsääntöises-

ti 60 km/h. Reitin vaaka- ja pystygeometriset elementit voidaan tällöin suunnitel-

la noudattamaan paremmin maastonmuotoja, jolloin reitin sijoittaminen maas-

toon tapahtuu mahdollisimman luonnonmukaisesti. Ympäristöllisten ja taloudel-

listen syiden vuoksi maaston muotoihin tulisi puuttua mahdollisimman vähän.  

(Päivänen ym. 2009, 22.) 

Kelkkailukauden pidentämiseksi ja reittien kunnossapitotason nostamiseksi reit-

tipohjaa on kuitenkin usein tarpeen tasoittaa. Liikenneturvallisuuden lisääminen 

erityisesti matkailukelkkailun näkökulmasta edellyttää, että reittien sivukaltevuus 

ei ylitä 4 - 5 %. Reitin maksimipituuskaltevuus ei saa ylittää 10 %. Moottorikelk-

kareitillä tulee olla joka kohdasta pysähtymismatkan pituinen esteetön näkymä 

eli pysähtymisnäkemä. Pysähtymisnäkemän matkalla moottorikelkan on pystyt-

tävä pysähtymään turvallisesti mitoitusnopeudella ajettaessa (Taulukko 2). Esi-

merkiksi ajettaessa 60 km/h pysähtymismatka on noin 45 metriä. (Päivänen ym. 

2009, 22.) 
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Taulukko 2. Pysähtymismatkat eri ajonopeuksilla (Niska & Saharinen 2005, 16) 

 
 
 

Liikenneturvallisuustekijät ja reitin tehokas ylläpito, erityisesti kunnossapitoka-

lusto, asettavat vaatimuksia reitin leveydelle. Suositus runkoreitin leveydeksi on 

5-6 metriä. Erityisen ruuhkaisilla reittiosuuksilla voi olla poikkeuksellisesti tar-

peen jopa 10 metrin levyinen reitti. Toisaalta maaston rakenne, luonnon esteet 

tai liikenneturvallisuus esimerkiksi näkyvyyden osalta saattavat edellyttää reitin 

rakentamista yksisuuntaisena. Jyrkkiä kaarteita, joiden kaarresäde R on alle 10 

metriä, tulee välttää ja kaarteiden välisen etäisyyden tulee olla vähintään 50 

metriä.  (Körkkö, Raappana & Stenius 2006, 27.) 

Moottorikelkkailureittejä voidaan tarpeen mukaan luokitella toiminnallisesti kol-

meen ryhmään: valtakunnalliset, seudulliset ja paikalliset reitit. Reittejä voidaan 

luokitella lisäksi vaativuusasteen perusteella kolmeen luokkaan. Reitit voidaan 

luokitella myös kunnossapidon mukaisiin hoitoluokkiin liikennemäärän ja geo-

metrian perusteella. (Körkkö, Raappana & Stenius 2006, 25.) 

4.4.8 Valmiiden kulkuyhteyksien hyödyntäminen 

Reittisuunnittelussa on järkevää hyödyntää mahdollisuuksien mukaan jo ole-

massa olevia moottorikelkkojen käytössä olevia epävirallisia uria ja reittejä. Näil-

lä reiteillä on kuitenkin usein paljonkin korjattavaa kehitettäessä niistä nykyisiä 

vaatimuksia vastaavia virallisia moottorikelkkailureittejä. Vanhoilla väylillä voi 

esimerkiksi olla paljon tasoylityksiä maanteiden ja rautateiden kanssa, joiden 

kohdalla tulee etsiä turvallisempia risteämistapoja. (Päivänen ym. 2009, 24.) 

Metsäautoteiden käyttö moottorikelkkailureitin osana on ongelmallista. Tielii-

kennelaki sallii kelkkailun suljetulla metsätiellä, mutta valtakunnallisille moottori-

kelkkaväylästölle asetetut käyttövarmuuden vaatimukset täyttyvät vain, jos met-
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säautotie on kokonaan poistettu muun liikenteen käytöstä. (Päivänen ym. 2009, 

24) 

Moottorikelkkailureitin sijoittaminen johtoaukeille ja johtokaduille edellyttää aina 

sopimusta maanomistajan ja johtolinjan pitäjän kanssa. Reittiosuuden sijoitta-

misen osalta tulee selvittää, aiheuttavatko linjat rakenteineen turvallisuusriskejä 

tai päinvastoin. Mahdolliset riskit on tarvittaessa ratkaistava. (Päivänen ym. 

2009, 24.) Sähköyhtiön ja reitin rakentajan kesken tehtävässä sopimuksessa 

määritellään johtoaukealle sijoitettavan moottorikelkkailureitin rakentamisen ja 

käytön ehdot (Herva 2000, 31). 

4.4.9 Alueen muu käyttö 

Reittihanke voi palvella myös muita virkistysmuotoja. Suunnittelussa voidaan 

pyrkiä esimerkiksi levähdyspaikkojen sijoittelussa siihen, että ne palvelisivat 

muidenkin ulkoilu- ja liikuntareittien käyttäjiä. Reittipohjaa voidaan mahdollisesti 

osin hyödyntää kesäajan virkistystarpeita perustettaessa. Reittihankkeen merki-

tystä arvioitaessa voidaan tarkastella myös hankkeesta hyötyviä tahoja kuten 

matkailuyrityksiä, matkailu, ja kauppapalveluja sekä huoltoasemia. Hyötyjen 

lisäksi tulisi reittisuunnitelmassa arvioida reittihankkeen haittavaikutukset. (Tall-

gren 1999, 19–20.) 

Moottorikelkkailureitti voi houkutella kelkkailijoiden lisäksi muitakin käyttäjiä reit-

tipohjalle.  Muilla moottoriajoneuvoilla kuin moottorikelkalla liikkuminen virallisel-

la moottorikelkkareitillä on laitonta. Reitti voi houkutella myös jalkaisin ja hiihtä-

en kulkevia, joiden liikkuminen reitillä on sallittua jokamiehen oikeuksien nojalla. 

Nämä käyttäjät tulee huomioida ohjeistamalla muuta käyttöä tiedottamalla tai 

opasteilla ja liikennemerkeillä.  Reitin muuta kuin moottorikelkkailukäyttöä on 

seurattava ja puututtava tarvittaessa.  (Kaavin moottorikelkkailureitti, 4.) 

4.4.10 Reitin linjaus ja kartat 

Alustavien reittilinjausten pohjalta suoritetaan maastokäynnit, joiden tarkoituk-

sena on selvittää maastonyksityiskohdat lopullisen reitin linjaamiseksi.  Kun 

moottorikelkkailureitti on linjattu mahdollisimman luonnonmukaisesti, voidaan 
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sen toteutuksessa välttää raskaiden raivauskoneiden käyttöä. Reitin kustannuk-

sissa säästetään myös, kun reitti suunnitellaan siten, että tarvittavien rakentei-

den määrä on mahdollisimman vähäinen.  

 

Maastoliikennelain mukaan reittisuunnitelmassa on osoitettava reitin kulku ja 

reittiin kuuluvat levähdys- ja huoltoalueet niin, että ne voidaan suunnitelman 

perusteella tarvittaessa merkitä maastoon. Suunnitelmassa on myös mainittava 

ne kiinteistöt joiden kautta reitti tulisi kulkemaan. (Maastoliikennelaki 3:15.2 

mom.) 

Reittisuunnitelman karttaosa tulee laatia niin, että reitti voidaan sen perusteella 

rakentaa maastoon. Koska reittisuunnitelmaan on otettava yksityiskohtaisia ra-

kentamiseen liittyviä tietoja, tulee suunnitelman karttaosassa esittää reittipohjan 

tasoituksia vaativat reitin kohdat, rakennettavat sillat, rummut, laidunalueille ra-

kennettavat veräjät ja portit sekä muut reitin vaatimat rakenteet. (Tallgren 1999, 

36–37.) 

Reittisuunnitelmassa reitin kulku tulisi kuvata kiinteistöittäin kartalla sekä sanal-

lisesti. Vahvistetussa reittisuunnitelmassa esitetty reitin kulku kiinteistöllä voi 

olla epätarkka, mikäli käyttöoikeussopimuksia ei ole tehty kirjallisina tai maan-

omistajien kanssa ei ole riittävästi neuvoteltu reitin tarkasta kulusta. Tällaisissa 

tapauksissa myös reittitoimituksen läpivienti hidastuu ja kustannukset nousevat. 

(Herva 2000, 40.)  

Reittisuunnitelmaan liitettävän reittikartan tulee olla selkeä ja mittakaavaltaan 

riittävän suuri. Reittikartan tulisi olla vähintään mittakaavassa 1:10 000, jonka 

lisäksi suunnitelmaan liitetään mittakaavaltaan pienempi koko reitin yleiskartta, 

joka antaa kokonaiskuvan reittihankkeesta (Tallgren 1999, 37).  

4.4.11 Asianomistajien kuuleminen reittisuunnitelmasta ja lausuntopyynnöt 

Maastoliikenneasetuksen mukaan reittisuunnitelmasta on pyydettävä tarpeelli-

set lausunnot ja varattava niille, joita asia koskee, tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäk-

si asetuksen mukaan asianomaiselle maan omistajalle tai haltijalle, asianomai-

selle paliskunnalle ja valvontaviranomaisille sekä muille, joita asia koskee, on 
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varattava tilaisuus antaa lausunto esityksestä (Maastoliikenneasetus 1:2.1 

mom.; 2:8.1 mom.). 

Suunnitelmassa selostetaan tahot, joilta lausunnot on pyydetty ja saadut lau-

sunnot liitetään reittisuunnitelman liitteiksi. Asiantuntijatahojen lausuntojen poh-

jalta tehdään tarvittaessa muutoksia reitin linjaukseen. 

 

4.5 Reitin perustamismenettely 

4.5.1 Maastoliikennelain mukainen menettely 

Moottorikelkkailureitti on tieliikennelain mukainen tie, mikä edellyttää tieliikenne-

lain mukaisten sääntöjen noudattamista. Moottorikelkkailureitti voidaan perustaa 

lainvoimaisen, kunnan ympäristöviranomaisen vahvistaman reittisuunnitelman 

perusteella joko reitin pitäjän ja maanomistajien välisillä sopimuksilla tai reitti-

toimituksella.  (Maanmittauslaitos 2015a, 2.) 

Reitin perustamistapa, eli perustetaanko se toimituksessa vai sopimuksiin pe-

rustuen, on reitin pitäjän valittavissa. Reitin pysyvyyden varmistamisen ja kiin-

teistörekisteriin merkitsemisen kannalta reittitoimitus on kuitenkin tarkoituksen-

mukainen, koska toimituksessa perustettu virallinen reitti on sitova ja koskee 

myös kohdekiinteistön uusia omistajia.  (Tallgren 1999, 51.) 

Tämän reittisuunnitelman taustalla on virallisen moottorikelkkailureitin perusta-

minen maastoliikennelain mukaisella menettelyllä (Kuvio 1). Moottorikelkkailu-

reitti voidaan perustaa reittitoimituksessa lainvoimaisen reittisuunnitelman pe-

rusteella.  
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Kuvio 1. Moottorikelkkailureitin perustaminen maastoliikennelain mukaisella 

menettelyllä (Pohjois-Karjalan maakunnallisten virkistyspalvelujen ylläpito 2013, 

11) 
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4.5.2 Reitin pitäjä 

Reittisuunnitelman tulee sisältää esitys reitin pitäjäksi. Lisäksi suunnitelmassa 

tulisi esittää reitin pitäjän tehtävät ja reitin kunnossapidon järjestäminen. (Tall-

gren 1999, 36.) 

Reitin pitäjänä toimii useimmiten kunta, mutta se voi olla myös kuntayhtymä, 

valtio, yhteisö tai elinkeinonharjoittaja. Reittisuunnitelmasta päättäessään kun-

nan ympäristöviranomainen hyväksyy reitin pitäjän. (Maanmittauslaitos 2015a, 

3.) 

Reitin pitäjän vaihtamiseen tarvitaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 

hyväksyminen. (Maastoliikennelaki 3:14.2 mom.) 

Maastoliikennelain mukaan reitin pitäjän tehtävänä on huolehtia että moottori-

kelkkailureitti on vuosittaisella käyttöönottohetkellä ajettavassa kunnossa ja että 

reitin varrelle tällöin sijoitetaan reitin kulkua ja liikennettä olennaisesti vaaranta-

via paikkoja osoittavat sekä muut tarpeelliset liikennemerkit. (Maastoliikennelaki 

3:20.1 mom.) 

4.5.3 Reittitoimitus 

Reitin pitäjän on haettava reittitoimitusta Maanmittauslaitokselta vuoden kulues-

sa siitä, kun moottorikelkkailureittisuunnitelma on hyväksytty lainvoimaisella 

päätöksellä (Tallgren 1999, 59). 

Perustettaessa reitti maastoliikennelain mukaisella menettelyllä reittitoimituk-

sessa merkitään se reittitoimituksen jälkeen pysyvänä ja yleisenä käyttöoikeu-

tena kiinteistörekisteriin, mikä onkin reittitoimituksen tärkein merkitys. Reitti 

merkitään kiinteistörekisteritietoihin käyttöoikeuden rajoituksena kaikille niille 

kiinteistöille joiden alueelle reitti ulottuu.  (Tallgren 1999, 62–63.)  

Reittitoimituksessa reitin talviaikainen käyttöoikeus siirtyy reitin pitäjälle. Mootto-

rikelkkareitillä ei saa lumipeitteisenä aikana liikkua muilla moottoriajoneuvoilla 

kuin moottorikelkalla sekä reitin kunnossapitoon tarkoitetuilla työkoneilla.  
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Maanomistajalla on kuitenkin oikeus käyttää reittipohjaa talviaikaan mm. metsä-

taloustöiden yhteydessä. Toimenpiteistä, jotka saattavat vaarantaa yleistää tur-

vallisuutta, kuten metsänhakkuut, on ilmoitettava reitin pitäjälle sen määrittele-

män ajan puitteissa. Jotkin kunnat ovat edellyttäneet ilmoituksen tekemistä rei-

tin pitäjälle viimeistään seitsemän vuorokautta aikaisemmin. Ilmoituksen jälkeen 

reitin pitäjä huolehtii reitille hakkuista varoittavat liikennemerkit.  

Talviaikaisen käyttöoikeuden menettämisestä maksetaan korvaus, jonka määrit-

tää Maanmittauslaitos. Kesäaikainen käyttöoikeus on maanomistajalla. Reitin 

pitäjällä on oikeus liikkua reitillä myös kesäaikaan moottoriajoneuvolla, jos reitin 

kunnossapito sitä vaatii. 

4.5.4 Moottorikelkkailureitin siirtäminen ja lakkauttaminen 

Moottorikelkkailureitin pysyvä siirtäminen edellyttää uutta reittisuunnitelmaa ja 

reittitoimitusta tai maankäyttösopimuksia (Tallgren 1999, 70). Reitin siirtämiselle 

voi tulla väliaikainen tarve kesken talvikauden esimerkiksi metsän hakkuiden 

johdosta. Maastoliikennelain mukaan reitti voidaan kuitenkin tilapäisesti tai vä-

häisiltä osin pysyvästi siirtää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja maan-

omistajan antaessa siihen suostumuksensa (Maastoliikennelaki 3:22:2 mom.). 

Moottorikelkkailureitti lakkautetaan reitin pitäjän ilmoituksesta. Kunnan ympäris-

töviranomainen voi lakkauttaa reitin tai sen osan myös, jos reittiin tai sen osaan 

ei olosuhteiden muuttumisen vuoksi enää ole yleistä tarvetta tai jos lakkauttami-

seen ilmenee muuta erityistä syytä. Reitin lakkautuspäätöksessä voidaan mää-

rätä niistä toimista, joita reitin lakkauttaminen edellyttää. Kunnan on ilmoitettava 

reitin tai sen osan lakkauttamisesta kiinteistörekisterin pitäjälle, jonka asiana on 

huolehtia siitä, että reitin lakkauttamisesta tehdään tarpeelliset merkinnät kiin-

teistörekisteriin. (Maastoliikennelaki 3:23.1-2 mom.) 

4.5.5 Reitin perustamisen alustava aikataulu ja reitin käyttöönotto 

Reittisuunnitelmassa on suositeltavaa esittää alustava aikataulu reitin parusta-

misesta. Reittihankkeen laajuuden ja monitahoisuuden vuoksi eri osapuolten 
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tehtävät on sovittava selvästi sekä aikataulu suunniteltava tarkasti, mutta realis-

tisesti.  (Tallgren 1999, 4.)  

Maastoliikennelain mukaan reitti voidaan ottaa käyttöön, kun reittisuunnitelma 

on saanut lainvoiman, korvaukset on maksettu ja reitti on merkitty maastoon 

(Maastoliikennelaki 3:19:1 mom). 

 

4.6 Reitin rakentaminen 

4.6.1 Rakentamiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet 

Moottorikelkkailureitti on rakennettava reittisuunnitelmassa vahvistettujen peri-

aatteiden ja määräysten mukaisesti, joiden mukaan se reittitoimituksessakin 

perustetaan. Reittiä rakennettaessa on lisäksi noudatettava mahdollisia toimi-

tuksessa annettuja maastoliikennelakiin, ulkoilulakiin tai yksityistielakiin perus-

tuvia määräyksiä. (Tallgren 1999, 67.) 

Maastoliikennelain mukaan reitinpitäjällä on oikeus poistaa reitiltä ajoa haittaa-

via puita, pensaista, sekä muita vähäisiä luonnonesteitä. Reitin pitäjän on tarvit-

taessa tehtävä reitillä olevaan aitaan sellainen portti, veräjä tai muu laite, ettei 

reitistä aiheudu haittaa kiinteistön tarkoituksenmukaiselle käytölle eikä poron-

hoidolle, ja pidettävä se kunnossa. (Maastoliikennelaki 3:19:2 mom.) 

4.6.2 Puuston raivaus ja pohjan tasaus 

Reitti tulee rakentaa maastoon mahdollisimman luonnonmukaisesti taloudellisis-

ta ja ympäristönsuojelullisista syistä. Maapohjan ja muiden luonnonesteiden 

suuria muutoksia on pyrittävä välttämään, mutta laadukkaan reitin toteuttaminen 

saattaa edellyttää maapohjan tasoittamista. Kaadettavan puuston osalta on 

yleensä sovittu maankäyttösopimuksissa tai puuston poistosta on annettu mää-

räykset reittitoimituksessa. Mahdollisuuksien mukaan reitiltä ei poisteta puustoa 

koko reitin leveydeltä vaan voidaan jättää tarvittavaa suojapuustoa kolhujen 

varalta. (Tallgren 1999, 67.) 
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Reitin raivauksessa tulee lisäksi kiinnittää huomiota vaarallisten alueiden riittä-

viin näkymäalueisiin, kuten teiden ylityksissä. Reitin rakentamisen yhteydessä 

tarvittavien yksityisteiden ja muiden maa-alueiden käytöstä sovitaan maanomis-

tajien kanssa, ellei niistä ole jo maastosuunnittelun aikana neuvoteltu. (Tallgren 

1999, 67.) 

4.6.3 Reittirakenteet 

Siltojen, rumpujen ja veräjien rakentamisessa noudatetaan luvussa 3 esitettyjä 

suunnitteluperiaatteita. (ks. Luku 4.4.7 Reitin rakenteelliset ja geometriset ta-

voitteet). Ojan ylityksen rakentamisen vaihtoehdot tarkastellaan kussakin koh-

teessa erikseen. Liitteessä (Liite 1) on esitetty vaihtoehtoja ojien ylitysten raken-

tamiseksi. 

Sillat, rummut ja veräjät on rakennettava mahdollisuuksien mukaan reitin käyt-

töoikeuden levyisiksi eli runkoreiteillä 6 metriä leveinä. Sillan ja rummun leveys 

tulee osoittaa reittitolpilla. Veräjät tulee mitoittaa 3,5 – 4,0 metrin vapaalle ali-

kulkukorkeudelle. Leveyden tulee olla vähintään 4 metriä. (Körkkö, Raappana & 

Stenius 2006, 28) 

Kunnossapitokalusto ja mahdollisen maanomistajan kesäaikainen käyttö aset-

taa vaatimuksia siltojen ja rumpujen mitoitukselle. Sillat ja rummut tulee mitoit-

taa kunnossapitokaluston vuoksi 6 tonnin kantavuudelle.  Siltarakenteissa tulee 

huomioida lisäksi veneilyn ja melonnan alikulkuvaatimukset. Tulvivalla joella 

sillan alikulkukorkeuden tulee olla pääsääntöisesti korkean kesäveden pinnan 

yläpuolella 0,8 metriä ja kesäajan keskiveden korkeuden yläpuolella 1,2 metriä. 

Alueelliselta ELY -keskukselta tulee hakea aukkolausunto sillan aukon leveyden 

ja alikulkukorkeuden määrittämiseksi. (Körkkö, Raappana & Stenius 2006, 28.) 

4.6.4 Reitin merkitseminen ja opasteet 

4.6.4.1 Liikennemerkit 

Reitin pitäjän tehtävänä on huolehtia siitä, että moottorikelkkailureitti on merkitty 

tieliikennelainsäädännön mukaisesti reitin kulkua ja liikennettä oleellisesti vaa-
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rantavia paikkoja osoittavilla sekä muilla tarpeellisilla liikennemerkeillä (Liite 2) 

(Maastoliikennelaki 3:20.1 mom.). 

Maastoliikennelain mukainen moottorikelkkailureitti osoitetaan tieliikennease-

tuksessa säädetyllä moottorikelkkailureitti -liikennemerkillä (Kuvio 2). Merkki 

sijoitetaan moottorikelkkailureitin alkuun ja tarpeellisiin kohtiin sen varrelle. Mää-

räysmerkki sijoitetaan pääsääntöisesti merkin tarkoittaman tien tai tienosan oi-

kealle puolelle. Normaalikokoinen merkki (400 mm) sijoitetaan aina kohtaan, 

jossa muulle ajoneuvoliikenteelle tarkoitettu reitti risteää moottorikelkkailureitin 

kanssa tai jos muuten syntyy epäselvyyttä reitin jatkuvuudesta. Reittiviitan yh-

teydessä käytettävä toistomerkki on aina pienikokoinen (200 mm) (Kuvio 2). 

Merkin asettaa ja poistaa kesäajaksi reitin pitäjä.  (Tiehallinto 2003, 2F–17)  

 

 

Kuvio 2. Moottorikelkkailureitti – liikennemerkki reittiviitan yhteydessä 

 

Moottorikelkkailureitin ja maantien risteämiset tasossa toteutetaan Tiehallinnon 

ohjeistuksen (Tietoa tiensuunnitteluun nro 82) mukaisesti (Liite 3).  

Moottorikelkoille asetetaan risteämiskohtaan pakollista pysäyttämistä osoittava 

merkki (Kuvio 3). Risteämiskohdasta ja pakollisesta pysäyttämisestä varoite-
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taan väistämisvelvollisuus risteyksessä -merkillä varustettuna etäisyys pakolli-

seen pysäyttämiseen -lisäkilvellä (Kuvio 4). 

Moottorikelkkailureittien tienylitysten tulisi sijoittua sellaisiin paikkoihin, ettei 

tienkäyttäjää tarvitse varoittaa ylityspaikasta. Poikkeustapauksessa ajoradalla 

voidaan käyttää ennakkovaroitusta Muu vaara- liikennemerkillä (189) ja tekstilli-

sellä lisäkilvellä (871) ”Moottorikelkkailureitti” (Kuvio 5). 

 

 

Kuviot 3-5.  Kuvio 3: Pakollinen pysäyttäminen (232). Kuvio 4: Väistämisvelvol-

lisuus risteyksessä (231) ja etäisyys pakolliseen pysäyttämiseen -lisäkilpi  

(816.). Kuvio 5: Muu vaara -varoitusmerkki (189) ja tekstillinen lisäkilpi (871). 

(Liikennevirasto 2016b) 
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Kuvio 6. (Tietoa tiesuunnitteluun nro 82, 3) 

 

Risteykset muiden reitistöjen kuten hiihtolatujen, ratsastuspolkujen ja kevyenlii-

kenteenväylien sekä toisten kelkkailureittien kanssa tulee järjestää periaattees-

sa samalla tavalla kuin teiden ja moottorikelkkailureittien risteyksetkin. Kelkkai-

lureittien keskinäisestä tasa-arvoisesta risteyksestä varoitetaan tienristeys-

merkillä (kuvio 7) noin 100 metriä ennen risteystä. (Körkkö, Raappana & Ste-

nius 2006, 33.) 

Kelkkareittien ja hiihtolatujen risteyksistä varoitetaan kelkkareitillä oheisen kuvi-

on (Kuvio 5) mukaisella hiihtolatu-merkillä noin 100 metriä ennen latua. Hiihto-

ladulla puolestaan kelkkareitin risteysalueesta varoitetaan muu vaara -merkillä 

sekä tekstillisellä lisäkilvellä ”moottorikelkkailureitti”. (Körkkö, Raappana & Ste-

nius 2006, 33.) 
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Kuvio 7. Varoitusmerkit (Liikennevirasto 2016b) 

 

Reitin kulun katkeamisesta vesistön ylityksen vuoksi tulisi aina ilmoittaa merkillä 

ja lisäkilvellä ”Ajo omalla vastuulla” (Körkkö, Raappana & Stenius 2006, 31). 

4.6.4.2 Reittiviitat 

Reitin kulku osoitetaan heijastimin varustetuilla reittiviitoilla (Kuviot 8-10), joita 

sijoitetaan maaston vaihtelevuudesta ja reittilinjauksesta riippuen 50 – 150 met-

rin välein. Risteysalueilla ja kohteissa joissa reitiltä poikkeamisen vaara on suu-

ri, tulee reittimerkkejä asettaa tiheämpään, jopa 30 metrin välein. Reittiviitan 

asettamista reitin molemmin puolin tulisi harkita kohteissa, joissa reitiltä poik-

keamisen vaara on erittäin suuri huonon näkyvyyden vallitessa, kuten avoimilla 

suoalueilla ja vesistön ylityksissä. (Körkkö, Raappana Stenius 2006, 30–31.)  

 

Kuviot 8–10. Reittiviittoja 
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Yhtenä nyrkkisääntönä voidaan reittiviittojen tiheyden osalta pitää sitä, että reit-

tiviitan kohdalta voidaan havaita kohtalaisissa sääoloissa kaksi seuraavaa reitti-

viittaa molempiin suuntiin (Hiltunen 1995, 9). Maisema- ja ympäristösyistä reitti-

viittojen asettamisessa tulee kuitenkin käyttää harkintaa. Värikkäitä reittiviittoja 

tulisi välttää avoimessa maastossa (Herva 2000, 34). Perinteisiä reittiviittoja 

ovat tummanpunaiseksi maalatut ristimerkit joihin lisätään heijastimet lisäämään 

näkyvyyttä pimeän aikaan. 

4.6.4.3 Muu opastus ja opasteet 

Reitin muusta opastuksesta laaditaan opastesuunnitelma, joka liitetään osaksi 

reittisuunnitelmaa. Opastuksen tulisi olla sisällöllisesti ja ulkoisesti yhtenäinen 

vähintään kunnittain. Pelastuslaitoksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää pyrkiä 

valtakunnallisesti yhtenäisiin pelastus- ja paikannusmerkintöihin. 

Moottorikelkkailureittien opastus tulisi hoitaa samoilla periaatteilla kuin autolii-

kenteen opastus. Tärkeimmät palvelut on esitettävä reittikartoilla. Maastoon 

tulee asettaa opasteita ja liikennemerkkejä tärkeisiin kohteisiin kuten reittien 

risteyspaikkoihin. Opastuksessa tärkeää on jatkuvuus ja selkeys jotta kelkkailija 

tietää missä on ja minne menossa. (Päivänen ym. 2009, 25.)  

 

Kuvio 11. Opastetaulu Rovaniemi 
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Kuvio 12 ja 13. Reittiopasteita 

 

4.7 Reitin ylläpito 

4.7.1 Reitin kunnossapito 

Moottorikelkkailureittien kunnossapito on yksi merkittävä tekijä moottorikelkkai-

lureitistön liikennöitävyyteen ja erityisesti sen turvallisuuteen vaikuttavista teki-

jöistä. Moottorikelkkailureitti edellyttää käytännössä jatkuvaa kunnossapitoa, 

vaikka maastoliikennelain mukaiset kunnossapitovelvollisuudet ovatkin suhteel-

lisen vähäiset.  Monipuolinen, turvallinen ja hyvin hoidettu reitti on edellytys 

kelkkailutaidoiltaan vaihtelevan käyttäjäkunnan vuoksi, mutta myös merkittävä 

matkailun imagotekijä (Tallgren 1999, 69). 

Reitin pitäjä voi järjestää moottorikelkkailureitin kunnossapidon itse tai se voi-

daan antaa ulkopuoliselle urakoitisijalle. Lapissa on myös moottorikelkkailureit-

tien ja urien kunnossapidosta vastaavia kunnossapitopooleja. Kunnossapito-

pooleihin osallistuvia tahoja Lapissa ovat kunnat, Metsähallitus (Villi Pohjola), 

matkailu- ja ohjelmapalveluyrittäjät, huoltamot, kelkkakauppiaat, kelkkatehdas, 

sekä mahdolliset muut palvelualan yrittäjät. (Herva 2000, 42) 
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4.7.2 Käyttöönottotarkastus 

Maastoliikennelain mukaiset kunnossapitovelvollisuudet ovat reitin pitäjällä vä-

häiset. Reitin pitäjän tulee huolehtia, että moottorikelkkailureitti on vuosittaisella 

käyttöönottohetkellä ajettavassa kunnossa ja että reitin varrelle tällöin sijoite-

taan reitin kulkua ja liikennettä olennaisesti vaarantavia paikkoja osoittavat sekä 

muut tarpeelliset liikennemerkit (Maastoliikennelaki 3:20.1 mom.). 

Siltojen ja rumpujen kunto tarkistetaan vuosittain. Vaurioituneet tai lahonneet 

osat uusitaan tarvittaessa. Vuositarkastuksen yhteydessä tarkistetaan myös 

rumpujen mahdollinen tukkeutuminen ja puhdistettava ne tarvittaessa. Mikäli 

rumpuputki todetaan riittämättömäksi, tulisi harkita sillan rakentamista. (Kaavin 

moottorikelkkailureitti, 13.) 

Reittimerkkien ja opasteiden kunto tarkistetaan ja tehdään tarvittavat korjaukset. 

Samassa yhteydessä opasteita voidaan lisätä, mikäli se katsotaan tarpeellisek-

si. Infotaulujen materiaali tarkistetaan ja tiedot päivitetään sekä uusitaan tarvit-

taessa 

Reitin sijoittuessa johtoaukealle noudatetaan sähköyhtiön ohjeistusta reitin ra-

kentamisesta ja käytöstä, ellei ehdoista ole sovittu sähköyhtiön ja reitin pitäjän 

kesken tehdyssä sopimuksessa. Moottorikelkkailureitin käyttöönottotarkastuk-

sessa huomioidaan johtoaukean yhteydessä sähköyhtiön ohjeistus, joka on 

suunnitelman liitteenä 

Moottorikelkkailureitin pitäjä on tien ylityksen rakentamisen lisäksi velvollinen 

pitämään tasoristeyksen kustannuksellaan kunnossa tienpitäjän ohjeistuksen 

mukaisesti siten, ettei siitä ole vaaraa liikenteelle eikä haittaa tien kunnossapi-

dolle. Risteämiskohdassa tarvittavat liikennemerkit ja maantielle asetettavat 

varoitusmerkit hankkii, pystyttää talvikaudeksi, kunnossapitää ja poistaa kesä-

ajaksi kustannuksellaan reitin pitäjä. (Körkkö, Raappana & Stenius 2006, 35.) 

Käyttöönottotarkastuksessa tulee tarkastaa tasoristeysten näkemäalueet. Mah-

dollinen näkyvyyttä haittaava puusto on raivattava ennen vuosittaista käyttöön-

ottoa. (Kaavin moottorikelkkailureitti, 14.) 
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4.7.3 Reitin turvallisuuden ylläpito ja seuranta 

Reitin pitäjä huolehtii moottorikelkkailureitin turvallisuudesta vuosittaisen käyt-

töönottotarkastuksen yhteydessä, jolloin tarkistetaan reitin yleiskunto ja huolle-

taan sekä korjataan havaitut viat tai puutteet.  Ennen reitin vuosittaista käyt-

töönottoa tulisi myös varmistaa että käyttäjällä ja reitin huollosta vastaavilla 

henkilöillä on reitin pitäjän ajantasaiset yhteystiedot. (Kaavin moottorikelkkailu-

reitti, 14.) 

Moottorikelkkailureitin turvallisuusnäkökohtiin tulee kuitenkin kiinnittää huomiota 

säännöllisesti myös kelkkailukauden aikana. Kauden aikana reitin pitäjä huoleh-

tii tarvittaessa asianmukaiset ennakko- ja varoitusmerkit mikäli reitin varrrella 

suoritetaan mahdollisesti vaaraa aiheuttavia toimenpiteitä kuten hakkuita (Kuvio 

14). 

 

Kuvio 14. Hakkuutyömaista varoittavia kylttejä (Uittokalusto 2016) 

 

4.8 Kustannusarvio ja rahoitus 

Reittihankkeen toteuttamiskustannuksista suurimman osan muodostaa reitin 

rakentaminen. Rakentamiskustannukset voivat vaihdella huomattavastikin 

maasto-olosuhteista ja reitin laatuvaatimuksista riippuen. 

Reittisuunnitelman tulisi sisältää reitin kustannusarvion rakentamisen ja ylläpi-

don osalta. Reittihankkeen käynnistäminen ja reittisuunnittelu ovat hankkeen 

onnistumisen kannalta tärkeimmät vaiheet hankkeen onnistumisen kannalta ja 

siksi siihen on syytä varata riittävästi rahaa. Huolelliset esiselvitykset ja onnistu-
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nut reittisuunnitelma vaikuttavat reittisuunnitelman vahvistamismahdollisuuksiin, 

ulkopuolisen rahoituksen saamiseen, maanomistajien kautta reitin maineeseen 

sekä reitin rakentamisaikatauluun. (Tallgren 36, 73.) 
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5 POHDINTA 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä virallisen tieliikennelain mukai-

sen moottorikelkkailureitin perustamiseen; reittihankkeeseen ja reittisuunnitel-

maan. Maastoliikennelailla ja -asetuksella säädetään maastoliikenteen harjoit-

tamiseen ja reittien perustamiseen liittyvistä seikoista. Vaikka laissa ei määritel-

lä kovinkaan yksityiskohtaisesti reittisuunnitelman sisältövaatimuksia, niin käy-

tännössä reittisuunnitelma on perusteellinen selvitys reittihankkeesta.  Reitti-

suunnittelu vaatiikin asiantuntemusta useilta eri aloilta, perehtymistä lainsää-

däntöön, sekä aktiivista yhteistyötä maanomistajien ja monien muiden osapuol-

ten kanssa. 

Onnistuneen moottorikelkkailureittihankkeen kannalta hankkeen käynnistämi-

nen ja suunnittelu ovat olennaisia asioita. Tätä opinnäytetyötä kirjoittaessani ja 

aiheeseen tutustuessa ymmärsin, että onnistuneen moottorikelkkailureittihank-

keen taustalla on paljon perehtymistä ja viranomaisyhteistyötä. Sen lisäksi sosi-

aalisesti ja ekologisesti kestävän moottorikelkkailureitin perustamiseksi tarvitaan 

paljon vuoropuhelua maanomistajien, kuntalaisten ja paliskuntien kanssa. On-

nistuneen reittihankkeen tuloksena on turvallinen, hyvin opastettu ja säännölli-

sesti kunnossapidetty reitti, jonka kielteiset vaikutukset saatu minimoitua. 
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