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Maastoliikenteen perusteita 

Mitä on maastoliikenne? 
Maastoliikenne tarkoittaa moottoriajoneuvolla ajamista maastossa eli tavallisten 
teiden ulkopuolella. Lain mukaan maasto on maa-alue ja jääpeitteinen vesialue, 
joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu moottoriajoneuvo, kisko- tai 
ilmaliikenteeseen. 

Käytännössä maastoliikenne on lähinnä moottorikelkkailua ja mönkijällä 
ajamista. Maastoliikenteeseen kuuluu myös maastokäyttöön tarkoitetuilla 
maastomoottoripyörillä kuten enduromoottoripyörillä ajaminen maastossa. 

Maastoliikenne Suomessa 
Suomessa on arviolta noin 130 000 moottorikelkkaa. Maastokäyttöön 
tarkoitettujen mönkijöitä ei tarvitse rekisteröidä. Arviot niiden määrästä 
vaihtelevat kymmenestä tuhannesta useisiin kymmeniin tuhansiin. 

Miksi lakia uudistetaan? 
Maastoliikennelain uudistamista on suunniteltu useita vuosia. Yksi syy 
uudistamiseen on se, että maastoliikenne on vuosien mittaan muuttunut. 
Kesäajan maastoliikenne, kuten mönkijällä ajaminen, on esimerkiksi lisääntynyt, 
mutta nykyinen laki säätelee kesäajan maastoliikennettä vähän. Edellinen hallitus 
valmisteli lakiuudistuksen, joka kuitenkin herätti ristiriitoja. Lakiesitys raukesi 
eduskunnassa. 

Mikä on maastoliikennelain tarkoitus? 
Lain tarkoitus on kahtalainen: Ehkäistä maastoliikenteen aiheuttamia haittoja 
sekä edistää liikenneturvallisuutta. 

Lain 1. pykälässä todetaan: Lain tarkoituksena on ehkäistä haittoja, joita 
luonnolle ja muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, yleiselle virkistyskäytölle tai 
muulle yleiselle tai yksityiselle edulle aiheutuu moottorikäyttöisten ajoneuvojen 



! #!

käyttämisestä maastossa ja moottorikelkkareitillä, sekä edistää 
liikenneturvallisuutta. 

Missä saa ajaa? 
Moottoriajoneuvolla ajaminen maastossa ei ole Suomessa yleisesti ottaen 
sallittua ilman maanomistajan lupaa. Poikkeus on jäällä ajaminen, joka on 
yleisesti ottaen sallittua. Muita poikkeuksia ovat muun muassa poronhoidon 
vaatima maastoliikenne sekä ammattikalastuksen vaatima moottorikelkkailu 
lumipeitteen aikana. Muita poikkeuksia ovat muun muassa tullin, poliisin ja 
rajavartiolaitoksen virkatehtävien hoitaminen, sairaankuljetus sekä vaikeiden 
tieolojen ja vakinaisen asunnon aiheuttama välttämätön liikkuminen. 

Moottorikelkkoja voi kuitenkin Suomessa ajaa maanomistajan luvalla hänen 
maallaan sekä kelkoille tarkoitetuilla väylillä. Suomessa on kahdenlaisia 
moottorikelkkaväyliä, joista toista kutsutaan "reitiksi" ja toista "uraksi". 

Vain moottorikelkkareitit on määritelty nykyisessä maastoliikennelaissa. Urilla 
liikkuminen perustuu maanomistajan lupaan ja ne ovat maastoliikennelaissa 
tarkoitettua maastoa. Urilla ajamista, ja maastossa ajamista ylipäätään, 
säädellään vähemmän kuin reittejä ja reiteillä ajamista. 

Moottorikelkkareitti 
Moottorikelkkailureitti perustetaan reittisuunnitelman perusteella joko 
reittitoimituksessa tai maanomistajan ja reitin pitäjän välisellä kirjallisella 
sopimuksella. Kuntien tulee hyväksyä reittisuunnitelmat, jotta uusia reittejä 
voidaan perustaa. Reitin suunnitteluvaiheessa pyydetään maanomistajilta 
suostumus, jos reitti kulkisi heidän maillaan. Reitti voidaan perustaa myös ilman 
maanomistajien suostumusta. Silloin käytetään reittitoimitusta. 

Reittien perustaminen ja ylläpito maksetaan tyypillisesti julkisista varoista. 
Reittejä ylläpitävät usein kunnat ja Metsähallitus. Viralliset moottorikelkkailureitit 
kuuluvat tieliikennelain (1981/267) alaisuuteen, ja ne rinnastetaan yleiseen 
tiehen. Siksi reittien käyttö on ilmaista ja reiteillä on noudatettava 
tieliikennesääntöjä. Reittejä voidaan nykyisellään perustaa vain 
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moottorikelkkailuun, ei kesämaastoliikenteeseen eli esimerkiksi mönkijällä 
ajamiseen. 

Moottorikelkka- ja mönkijäura 
Moottorikelkka- tai mönkijäuria ei määritellä nykyisessä lainsäädännössä, vaan 
ne katsotaan maastoksi, jossa ajamisesta maastoliikennelaki säätelee. Urat 
perustuvat yksityisiin sopimuksiin maanomistajan ja maalle uraa toivovan tahon 
kesken. Uran perustamiseksi tarvitaan maanomistajan suostumus. 

Useimmiten urahankkeeseen ryhtyy moottorikelkkayhdistys, yritys, kunta taikka 
valtio. Riippuen heidän keskinäisestä sopimuksestaan, maanomistaja voi ottaa 
vastuun uran ylläpidosta tai se voidaan päättää olevan toisen osapuolen 
vastuulla. Uranpitäjä saa päättää, voivatko muut käyttää uraa ja paljonko 
käyttömaksu on, vai onko sitä lainkaan. 

Urien lupakäytännöt vaihtelevat. Uriin tarvitaan yleensä käyttölupa, jonka voi 
hankkia uran pitäjältä. Metsähallitus myy lupia valtion mailla oleville urille. Näille 
urille kuka tahansa voi ostaa luvan. Metsähallituksen hallinnoimilla mailla olevat 
urat on perustettu joko sopimalla Metsähallituksen ja uranpitäjän kesken tai 
Metsähallitus toimii itse uranpitäjänä. 

On myös uria, joiden käyttöä uranpitäjä rajoittaa esimerkiksi tietyn 
kelkkailukerhon jäsenille ja joihin siten vain tietty ryhmä voi hankkia luvan. 
Moottorikelkkakerhot usein ylläpitävät tällaisia uria yksityisillä mailla. 

Urilla noudatetaan maastoliikennelain sääntelyä siitä, kuinka maastossa saa ajaa 
moottoriajoneuvolla. Koska urat eivät ole tietä, toisin kuin reitit, urilla ajamiseen 
on vähemmän säädöksiä kuin reiteillä ajamiseen. Urilla voi ajaa esimerkiksi ilman 
ajokorttia, mutta reiteillä ajamiseen vaaditaan vähintään traktoriajokortti. 

Ympäristöministeriön mukaan Suomessa on 16 000 kilometriä 
moottorikelkkauria ja 4 000 kilometriä moottorikelkkareittejä. Yksityisiin 
sopimuksiin ja rajattuun käyttöön perustuvat urat ovat siis yleisempiä kuin 
julkisessa käytössä olevat reitit. Suurin osa reiteistä sijaitsee Pohjois-Suomessa. 
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Jäällä ajaminen on yleisesti ottaen sallittua reittien ulkopuolellakin, ellei sitä ole 
erikseen kielletty. 

Maanomistajille maksettava korvaus 
Nykyisin moottorikelkkareitistä saatava korvaus määritellään reitin perustamisen 
yhteydessä. Maanomistajille maksetaan korvaus maan käyttöoikeudesta ja 
reitistä mahdollisesti aiheutuvasta haitasta. Korvaus maksetaan joko 
kertaluontoisesti tai jatkuvasti. 

Korvauksen reittitoimituksessa määrittelee maanmittausinsinööri yhdessä 
kahden uskotun miehen tai tielautakunnan jäsenen kanssa. Asianomaiset voivat 
myös neuvotella korvauksesta. 

Reitin pitäjä maksaa korvauksen maanomistajalle. Usein ylläpitäjä on kunta, 
ainoastaan poikkeustapauksissa ylläpitäjä on yksityinen taho. Reittien 
kustannukset maksetaan tyypillisesti julkisista varoista. 

Urasta maksettava korvaus neuvotellaan maanomistajan ja hankkeesta 
vastaavan kesken. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n asettamaa 
korvausmäärää käytetään usein korvauksen perustana. MTK on 
maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien ammatti- ja etujärjestö. 
Taho, (eli kelkkailija, mönkijäharrastaja tai kelkka- tai mönkijäkerho), joka haluaa 
perustaa uran maanomistajan maalle, maksaa uran perustamisen, ylläpidon ja 
korvauksen. Korvaus urasta maksetaan joko kertakorvauksena tai jatkuvana 
vuokran tavoin. 

Maastoliikenteen ajokorttivaatimukset 
Nykyisin maastoliikenteeseen ei ole erillistä ajokorttia. Moottorikelkalla 
ajamiseen moottorikelkkailureitillä vaaditaan vähintään traktorilla ajamiseen 
oikeuttava ajokortti. 

Traktoriajokortin saamiseksi pitää olla vähintään 15-vuotias ja läpäistä kirjallinen 
testi liikennesäännöistä. Ajotunteja ei vaadita, eikä nykyisessä 
ajokorttikäytännössä ole ajokoetta. 



! &!

Moottorikelkalla tai mönkijällä ajamiseen maastossa, eli esimerkiksi uralla tai 
niiden ulkopuolisessa maastossa ajamiseen, ei vaadita minkäänlaista ajokorttia, 
vain 15 vuoden ikä. Samoin jäällä ajamiseen virallisten moottorikelkkareittien ja 
jääteiden ulkopuolella riittää 15 vuoden ikä. 

Nopeusrajoitukset 
Nopeusrajoitus moottorikelkkareiteillä ja -urilla on 60/km tunnissa ja 40 
km/tunnissa, jos käytössä on reki. Avoimella jääalueella nopeusrajoitus on 80 
km/h. 

Onnettomuudet ja turvallisuus 
Vuosittain Suomessa moottorikelkkailussa kuolee keskimäärin noin 
kymmenkunta henkilöä. Liikennevakuutuksista maksetaan korvauksia 
loukkaantumisista vuosittain noin 1000 henkilölle. 

Kuolemantapauksista suurin osa tapahtuu liikuttaessa jäällä. 

Liikenneturvan mukaan pääsääntöisesti moottorikelkkaonnettomuuden uhri on 
kokenut kuljettaja. Vajaalla puolella kelkkaonnettomuuteen joutuneista on 
vähintään 10 vuoden ajokokemus. Tyypillistä onnettomuuksissa ovat korkeat 
ajonopeudet. Yli puolet kelkkaonnettomuuksista kuolleista on alkoholin 
vaikutuksen alaisena. 

Vapaa-ajan kelkkailu on työ- tai hyötykelkkailua selvästi vaarallisempaa. 

Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilaston mukaan 
moottorikelkkaonnettomuuksista maksettujen korvauksien yhteismäärä vuosilta 
2009–2011 oli 28,2 miljoonaa euroa. 

(Lähteet: Liikenneturva www.liikenneturva.fi ja 
Liikennevakuutuskeskus www.lvk.fi) 

Moottorikelkkailu Ruotsissa 
Ruotsissa on periaatteessa salli maastossa ja ilman maanomistajan lupaa. 
Poikkeuksia ja rajoituksia kuitenkin on. 
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Yleinen sääntö on, että kelkoilla saa ainoastaan ajaa lumen peittämällä 
maaperällä eikä maaperää tai kasvustoa saa vahingoittaa. Ruotsissa on 
kiellettyä ajaa metsissä ja maanviljelysmailla, ellei ole selvää, ettei ajaminen 
aiheuta vahinkoa metsälle tai maalle. Yleisesti on kiellettyä ajaa taimikoissa tai 
nuoressa metsässä, joka on alle kahden metrin paksuisen lumikerroksen 
peitossa. 

Ruotsissa on rajoitusalueita, joilla moottorikelkkailu on rajoitetumpaa. Nämä 
alueet ovat esimerkiksi tuntureilla. Joillakin näistä alueista on yleisiä 
moottorikelkkareittejä, ja siellä saa ajaa ainoastaan näillä reiteillä. Muilla 
rajoitusalueilla on voimassa täydellinen moottorikelkkailukielto. Ajaminen 
kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualueilla on yleisesti kiellettyä. Maakunta tai 
kunta voi kieltää ajamisen tietyillä alueilla, esimerkiksi poronhoidon vuoksi. 

Säädösten rikkominen voi johtaa sakkoihin. 

Rajoitusalueiden kartta: http://www.snoskoterradet.se/skotervett-regler/karta-
over-skoterregleringsomraden/ 

Lisää tietoa maastoliikenteen sääntelystä 
Ruotsissa:http://www.snoskoterradet.se/finnish/ 
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