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MOOTTORIKELKKAILU

Virallisten reittien ulkopuolella liikuttaessa kelkkailuun tulisi olla aina maanomistajan lupa. 

Kuvituskuva ei liity tapaukseen.

KUVA: HENRI MUSTONEN/ARKISTO

Moottorikelkkailijat ovat aiheuttaneet harmia eri puolella Lappia maanomistajille 

kelkkailemalla alueilla, joihin heillä ei ole ollut maanomistajien lupaa.

https://www.lapinkansa.fi/aihe/moottorikelkkailu-kasite/12832


Lapin poliisi toteaa, että kelkkailu luvattomalla alueella voi aiheuttaa merkittäviä tuhoja 

muun muassa taimikoille.

–Kelkkareittien ulkopuolella tarvitaan aina maanomistajan tai moottorikelkkauran 

ylläpitäjän lupa.

MISTÄ TARKASTAA?

Moottorikelkalla saa ajaa virallisilla moottorikelkkailureiteillä sekä kuntien ja 

Metsähallituksen ylläpitämillä moottorikelkkaurilla, ellei kyse ole omasta maa-alueesta.

Viralliset reitit voi tarkistaa osoitteesta    kelkkareitit.fi -sivustolta ja hanki Metsähallituksen 

uralupa osoitteesta eraluvat.fi.   Mahdollisuus on myös kelkkailla luvallisilla umpilumen 

kelkkailualueilla.

Moottorikelkkailureitillä on noudatettava tieliikennelain määräyksiä, reitillä on 

oikeanpuoleinen liikenne.

Maastossa liikkuessa tulee välttää vahingon ja haitan aiheuttamista luonnolle, muulle 

ympäristölle, kiinteistöille ja luontaiselinkeinolle. Asutukselle ja muulle ympäristölle ei tule 

myöskään aiheuttaa tarpeetonta häiriötä.

MUISTA MYÖS NÄMÄ

Poliisin vinkit kevättalven kelkkailuun

Valmistaudu. Valmistaudu moottorikelkkailuun tutustumalla kelkkaasi sekä tarkista 

ennakkoon ajovarusteet ja viralliset reitit. Varaudu myös sään ja keliolosuhteiden 

muutoksiin. Kaukaa viisas opettelee tulkitsemaan karttaa ja osaa suunnistaa. Läheisille 

kannattaa ilmoittaa suunniteltu reitti, etapit ja arvioitu paluuaika.

Ikä. Moottorikelkalla saa ajaa 15 vuotta täyttänyt henkilö.

Ajokortti. Moottorikelkan kuljettajalla tulee olla vähintään T-luokan ajokortti virallisella 

moottorikelkkareitillä, tietä ylitettäessä tai lain sallimissa erityisissä poikkeustilanteissa 

tiellä ajettaessa.

Kyytiläiset.  Moottorikelkalla saa kuljettaa henkilöitä vain rekisteriin merkityn määrän 

mukaisesti. Lasten kuljettamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Alle 135 cm pitkän 

lapsen kuljettamiseen moottorikelkalla on käytettävä lapsen kuljettamiseen soveltuvaa 

istuinta tai lasten turvalaitetta. Pientä lasta ei ole sallittua kuljettaa kuljettajan ja 

ohjaustangon välissä.

https://www.eraluvat.fi/
https://kelkkareitit.fi/


Varusteet.  Moottorikelkan kuljettajan ja matkustajan on käytettävä tyypiltään hyväksyttyä 

ja asianmukaisesti kiinnitettyä kypärää. Umpinaisessa reessä matkustavan ei ole 

pakollista käyttää kypärää. Sen sijaan avonaisessa reessä tulee käyttää kypärää. 

Avonaisessa reessä ei tarvitse käyttää kypärää, mikäli ajonopeus on enintään 20 km/h ja 

tämä on osoitettu reen perään kiinnitetyllä asianmukaisella nopeuskilvellä.

Keli. Keliolosuhteet vaihtelevat erityisesti tunturialueilla. Kunnollinen ajopuku 

heijastimineen lisää turvallisuutta ja antaa suojaa tuulelta, pöllyävältä lumelta ja 

pakkaselta, samoin kuin ajolasit ja lämpimät hanskat.

Ajonopeus. Muista maltillinen vauhti kelkkaillessa. Moottorikelkan suurin sallittu nopeus 

maastossa maa-alueella on enintään 60 km/h, jääpeitteisellä vesialueella enintään 80 

km/h ja kelkkareitillä 60 km/h. Poikkeustapauksessa, kuten kelkkauran jatkuessa tien 

toisella puolella, voi tien ylittää. Tällöin suurin sallittu nopeus on 40 km/h, kuten myös 

tilanteissa, kun kelkkaan on kytketty reki, jossa kuljetaan ihmisiä.

Päihteet. Jätä moottorikelkka parkkiin, jos olet nauttinut alkoholia. Rattijuopumuksen raja 

on 0.5 promillea ja törkeän rattijuopumuksen raja on 1.2 promillea.

Vakuutukset.  Moottorikelkka on rekisteröinnin lisäksi liikennevakuutettava ennen 

kelkkailemaan lähtöä. Rekisterikilvet on kiinnitettävä moottorikelkan sivuille näkyvään 

paikkaan.

Apua. Hätätilanteiden varalta kannattaa ladata puhelimeen 112 Suomi -mobiilisovellus.

https://www.lapinkansa.fi/oletko-havainnut-luvatonta-moottorikelkkailua-koti/4454869

KOMMENTIT

martti76
24.03.2022 09:13
Tämäkin niuhottaminen on mennyt täysin yli. Normijärjellä varustettu kelkkailija ei tuhoa tee. 
Jokaisessa asiassa on se joku, joka pilaa kaikkien maineen. Aina on kelkkailtu lapissa joka puolella.

anja108

27.03.2021 08:26
Vanhemmat vastuuseen kun alaikäiset rälläävät missä sattuu

https://www.lapinkansa.fi/oletko-havainnut-luvatonta-moottorikelkkailua-koti/4454869


Anttivilho

27.03.2021 15:54
@anja108 Vanhempien ohella myös kelkkakauppiaat vastuuseen. Mainostavat villiä vapaata 
kelkkailua. Maksajaksi kelkkakauppiaat.

hannu464

26.03.2021 16:02
Telatunnisteet pakollisiksi ja luvattomasta kelkkailusta kelkka pakko-otetaan valtiolle.

Japani58

26.03.2021 12:43
Kelkkailu on jokamiehenoikeus lapissa. Sitä se on ollut aina. Kun pääsiäinen tulee, kyllä lähtee!!

Kotos

26.03.2021 20:21
@Japani58 Taimikoihin?

anne343

26.03.2021 10:23
Telatunnisteet voisivat olla pakollisia kelkoissa. Silloin nämä pärrääjät saisi helpoimmin 
vastuuseen. Sakkoa kovempi rangaistuskin olisi paikallaan.

Kelekkamies1

26.03.2021 16:20
@anne343 Kyllä yleensä ottaen pitäisi kaikkien kengän pohjissa olla oma nimi, jotta voitaisiin 
nähdä, että missä sitä itse kukanenkin on liikkunut.

iipo

27.03.2021 07:39
@Kelekkamies1 Kävely on jokamiehen oikeus,Kelkailu ei

anne343

27.03.2021 15:09
@Kelekkamies1 Satelliittiseuranta ja sytytyksen katkaisu etänä, jos erehtyy väärälle puolelle.
Kyllähän konsteja löytyy.M

Jänkäsanomat

27.03.2022 20:01

Luvaton kelkkailu yksityismetsissä aiheuttaa suuria vahinkoja taimikoille ja ylimääräisiä 
kustannuksia omistajille. Television mainoksissa näkyvät metsässä umpihangessa ajavat kelkat 
antavat väärän kuvan, pitäisi lisätä moottorikelkkojen myyjille vastuuta informoida ostajia 
paremmin missä kelkoilla saa luvallisesti ajaa. Myös aloittelevat kelkkailijat tulisi perehdyttää 
harrastuksen sääntöihin. Muutoin saattaa hauskasta huvista tulla helposti kallis lasku 
maksettavaksi. Kaikesta huolimatta kelkkailu oikein harrastettuna on upea laji!



jouni194

27.03.2022 13:38

Ruotsissa ymmärretään kelkkailua paremmin kuin meillä. Täytyy muistaa myös se, että kelkkailulla
on myös suuri yöllistävä vaikutus.

Japani58

27.03.2022 12:53

Reitit on vain harvoja varten.Kovat kundit ajavat muualla.Valvonta olematonta.

Parker

25.03.2022 23:56

kemijoella ja sen kaupungin alapuolella ei ns.reiteillä voi pysyä millään. Hiihtoladut on kiva sotkea 
vaikka tilaa on.Lippis on takaperin kypärän alla,vai onko siellä mitään.

hakalan

09.02.2021 17:14

Ockeli 600 on paras kestää isoisältä pojanpojalle

Bambdu

08.02.2021 17:11

Lynksi onkin jäänyt hieman kilpailijostaan.Yrittää mennä samalla vanhalla tekniikalla eikä siltikhän
taho kestää.

niio

08.02.2021 21:09

@Bambdu Olen samaa mieltä.

Vastaa|Ilmoita asiaton viesti
asko62

08.02.2021 21:56

@Bambdu Joittenki käsissä ei mikhään kestä

anne343

09.02.2021 07:09

@Bambdu Vain tekniikasta tietämätön ostaa lynxin, tai siidoon.
Niissä on lisäksi Ruåtsalaisen tuoksu.
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Oletko havainnut luvatonta moottorikelkkailua kotikunnassasi? Vastaa Lapin Kansan 
nettikyselyyn

24.03.2022  6:00

Muistoja kilpakelkkailun alkuhämäristä kootaan Utsjoelle lasikaappiin – kelkkoja rakennettu 
muun muassa tunturiin pudonneen pommikoneen alumiinista

29.10.2021  6:30

Peltipailakka-podcast osa 2: Matkailu, näin alkoivat Lapin matkailun kelkkasafarit

22.03.2021  9:29

Lappiin rekisteröitiin eniten uusia kelkkoja puolen vuoden aikana – Alueella sattuu 

vuosittain kelkkaonnettomuus, jossa korvaussumma nousee yli miljoonaan euroon

08.02.2021  14:38

Heikko jää on monen kelkkaturman taustalla  20.01.2021  13:14


