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JOHDANTO

L ailla ajoneuvolain muuttamisesta (130/2019), joka 
tuli voimaan 1.11.2019, mahdollistetaan raskaalla 

moottorikelkalla ajaminen tarkoitukseen soveltuvalla ja 
siihen erikseen osoitetuilla moottorikelkkailureitillä. Ras-
kas moottorikelkka on omamassaltaan enintään 800 kg, 
eli 300 kg tavallisen moottorikelkan suurinta omamas-
saa enemmän. Lisäksi raskaassa moottorikelkassa saa 
olla kuljettajan lisäksi tilaa enintään neljälle henkilölle. 
Raskaan moottorikelkan ja sen perävaunujen suurim-
maksi sallituksi leveydeksi moottorikelkkailureitillä on 
säädetty 1,7 metriä. Raskaan moottorikelkan kuljettami-
seen vaaditaan T-luokan ajokortti. 

Raskaalla moottorikelkalla saa ajaa moottorikelk-
kailureitillä, jonka reitinpitäjä on arvioinut sille sovel-
tuvaksi ja merkinnyt moottorikelkkailureitti-liikenne-
merkkiin asennettavalla lisäkilvellä "Sallittu raskaille 
moottorikelkoille”. Moottorikelkkailureitin pitäjän tulee 
ilmoittaa valvontaviranomaiselle viimeistään 31.12.2021, 
onko sen ylläpitämän moottorikelkkailureitin soveltu-
vuus raskaille moottorikelkoille arvioitu, ja onko kysei-
sellä reitillä sallittua ajaa raskaalla moottorikelkalla.

Tässä oppaassa esitellään ohjeistus reitinpitä-
jälle moottorikelkkailureittien soveltuvuuden arvioin-
tiin raskaille moottorikelkoille. Ohjeistus perustuu eri 
sidosryhmille (kuten reitin ylläpitäjille) tehdyn raskaita 
moottorikelkkoja koskevan kyselyn tuloksiin, eri asian-
tuntijoiden ja viranomaisten teemahaastatteluihin ja 
työpajaan, lakimuutoksesta annettuihin lausuntoihin 
sekä oppaan laatijoiden kokemukseen moottorikelkkai-

lusta ja moottorikelkkailureittien suunnittelusta. Näiden 
tausta-aineistojen perusteella tunnistettiin ja muodos-
tettiin liikenneturvallisuuden kannalta oleelliset raskaita 
moottorikelkkoja koskevat arviointikohteet ja -kriteerit.

Moottorikelkkailureittien soveltuvuuden arvioinnin 
helpottamiseksi ohjeessa kuvataan arviointikohteet 
(yhteensä 12 kpl) ja niiden arviointikriteerit, arvioin-
nissa tarvittavat varusteet ja välineistö, arvioinnin 
toteuttaminen ja arviointilomake. Laaditun ohjeen ja 
arviointi-aineiston perusteella moottorikelkkailurei-
tin ylläpitäjän on mahdollista tehdä soveltuvuusarvio 
valitsemalleen moottorikelkkailureitille tai –reittiosuu-
delle raskaiden moottorikelkkojen osalta sekä ilmoittaa 
valvontaviranomaiselle saako kyseisellä reitillä tai 
reittiosuudella ajaa raskaalla moottorikelkalla.

Ohjeistus laadittiin ajanjaksolla 10/2019–03/2020 
Ympäristöministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön 
toimeksiannosta ja sen laadinnasta vastasivat yrittäjä 
Jarmo Rinkinen sekä liikennesuunnittelija Tapio Har-
tikainen ja paikkatietosuunnittelija Topi Vellonen Suo-
men Maastotieto Oy:stä. Oppaan kuvituksen, graafisen 
ilmeen ja taiton suunnitteli ja toteutti Anna Pakkanen. 
Oppaan testaaminen toteutettiin yhteistyössä Lapin 
yliopiston Sinco palvelumuotoilulaboratorion kanssa. 
Hanketta ohjasi ohjausryhmä, johon kuuluivat Markus 
Tarasti Ympäristöministeriöstä, Mikko Karhunen Liiken-
ne- ja viestintäministeriöstä ja Aino Still Liikenne- ja 
viestintävirasto Traficomista.
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LAKIMUUTOS

L aki maastoliikennelain muuttamisesta (1306/2018) 
muutti maastoliikennelain (1750/1995) 13 § tarkoit-

tamaa moottorikelkkailureittiä niin, että ajoneuvolain 
(1090/2002) 16 §:n 2 momentissa tarkoitetulla raskaal-
la moottorikelkalla saa ajaa tarkoitukseen soveltuvalla 
moottorikelkkailureitillä. Arvion moottorikelkkailureitin 
soveltuvuudesta raskaalla moottorikelkalla ajamiseen 
tekee maastoliikennelain 14 §:ssä tarkoitettu reitin-
pitäjä. Oikeus raskaalla moottorikelkalla ajamiseen 
moottorikelkkailureitillä osoitetaan moottorikelkkailu-
reitti- liikennemerkkiin asetettavalla lisäkilvellä "Sallittu 
raskaille moottorikelkoille”.

Raskas moottorikelkka painaa enintään 800 kg, ja 
siinä saa olla kuljettajan lisäksi tilaa enintään neljälle 
henkilölle. Aikaisemmin moottorikelkkojen enimmäiso-
mamassa oli 500 kg. Jos kelkassa oli matkustajal-
le soveltuva istuin ja jalkatuet, sai sen kyydissä olla 
kuljettajan lisäksi yksi henkilö. Raskaiden moottori-
kelkkojen suurimmaksi sallituksi leveydeksi moottori-
kelkkailureitillä on säädetty 1,7 metriä. Aikaisemmin 
moottorikelkoille ei ollut säädetty erikseen enimmäis-
leveyttä, mutta tyypillisesti niiden leveys on ollut noin 
0,9-1,2 metriä. 

Maastoajoneuvoon saa kytkeä hinattavan ajoneuvon, 
jonka kytkentämassa on enintään 1,5 kertaa vetävän 
maastoajoneuvon omamassan suuruinen, kuitenkin 
niin, että ajoneuvojen ja kytkentälaitteiden valmistajien 
määrittämiä suurimpia sallittuja kuormituksia ei saa ylit-
tää. Omamassalla tarkoitetaan ajokuntoisen ajoneuvon 
massaa ilman kuormaa, sisältäen 75 kg painoisen kuljet-
tajan. Kytkentämassa puolestaan kertoo, kuinka paljon 
vetokoukkuun kytketty perävaunu kuormineen saa enin-

tään painaa. Omamassaltaan 800 kg raskaaseen moot-
torikelkkaan saadaan siten kytkeä enintään 1200 kg 
painava reki. Tällainen raskaan moottorikelkan ja reen 
yhdistelmä painaisi siis enimmillään 2000 kg. Raskaan 
moottorikelkan kyydissä saa olla kuljettajan lisäksi neljä 
henkilöä, joiden painoksi lasketaan 75 kg henkilöä kohti. 
Näin yhdistelmän kokonaismassa voi olla kuljettaja mu-
kaan luettuna enintään 2375 kg. Se on 800 kg enemmän 
kuin moottorikelkan, reen ja kyydissä olevien henkilöiden 
suurin sallittu yhteispaino ennen lakimuutosta.

Laki maastoliikennelain muuttamisesta 
(1306/2018) edellyttää, että reitinpitäjän tulee ilmoit-
taa valvontaviranomaiselle viimeistään 31.12.2021, 
onko sen ylläpitämän moottorikelkkailureitin soveltu-
vuus raskaille moottorikelkoille arvioitu, ja onko kysei-
sellä reitillä sallittua ajaa raskaalla moottorikelkalla.

Lailla ajoneuvolain muuttamisen (130/2019) myötä nykyistä suu-
rempien raskaiden moottorikelkkojen käyttö on jatkossa mahdol-
lista tarkoitukseen soveltuvilla ja siihen erikseen osoitetuilla moot-
torikelkkailureiteillä.

Sallittu raskaille 
moottorikelkoille 

Oikeus raskaalla moottorikelkalla ajamiseen 
moottorikelkkailureitillä osoitetaan 

moottorikelkkailureitti -liikennemerkkiin 
asetettavalla lisäkilvellä .
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TURVALLISUUSKONSEPTI

O hjeessa on pyritty tunnistamaan sellaiset tekijät, 
jotka vähintään tulee huomioida arvioitaessa reitin 

soveltuvuutta raskaille moottorikelkoille liikennetur-
vallisuuden näkökulmasta. Turvallisuuteen vaikuttavat 
tekijät on pyritty tunnistamaan ja luokittelemaan 
mahdollisimman kattavasti. On kuitenkin mahdollista, 
että turvallisuuteen liittyy myös seikkoja, joita ei ole 
tunnistettu ja jotka kytkeytyvät esimerkiksi paikallisiin 
olosuhteisiin. Reitin ylläpitäjän on kiinnitettävä huomio-
ta havaitsemiinsa turvallisuusriskeihin, vaikka niitä ei 
olisi tässä oppaassa esitetty. 

Ohjeistuksen laatimista varten käytiin läpi lakien 
valmistelussa annetut lausunnot (yhteensä 41 kappa-
letta), valiokuntalausunnot (14 kpl) ja valiokuntamie-
tintö. Lisäksi selvitettiin reittien ylläpitäjien näkemyksiä 
siitä, millaiset tekijät vaikuttavat liikenneturvallisuu-
teen moottorikelkkailureiteillä. Näkemyksiä selvittävä 
kysely lähetettiin Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kai-
nuun maakuntien moottorikelkkailureittien ylläpitäjille 
(yhteensä 68 kappaletta). Kyselyyn saatiin vastauksia 
28 taholta, joten vastausprosentiksi muodostui 41. 
Lisäksi näkemyksiä ja tietoja kerättiin haastattelemalla 
kahdeksaa viranomaista sekä järjestämällä moottori-
kelkkailureittien turvallisuutta raskaiden kelkkojen käy-
tön näkökulmasta käsittelevä työpaja, johon osallistui 
yhdeksän henkilöä Lapin pelastuslaitokselta. 

Aineiston analyysin perusteella luotiin raskaiden 
moottorikelkkojen käyttöön liittyvä turvallisuuskonsep-
ti, jossa on jäsennelty keskeisimmät liikenneturvallisuu-
teen vaikuttavat tekijät. Turvallisuuskonseptin avulla 
muodostettiin tarkemmat arviointikriteerit, joiden avulla 
reittien ylläpitäjät voivat arvioida reitistön turvallisuutta 
raskaiden kelkkojen käytön näkökulmasta. 

Turvallisuuskonseptin perustaksi hahmottui neljä 
liikenneturvallisuuteen vaikuttavaa tekijää, jotka tulee 
huomioida arvioitaessa reitin soveltuvuutta raskaille 
moottorikelkoille. Soveltuvuutta arvioitaessa tulee kiin-
nittää huomio (1) reitin geometriaan, (2) reittipohjan ja 
rakenteiden kantavuuteen, (3) muuttuvien olosuhteiden 
tunnistamiseen ja (4) pelastusnäkökulmien huomioimi-
seen. Ensimmäiset kolme perustekijää sisältävät useita 
yksittäisiä arviointikohteita. 

Koska raskaiden moottorikelkkojen suurin sallittu 
leveys on 1,7 metriä, muodostuu reitin geometria liiken-
neturvallisuuden näkökulmasta keskeiseksi tekijäksi. 
Geometrian tulee mahdollistaa raskaiden moottorikelk-
kojen turvallinen kohtaaminen niin, että kahden vastak-

kain liikkuvan ajoneuvon väliin jää 0,5 metrin turvaväli 
ja reitin laitaan vähintään 0,15 metrin etäisyys. Näin 
ollen reitin minimileveydeksi tulee 4,2 metriä. Turvae-
täisyydet tulee huomioida erityisen tarkasti mutkaisilla 
ja mäkisillä reittiosuuksilla. Lisäksi tulee arvioida, onko 
raskaan moottorikelkan ja mahdollisesti siihen kytketyn 
reen tai rekien ohittaminen reitillä turvallista. 

Toiseksi arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota 
reittipohjan ja siltojen sekä rakenteiden kantavuuteen 
ja mitoitukseen. Täyteen kuormatun raskaan moot-
torikelkan ja rekiyhdistelmän kokonaismassa voi olla 
jopa 2375 kg, mikä asettaa reittipohjan ja rakenteiden 
kantavuudelle uudenlaisia vaatimuksia. Kokonaismit-
tojen kasvu edellyttää rakenteilta myös aikaisempaa 
väljempää mitoitusta. Lisäksi rakenteiden tulee olla ko-
rostetun hyvin havaittavissa. Raskaalla moottorikelkal-
la on kevyttä kelkkaa vaikeampaa tehdä äkkinäisiä väis-
töliikkeitä. Koska raskaalla moottorikelkalla ja siihen 
kytketyllä rekiyhdistelmällä voi kuljettaa enimmillään 
10-12 aikuista henkilöä, voi mahdollinen rakenteisiin 
törmääminen aiheuttaa vahinkoja usealle henkilölle. 

Kolmantena tekijänä turvallisuuteen vaikutta-
vat muuttuvat olosuhteet, joiden merkitys korostuu 
esimerkiksi jääalueilla, soilla ja paannejään peittämillä 
reittiosuuksilla. Jääalueilla painavammat moottori-
kelkat tai raskaan moottorikelkan ja reen yhdistelmät 
voivat keveitä ajoneuvoja helpommin murtaa jään. 
Myös suolla reittipohjan kantavuus voi muodostua on-
gelmaksi erityisesti syys- ja kevättalvella. Paannejäällä 
raskas moottorikelkka voi puolestaan olla kevyempää 
kelkkaa vaikeammin hallittava. Koska raskasta kelkkaa 
ei voi juurikaan hallita painopistettä siirtämällä, perus-
tuu sen ohjattavuus kokonaan riittävän suksipaineen 
säilyttämiseen. Paannejäällä riittävän suksipaineen 
menettämisen riski on suuri.  

Raskas moottorikelkka ja siihen kytketty rekiyhdis-
telmä mahdollistaa 10-12 aikuisen henkilön kuljetta-
misen, joten mahdollisessa onnettomuustilanteessa 
maastosta pelastettavien lukumäärä voi olla suuri. Reit-
tejä tuleekin arvioida myös siitä näkökulmasta, miten 
pelastuslaitos pystyy lähestymään onnettomuuspaikkaa 
tieverkkoa tehokkaasti hyödyntäen. Lisäksi reitin ylläpi-
täjän tulee varmistaa, että reitiltä on saatavissa riittävä 
määrä paikkatietoa sijainnin määrittämistä varten.

Tämä ohje on laadittu moottorikelkkailureitin pitäjille hel-
pottamaan reittien soveltuvuuden arviointia raskaiden 
moottorikelkkojen käytön näkökulmasta. 
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REITIN LEVEYS JA KORKEUS
Viranomaisohjeistuksen mukaan suositus reitin leveydeksi run-
koreiteillä on 5-6 metriä ja poikkeuksellisesti erityisen ruuhkai-
silla väleillä jopa 10 metriä. 

R askaiden moottorikelkkojen suurin sallittu leveys 
on 1,7 metriä, joka on noin 0,5 metriä enemmän 

kuin nykyisin käytössä olevien reittikäyttöön suun-
nitelluiden moottorikelkkojen. Kohtaamisonnetto-
muuksien riskin minimoimiseksi reitin soveltuvuuden 
arvioimisessa tulisi huomioida raskaan moottorikelkan 
suurempi leveys ja pituus sekä käsiteltävyys, etenkin, 
jos kyseessä on raskaan moottorikelkan ja reen yhdis-
telmä. Raskaan moottorikelkan vaatiman tilan vuoksi 
suositellaan, että reitin kunnossapitoleveys olisi 
vähintään 4,2 metriä. Reitin vapaaksi korkeudeksi 
suositellaan vähintään 3,2 metriä, jotta kunnossa-
pito voidaan toteuttaa rinnekoneella eli niin sanotulla 
tampparilla. Koska tamppari painaa enemmän kuin 
raskaan moottorikelkan ja reen yhdistelmä, varmis-
tetaan reitit tampparille mitoittamalla myös reitillä 
olevien rakenteiden riittävä kantavuus. Koska raskaan 
moottorikelkan ohjattavuus perustuu kokonaan riittä-
vän suksipaineen säilyttämiseen, reitin leveydellä ja rei-
tin pinnan laadulla on aiempaa suurempaa merkitystä 
arvioitaessa reitin soveltuvuutta. Reitin sivukaltevuus 
ei saisi ylittää noin 4-5 %:a eli 4 metrin leveydellä 
laskua saisi olla enintään 0,2 metriä. Suosituksena 

on, että reittipohjalta tulisi poistaa vaaralliset kivet 
ja kannot koko reitin leveydeltä. Mikäli reitillä on 
kapeikkoja, niiden tulisi olla merkattu liikennemerkil-
lä 100 metriä ennen kapeikkoa. Lisäksi suositellaan 
näköesteiden raivaamista riittävältä etäisyydeltä. Reitin 
ylläpitäjän on myös hyvä arvioida, onko turvallisuuden 
kannalta tarvetta asettaa alhaisempi nopeusrajoitus 
kapeikon kohdalle.

Nämä arviointikriteerit 
tulisi ainakin huomioida:
• Mahdollistaako reitin leveys turval-

liset kohtaamiset?

• Onko reittipohjalta poistettu vaa-
ralliset kivet ja kannot koko reitin 
leveydeltä?

• Onko reitin vapaa korkeus riittävä 
kunnossapitokalustolle?

Reitin kunnossapitoleveyden 
suositus on vähintään 4,2 m.

Reitin vapaaksi 
korkeudeksi 
suositellaan 
vähintään 3,2 m.

Reitin sivukaltevuus ei 
saisi ylittää noin 4-5 % 
eli 4 m leveydellä laskua 
saisi olla enintään 0,2 m.

Mahdolliset kapeikot  
tulisi olla merkattu 
liikennemerkillä 100 m 
ennen kapeikkoa.

Suosituksena on, että 
reittipohjalta tulisi 
poistaa vaaralliset 
kivet ja kannot koko 
reitin leveydeltä.

4 m

0,2 m
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PAINO / KANTAVUUS

Nämä arviointikriteerit 
tulisi ainakin huomioida:
• Onko reitin rakenteiden kestävyys 

riittävä raskaille moottorikelkoille?

• Toteutetaanko reitin kunnon valvontaa 
kuukausittain tehtävillä tarkistuksilla?

Raskaalle moottorikelkalle soveltuvan reitin arvioinnissa tulee 
huomioida täyteen kuormatun raskaan moottorikelkan ja reki-
yhdistelmän suuri paino. 

Raskaan moottorikelkan omamassa voi olla 800 kg 
ja siihen voidaan kytkeä maksimissaan kytken-

tämassaltaan 1200 kg painava reki. Lisäksi kelkassa 
saa olla kuljettajan lisäksi enintään neljä matkusta-
jaa, joiden painoksi arvioidaan 75 kg. Yhdistelmän 
kokonaismassa voi olla kuljettaja mukaanluettuna 
siis enimmillään 2375 kg. Reitin soveltuvuutta 
arvioitaessa tulee huomioida, että reittipohjan ja 
rakenteiden kestävyys on varmistettu. Reiteillä, 
joiden kunnossapito toteutetaan rinnekoneilla eli niin 
sanotuilla tamppareilla, sillat ja rummut on tyypilli-
sesti mitoitettu kestämään vähintään 5-6 tonnin paino. 
Niillä rakenteet lähtökohtaisesti siis kestävät myös 
raskaat moottorikelkat. Suoalueilla reitin kantavuus 
tulisi varmistaa vuosittain ennen reitin avaamista ja 
uudelleen, jos olosuhteet merkittävästi muuttuvat. 

Tarvittaessa reitti voidaan sulkea raskailta moottorikel-
koilta. Paannejääalueet on syytä merkitä ”muu vaara” 
-liikennemerkillä ja lisäkilvellä. Lisäksi näillä osuuksilla 
suositellaan nopeusrajoituksen laskemista 40 km/h:iin.

Paannejäätä

Paannejääalueet on syytä merkitä 
”muu vaara” -liikennemerkillä ja 
lisäkilvellä. Lisäksi näillä osuuksilla 
suositellaan nopeusrajoituksen 
laskemista 40 km/h:iin.

Suoalueilla reitin kantavuus tulisi varmistaa 
vuosittain ennen reitin avaamista ja uudelleen, jos 
olosuhteet merkittävästi muuttuvat. Tarvittaessa 
reitti voidaan sulkea raskailta moottorikelkoilta.

Yhdistelmän kokonaismassa voi 
olla kuljettaja mukaanluettuna 
enimmillään 2375 kg. Reitin 
soveltuvuutta arvioitaessa tulee 
huomioida, että reittipohjan ja 
rakenteiden kestävyys on varmistettu.
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NOUSU- JA LASKUKULMA
Reitin nousu- ja laskukulma vaikuttavat moottorikelkan pai-
nopisteen siirtymiseen suksien ja telaston välillä. Se, kuinka 
painopiste jakautuu suksien ja telaston välillä, vaikuttaa 
moottorikelkan hallittavuuteen. 

K ovalla alustalla moottorikelkan ohjattavuus on sitä 
parempi, mitä enemmän painoa on suksilla. Paino-

pisteen siirtyessä telastolle ohjattavuus on vastaavasti 
huonompi. Moottorikelkan jarruttaminen perustuu 
telaston ja reitin välisen kitkavoiman tasapainoon. 
Jarrutuksessa telaston pyörimisnopeutta hidastetaan 
mekaanisesti, jolloin painopiste siirtyy (eteenpäin 
ajettaessa) suksille. Raskaan moottorikelkan ja etenkin 
raskaan moottorikelkan ja rekiyhdistelmän suuren ko-
konaismassan vuoksi reitin soveltuvuuden arvioinnissa 
tulee tarkastella reitin jyrkkyyttä eli pituuskaltevuutta, 
joka ei saa olla liian suuri. Jyrkässä ylämäessä kelkan 
painopiste siirtyy telastolle, jolloin sen suksipaine 
pienenee ja ohjattavuus vaikeutuu. Alamäissä kelkalla 
usein jarrutetaan, jolloin paine puolestaan siirtyy suksil-
le ja ohjattavuus paranee. Pituuskaltevuuden merkitys 
korostuu olosuhteissa, joissa reitin pinta jäätyy ja kiillot-
tuu esimerkiksi lämpötilan vaihteluiden ja vesisateiden 
vaikutuksesta. Kiillottumista voi aiheuttaa myös reitin 

korkea vuorokautinen liikennemäärä. Tällaisissa olosuh-
teissa nousuissa ja etenkin laskuissa on kohonnut riski 
raskaan moottorikelkan telaston ja reitin välisen kitka-
voiman häviämiseen ja siitä aiheutuvaan luisumiseen. 
Soveltuvuuden arviointiin raskaille moottorikelkoille 
suositellaan, että reittien pituuskaltevuus ei saisi 
ylittää 10 % eli 50 metrin matkalla nousua tai laskua 
saisi olla enintään 5 metriä.

Nämä arviointikriteerit 
tulisi ainakin huomioida:
• Onko reitillä yli 10 % kaltevuuskulmia?

• Onko reitillä tiedossa jyrkkiä kohtia, 
joihin syntyy paannejäätä?

50 m

5 m

Suositellaan, että reittien 
pituuskaltevuus ei saisi ylittää 
10 % eli 50 m matkalla nousua 
tai laskua saisi olla enintään 5 m.

Jyrkkiin kohtiin ei saisi 
syntyä paannejäätä.

10 %
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LIITTYMÄT
Yleisesti ottaen maanteiden / katujen ja kelkkailureittien muodos-
tamien risteyksien tulee olla sellaisissa paikoissa, joissa on hyvä 
näkyvyys. Kelkkailureitti tulee perustaa siten, että reitin ja tien ris-
teäminen tapahtuu kohtisuorassa tiehen nähden, jotta ylitettävä 
matka on mahdollisimman lyhyt. 

T iealueen lumen aurauksen vuoksi moottorikelkka-
reitille syntyviin lumivalleihin tulee kiinnittää kun-

nossapidossa huomiota. Raskaalla moottorikelkalla ja 
rekiyhdistelmällä ajettaessa tieltä nouseminen korkean 
vallin yli voi olla hyvin hankalaa ja aiheuttaa vaaratilan-
teen etenkin juuri reitille noustaessa. Raskaan mootto-
rikelkan ja reen tai rekien yhdistelmä voi maksimissaan 
kuljettaa 10-12 aikuista matkustajaa. Koska 1.6.2020 
alkaen tieliikennelain (729/2018) mukaan reessä ei saa 
kuljettaa henkilöitä muun tien kuin moottorikelkkailu-

reitin ylityksessä, matkustajat tulee voida kuormata 
reestä pois ja siihen takaisin turvallisesti. Tämän vuoksi 
suositellaan, että ennen tien ylitystä moottorikelkka-
reitillä on käytettävissä riittävästi tasaista vapaata 
tilaa. Lisäksi suosituksena on, että reitti ei saa viettää 
tielle päin yli 7 % eli 20 metrin matkalla laskua saa 
olla enintään 1,4 metriä. Silloin telaston kitkavoima 
riittää pitämään raskaan moottorikelkan ja reen paikal-
laan, mikäli olosuhteet eivät ole hyvin poikkeukselliset.

Ennen tien ylitystä moottorikelkkareitillä 
tulee olla käytettävissä tasaista vapaata 
tilaa matkustajien poistumista ja kyytiin 
ottamista varten.

Suosituksena on, että reitti ei saa viettää 
tielle päin yli 7 % eli 20 metrin matkalla 
laskua saa olla enintään 1,4 metriä.

1,4 m

20
 m
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• Onko ylityskohdilla vähintään seuraavat 
liittymisnäkemät kuuden metrin etäisyy-
dellä tien reunasta?

 - Nopeusrajoitusalueella 50 km/h   
  liittymisnäkemän tulee olla 80 m.

 - Nopeusrajoitusalueella 60 km/h   
  liittymisnäkemän tulee olla 

   vähintään 100 m.

 - Nopeusrajoitusalueella 80 km/h   
  liittymisnäkemän tulee olla 

   vähintään 150 m.

 - Nopeusrajoitusalueella 100 km/h   
  liittymisnäkemän tulee olla 

   vähintään 240 m.

• Onko liittymälle olemassa ELY -keskuksen 
liittymälupa?

Nämä arviointikriteerit tulisi ainakin huomioida:

6 m

6 m

150 m150 m

Ylityskohdalla tulee olla kuuden metrin 
etäisyydellä tien reunasta, esimerkiksi 
nopeusrajoitusalueella 80 km/h, 
vähintään 150 metrin liittymisnäkemä.
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MUTKAT
Viranomaisohjeistuksen mukaan suosituksena on, että moottorikelkkai-
lureitillä jyrkkiä kaarteita tulee välttää ja kaarteiden välisen etäisyyden 
tulee olla vähintään 50 metriä riittävän näkyvyyden varmistamiseksi. 

L isäksi samaisessa ohjeistuksessa suositellaan, että 
vaaralliset mutkapaikat pitkien suorien päätteek-

si tulisi rakentaa riittävän loivina ja poistaa niiden 
ympäriltä puustoa hieman leveämmältä. Raskaan 
moottorikelkan suurempien ulkomittojen ja etenkin 
raskaan moottorikelkan ja rekiyhdistelmän pituuden 
vuoksi jyrkkiä alle 100 asteen mutkia tulisi välttää. 
Raskaan moottorikelkan ohjattavuuden varmistami-
seksi mutkan kallistus ei saisi olla negatiivinen eli 
ulkokurvi ei saisi olla alempana kuin sisäkurvi. Turval-
lisuusnäkökulmasta haastavat mutkat suositellaan 
merkittäväksi mutkan ennakkomerkillä 100 metriä 
ennen mutkan alkua. Tällaisia ovat esimerkiksi mutkat, 
joiden jyrkkyys on välillä 100-140 astetta tai joiden 
näkemä on rajoitettu. Lisäksi osuudet, joissa on yli 
kolme kappaletta jyrkkyydeltään 100-140 asteen mut-

kia 5 kilometrin matkalla, suositellaan merkattavaksi 
”mutkia, joista ensimmäinen oikealle/vasemmalle” 
-liikennemerkillä, jota voidaan täydentää ”vaikutusalu-
een pituus” -lisäkilvellä. 

Nämä arviointikriteerit 
tulisi ainakin huomioida:
• Onko mutkien näkemäesteiden 

poistosta huolehdittu (puiden oksat, 
pensaikot)?

• Mahdollistaako mutkan geometria 
turvallisen kohtaamisen?

Mutkan kallistus ei saisi olla 
negatiivinen eli ulkokurvi ei saisi 
olla alempana kuin sisäkurvi.

Haastavat mutkat suositellaan 
merkittäväksi mutkan 
ennakkomerkillä.

0suudet, joissa on yli 
kolme jyrkkyydeltään 
100-140 asteen 
mutkia 5 km 
matkalla, suositellaan 
merkattavaksi ”mutkia, 
joista ensimmäinen 
oikealle/vasemmalle” 
-liikennemerkillä, jota 
voidaan täydentää 
”vaikutusalueen pituus” 
-lisäkilvellä.

Jyrkkiä alle 100 
asteen mutkia 
tulisi välttää.

Mutkien 
näkemäesteet tulee 
poistaa (puiden 
oksat, pensaikot).
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SILLAT, RUMMUT JA VERÄJÄT
Reitin soveltuvuutta arvioitaessa nykyistä raskaammille mootto-
rikelkoille tarkastellaan erityisesti siltojen ja erilaisten ylitysten 
rakenteiden kantavuutta. Kantavuuden arvioinnissa tulee ottaa 
huomioon täyteen kuormatun raskaan moottorikelkan ja reen tai 
rekiyhdistelmän paino. 

Suosituksena on, että siltojen ja muiden rakenteiden 
kantavuus on varmistettu ennen reitin hyväksy-

mistä raskaille moottorikelkoille. Siltojen ja rumpujen 
ja muiden rakenteiden suositellaan kestävän mini-
missään 3600 kg kuormituksen, jolloin huomioidaan 
myös raskaan moottorikelkan ja mahdollisen reen 
rakenteisiin kertyvän lumen aiheuttama paino. Vaikka 
raskaan moottorikelkan käyttäjän tulee huomioida ker-
tynyt lumi yhdistelmää kuormattaessa. Tarvittaessa 
reitin pitäjä voi rajoittaa reitillä sallittujen moottorikelk-
kojen kokonaismassaa asettamalla liikennemerkillä 
tarvittavan painorajoituksen. Rakenteiden kestävyyden 
lisäksi suositellaan kiinnitettävän huomiota siltojen ja 
rakenteiden pienimpään käyttöleveyteen, jonka oli-
si hyvä olla vähintään 4,2 metriä, jotta kohtaamisti-
lanteet voidaan suorittaa mahdollisimman turvallisesti. 
Lisäksi havaittavuuden parantamiseksi sillat, rummut 
ja veräjät suositellaan merkattavaksi heijastavilla 
tolpilla. Mikäli pudotuskorkeus on yli metrin, suositel-
laan lisäksi kaiteita. Reitin ylläpitäjän on myös hyvä 

harkita, onko silloista, rummuista ja veräjistä tarpeen 
varoittaa ”muu vaara” -liikennemerkillä ja lisäkilvellä 
sekä alentaa nopeusrajoitusta ennen kohteelle saapu-
mista 40 km/h:iin. Veräjien osalta vapaaksi korkeudeksi 
suositellaan 3,2 metriä kunnossapitokaluston kulun 
mahdollistamiseksi.

Nämä arviointikriteerit 
tulisi ainakin huomioida:
•  Onko rakenteiden kantavuus var-

mistettu laskelmin tai käytännön 
testein?

• Mahdollistaako rakenteiden leveys 
turvallisen kohtaamisen?

Siltojen ja rumpujen 
ja muiden rakenteiden 
suositellaan kestävän 
minimissään 3600 kg.

Havaittavuuden parantamiseksi 
sillat, rummut ja veräjät 
suositellaan merkattavaksi 
heijastavilla tolpilla.

Yli metrin 
pudotuskorkeudella 
suositellaan kaiteita.

Harkinnan mukaan muu 
vaara -liikennemerkki ja 
sekä nopeusrajoitus 
40 km/h ennen kohdetta.

Rakenteiden käyttöleveys 

vähintään 4,2 metriä.



14

ALIKULUT
Alikulku moottorikelkkareitillä kasvattaa yhteentörmäyksen riskiä 
joko toiseen moottorikelkkailijaan tai alikulun rakenteisiin. Mikäli rei-
tillä on alikulkuja, reitin ylläpitäjän tulee arvioida, mahdollistavatko 
ne turvallisen kohtaamisen ja riittävät väistämismahdollisuudet. 

Raskaan moottorikelkan turvallinen käyttö edellyt-
tää, että ennen alikulkua raskaan moottorikelkan 

ja reen yhdistelmä tulee voida turvallisesti ohjata 
sivuun vastaantulevan liikenteen väistämiseksi. Tämän 
vuoksi ennen alikulkua suositellaan vähintään 15 
metriä pitkää ja 4,2 metriä leveää suoraa osuutta, 
jossa turvallinen väistäminen mahdollistetaan. On 
hyvä huomioida myös alikululle tulo, jonka pitää olla 
riittävän loiva, jotta yhdistelmän lievä oikaiseminen ei 
aiheuta vaaratilannetta. Näitten syitten takia alikulku 
suositellaan merkattavaksi ”väistämisvelvollisuus 
kohdattaessa” ja ”etuajo-oikeus kohdattaessa” 
-liikennemerkeillä ja nopeusrajoitus suositellaan 
alennettavaksi 10 km/h:iin 100 metriä ennen alikul-
kua. Mikäli alikulussa on rajoittunut näkymä, voidaan 

Nämä arviointikriteerit 
tulisi ainakin huomioida:
• Mahdollistaako alikulut turvallisen 

kohtaamisen?

• Onko nopeusrajoitusta laskettu 
ennen alikulkua?

siinä käyttää liikennepeiliä näkyvyyden parantamiseksi. 
Alikulun reunaviivojen erottuminen on myös syytä 
varmistaa merkkaamalla alikulun aukon ympärys 
heijastinnauhalla.

Alikulku suositellaan merkattavaksi 
väistämisvelvollisuus kohdattaessa 
ja etuajo-oikeus kohdattaessa 
-liikennemerkeillä. 

Nopeusrajoitus suositellaan 
alennettavaksi 10 km/h
100 metriä ennen alikulkua.

Jotta vastaan tulevan liikenne voidaan 
väistää turvallisesti, suositellaan ennen 
alikulkua vähintään 15 m pitkä ja 
4,2 m leveää suoraa osuutta.

Alikulun aukon ympärys 
suositellaan merkattavaksi 
heijastinnauhalla.
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POROAIDAT JA POROPORTIT
Poronhoitoalueella käytetään metalliverkko- tai puuaitaa rajaamaan 
porojen laidunalueita. Aidan korkeus on tyypillisesti 1,2 metriä. 
Moottorikelkkailureitillä, joka ohittaa tällaisen aitarakennelman, käy-
tetään joko kapulasiltaa ylittämään aidan tai avattavaa poroporttia 
ohittamaan aidan. 

P oroaitojen ylityksessä käytetyillä kapulasilloilla on 
tyypillisesti jyrkkä lyhyt luiska, jota pitkin aita ylite-

tään. Luiskaan on tyypillisesti sijoitettu erilliset lankut 
ohjaamaan suksen kulkua ylityksessä, mutta etenkin 
keskitalvella lankut ovat monesti lumen peittämiä. 
Raskaalla moottorikelkalla ja etenkin raskaan mootto-
rikelkan ja reen yhdistelmällä kapulasillan ylitykseen 
liittyy korkea riski sekä rakenteiden kestävyyden suh-
teen että kapulasillalta suistumiseen. Lisäksi kelkan 
ja reen yhdistelmällä ylityksessä on erityinen kiinni 
juuttumisen riski silloin, kun kelkka on toisella puolella 
siltaa ja reki toisella. Poroaidan turvallisen ohituksen 
mahdollistamiseksi onkin suositeltavaa, että sillat 
ohitetaan raskailla moottorikelkoilla poroporttien 
kautta. Poroportti voi olla joko sivuun käännettävä 
metalliverkkoportti tai sivuun rullattava muovinen 
suoja- tai työmaa-aita. Poroporttien ohituksessa on 
huomioitava portin turvallinen avaaminen ja sulkemi-
nen. Lähestyvästä kapulasillasta ja poroportista 

suositellaan varoitettavaksi ”muu vaara”- liikenne-
merkillä ja lisäkilvellä. Lisäksi suositellaan nopeus-
rajoituksen alentamista 20 km/h:iin ennen poroaidalle 
saapumista. Kunnossapitokaluston vuoksi vapaaksi 
korkeudeksi suositellaan vähintään 3,2 metriä.

Nämä arviointikriteerit 
tulisi ainakin huomioida:
•  Onko lähestyvästä poroaidasta tai 

poroportista varoitettu ennakko-
merkillä? 

• Onko rakenteiden ääriviivat merkat-
tu heijastavilla merkinnöillä?

• Onko nopeusrajoitusta alennettu 
ennen aitarakennelmaa?

Poroaita

Lähestyvästä kapulasillasta ja poroportista 
suositellaan varoitettavaksi ”muu vaara”- 
liikennemerkillä ja lisäkilvellä. Lisäksi 
suositellaan nopeusrajoituksen alentamista 
20 km/h:iin ennen poroaidalle saapumista.

Poroaidan turvallisen ohituksen 
mahdollistamiseksi on suositeltavaa, 
että sillat ohitetaan raskailla 
moottorikelkoilla poroporttien kautta. 
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SÄHKÖLINJAT
Viranomaisohjeistuksen mukaan moottorikelkkailureitin sijoit-
taminen johtoaukealle edellyttää sekä maanomistajan kanssa 
tehtyä sopimusta että johtolinjan pitäjän lausuntoa. 

S uunnitteluohjeen mukaisesti moottorikelkkai-
lureitti tulee sijoittaa niin kauas pylväistä, että 

törmäysvaaraa pylväsjalkoihin tai haruksiin ei ole. Myös 
pylväsaloilla ajaminen on ehdottomasti kielletty. Joh-
toaukeilla tulee ylipäätään noudattaa ohjeen mukaisia 
turvallisuussääntöjä. Törmäysriskin alentamiseksi 
pylväät, harukset ja betonipultterit suositellaan 
johtoaukeilla merkittäväksi heijastavilla merkin-
nöillä. Myös johtoaukeiden reitistöjä suunniteltaessa 
on otettava huomioon, että raskaan moottorikelkan ja 
reen yhdistelmässä voi olla kyydissä maksimissaan 
10-12 aikuista matkustajaa. Näin ollen mahdollisessa 
törmäystilanteessa loukkaantuneita voi olla huomat-
tavan suuri määrä. Törmäysriskiä on siis pyrittävä 
minimoimaan. Kunnossapidon kannalta on tärkeää, 
että reitti johtoaukealla ei kulkeudu tasaamattomalle 
alueelle, jotta maanpinnan epätasaisuudet eivät vaikut-
taisi reitin pintaan etenkin alkukaudesta. Tämän takia 

Nämä arviointikriteerit 
tulisi ainakin huomioida:
•  Reitti sijaitsee minimissään 2 metrin 

etäisyydellä 20 kV johdoista ja vähin-
tään 3 metrin etäisyydellä 110 kV 

 voimajohtolinjan haruksista tai 
 betonipulttereista.

suositellaan, että reittipohja on tasattu koneellisesti 
ja vaaralliset kivet ja kannot on poistettu koko reitin 
leveydeltä. Mikäli johtoaukeilla kulkevalla reitillä on 
voimakkaita maaston muodon vaihteluista johtuvia 
nyppylöitä, niistä suositellaan varoitettavaksi ”töyssyjä” 
-liikennemerkillä.

Reitti sijaitsee minimissään 2-3 m 
päässä voimajohtolinjan tolpista, 
haruksista ja betonipulttereista.

Pylväät, harukset ja 
betonipultterit merkataan 
heijastaviksi.

Reittipohja tasataan 
koneellisesti ja 
vaaralliset kivet sekä 
kannot on poistettu 
koko reitin leveydeltä. 

Voimakkaat maaston 
muodon vaihteluista 
johtuvia nyppylöitä 
suositellaan 
varoitettavaksi 
”töyssyjä” 
-liikennemerkillä.

20 kV: min. 2 m 

110 kV: min. 3 m
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RAUTATIE
Mikäli reitti kulkee radan poikki radan tasossa, tarvitaan sille 
Väyläviraston ohjeiden mukaan tasoristeyslupa. Jos reitti kulkee radan yli 
siltaa tai alikulkutunnelia pitkin, tarvitaan risteämälupa. Lupa moottori-
kelkkailureitin radan ylitykseen tarvitaan myös, jos käytetään olemassa 
olevaa tieliikenteen reittiä ilman muutoksia. 

Y leisesti kaikessa toiminnassa tulee toimia niin, että 
pystytään vähentämään luvatonta radan ylittämis-

tä ja radalla kelkkailua. Raskaalla moottorikelkalla ja 
etenkin raskaan moottorikelkan ja reen yhdistelmällä 
on kohonnut riski jäädä kiskoihin kiinni. Yhdistelmä 
myös vahingoittaa kiskoja ylittäessään radan sellai-
sesta paikasta, jossa ei ole suojaavaa lankutusta. Viran-
omaisohjeistuksen mukaan myös lumen tallaaminen 
radan sivuojan ja radan välissä voi aiheuttaa ratapen-
kereen hallitsematonta routimista ja vahingoittaa sitä 
kautta rata-aluetta. Radan sivuojat muodostavat myös 
riskin, jos niihin muodostuu esimerkiksi moottorikelk-
kailureitin kunnossapidon vuoksi keväällä jäästä esteitä 
tulvaveden kululle. Tilanteessa, joissa tulvavesi voisi 
nousta radan yli, aiheuttaa junaliikenteelle huomatta-
van onnettomuusriskin. Moottorikelkkailureitti tulee 
näin ollen sijoittaa radan varressa kulkemaan 

sivuojan ulkopuolella ja ellei sivuojaa ole, riittä-
vän kaukana radasta, ettei rata roudi. Lisäksi on 
huomioitava reitin merkitseminen niin, että esimerkiksi 
tuiskussa ei vahingossa ajeta radalle. 

Nämä arviointikriteerit 
tulisi ainakin huomioida:
•  Suositus on, että reitillä ei ole taso-

risteyksen ylitystä.

• Alikulkua koskeva ohjeistus koh-
dassa ”alikulut”

Moottorikelkkailureitti tulee 
sijoittaa radan varressa 
kulkemaan sivuojan 
ulkopuolella ja ellei sivuojaa 
ole, riittävän kaukana radasta, 
ettei rata roudi.
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VESISTÖJEN YLITYS JÄÄALUEELLA
Vesilain mukaan jääpeitteisellä vesialueella on yleiskäyttöoikeus. 
Tästä huolimatta turvallisuussyistä suositellaan reittien merkit-
semistä myös jäälle. 

P ainavammat moottorikelkat tai raskaan moottori-
kelkan ja reen yhdistelmät voivat keveitä kelkkoja 

helpommin murtaa jään, joten jäihin vajoamisen riski 
kasvaa. Teräsjään kantavuutta kuvaavan kaavan 
mukaan 800 kg painava ajoneuvo tarvitsee alleen 
2-3 cm enemmän teräsjäätä kuin 500 kg painava. 
Jos 800 kg:n omamassaisessa moottorikelkassa olisi 
kyydissä viisi henkilöä ja perässä maksimipainoinen 
reki (1200 kg), yhdistelmä painaisi noin 2375 kg eli 
suuren henkilöauton verran. Tällainen yhdistelmä 
tarvitsisi alleen vähintään 25 cm paksun teräsjään. 
Esimerkiksi Ilmatieteen laitos suosittelee yleensä 
moottorikelkoille vähintään 15 cm teräsjäätä. Virta- ja 
salmipaikat, voimalaitosten alakanavat ja kaukolämpö-
putkien aiheuttamat sulapaikat ja siltarumpujen suut 
tulee kiertää turvalliselta etäisyydeltä. Nämä paikat 
suositellaan merkattavaksi heijastavin merkinnöin. 
Siltojen alituksiin syntyvät aurausvallit suositellaan 
tasattavaksi säännöllisellä kunnossapidolla, jotta muo-
dostunut kumpu ei aiheuta vaaraa käyttäjälle. Lisäksi 

nämä kohdat suositellaan merkittäväksi ”muu vaara” 
-liikennemerkillä ja alennetulla 20 km/h nopeus-
rajoituksella. Sijaintitiedon määrittämiseksi vesistölle 
tultaessa suositellaan ”vesistön nimi” -viittamerkintää 
ja tarvittavaa paikkatietoviittaa. 

Nämä arviointikriteerit 
tulisi ainakin huomioida:
• Onko jään kantavuus varmistettu riittä-

vän tiheillä mittauksilla ja mittaustu-
lokset merkattu mittauspöytäkirjaan?

• Onko teräsjäätä vähintään 0,25 metriä?

• Seurataanko jään laatua ja halkeilua 
säännöllisin tarkistuksin ja tarvittaessa 
asetetaan painorajoitus?

Virta- ja salmipaikat, voimalaitosten 
alakanavat ja kaukolämpö 
suositellaan merkattavaksi 
heijastavin merkinnöin.

Jäällä kulkevalla 
moottorikelkkareitillä tulee 
olla 25 cm teräsjäätä.

Siltojen alituksiin syntyvät aurausvallit 
suositellaan tasattavaksi säännöllisellä 
kunnossapidolla. Lisäksi nämä kohdat 
suositellaan merkittäväksi ”muu vaara” 
-liikennemerkillä ja alennetulla 20 km/h 
nopeusrajoituksella. 

Sijaintitiedon määrittämiseksi 
vesistölle tultaessa suositellaan 
”vesistön nimi” -viittamerkintää 
ja tarvittavaa paikkatietoviittaa.
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PELASTUSPISTEET
Raskaan moottorikelkan ja reen yhdistelmässä voi olla mak-
simissaan 10-12 aikuista matkustajaa. Jos ajoneuvo joutuu 
onnettomuuteen, voi hätätilanteeseen päätyä yhtä aikaa useita 
henkilöitä. 

Tällaisessa tilanteessa korostuu sen merkitys, että 
pelastusviranomaiset pääsevät onnettomuus-

paikalle mahdollisimman nopeasti olemassa olevaa 
tieverkkoa hyödyntäen. Arvioitaessa reitin soveltuvuut-
ta raskaille moottorikelkoille on siis huomioitava muun 
muassa reitin ympärillä oleva yhdystie- ja autolla 
ajettavien polkuteiden (metsäautotiet) verkosto, joita 
viranomaiset voivat tarpeen vaatiessa käyttää. Arvioin-
nin yhteydessä on myös syytä kartoittaa, onko alueella 
kattava matkapuhelimen kuuluvuus puhelinyhteyksien 
osalta. Mikäli reitillä on katveita matkapuhelimen 
kuuluvuudessa, tulee reitin ylläpitäjän tiedottaa niistä 
reitin käyttäjiä. Lisäksi ylläpitäjää suositellaan kerto-
maan 112-sovelluksen asentamisesta opaskartoissa 
ja muissa viestintäkanavissa, kuten reitin ylläpitäjän 
verkkosivuilla. 112-sovelluksen avulla hätäkeskus voi 
paikantaa soittajan tarkasti. Onnettomuustilanteissa 
myös muiden paikantamista helpottavien tekijöiden, 
kuten ajan tasalla olevien kelkkailukarttojen, pelastus- 
ja paikannusmerkkien ja viittamerkintöjen merkitys 

korostuu. Suositellaan, että reitin ylläpitäjä laatisi 
yhdessä pelastuslaitoksen kanssa pelastuskartan 
reittipisteistä, joista pelastustehtäviä päästään suorit-
tamaan.  Kiireellisissä hätätilanteissa tarkan sijain-
tiedon määrittäminen edistää pelastusviranomaisen 
mahdollisuuksia lähettää lähin mahdollinen yksikkö 
paikalle nopeinta mahdollista reittiä pitkin. 

Nämä arviointikriteerit 
tulisi ainakin huomioida:
• Onko pelastus- ja paikannusmerkit  

asennettu reitille?

• Onko reitillä riittävästi paikkatie-
dosta kertovia opasteita?

Suositellaan, että reitin ylläpitäjä laatisi 
yhdessä pelastuslaitoksen kanssa 
pelastuskartan reittipisteistä, joista 
pelastustehtäviä päästään suorittamaan.

Suositellaan, että reitille 
merkitään pelastus- ja 
paikannusmerkit kyltein.
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REITIN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI 

Arviointikohde Mittaustapa Mittaväline

• Reitin leveys ja korkeus
• Liittymät
• Alikulut
• Poroaidat ja poroportit
• Sähkölinjat
• Rautatiet

Pituuden mittaaminen 
(leveys, korkeus)

Rullamitta tai avokelamitta, mittapyörä tai 
ulkokäyttöön soveltuva lasermitta

• Vesistöjen ylitys jääalueilla Jään vahvuuden mittaaminen Jääkaira ja mittatikku

• Nousu/ lasku kulma
• Liittymät
• Reitin sivukaltevuus

Kaltevuuden mittaaminen Kaltevuuskulmamittari (inklinometri) tai 
kompassi, jossa on inklinometri. Tai lase-
retäisyysmittari, jossa on kaltevuusmittari. 
Linjalauta.

• Mutkat Mutkan säteen mittaaminen Kompassi

• Yleisesti reitin arviointi Reittijäljen tallentaminen GPS-laite

M aastoliikennelain muuttamisesta annetun lain 
mukaan moottorikelkkailureitin pitäjän tulee il-

moittaa valvontaviranomaiselle viimeistään 31.12.2021, 
onko sen ylläpitämän moottorikelkkailureitin sovel-
tuvuus raskaille moottorikelkoille arvioitu, ja onko 
kyseisellä reitillä sallittua ajaa raskailla moottorikel-
koilla. Reitin pitäjä voi arvioinnissaan hyödyntää tämän 
ohjeistuksen esittämiä arviointikohteita ja -kriteereitä. 
Suositellaan, että reitin pitäjä tekisi arvioinnin kartta-
työskentelyn ja maastokatselmuksen perusteella. 

P ituuden mittaamiseen käytettäväksi välineis-
töksi käy esimerkiksi 5-8 metrin rullamitta, joka 

soveltuu hyvin reitin leveyden ja vapaan korkeuden 
mittaamiseen. Esimerkiksi liittymien näkemäalueiden 
mittaamiseen soveltuu rullamittaa paremmin avoke-
lamitta ja vielä paremmin mittapyörä. Mikäli halutaan 
korvata nämä yhdellä mittalaitteella, suositellaan 
käytettäväksi ulkokäyttöön suunniteltua laseretäisyys-
mittaa, jossa on optinen tai digitaalinen etsin. 

Jään vahvuuden mittaamiseen tarvitaan jääkaira 
ja senttiasteikolla varustettu mittatikku, jonka pohjas-
sa on kulmarauta asetettavaksi jään alle. Moottoroitu 
tai akkuporakoneella käytettävä jääkaira nopeuttaa 
mittausten laatimista.  

Reitillä olevien jyrkkien nousujen tai laskujen mit-
taamiseen sekä liittymien kaltevuuksien mittaamiseen 

tarvitaan kulmamitta ja noin 1,5 metrin pituinen linja-
lauta tai vastaava tasaamaan pinnan eron vaihteluita. 
Kulmamitta voi olla erillinen manuaalinen tai digitaa-
linen tai se voi olla integroitu kompassiin tai laseretäi-
syysmittariin. 

Mutkien jyrkkyyksien arvioimiseen maastossa 
tarvitaan kompassi, joka voi olla perinteinen levykom-
passi tai digitaalinen kompassi. Havainnointia helpottaa 
esimerkiksi moottorikelkan rakenteisiin kiinnitettävä 
pallokompassi, joka nopeuttaa mutkien kaarteiden 
jyrkkyyksien arviointia. Jyrkkyyden arviointi on myös 
mahdollista tehdä karttatyöskentelynä joko paperikar-
talla, jolloin jyrkkyyden mittaamiseen tarvitaan aste-
levy, tai digitaalisena paikkatieto-ohjelmalla käyttäen 
geometrian laskentaan tarkoitettua työkalua. 

Arviointivarusteet ja -välineistö
Arviointikohteiden ja kriteereiden laadinnassa on pyritty 
siihen, että reitin pitäjä voi tehdä arvioinnin ilman erityisiä 
mittausvälineitä tai liikenneturvallisuuden erityisosaamis-
ta. Arvioitaessa reitin soveltuvuutta tämän ohjeistuksen 
mukaisin kriteerein tarvitaan seuraavat mittavälineet:

Tarvittavat mittavälineet reitin soveltuvuuden arviointiin.
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Ensimmäinen vaihe: 
karttatyöskentely
Ensimmäisessä osiossa perehdytään reittiin kartta-
työskentelyn pohjalta. Tässä valmistelevassa vaihees-
sa käydään reitti lävitse kartalta ja merkataan ylös 
tulevaa maastokartoitusta varten esitettyjen arvioin-
tiperusteiden mukaiset kohteet. Tällaisia kohteita ovat 
reitillä olevat teiden risteykset, jokien ja ojien ylitykset, 
vesistöjen ylitykset, kohteet, joissa tunnistetaan olevan 
jyrkkä kohta, alikulut, sähkölinjat, poroaidat ja rautatiet. 
Lisäksi kartalta voidaan tunnistaa reitillä olevat jyrkän 
mutkat astelevyn avulla. Nämä tunnistetut kohteet on 
hyvä merkata kartalle ja tarvittaessa GPS-laitteelle 
helpottamaan arviointia maastossa. Karttatyöskentelyn 
avulla voidaan myös arvioida ja kartoittaa potentiaalisia 
lähestymisväyliä pelastustehtävän suorittamista varten.  

Reitin soveltuvuuden arviointia helpottamaan 
on oppaan yhteyteen laadittu arviointilomake, johon 
täydennetään muun muassa arvioitava moottorikelk-
kailureitti tai -reittiosuus. Lomakkeessa on kootusti ar-
vioitavat kohteet ja kohteen arviointikriteerit sekä tilaa 
kirjata omat havainnot. Arviointikriteereiden kohdalle 
lomakkeeseen voidaan merkitä, soveltuuko arvioitava 
kohde raskaille moottorikelkoille vai ei. Lisäksi lomak-
keeseen voidaan merkitä, millaisin toimenpitein arvioi-
tava kohde soveltuisi raskaille moottorikelkoille. 

Maastokäynnillä voidaan arviointihavainnot tallentaa 
aluksi käsin kynällä mukaan tulostetuille arviointilomak-
keille, minkä jälkeen ne voidaan kirjata toimistolla varsi-
naiselle sähköiselle arviointilomakkeelle. Toinen vaihto-
ehto on tehdä kirjaukset maastossa suoraan sähköiselle 
lomakkeelle esimerkiksi tabletilla tai maastotietokoneel-
la. Arvioitava reitti tai reittiosuus olisi lisäksi hyvä kuvata 
kartalla reittiviivana, joka palautetaan yhdessä muun 
arviointiaineiston kanssa valvontaviranomaiselle.

Toinen vaihe: maastokartoitus
Toisessa vaiheessa reitille suoritetaan maastokartoi-
tus, jossa reitti kuljetaan läpi moottorikelkalla samalla 
havainnoiden esitettyjä arviointikohteita ja tehden 
merkintöjä arviointilomakkeeseen. Kartoituksen aikana 
kiinnitetään huomiota reitin leveyteen, kantavuuteen ja 
karttatyöskentelyn perusteella tunnistettuihin arvioin-

ARVIOINNIN LAADINTA

tikohteisiin. Maastokartoituksessa tulee huolehtia kar-
toittajan työturvallisuudesta huomioliivein ja kiinnittää 
huomio turvalliseen moottorikelkan pysäköintiin.

Reitin leveyden ja korkeuden arviointi toteutetaan 
havainnoimalla reittipohjan tasaisuutta ja tekemällä 
satunnaismittauksia reitin varrelta. Suositeltu mit-
tauspisteiden lukumäärä on yhdestä kahteen mittaus-
ta kilometrille. Mittaus suoritetaan kunnossapidettä-
vältä leveydeltä laidasta laitaan. Näiden mittausten 
yhteydessä suoritetaan myös reitin sivukaltevuuden 
mittaaminen asettamalla linjalauta poikittain reitin 
kulkusuuntaan nähden, asettamalla kaltevuuskulma-
mittari linjalaudan päälle ja lukemalla tulos. Lisäksi 
kartoituksen aikana mahdollisesti havaittavat muuta 
reittiä kapeammat tai sivukaltevat kohdat tulee mi-
tata, ja arvioida, onko raskaiden moottorikelkkojen 
turvallinen kohtaaminen mahdollista. Näistä kohdista 
kirjataan tulokset myös arviointilomakkeeseen. On 
suositeltavaa merkitä kyseisten kohtien koordinaatit 
GPS -laitteelle. 

Kantavuuden arviointi voidaan suorittaa rasitus-
kokeella, jossa rakennetta kuormitetaan tasaisesti 
haluttuun kantavuuteen asti. Koejärjestely edellyttää 
reitin tilapäistä sulkemista ja koeasetelman turvalli-
suuden varmistamista. Sillan ja rummun merkittävin 
kuormitus syntyy ylittävistä raskaista ajoneuvoista. 
Olennaisimpia tietoja sillan rasituksia mitattaessa ovat 
ajoneuvojen määrä, paino, nopeus sekä ajolinja. Reit-
tipohjan kantavuuden arviointi suoalueilta edellyttää 
kohteiden tarkistamista ja tarvittaessa tamppaamista 
ennen reitin avaamista. 

Nousu- ja laskukulman mittaaminen reitin jyrkissä 
kohdissa ja teiden ylitysten liittymiin tultaessa voidaan 
suorittaa vastaavasti kuin reitin sivukaltevuuden mit-
taaminen eli asettamalla linjalauta reitin suuntaisesti 
ja asettamalla kaltevuusmittari linjalaudan päälle. 
Jyrkillä kohdilla on hyvä suorittaa useampia mittauksia 
ja arvioida etenkin luisumisen mahdollisuutta. Luisu-
miseen voivat johtaa esimerkiksi paannejäät ja muut 
reitin pinnan jäätymistä edistävät olosuhteet.  

Reitillä olevien mutkien jyrkkyyden arviointi voi-
daan tehdä kartalta mittaamalla astelevyllä. Astelevyn 
nollakohta asetetaan mutkan kulman kärkipistee-
seen, jonka jälkeen asteet voidaan lukea astelevyltä. 
Maastossa mutkan jyrkkyyden mittaamiseen käytetään 

Reitin soveltuvuuden arviointi suositellaan toteutettavaksi kaksi-
vaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa perehdytään reittiin kartta-
työskentelyn pohjalta ja toisessa tehdään maastokartoitus.
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kompassia. Kompassimenetelmässä verrataan kom-
passin osoittamaa suuntaa ennen mutkaa ja mutkan 
jälkeen. Kun mittaukset suoritetaan mutkan jyrkimmän 

pisteen molemmin puolin, saadaan suhteellisen tarkka 
kuva mutkan jyrkkyydestä. 

Alla oleva kuva havainnollistaa menetelmää. 

S iltojen, tierumpujen ja veräjien kulkuaukon leveys 
mitataan kohteen kapeimmasta kohdasta. Sillan 

pudotuskorkeus mitataan sillan ylälaidasta pudotuk-
sen pohjalle. Siltojen kantavuuden arviointi on esitetty 
kohdassa ”kantavuuden arviointi”.   

Sähkölinjoja arvioidaan havainnoimalla reitin tasai-
suutta ja mittaamalla reitin etäisyyttä sähköpylväisiin, 
haruksiin ja betonipulttereihin. Mittaus suoritetaan reitin 
kunnossapidettävän osuuden ulkolaidasta kohteen lä-
himpään osaan. Vaikka etäisyys olisi riittävä, on hyvä ar-
vioida, aiheuttaako esimerkiksi maastossa oleva töyssy 
raskaan moottorikelkan hallinnan menetyksen vaaran.

Vesistöjen kantavuuden arviointi tapahtuu mittaa-
malla ja havainnoimalla jään paksuutta, jään laatua ja 

jäällä olevia halkeamia. Jään kantavuus mitataan jään 
tehollisen vahvuuden mukaan. Teräsjää on lujaa yhte-
näistä jäätä, ja se lasketaan kokonaan jään teholliseen 
vahvuuteen. Tumma kohvajää on syntynyt tiivistetyn 
lumen ja veden jäätyessä. Jos se on jäätynyt kiinni 
teräsjäähän, voidaan tumman kohvajään paksuudesta 
laskea puolet teholliseen jään vahvuuteen. Jos koh-
vajää on vaaleaa, sitä ei lasketa lainkaan mukaan jään 
teholliseen vahvuuteen. Jos jää muodostuu kahdesta 
erillisestä jääkerroksesta, ei niiden paksuutta voi laskea 
yhteen. Halkeamat heikentävät jään kantavuutta, vaik-
ka ne eivät ulottuisikaan jään läpi. Halkeaman reunalla 
jään kantavuus on vain 40 % ehjän jään kantavuudesta. 
Halkeamien risteyksessä kantavuus on vain 25% ehjäs-

Mutkan jyrkkyyden mittaaminen kompassin avulla.

1/3

2/3

3/3

1.

1.

2.

2.

Ensimmäisessä 
mittauspisteessä 
kompassi näyttää 
90 astetta.

Toisessa 
mittauspisteessä 
kompassi näyttää 
135 astetta.

Mutkan jyrkkyyden laskeminen

Ensimmäisen mittauspisteen kompassilu-
kema vähennetään toisen mittauspisteen 
lukemasta: 90°-135°= -45°

TULOS: Mutkan jyrkkyys on 45 astetta.
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tä jäästä. Turvallinen etäisyys märkään halkeamaan on 
noin 40 metriä.  Virtaukset ja pohjan laatu vaikuttavat 
jään vahvuuteen. Merijää on hauraampaa kuin makean 
veden jää, koska suola heikentää jäätä.
Jään laadun selvittäminen suoritetaan kairaamalla 
jäähän aluksi reikä, jota ei kairata läpi asti. Kairau-
säänen muutos kertoo jään ohenemisesta. Syntynyt 
reikä putsataan jäähileestä ja soseesta, minkä jälkeen 
arvioidaan mahdollisen kohvajääkerroksen vahvuus. 
Tämän jälkeen kairataan reikä läpi ja mitataan jään 
paksuus asettamalla mittatikku syntyneestä avannos-
ta ja viemällä mittatikun kulmarauta jään alareunan 
alle. Tämän jälkeen luetaan mittatikusta jään paksuus. 
Huomioi, että veden pinta voi olla jään pintaa korkeam-
malla, jolloin jään paksuus mitataan jään yläreunaan. 
Jään paksuus suositellaan mitattavaksi kolmiopis-
temittauksina, joissa mittauspisteiden väli on noin 3 
metriä. Mittauspisteitä on hyvä olla 100 metrin välein. 

Näiden lisäksi mitataan vaaranpaikat, joissa jää voi 
olla ympäristöään ohuempaa. Tällaisia paikkoja ovat 
muun muassa virtapaikat, kapeikot ja salmet, karikot, 
niemenkärjet, jokien ja purojen suistot sekä äkkijyrkästi 
veteen putoavien rantapenkereiden vierustat. Sillat, 
laiturit ja jäissä makaavat alukset sitovat lämpöä ja 
synnyttävät virtauksia, jotka heikentävät jäätä niiden 
lähituntumassa. Vesistöjen syvänteiden kohdalla jää 
voi olla ympäröivää jäätä heikompaa, koska niissä oleva 
suurempi vesimäärä jäähtyy hitaammin ja näin ollen 
jäätyy myöhemmin.

Pelastuspisteiden arvioiminen tapahtuu kartoit-
tamalla reitin ympäristön tieverkko ja havainnoimalla 
maastokartoituksen yhteydessä mahdolliset talvikun-
nossapidon alaiset tiet. Lisäksi maastokartoituksen 
aikana voidaan havainnoida ja selvittää matkapuheli-
men kuuluvuutta. 
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Tässä oppaassa esitellään ohjeistus reitinpitäjälle 
moottorikelkkailureittien soveltuvuuden arviointiin 
raskaille moottorikelkoille. Ohjeistus perustuu eri 
sidosryhmille tehdyn raskaita moottorikelkkoja 

koskevan kyselyn tuloksiin, eri asiantuntijoiden ja 
viranomaisten teemahaastatteluihin ja työpajaan, 

lakimuutoksesta annettuihin lausuntoihin sekä oppaan 
laatijoiden kokemukseen moottorikelkkailusta ja 

moottorikelkkailureittien suunnittelusta.

RASKAAT 
MOOTTORIKELKAT
Moottorikelkkailureittien 
soveltuvuuden arviointi 

Ohje reitinpitäjille 


