
 MOOTTORIKELKKAILU EI OLE JOKAMIEHENOIKEUS 

Harrastuskelkkailu on sallittu ainoastaan merkityillä 

moottorikelkkailureiteillä ja -urilla sekä vesistöjen jäällä.  

Osa urista vaatii maksullisen luvan ja osa on ilmaisia.  

Uralta poikkeaminen ei ole sallittua ilman maanomistajan lupaa!  

 

Victoria-reitti on maksuton ura. Se kulkee Suomen ja Ruotsin rajaa Ala-Kilpisjärveltä 

etelään päin kohti Muoniota. 

Palojärvi-Kilpisjärvi ura: Kilpisjärveltä Palojärveen menevälle, Käsivarren ja Pöyrisjärven 

erämaa-alueilla sekä Hietajoen-Lätäsenon soidensuojelualueella kulkevalle 

moottorikelkkailu-uralle sekä pistoille Syväjärvi–Karesuvanto ja Raittijärvi–Saarikoski 

on hankittava maksullinen Metsähallituksen valtakunnallinen uralupa. Sen voi ostaa  

Eräluvat-verkkokaupasta: https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/maastoliikenne/   

Luvan voi ostaa myös Kilpisjärven ja Tunturi-Lapin luontokeskuksista.  

Sähköiset kartat löytyvät:   

https://www.eraluvat.fi/maastoliikenne/moottorikelkkailureitit-ja-urat  

Kilpisjärven kylän alue: moottorikelkkailu-uria hoitaa Kilpisjärven ladut ry ja 

uranhoitomaksu tulee suorittaa osoitteessa www.kilpisjarvenladut.fi. Sivuilta löytyy 

linkki myös urakarttaan. 

MOOTTORIKELKKAILU KILPISJÄRVELLÄ TALVI 2019-2020 

Kilpisjärven luontokeskus 
(avoinna sesonkeina maalis-syyskuu) 

kilpisjarvi@metsa.fi 

Puh. 0206 39 7990 

Käsivarrentie 14145, 99490 Kilpisjärvi 

Tunturi-Lapin luontokeskus 
(avoinna ympäri vuoden) 

tunturi-lappi@metsa.fi 

Puh. 0206 39 7950 

Peuratie 15, 99400 Enontekiö 

https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/maastoliikenne/
http://www.luontoon.fi/kilpisjarvenluontokeskus
https://www.eraluvat.fi/maastoliikenne/moottorikelkkailureitit-ja-urat
http://www.kilpisjarvenladut.fi


 

• Selvitä aina millaisen luvan tarvitset 

liikkuessasi alueella.  

• Moottorikelkalla saa ajaa vain merkityllä 

moottorikelkkauralla sekä järvien ja jokien jäällä. Ajat aina omalla vastuulla. 

• Ainoastaan luvan hakeneet paikkakuntalaiset, viranomaiset ja Metsähallituksen 

erityisluvan saaneet voivat liikkua merkittyjen urien ulkopuolella. 

• Luvat on pidettävä mukana liikuttaessa kelkalla ja ne on pyydettäessä esitettävä 

valvovalle viranomaiselle (Poliisi, Rajavartiosto, Tulli tai Metsähallitus). 

• Moottorikelkan kuljettajan on oltava 15 vuotta täyttänyt. Virallisilla reiteillä ja 

maantietä ylittäessä kuljettajalla pitää olla voimassa oleva vähintään T-luokan ajokortti. 

• Nopeusrajoitus jääpeitteisellä alueella 80 km/h, moottorikelkkailureiteillä ja -urilla 60 

km/h ja matkustajia reessä kuljettaessa 40 km/h. 

• Kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, tämä koskee myös reessä matkustavia. 

• Moottorikelkan kuljettaminen humalassa on kielletty, rangaistavuuden raja on 0,5 

promillea. 

• Älä aja merkityillä hiihtourilla. Alueella liikkuu paljon hiihtäjiä myös kelkkaurilla, 

hiljennä vauhtia aina hiihtäjiä kohdatessasi. 

• Autio -ja varaustuvissa yöpyminen on sallittu ainoastaan lihasvoimin liikkujille. 

• Ajo Norjaan ja Jäämeren reitille on sallittu vain Kilpisjärven Tullin kautta! 

• Kelkkailu taajamassa on kielletty klo 22 jälkeen. 

• Moottorikelkkailu on Mallan luonnonpuiston alueella kielletty! Myös tulenteko 

luonnonpuiston alueella on aina kiellettyä. 

 

SUOJELE LUONTOA , ÄLÄ ROSKAA, TUO JÄTTEESI POIS MAASTOSTA. 

TURVALLISTA MATKAA! 

OHJEITA KELKKAILIJALLE 


