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MOOTTORIKELKKAILUREITTI, YLITORNION KUNTA, VÄLI ROVANIEMI KUNNANRAJA – 

PELLO KUNNANRAJA 

 

Suomen Maastotieto Oy tekee Ylitornion kunnan toimeksiannosta reittisuunnitelmaa virallisen mootto-

rikelkkailureitin perustamiseksi maa-alueille Ylitornion kunnan alueelle välille Rovaniemi kunnanraja 

– Pello kunnan raja. Suunniteltu reittilinjaus pyrkii noudattamaan pääsääntöisesti olemassa olevia kul-

ku-uria. Reitti noudattaa nykyistä kelkkauraa Rovaniemen kunnan rajalta Iso-Vietoselle. Iso-Vietoselta 

on suunniteltu uusi maayhteys Pellon kunnan viralliseen moottorikelkkailureittiin. Uusi osuus yhtyy 

Miekojärvellä olemassa olevaan kelkkauraan.   

 

Suunniteltu reitti sijaitsee kokonaisuudessaan Palojärven paliskunnan alueella. Suunniteltu Uusi reitti 

kulkee Liinankivaaran laitaa missä sijaitsee Palojärven paliskunnan Liinankivaaran erotusaita. Reitistä 

ei saa aiheutua haittaa alueen poronhoidolle. 

 

Maastoliikennelain (1710/1995) 16 § mukaan:  

--- Moottorikelkkailureittiä ei saa perustaa, jos sen käyttämisestä aiheutuisi luonnolle tai muulle 

ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa- ja metsätaloudelle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle 

yleiselle tai yksityiselle edulle huomattavaa haittaa.  

Moottorikelkkailureitti voidaan perustaa riippumatta maa-alueen tai vesialueen omistajan tai 

haltijan suostumuksesta, jos reitin perustaminen on tarpeen yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tai 

yleisen virkistyskäytön kannalta eikä reitistä aiheudu maa-alueen omistajalle tai haltijalle eikä 

poronhoidolle huomattavaa haittaa. 

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

ammattimaiselle kalastukselle aiheutuva vahinko ja haitta on reitin pitäjän korvattava. 

 

On olemassa hyväksi havaittuja keinoja vahinkojen estämiseen ja haittojen lieventämiseen, joiden tar-

peellisuutta voi pohtia paliskunnan kanssa. Kelkkareitin käyttäjien on hyvä tiedostaa, että he ajavat 

koko ajan poronhoitoalueella ja poroja saattaa kulkea reitillä etenkin paksun lumen aikaan. Moottori-

kelkkojen ja porojen yhteentörmäyksiä tapahtuu vuosittain ja siksi on tärkeää tiedottaa, että reitin käyt-

täjillä on velvollisuus ilmoittaa em. tapahtumista viranomaisille tai paikalliselle paliskunnalle. Kelkko-

jen ajonopeuksiin olisi hyvä kiinnittää huomiota alueilla, missä poroja voi olla. Reitille voi tehdä pisto-

ja, joita pitkin porot pääsevät siirtymään sivuun reitiltä. Poroista varoittavia liikennemerkkejä voi ottaa 

käyttöön alueilla, joilla poroja liikkuu. Reitin ylläpitäjän tulee kaiken kaikkiaan toimia niin, että reitillä 

liikkuvat tietävät olevansa poronhoitoa harjoittavan paliskunnan alueella ja samalla alueella liikkuu  
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poroja, joita ei saa pelotella eikä häiritä (Poronhoitolaki 848/1990, 42 §). Poronhoitajilla tulee olla oi-

keus käyttää reittiä liikkuessaan poronhoitotyössä ilman erillisiä lupia, maksuja tai rajoituksia. 

 

Mikäli haittoja aiheutuu, tulee ne korvata paliskunnalle Maastoliikennelain 16§ mukaisesti. Korvauk-

set määrätään Maanmittauslaitoksen suorittamassa reittitoimituksessa. 
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