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Symbolit

Liikennesäännöt ja -merkit
Maastoliikennelaki ja -asetus, tieliikenne-
laki ja -asetus sekä hallinnolliset päätökset 
ohjaavat moottorikelkkailua. Reiteillä ja 
väylällä noudatetaan soveltuvin osin yleis-
eurooppalaisia liikennesääntöjä ja ran-
gaistuskäytäntöä.

Nopeusrajoitukset
Reiteillä yleinen nopeusrajoitus on 60 km/h. 
Levin taajamassa alueellinen nopeusrajoi-
tus 30 km/h liikenneturvallisuuden varmis-
tamiseksi sekä liikennemelun vähentämi-
seksi. Eräissä kyläkeskuksissa ja vaarapai-
koissa sallittu nopeus on 30 km/h. Nopeus-
rajoitukset on merkitty maastoon liiken-
nemerkein.

Maastoliikennemerkit ja vaarapaikat
Suosittelemme käyttämään yleisiä reit-
tejä. Vaarallisten virtauspaikkojen vuoksi 
maastoliikenne on kokonaan kielletty Hos-
sansalmessa, Ounasjoen Hossannivassa ja 
Loukisenjoen Sikanivassa. Maastoliiken-
nettä on rajoitettu Immeljärvellä, Sirkka-
järvellä ja Levijärvellä muun virkistyskäy-
tön vuoksi. Järville on merkitty 10 m leveä 
reitti yleiseen käyttöön. Nopeusrajoitus on 
60 km/h. Rantavyöhykkeellä oleville kiin-
teistöille on kulkuoikeus reitiltä. Ounas-
joessa Levin ja Kittilän kirkonkylän välillä 
oleva Riikonkoski on vaarallinen kelkkai-
lualue. Lapin ympäristökeskus on kun-
nan hakemuksesta kieltänyt ja rajoittanut 
maastoliikennettä Levin ympäristössä.

Pysäköinti Levikeskuksessa
Levikeskukseen saapuminen kelkoilla ete-
lästä, lännestä ja pohjoisesta tapahtuu 
parhaiten Myllyojan kautta. Levikeskuk-
sen pysäköintialueeksi on osoitettu liiken-
nemerkein kantatien 79 länsipuolelle alue, 
josta on lyhyt matka asioida Levikeskuk-
sen palvelupisteissä. Sirkantähden ja Hullu 
Poron läheisyydessä on osoitettu yritysten 
pysäköintialueet kelkoille.
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Tankkauspaikat
Levikeskuksessa reittien varrella 
on Pole Star Safarien tankkauspis-
te, ABC-kylmäasema, Sirkan kaupan 
tankkauspiste sekä Gondolin riste-
yksen Neste-huoltamo. Kittilän kir-
konkylässä   sekä  Pokan, Raattaman, 
Kiistalan, Ylläsjärven ja Lohinivan 
kylissä on tankkauspaikat. 

Pääsyreitit Rakka-  
vaaraan, ei läpikulkua
Taajamakartasta ilmenevät pääsy-
reitit loma-asuntoalueilta reitistöil-
le. Kallio-, Vähä-, Keski-, Pikku-, Ete-
lä-, Iso- ja Välirakasta pääsee poh-
joiseen Levijärvelle tai itään Ounas-
joelle. Muilta osin Rakkavaarantien 
varressa ei sallita kelkkailua. Kivi- ja 
Vähärakan välillä ei ole reittiyhteyt-
tä, koska hiihtoladun ylitystä ei voi-
da turvallisesti järjestää. Pääsyreitit 
on tarkoitettu loma-asunnoissa asu-
ville, ei läpikulkuliikenteeseen.

Ota huomioon
Levillä emme kelkkaile hiihtoladuilla 
tai niiden läheisyydessä, laskettelu-
rinteillä, kevyen liikenteen väylillä, 
Tielaitoksen tiealueilla tai kokooja-
teiden varsilla. Kelkanjälki ei ole reit-
ti. Paikallisilla asukkailla on yleensä 
naapurien kesken lupa kulkea asun-
nolta reitille. Yksittäinen kelkanjälki 
johtaa yleensä yksityiseen pihaan tai 
mökille. Metsänomistaja tai poro-
mies on jättänyt oman jälkensä, jota 
ei tule lähteä seuraamaan.

Poliisi valvoo
Paikallis- ja liikkuva poliisi valvoo 
liikenneturvallisuutta, erityisesti alkoholin 
käyttöä liikenteessä, nopeusrajoituksia, ka-
luston kuntoa sekä käyttäytymistä ja luva-
tonta maastoliikennettä.

Missä olet
Tarkkaile ympäristöäsi missä kulloinkin 
olet, jotta vahingon sattuessa pystyt kerto-
maan pelastuspalvelulle tarkan sijaintisi. 
Yleinen hätänumero 112.
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Kiitos
Kittilän moottorikelkkailun kehittämis- 
projekti on hallinto-, ympäristö- ja turvalli-
suusviranomaisten mielenkiinnon kohtee-
na. Yhteistyö maanomistajien, yrit- 
täjien, kelkkailijoiden ja muiden intressi-
ryhmien kanssa on ollut saumatonta. Kii-
tämme moottorikelkkailijoita käytökses-
tä, joka ottaa huomioon toisetkin ulkoilua 
harrastavat kansalaiset.
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