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Moottorikelkkareitit
kelkkailu Levillä

Tankkauspaikat

Maastoliikennelaki ja -asetus, tieliikennelaki ja -asetus sekä hallinnolliset päätökset
ohjaavat moottorikelkkailua. Reiteillä ja
väylällä noudatetaan soveltuvin osin yleiseurooppalaisia liikennesääntöjä ja rangaistuskäytäntöä.

Levikeskuksessa reittien varrella
on Pole Star Safarien tankkauspiste, ABC-kylmäasema, Sirkan kaupan
tankkauspiste sekä Gondolin risteyksen Neste-huoltamo. Kittilän kirkonkylässä sekä Pokan, Raattaman,
Kiistalan, Ylläsjärven ja Lohinivan
kylissä on tankkauspaikat.

Nopeusrajoitukset
Reiteillä yleinen nopeusrajoitus on 60 km/h.
Levin taajamassa alueellinen nopeusrajoitus 30 km/h liikenneturvallisuuden varmistamiseksi sekä liikennemelun vähentämiseksi. Eräissä kyläkeskuksissa ja vaarapaikoissa sallittu nopeus on 30 km/h. Nopeusrajoitukset on merkitty maastoon liikennemerkein.
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Levillä emme kelkkaile hiihtoladuilla
tai niiden läheisyydessä, laskettelurinteillä, kevyen liikenteen väylillä,
Tielaitoksen tiealueilla tai kokoojateiden varsilla. Kelkanjälki ei ole reitti. Paikallisilla asukkailla on yleensä
naapurien kesken lupa kulkea asunnolta reitille. Yksittäinen kelkanjälki
johtaa yleensä yksityiseen pihaan tai
mökille. Metsänomistaja tai poromies on jättänyt oman jälkensä, jota
ei tule lähteä seuraamaan.
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Levikeskukseen saapuminen kelkoilla etelästä, lännestä ja pohjoisesta tapahtuu
parhaiten Myllyojan kautta. Levikeskuksen pysäköintialueeksi on osoitettu liikennemerkein kantatien 79 länsipuolelle alue,
josta on lyhyt matka asioida Levikeskuksen palvelupisteissä. Sirkantähden ja Hullu
Poron läheisyydessä on osoitettu yritysten
pysäköintialueet kelkoille.
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Suosittelemme käyttämään yleisiä reittejä. Vaarallisten virtauspaikkojen vuoksi
maastoliikenne on kokonaan kielletty Hossansalmessa, Ounasjoen Hossannivassa ja
Loukisenjoen Sikanivassa. Maastoliikennettä on rajoitettu Immeljärvellä, Sirkkajärvellä ja Levijärvellä muun virkistyskäytön vuoksi. Järville on merkitty 10 m leveä
reitti yleiseen käyttöön. Nopeusrajoitus on
60 km/h. Rantavyöhykkeellä oleville kiinteistöille on kulkuoikeus reitiltä. Ounasjoessa Levin ja Kittilän kirkonkylän välillä
oleva Riikonkoski on vaarallinen kelkkailualue. Lapin ympäristökeskus on kunnan hakemuksesta kieltänyt ja rajoittanut
maastoliikennettä Levin ympäristössä.
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Taajamakartasta ilmenevät pääsyreitit loma-asuntoalueilta reitistöille. Kallio-, Vähä-, Keski-, Pikku-, Etelä-, Iso- ja Välirakasta pääsee pohjoiseen Levijärvelle tai itään Ounasjoelle. Muilta osin Rakkavaarantien
varressa ei sallita kelkkailua. Kivi- ja
Vähärakan välillä ei ole reittiyhteyttä, koska hiihtoladun ylitystä ei voida turvallisesti järjestää. Pääsyreitit
on tarkoitettu loma-asunnoissa asuville, ei läpikulkuliikenteeseen.
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Pääsyreitit Rakka-		
vaaraan, ei läpikulkua

Maastoliikennemerkit ja vaarapaikat

Poliisi valvoo
Paikallis- ja liikkuva poliisi valvoo
liikenneturvallisuutta, erityisesti alkoholin
käyttöä liikenteessä, nopeusrajoituksia, kaluston kuntoa sekä käyttäytymistä ja luvatonta maastoliikennettä.

Missä olet
Tarkkaile ympäristöäsi missä kulloinkin
olet, jotta vahingon sattuessa pystyt kertomaan pelastuspalvelulle tarkan sijaintisi.
Yleinen hätänumero 112.
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Liikennesäännöt ja -merkit
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Kiitos
Kittilän moottorikelkkailun kehittämisprojekti on hallinto-, ympäristö- ja turvallisuusviranomaisten mielenkiinnon kohteena. Yhteistyö maanomistajien, yrittäjien, kelkkailijoiden ja muiden intressiryhmien kanssa on ollut saumatonta. Kiitämme moottorikelkkailijoita käytöksestä, joka ottaa huomioon toisetkin ulkoilua
harrastavat kansalaiset.

Symbolit
Moottorikelkkareitti
Yksisuuntainen reitti
Maastoliikenne
kielletty
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