
Kuka saa kuljettaa moottorikelkkaa?
Ruotsissa moottorikelkan kuljettamiseen vaaditaan 16 
vuoden ikä ja moottorikelkan kuljettamiseen oikeut-
tava ajokortti (förarbevis). Saat aloittaa koulutuksen 
ja ajoharjoittelun ollessasi 15 vuoden ja 9 kuukauden 
iässä. Yksityinen harjoitusajo moottorikelkalla ei ole 
sallittua. Ajokortti voidaan peruuttaa liikennerikko-
muksen vuoksi. Moottorikelkkaa saa myös kuljettaa 
se, jolla on maastoskootterin ajokortti, joka on annettu 
ennen 1.10.2000 tai ruotsalainen ajokortti tai ennen 
1.1.2000 annettu traktorikortti. Voit myös ajaa ilman 
moottorikelkkakorttia matkanvetäjän ennen matkalle 
lähtöä määräämällä reitillä, kun kuulut matkailuelin-
keinon puitteissa enintään kymmenen matkailijan 
ryhmään, jonka jäsenillä on ajokortti tai traktorikortti ja 
jonka vetäjällä itsellään on moottorikelkan kuljettami-
seen oikeuttava ajokortti. Tällaiseen ryhmään saa myös 
osallistus sellainen, jolla on AM ajokortti (mopokortti, 
luokka 1) vaikka ei ole vielä täyttänyt 16 vuotta.

Ulkomaalaisena kuljettajana (EES-maasta*) sinulla on 
oikeus kuljettaa moottorikelkkaa Ruotsissa, jos sinulla 
on siihen oikeus kotimaassasi. HUOM! Yksityinen har-
joitusajo ei kuitenkaan ole sallittua Ruotsissa. Ellet pys-
ty osoittamaan, että sinulla on oikeus kuljettaa mootto-
rikelkkaa, tai tulet maasta, joka on EES:n ulkopuolella, 
ainoa mahdollisuus on olla mukana matkailuelinkeinon 
piriin kuuluvassa ryhmässä tai että sinulla on ruotsalai-
nen moottorikelkan kuljettamiseen oikeuttava erityinen 
ajokortti (förarbevis). *EES-maat ovat EU:n jäsenmaat 
sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein.

Missä saat kuljettaa moottorikelkkaa?
Moottorikelkan kuljettaminen lumipeitteisessä maastos-
sa on periaatteessa sallittua tietyin rajoituksin:

• On kiellettyä ajella metsissä ja maanviljelysmailla, 
ellei ole selvää, että tämä voi tapahtua aiheuttamatta 
vahinkoa metsälle tai maalle. Yleisesti on kiellettyä 
ajaa taimikoissa tai nuoressa metsässä, jossa puiden 
korkeus on alle kaksi metriä lumen pinnasta. Olet 
itse velvollinen varmistamaan, että vahingonriskiä ei 
ole. 

• Tuntureilla on joukko niin kutsuttuja säännöstelyalu-
eita. Joillakin näistä alueista on yleisiä moottorikelk-
kareittejä ja siellä ajo saa tapahtua ainoastaan näillä 
reiteillä. Muilla säännöstelyalueilla on voimassa 
täydellinen moottorikelkkailukielto. Katso säännöste-
lyalueiden karttaa. 

• Lääninhallitus tai kunta voi asettaa moottorikelk-
kailukiellon muilla alueilla muun muassa ulkoilun, 
poronhoidon, eläimistön tai luonnon suojelemisen 
takia. 

• Luonnonpuistoissa ja luonnonreservaateissa on eri-
tyissäännöt. Tietyissä puistoissa ja reservaateissa 
moottoriajoneuvojen käyttö on kielletty. Voit nähdä 
suojellun alueen säännöistä onko se kielletty. 

• Yleinen moottorikelkkaliikenne on kielletty hiihto-
keskusten rinteillä tai niiden läheisyydessä. Alue 
katsotaan hiihtoalueeksi ja kun keskus on suljettu, 
se katsotaan työmaa-alueeksi, jolla asiattomat eivät 
saa oleskella. Ainoastaan hiihtokeskuksen moottori-
kelkoilla on lupa ajaa hiihtoalueella.

Ruotsissa on ainutlaatuinen luonto, jota on ihana tutkia 
hohtavan kauniilta talvipäivän hangilta! Moottorikelkka 
tekee retket mahdollisiksi paikkoihin, joihin ei ole helppoa 
päästä suksilla, mutta tämä saattaa myös tuottaa häiriötä 
muille.
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HUOM! Ota selvää onko moottorikelkkaliikenne rajoitet-
tua alueella, jossa aiot kelkkailla. Keskustele matkailu-
toimiston tai moottorikelkkailuyrityksen kanssa.

Ajo yleisellä ja yksityisellä tiellä
Moottorikelkalla ei saa ajaa tiellä. Kelkalla saa kuiten-
kin ylittää tien, tai ajaa tietä mahdollisimman lyhyen 
matkan, mikäli maasto on ajokelvotonta. Kun sinun on 
pakko ajaa moottorikelkalla yleisellä tiellä, suurin sallit-
tu nopeus on 20 km/h.

Tietä ylittäessäsi kaikkien matkustajien on noustava 
moottorikelkasta tai reestä ja ylitettävä tie kävellen. 

Moottorikelkalla ajo saattaa olla kiellettyä yksityisillä 
teillä. Tien omistaja ratkaisee onko ajo moottoriajoneu-
voilla sallittua. Kielto on merkittävä liikennemerkillä 
tai ”muulla selkeällä tavalla” (esim. tien yli sijoitetulla 
puomilla tai kotitekoisella kyltillä). 

Kuinka kovaa saat ajaa?
Suurin sallittu nopeus moottorikelkalla on 70 km/h. 
Tietyillä alueilla on paikallisia, alhaisempia nopeusra-
joituksia.

Turvallisia vihjeitä moottorikelkkaretkelle:
•  Älä liiku yksin! 

•  Seuraa sääennusteita! 

•  Jätä matkasuunnitelma! 

•  Aja selvin päin! Sama promilleraja on voimassa kuin 
autolla (0,2 promillea). 

•  Varo lumivyörylle alttiita paikkoja (esim. jyrkkien 
rinteiden ja riippukinosten alla sekä rinteiden tuu-
lensuojaisilla puolilla)! Vältä heikkoja jäitä järvissä 
ja vesistöissä (esim. niemiä, suistoja ja laskuojien 
suita)! Muista, että ajat jäällä aina omalla vastuullasi 
ja että moottorikelkkareitti ei kulje jään yli. Jäällä 
saattaa mahdollisesti olla hakomerkit, mutta se ei 
takaa jään kestävyyttä. 

•  Pysy selvillä sijainnistasi kartan ja kompassin (ja 
mahdollisen GPS-satelliittipaikantimen) avulla.

•  Käytä kypärää ja pukeudu lämpimästi – muista jääh-
tymisvaikutukset! 

•  Ota mukaan henkilökohtainen turvavarustus itsellesi 
ja moottorikelkallesi (ylimääräinen variaattorihihna, 
työkalut, varapolttoainetta, lapio, lumivyörysondi, 
lähetin-vastaanotin (transceiver), tuulisäkki jne.) 

•  Ota mukaan puhelin tai muu yhteydenpitolaite (mut-
ta älä luota, että yhteys toimii kaikkialla). 

•  Jos menet järvelle tai merelle, muista aina ottaa 
mukaan jäänaskalit ja mielellään kelluntahaalarit – 

äläkä koskaan aja siten, että reessäsi olevat matkus-
tajat ovat suljetun kuomun alla! 

Porot ja moottorikelkkaliikenne
Moottorikelkalla ajaessasi saatat joutua lähelle poroja. 
Ne vaeltavat vapaasti tokkina tai pienempinä ryhminä. 
Porot eivät ole villejä, vaan niillä on omistaja. On help-
poa hajottaa porotokka moottorikelkalla, mutta tokan 
kokoaminen on työlästä ja aikaa vievää. Osoita kunni-
oitusta saamelaisten työtä ja porojen terveyttä kohtaan! 
Seuraavassa on poroista joitakin tietoja ja vihjeitä, jotka 
sinun moottorikelkan kuljettajana on hyvä tuntea:

Näin pitää menetellä lähestyessäsi 
porotokkaa:
• Hidasta vauhtia tai pysähdy. Tällöin porot yleensä 

siirtyvät pois moottorikelkkareitiltä, varsinkin jos 
sivulla on poronjälkiä. Ohita porot rauhallisesti. 

• Elleivät ne siirry pois reitiltä, tämä saattaa johtua sii-
tä, että ne tuntevat olonsa stressaantuneeksi tai ne 
eivät löydä sopivaa poistumistietä. Pysähdy, pysäytä 
moottori ja odota hetki. 

• Elleivät porot poistu reitiltä, ajakaa hitaasti niiden 
perässä tai kääntykää. Jos tulette metsässä aukiolle, 
suolle tai vastaavalle, seisauttakaa kelkat. Yksi kelk-
ka koukkaa hitaasti porojen ympäri ja asettuu niiden 
eteen kauemmas reitille, jolloin porot useimmiten 
poistuvat reitiltä. Odottakaa, kunnes kaikki porot 
ovat poistuneet reitiltä, ne seuraavat toisiaan. 

• Jos moottorikelkkareitille on asetettu mustia muo-
visäkkejä, se tarkoittaa, että alueella on poroja. Aja 
tällöin erityisen rauhallisesti! 



Seuraa moottorikelkkareittejä!
Moottorikelkkareiteillä ajat turvallisimmin ja aiheutat vähiten häiriötä. Moottorikelk-
kareitit tuntureissa, kuten myös muut tunturireitit on merkitty vinoristeillä. Ne on 
lisäksi merkitty kyltein tai merkein, joista käy ilmi reitillä voimassa olevat säännöt. 
Tietyt kelkkareitit voivat myös olla yhdistettyjä hiihtoreittejä. Aja hitaasti ja pidä hyvät 
etäisyydet ohittaessasi hiihtäjiä. Sinulla on aina velvollisuus väistää hiihtäjiä ja myös 
moottorikelkkareitillä jalan kulkevia. Yleiset moottorikelkkareitit on merkitty tunturi-
karttaan.

Määrätty moottorikelkkareitti merkitään määräysmerkillä, moot-
torikelkan kuvalla varustetulla sinisellä, pyöreällä kyltillä. Tämä 
tarkoittaa, että sinun on seurattava reittiä. Reitiltä poikkeaminen 
on aina kielletty. 

Jotkut reitit voivat olla merkittyjä opastusmerkein, joissa on 
punainen vino poikkiviiva. Sinun ei tule käyttää sellaisia reitte-
jä. Näillä reiteillä ajo ei tosin ole kiellettyä, mutta se on sopi-
matonta.

Joillakin reiteillä moottorikelkalla ajo on kielletty. Reitit on täl-
löin merkitty kieltomerkeillä. 

Suositeltu moottorikelkkareitti merkitään opastusmerkillä; 
neliskulmainen kyltti, jossa on sininen moottorikelkan kuva val-
koisella pohjalla tai päinvastoin, valkoinen moottorikelkan kuva 
sinisellä pohjalla. Merkki ilmoittaa, että ajat turvallisimmin ja 
tuotat vähiten häiriötä sillä reitillä. Reitillä pysytteleminen on 
suositeltavaa, mutta siltä poikkeaminen ei ole kiellettyä.

www.snoskoterradet.se

Moottorikelkoilla on pysähtymisvelvollisuus maantietä ylitet-
täessä.

Punaiset vinoristit pylväissä tarkoittavat talvireittiä. Näitä käytät 
yhdessä hiihtäjien, jalankulkijoiden ja koiravaljakoiden kanssa. 
Tarkista aina onko moottorikelkalla ajo reitillä sallittua. Tällöin 
reitti pitää olla merkitty täydentävin merkein.


