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      PÄÄTÖS 

ASIA 

Maastoliikennelain 23 §:n mukainen päätös moottorikelkkareitin lakkauttamisesta.  

HAKIJA 

Sallan kunta 

Vesa Haataja (yhteyshenkilö)  

Postipolku 3  

98900 Salla  

ASIAN VIREILLETULO 

 Ilmoitus reitin lakkauttamisesta on tullut 21.11.2022 (Y/58/2022). 

ILMOITUS (hakijoiden teksti, kartta lakkautettavista reiteistä liite 4) 

Sallatunturille on perustettu moottorikelkkareittejä Salla-Kuusamotien molemmin puolin, 

joista tien itäpuolella olevat reitit sijoittuvat matkailukeskuksen ydinalueelle. Ydinalueelta esi-

tetään purettavaksi kartalle merkityt reitit ja myöhemmin niihin haettaisiin reittitoimitusta ra-

sitteiden poistamiseksi niille osuuksille, joissa se on tarkoituksenmukaista.  

Perustelut kelkkareittien lakkauttamiselle ovat seuraavat:  

Tunturin kaavoituksen myötä Sallatunturilla on lisääntynyt ympärivuotinen asuminen ja uusia 

loma-asuntoja on rakennettu. Kelkkailu lähellä asutusta on koettu häiritseväksi. Myös lasket-

telurinteillä on tavattu kelkkailijoita, jotka eivät sinne kuulu. Tunturille on tullut myös uusia 

talviaktiviteetteja, kuten talvikävely- ja talvipyöräily, joille on pitänyt osoittaa omat reittinsä. 

Kaikkien liikkujien turvallisuuden parantamiseksi, kelkoilla ajo keskitetään Salla-Kuusamotien 

länsipuolelle, mistä yhä pääsee tien itäpuolelle alikulun kautta merkittyä reittiä pitkin Kelora-

vintolaan tai parkkipaikan laidalle, missä on osoitettu oma alue kelkkailijoille. Vapautunut kelk-

kareitti Poropuiston suuntaan otetaan talvikävelijöiden ja -pyöräilijöiden käyttöön. Mökkiläi-

sille pyritään järjestämään siirtymäreitit, mikäli poliisi antaa luvan joidenkin kaavateiden käyt-

töön siirtymäreitteinä.   

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

Maastoliikennelain 23 §:n mukaan moottorikelkkailureitti lakkautetaan reitin pitäjän ilmoituk-

sesta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi lakkauttaa reitin tai sen osan myös, jos reit-

tiin tai sen osaan ei olosuhteiden muuttumisen vuoksi enää ole yleistä tarvetta tai jos lakkaut-

tamiseen ilmenee muuta erityistä syytä. Reitin lakkautuspäätöksessä voidaan määrätä niistä 

toimista, joita reitin lakkauttaminen edellyttää.  

Sallan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Pelkosenniemen-Savukosken kansan-

terveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta. Siten ympäristöterveyslautakunta on 

toimivaltainen tekemään maastoliikennelain 23 §:n mukaisen päätöksen reitin lakkauttami-

sesta sekä antamaan tarvittavat määräykset. 

 

 



  Ymptervltk 19.12.2022 
  § 70 Liite 5 
 
RATKAISU JA MÄÄRÄYKSET 

Ratkaisu  

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta 

lakkauttaa Sallan kunnan ilmoituksen mukaiset moottorikelkkareitit. 

Määräykset toimintaan liittyen 

1. Lakkautetuilta reiteiltä tulee poistaa niiden kulkua osoittavat opasteviitat, kartat ja muut 

niille asetetut liikennemerkit sekä mahdolliset reitin varrelle sijoitetut Sallan kunnan vas-

tuulla olevat jäteastiat. 

 

Perustelut: Määräys on annettu jätelain 73 §:n mukaisen siivoamisvelvollisuuden täyttä-

miseksi sekä virheellisistä reittimerkinnöistä aiheutuvan vaaran ehkäisemiseksi. 

 

2. Reittien lakkauttamisesta tulee ilmoittaa kiinteistörekisterin ylläpitäjälle. 

 

Perustelut: Määräys on annettu maastoliikennelain 23.2 §:n mukaisen ilmoitusvelvolli-

suuden täyttämiseksi. 

 

3. Sallan kunnan julkaisemat moottorikelkkareittien sijaintia osoittavat kartat tulee päivit-

tää vastaamaan uudistunutta tilannetta. 

 

Perustelut: Määräys on annettu tiedonkulun varmistamiseksi reittien lakkauttamisesta. 

 

4. Reittien lakkauttamisesta tulee tiedottaa alueen matkailutoimijoille, moottorikelkkaker-

hoille sekä reittitoimituksen yhteydessä kuulluille asianosaisille. 

 

Perustelut: Määräys on annettu tiedonkulun varmistamiseksi reittien lakkauttamisesta. 

 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET JA MUUT OIKEUSOHJEET 

 Maastoliikennelaki (1710/1995) 23 § 

 Jätelaki (646/2011) 5 §, 72 §, 73 § 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätös  Sallan kunta         

MUUTOKSENHAKU 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on 

tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

LIITTEET Kartta lakkautettavista reiteistä 


