
ROVANIEMEN KAUPUNGIN KELKKAREITTIEN YLLÄPITO

ROVANIEMEN KAUPUNGIN REITIT

Virallisia ja toimitettuja kelkkareittejä n. 300 km ja kelkkauria n. 670 km, joiden kunnossapito jakaantuu seuraavasti:

 Säännöllisesti koneellisesti (lanauskone) kunnossapidettäviä :  virallisia reittejä n. 300km ja kelkkauria n. 120 km

 Moottorikelkoilla suoritettavia kevytlanauksia n. 145 km

 N. 540 km on kunnostuksen ulkopuolella haasteellisia kelkkailuolosuhteita haluaville. (osa tästä määrästä on kaupunkialueen siirtymäuria)

KUNNOSSAPITO

 Talviaikaisesta lanauksesta vastaa Rovaniemen seudun kelkkapooli. 

 Kelkkapoolin osakkaina ovat Rovaniemen alueen ohjelmapalveluyrittäjät, polttoainekauppiaat, kelkkakauppiaat, kaupungin hotellit ja muut majoitusliikkeet, 
vakuutusyhtiöitä, Lapin Moottorikelkkailijat ja Rovaniemen kaupunki. Yhteensä 32 osakasta.

 Lanausurakkaa hoitaa tarjouskilpailun perusteella yksityinen koneyrittäjä.

 Muusta talviaikaisesta ylläpidosta (reittitarkastukset- ja valvonta, merkkien ja opasteiden ylläpito, kesäaikaiset rakentamiset, raivaukset ja kunnostukset) 
vastaa Rovaniemen kaupunki. 

 Reittien suunnittelu, ylläpito ja hallinta  ja muu rakentaminen on Rovaniemen kaupungin vastuulla.

 Rovaniemen kaupunki vastaa myös kelkkaurien moottorikelkoilla tapahtuvasta kevytlanauksesta.



REITTIEN OMISTUS JA HALLINTA

 Toimitettujen reittien ylläpitäjänä on Rovaniemen kaupunki. 
 Kelkkaurien ylläpidosta vastaa Metsähallitus, niiltä osin kun ne sijaitsevat Valtion 

maalla. Samoin kaupunki vastaa omilla maillaan sijaitsevien kelkkaurien ylläpidosta.
 Yksityismaalla sijaitsevien kelkkaurien kunnossapidosta vastaa Rovaniemen 

kaupunki. Kelkkaura edellyttää kahdenkeskistä sopimusta ylläpitäjän ja 
maanomistajan kesken. 

 Reittien ja kelkkaurien maapohjan maanomistus säilyy edelleen maanomistajalla. 
 Reittisuunnitelman hyväksynnässä ja reittitoimituskokouksessa määrätään reitin 

ylläpitäjä.



MITEN YLLÄPITO ON SOVITTU

Rovaniemen seudun alueella reittien ylläpito määritellään ns. lanausaikataululla. 

Se on kelkkapoolin sisäisesti sopima aikataululuonnos, missä esimerkiksi määritellään lanattavien 
reittien kertamäärät / viikko, milloin lanauskausi aloitetaan ja milloin päätetään.

Lanausaikatauluun voi tulla muutoksia esimerkiksi sääolosuhteiden johdosta ( kova pakkasjakso, 
lumimyrskyt jne.)

Lanauksesta syntyy kustannuksia, joita seurataan viikottain. 



MITEN RAHOITUS ON JÄRJESTETTY
Kelkkapoolin periaatteena on saada ylläpidettyä kustannustehokkaasti hyvin hoidettuja ja siten 

käyttäjilleen turvallisia kelkkareittejä – ja uria.
Pooli kerää toimintaansa varten osakasmaksuja
Poolin toiminta- ja rahoitusperiaatteen mukaisesti ns. yrittäjäosakkaat ja Rovaniemen 

kaupunkiosallistuvat 50/50 periaatteella kelkkailukauden lanauksien kustannuksiin. Yrittäjät keräävät 
keskuudestaan osakasmaksuja 50% lanauskustannuksista ja kaupunki osoittaa loput 50%.

Osakasmaksun suuruuteen vaikuttaa esim. ohjelmapalvelutoiminnassa käytettyjen moottorikelkkojen 
lukumäärä, onko kannatusmaksulla jne.

Poolin osakkaiksi on pyritty saamaan kaikki ne yrittäjä- ja toimijatahot, jotka hyötyvät 
moottorikelkkailusta joko suoraan tai välillisesti: Suoraan hyötyviä ovat esimerkiksi  
ohjelmapalveluyrittäjät ja kelkkakauppiaat ja välillisesti hyötyviä mm. keskustan majoitusliikkeet 
(hotellit)

Kustannusseuranta, rahaliikenne ja reittivalvonta ovat Rovaniemen kaupungin vastuulla.
Lanausurakkaan valittu yrittäjä laskuttaa kunnostuksesta Rovaniemen kaupunkia. Kaupunki puolestaan 

laskuttaa Kelkkapoolin osakkailta vuotuisen osakkuusmaksun.
Joulusesongin (1.11- 31.12 ) reittien kunnostusurakka ei ole kuulunut kelkkapoolin lanausurakkaan.
Muuttuneiden ja vilkastuneiden matkailusesonkien johdosta, tullaan tältä osin tekemään muutoksia 

Poolin rahoitusjärjestelyissä lähivuosina.



ROVANIEMEN KAUPUNGIN HIIHTOLATUJEN YLLÄPITO

KUINKA PALJON ERILAISIA LATUJA ALUEELLA ON?
Hiihtolatuja on n. 30 kpl ja n. 205 km

KUKA REITIT OMISTAA?
Rovaniemen kaupunki omistaa suurimman osan. 
Osalla yksityisten mailla sijaitsevista latu-urista on olemassa rasite / 

maankäyttösopimus.



MITEN YLLÄPITO ON SOVITTU

Napapiirin Infran kanssa laadittu ylläpitosopimus
Osaa laduista hoidetaan kylätoimikuntien / yhdistyksien toimesta. 

Tästä työstä ne saavat kunnossapitoavustuksia.
Latujen kunnnostus lokakuussa Ensilumen ladulla ja päättyy 30.4. 

riippuen lumitilanteesta. ( V. 2015 latuja kunnostetttin viimeisen 
kerran 15.5)
Tampparilla hoidetaan n. 140 km ja moottorikelkalla n.60 km
 Latujen kunnostusta Rovaniemellä voi 

seurata http://www.mski.fi/rovaniemi/ sivuston kautta.

http://www.mski.fi/rovaniemi/


MITEN REITTIEN RAHOITUS ON JÄRJESTETTY

Rahoitus järjestetty Rovaniemen kaupungin talousarviossa 
myönnetyillä määrärahoilla.
Uusien latureittien rakentamiseen haettu AVI / OPM tukea.
Ensilumen latu hoidetaan yhteistyössä Santasportin kanssa.
Yhteystiedot:
Kari Lukkarinen
Metsätalousinsinööri, Virkistyspalvelut
kari.lukkarinen@rovaniemi.fi , 0400695012

Sami Laine
Liikuntakoordinaattori / Liikuntapaikkojen isännöinti
Rovaniemen kaupunki / Liikuntapalvelut
sami.laine@rovaniemi.fi, 0407087324 
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