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OHJEITA KELKKAURILLA KULKIESSA

- Moottorikelkkaurilla ja -reiteillä olevia ohjeita ja liikennemerkkejä on aina noudatettava.
- Kelkka tulee olla rekisteröity ja vakuutettu.
- Urilla ajaminen edellyttää vähintään T-luokan ajokorttia (15 v.).

- Kuljettajan ja matkustajan on käytettävä suojakypärää.
- Moottorikelkkaurilla ajo tapahtuu omalla vastuulla.
- Suurin sallittu ajonopeus urilla ja reiteillä on 60 km/h,

jääpeitteisillä vesialueilla 80 km/h ellei siitä ole rajoituksin toisin määrätty.
- Perävaunullisella kelkalla, jossa on matkustaja,

suurin sallittu nopeus on 40 km/h.
- Urilla voi tapahtua muutoksia, joista pyritään tiedottamaan

Ellivuoren verkkosivuilla ja myös maastossa,
joten seuraa urilla olevia opasteita.

- Jääalueille merkatut urat ovat ohjeellisia, jokaisen tulee tarkkailla jään kantavuutta
liikkuessaan jääalueilla, liikkuminen tapahtuu omalla vastuulla.

-

- Ellivuoren alueen moottorikelkkaurat ovat maksuttomia ja

Moottorikelkkaurat on perustettu moottorikelkalla ajoa varten. Muilla moottoriajoneuvoilla
moottorikelkkaurilla ajaminen on kiellettyä.

Käytä aina ajovaloja. Aja varovasti ja noudata nopeusrajoituksia.
- Liiku luonnon ehdoilla. Huolehdi roskista, pidä pienempää ääntä.
- Kunnioita eläimiä ja luonnon rauhaa. Vaali kasvustoa.
- Kunnioita muita reitillä liikkujia.

Häijään ja Vammalan moottorikelkkailijoiden
talkoovoimin ylläpitämiä.

- Laskettelukeskuksesta Kiskokabinetille ja sieltä eteenpäin
Vammalaan, Sammaljoelle ja Huittisiin urat ovat Vammalan
moottorikelkkailijoiden reittilupamaksuilla ylläpitämiä.

- Reittiluvat Vammalan moottorikelkkailijoiden reiteille
maksavat 10 euroa / viikko tai 35 euroa / vuosi
(kirjaamismaksu 3 euroa).

- Reittiluvan voi lunastaa maksamalla summan tilille.
Katso ohjeet osoitteessa:
http://www.vammalanmoottorikelkkailijat.com/

- Hotellin ja laskettelukeskuksen alueella on
noudatettava erityistä varovaisuutta.

- Reitillä liikkuu paljon hiihtäjiä ja jalankulkijoita.
- Pysäköintialueilla, teillä ja kevyen liikenteen

väylillä ajetaan äärimmäistä varovaisuutta
noudattaen, muiden liikkujien ehdoilla.

- Moottorikelkkaurilla on noudatettava tieliikennelain määräyksiä,
reitillä on oikeanpuoleinen liikenne.

- Rattijuopumussäännökset koskevat myös kelkkailijaa.

- Pysy uralla, älä oikaise tai levitä kelkkauraa.
-

Reittiluvat

Hotelli Ellivuori ja Ellivuori Ski Center
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Tupurlanjärvi

Ellivuori Ski Center
010 839 5411

Innovaatiokeskus
Voimarinne
010 7340 556

Ellivuorentie 131, 38130 SASTAMALA
puh: + 358 (0)3 51921       
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