
Ei ikkunaa

Liikkumisen pelisäännöt:

1. Uralla saa ajaa vain kypärä päässä,
asianmukaisesti puettuna, rekisteröidyllä
ja liikennevakuutetulla kelkalla.

2. Yleinen nopeusrajoitus auratulla tiellä
on 40 km/h, maareiteillä 60 km/h ja jäillä
80 km/h. Näiden lisäksi uralla saattaa olla
tätä alempia rajoituksia. Noudata näitä
kaikkia.

3. Uralla ajetaan oikealla ja noudatetaan
liikennesääntöjä. Etenkin mäentöyräillä,
pimeissä mutkissa yms. vaaranpaikoissa
on varottava vastaantulevaa liikennettä.
Varo erityisesti teiden ylistyksiä.

4. Sovita vauhti turvallisen liikennöinnin
mukaiseksi. Älä koskaan ylitä omaa
henkilökohtaista riskirajaasi.

5. Pudota vauhtiasi hiihtäjien, koiran
ulkoiluttajien, mopoilijoiden, hevosten,
traktoreiden ym. kohdalla. Niitä siellä on,
vaikka ei saisi olla.

6. Tervehdi muita kulkijoita! Riisu kypärä
ja tarinoi, ellei sinulla ole kiire.

7.  Kierrä säntillisesti oikomatta pellon
nurkat. Älä levitä reittiä taimikossa.

8.  Pysy reitillä myös jäällä liikkuessasi.
Merkitty ura kiertää verkkopaikkoja,
nuotta-apajia, sulapaikkoja, kareja, railoja
yms. Tästä syystä älä oikaise äläkä aja
poskettoman kovaa tuntemattomilla
paikoilla.

9.  Poliisi valvoo myös kelkkaurien
liikennettä. Rekistenotetta ja ajokorttia
kysytään, kuljettajia puhallutetaan ja
nopeuksia valvotaan samalla tavalla kuin 
muutakin liikennettä.

10.  Liittymällä paikallisten 
kelkkakerhojen jäseneksi saat 
merkittäviä etuja.
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Kelkkaurilla ajo on maksullista!

Pohjois-Karjalan kelkkaurilla ajaminen on maksullista, ja samalla 
uraluvalla saa liikkua koko maakunnan alueella. Lupia myyvät 
majoitusliikkeet, huoltoasemat sekä useat muut matkailupisteet. 

Pohjois-Karjalan virkistysreittiyhdistys ry hallinnoi urastoa sekä 
huolehtii urien kunnossapidosta kelkkailijoilta perityillä maksuilla. 
Uralupia voi hankkia vuorokauden mittaisesta luvasta kausilupaan 
saakka (20 -160 €). Uralupatiedot löytyvät myös Internetistä.

Uutuutena kännykkälupa:
1 vrk moottorikelkkauralupa hintaan 19,95 € + pvm
Soita numeroon 0606 056 1444

7 vrk moottorikelkkauralupa hintaan 49,98 € + pvm
Soita numeroon 0606 056 1445

Tarkemmin alueiden kelkkailusta:

Keski-Karjala
Kesälahti, Kitee, Raäkkylä Ja Tohmajärvi
Pasi Immonen 040 047 5404

Joensuun seutu
Tuupovaara - Tenho Nissinen 050 027 6284
Kihtelysvaara ja Pyhäselkä -

Poliisi, rajavartiosto ja metsähallituksen valvojat tarkastavat lupia. 
Koska kyseessä on ilman reittitoimitusta perustettu kelkkaura, 
tapahtuu ajo jokaisen omalla vastuulla! Pysy merkityllä reitillä. 

Kelkkakerhoja alueellamme:
Keski-Karjalan Moottorikelkkailijat www.kkmk.net
Tuupovaaran Moottorikerho www.tuupomk.fi
Korpipartio / Rääkkylä

Yleinen hätänumero 112

Kiteen Taksi 0100 84333
Tohmajärven Taksi 0400 281 079
Kemien Taksi 0500 621 078
Kesälahden Taksi (013) 106 441
Tuupovaaran Taksi 0400-197 972

WWW.CARELIAFOREST.FI/VAELTAJAKARTTA/

KESKI-KARJALAN KELKKAURAT
Ura käytössä
Toistaiseksi pois käytöstä


