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Moottorikelkkareittisuunnitelma koskien reitin nro 39
Köngäs-Rautusjärvi muuttamista
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Lähtötilanne
Moottorikelkkareitti Könkään ja Rautuskylän välillä on osa 7.4.2000 rekisteröityä moottorikelkkareittiä
(Y2000-10685) nro 39 Köngäs-Rautusjärvi. Perustetun reitin leveys on 6 m ja ylläpitäjänä on Kittilän
kunta.
Lapin ELY-keskuksen liikenne- vastuualue on laatinut maantien 955 tiesuunnitelman Könkään ja Hanhimaan välillä vuonna 2017. Tiesuunnitelmassa maantie on linjattu uuteen maastokäytävään Paksun
Sokkaporan kohdalla ja risteää nykyistä kelkkareittiä kolme kertaa.
Lapin ELY-keskuksen ja Kittilän kunnan välisissä neuvotteluissa joulukuussa 2019 sovittiin, että maantielle Sokkaporan kohdalle suunnitellaan ja rakennetaan alikulkukäytävä sekä moottorikelkoille että
huskyvaljakoille.
Tämän johdosta moottorikelkkareittiä linjataan uuteen paikkaan noin 1,8 kilometrin matkalla.
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Muutettava moottorikelkkareitti
Muutettava kelkkareitti jakautuu kahteen osaan. Könkään suunnasta tultaessa uusi reitti sijoittuu nykyisen reitin eteläpuolelle. Maantien 955 läheisyydessä reitti sijoittuu noin 0,4 km matkalla nykyiselle
paikalleen. Maantien alituksen kohdalla uuden alikulkukäytävän kautta on toinen linjausmuutos reitillä. Muutos ulottuu nykyisen syrjään jäävän maantien pohjoispuolelle. Reittimuutos on esitetty liitteessä 1 olevassa suunnitelmakartassa.
Lakkautettava reittiosuus (noin 1,9 km) kohdistuu 11 kiinteistön alueelle. Muutettava uusi reittiosuus
(noin 1,8 km) sijoittuu yhteensä kuuden (6) kiinteistön alueelle, joihin nykyinenkin reitti on kohdistunut. Myös muutettavan uuden reittiosuuden leveys on 6 metriä.
Maastoliikennelain 1995/1710 §:n 16 mukaan moottorikelkkareitti perustetaan lainvoimaisen reittisuunnitelman perusteella joko reittitoimituksessa tai maanomistajan ja reitin pitäjän välisellä kirjallisella sopimuksella.
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Vaikutukset
Muutettavan moottorikelkkareitin linjauksen varrelle ei sijoitu ympäristön kannalta arvokkaita alueita,
luontotyyppejä tai kasveja.
Muutettavan kelkkareitin välittömään läheisyyteen ei sijoitu asutusta, joten sillä ei ole kielteisiä meluvaikutuksia.
Uusi reittiosuus sijoittuu Levin osayleiskaava-alueelle. Reittiosuuteen kohdistuu yleiskaavamerkinnät
M (maa- ja metsätalousalue), MU (maa- ja metsätalousalue, jolla ulkoilun ohjaamistarvetta ja EV-1
(suojaviheralue).
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Kiinteistöluettelo
Kiinteistöt, joita uusi reittiosuus ja lakkautettava reittiosuus koskee.
Uusi reittiosuus (noin 1,8 km):
261-407-3-28
261-407-14-29
261-407-14-42
261-407-14-50
261-407-16-2
261-407-45-10

Hatturova
Siimes
Niskala
Könkäänniska
Rantala
Virranniska

Lakkautettava reittiosuus (noin 1,9 km):
261-407-3-28
261-407-3-29
261-407-3-48
261-407-3-65
261-407-14-29
261-407-14-42
261-407-14-50
261-407-16-2
261-407-24-6
261-407-24-7
261-407-45-10

Liite 1

Hatturova
Paasirova
Niemi
Tierna
Siimes
Niskala
Könkäänniska
Rantala
Alanne I
Laitala
Virranniska

Suunnitelmakartta reittimuutoksesta 24.4.2020

Sitowise Oy
www.sitowise.com

Y-tunnus 2335445-0

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com

