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Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistaminen ja rakentaminen -hanke 
(MoViRa) 
Aika:  28.11.2014 klo 9-11 
Paikka:  Kuopion kaupungintalo, 2 krs kabinetti 
Paikalla: Pekka Vähäkangas, Kuopion kaupunki 

Hannu Pöllä, Kuopion kaupunki 
Teuvo Nissinen, Tuusniemen kunta 
Ari Sopanen, Kaavin kunta 
Jorma Berg, Rautavaaran kunta 
Timo Hyötyläinen, Siilinjärven kunta 
Mikko Rummukainen, Pohjois-Savon liitto 
Jaana Tuhkalainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 

 
Essi Hämäläinen, projektipäällikkö, Kuopion kaupunki 

   
ESITYSLISTA 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:02. 

 
2. Läsnäolijoiden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin läsnäolijat. Rautavaaran kuntaa edustaa tekninen johtaja Jorma Berg. Todettiin myös, 
että Mikko Lehto jätetään listalta pois. Hän on siirtymässä eläkkeelle.  
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

 
3. Esityslistan hyväksyminen (LIITE 1) 

Esityslista hyväksyttiin ilman korjauksia. 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja (LIITE 2) 
Todettiin edellisen kokouksen pöytäkirjan sisältö ja hyväksyttiin se ilman korjauksia. 

 
5. Projektin tilanne ja aikataulu (LIITE 3 taulukko, LIITE 4 sanallinen kuvaus, LIITE 5 kartta) 

Projektipäällikkö esitteli projektin tämän hetkisen tilanteen, suunnitelmien tilanteen, kuntien ti-
lanteen sekä ongelmakohdat. 

 
6. Viestintäsuunnitelma (LIITE 6) 

Todettiin viestinnän tämänhetkinen tilanne. 
Projektipäällikkö esitteli reitin varrella tulevia infokarttoja. Lisäksi toivottiin hankkeesta tehtävän 
esityksen sekä pähkinänkuorikuvauksen, jota voisi käydä esittelemässä kunnanvaltuustoissa 
tammi-helmikuun aikana. Tehdään myös esittely esim. ammattikoulutuksen tarpeisiin. Jälkim-
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mäinen kertoo hieman tarkemmin, mikä on moottorikelkkareitti ja sen päätösprosessit ja raken-
taminen. 
 

7. Projektin taloudellinen tilanne (LIITE 7) 
Todetaan projektin taloudellinen tilanne.  
Projektipäällikkö esitteli projektin taloudellisen tilanteen. Todettiin, että projektille varattu rahoi-
tus riittää. Projektille budjetoidusta rahoituksesta jää arviolta käyttämättä noin 25 000€. 

 
8. Maksatuspäätös nro 4 (kevät 2014) (LIITE 6) 

Todettiin, että projektin neljäs maksatushakemus (tammi-kesä 2014) on hyväksytty ilman vähen-
nyksiä. 

 
9. Virkamiestyöryhmän nimeäminen 

Edellisessä kokouksessa keskustelu asia, jossa nimetään virkamiestyöryhmä hankkeen jatkoa 
miettimään. Työryhmän tehtävänä on etenkin aikatauluttaa jatko mm. mahdollisen uuden rahoi-
tuksen suhteen. 
Asiasta käydyssä keskustelussa todettiin seuraavaa: 
- Jatkohanke on ajankohtainen 5 vuoden sisällä. Tätä puoltaa osittain Itä-Suomen HO:lta saatu 

päätös Kuopion reittiasiassa. Jatkohanke on siis ajankohtainen. Koska infralle ei ole tarjolla 
rahoitusta tämänhetkisistä rahoituslähteistä, kannattaa uusi hanke ajaa matkailu ja elinkei-
nopolitiikka edellä.  

- Jatkohankkeelle on keksittävä uusi toimintamalli, eri tulokulma. Yleisiä kehittämishankkeita ei 
ihan helposti tueta, mutta jonkin yrityslähtöinen tai –keskeinen ratkaisu saattaisi mennä läpi. 
Rahoitusta mahdollisesti maaseudun kehittämisrahastosta. Muitakin rahoitusratkaisuja etsi-
tään. 

- Reitit on linjattu maakuntakaavaan ohjeellisesti. Jos ja kun P-S liitto olisi jatkohankkeessa jo-
tenkin mukana (rahoitus, koordinointi tms.), kannattaa keskustella liiton aluekehityspuolen 
kanssa.  

- Kuopio varaa jatkossa vuosittain n. 100 000€ reittitoimitusmaksuihin ja maanomistajakorva-
uksiin. Käytännössä tähän kuluu 5-10 vuotta. Tavoitteena saada reitit ns. deadlinen alta pois. 
Varmistetaan vielä ettei rakentamisella ole loppupäivämäärää.  

Pekka Vähäkangas otti vastuulleen kutsua kunnanjohtajat ja Pohjois-Savon liiton yhteiseen koko-
ukseen jatkosta keskustelemaan Tämä työryhmä päättää sitten, tekevätkö virkamiestyöryhmän 
omasta joukostaan vai valitsevatko siihen muita. 

 
10. Muut asiat 

Tiedoksi: kuntalaskutuksen viimeinen osa lähtee kuntiin lähiaikoina. Laskussa on loppusumma 
sekä koko kuntaosuuden alv-erittely, jolle kunta saa itse tehdä vähennyksen. Samalla saattaa läh-
teä korjauslaskut (juurikin tuon alv:in osalta) vanhoista. 
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11. Seuraava kokous  
Seuraava kokous on projektin loppukokous, jossa hyväksytään loppuraportti ja viimeinen maksa-
tushakemus. Kokous pidetään helmikuussa.  
 

12. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen  klo 10:24. 

 
 
Kuopiossa     .     .2015 
 
_______________________________   ________________________________ 
Pekka Vähäkangas, puheenjohtaja   Essi Hämäläinen, sihteeri 
 


