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Juankoski jää kelkkareitin ulkopuolelle
Juankoski jää pois Koillis-Savoon, Kuopioon ja Siilinjärvelle suunnitellusta 
moottorikelkkareitistöstä. Kaupunginhallitus linjasi tänään, että kaupunki ei halua ryhtyä 
reittitoimituksiin vaan reitit jäävät tekemättä, jos maanomistajat eivät suostu niihin 
vapaaehtoisesti.



Kuva: YLE / Toni Pitkänen
Tutustu Yle Uutisten kehitysversioon. Kokeile ja anna palautetta!
Siirry palveluun

POHJOIS-SAVO
Juankoskella on maanomistajia, jotka eivät halua moottorikelkkareittejä mailleen mistään hinnasta. 
Käytännössä usean kunnan alueelle suunniteltava moottorikelkkareitistö on nyt suunniteltava osittain 
uusiksi.

Koillis-Savoon on suunniteltu kaikkiaan 320 kilometriä kelkkareittejä, ja virallistettua reittiä on nyt noin 180 
kilometrin verran.
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Lähteet:

 
YLE Savo

LUE MYÖS

Kelkkareitit voivat mennä uusiksi   
1.12.2011 7
Moottorikelkkareittejä virallistetaan   
4.1.2011 0

 Tulosta

Kommentoi aihetta (11 kommenttia)

 pettynyt 6.12.2011
Ilmoita asiattomasta kommentista

Pitihän se arvata. Muualla suomessa onnistuu reitin teko mutta juankosken änkyrät ei voi hyväksyä reittien 
tekoa.

 ihmettelijä 6.12.2011

Ilmoita asiattomasta kommentista

Eikö nuo 180 km moottorikelkkaireittejä virallistettuna jo muka riitä Koillis-Savoon veronmaksajien piikkiin 
kunnossa pidettävänä harvojen hupikäyttöön ?
Liekö nekin reitit "toimitettu" väkisin yksityisten maille lopulliseksi rasitteeksi vastoin maanomistajien 
suostumusta ?

 maanomistaja_ 8.12.2011

Ilmoita asiattomasta kommentista

Kaikkein ikävintä tässä asiassa ovat periaatteen vuoksi vastustajat. Esimerkiksi joitain reittiosuuksia oli 
suunniteltu sähkölinjoille, mutta maanomistaja kielsi reitin teon, koska se olisi "haitannut metsän 
kasvatusta". Sähkölinjat luokitellaan metsänkasvatusta ajatellen joutomaaksi, joten tällainen väite tuntuu 
kyllä täysin periaatteen vuoksi vastustamiselta.

Meillä on 190 ha metsämaata Tahkon lähistöllä ja on annettu lupa tehdä reittejä maillemme. Reittipohjaa 
pystyy kesäisin ihan oikeasti hydyntämään metsänhoitoon.

 Heinähattu 10.12.2011

Ilmoita asiattomasta kommentista

Nyt olisi Juankoskelaisten kelkkailun harrastajien aika jättää uppoava laiva laitta talot myyntiin ja muuttaa 
veron maksu muihin kuntiin esim Varpaisjärvi/Lapinlahti sieltä löytty jo virallisia reittejä tai vaikkapa muutto
Nilsiä / Rautavaara suunnalle, jonne tullaan rakentamaan reitit ,joka tapausessa ihan matkailu näkökohdista
ja kuntaliitoksesta Kuopion kanssa johtuen ja on jo tälläkin hetkellä olemassa olevia kelkkauria. Antaa siellä 
kelkkailun vastustajien hoitaa omilla vero euroilla Juankosken talous kuntoon . Sieltä se aurinko nousee ,ei 
tämä ole mikään yllätys ,kun tuntee näitä vastustajia tuntee , ja osa heistää on erittäin suurien 
maatalouden EU- tukien saajia . Minun omistami maat ovat olleet aina kelkkailun käytössä jo 20 vuotta 
reitit kulkevat 13 eri peltolohkolla niin mitään ongelmia ei ole ollut itse olen maksanut omille maille tehdyt 
reittien kaivinkone tasaukset ,koska siitä on niin paljon hyötyä myös minulle ja olen myös itse Eu -tukien 
saaja ja katson vastavuoroisuuden nimissä sen ,että veron maksajat ja matkailu elinkeinoa tukevat 
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kelkkailijat voivat harrastaa lajiaan ja ostamalla palveluitaan alueen yrittäjiltä siellä,missä reitit vain 
poikkeavat.

 änkyrä 7.12.2011

Ilmoita asiattomasta kommentista

Mitäköhän "pettynyt" tykkäisi jos änkyrät haluaisivat harrastaa makuuhuoneessasi savenvalantaa ympäri 
vuorokauden lumipeitteisenä aikana? Jos sulla olisi asiaan jotain vastaan sanomista, niin tämä 
harrastusoikeus "toimitettaisiin" väkisin yleiseksi eduksi 150 eur kertakaikkisella korvauksella loppuiäksi ja 
perinnöksi tuleville polville.

Korvaus olisi varmasti reilu, kun vertaa samaa maksettua summaa korvauksena Kiuruvedellä kilometrin 
pituisesta väkisin "toimitetusta" reitistä kotimetsään moottorikelkkailuharrastukselle.
Katso -> http://www.maastoliikennevalvonta.fi   -> videot

 Pettynyt 7.12.2011

Ilmoita asiattomasta kommentista

Kunhan änkyrät siirtyy ajasta ikuisuuteen niin alkaa niitä reittejäkin olemaan, te ette vaan ymmärrä, tämä 
on ajan henki ja piste. Periaatteesta vaan pitää vastustaa, hypätkää ite kelkan selkään niin ymmärrätte 
miksi se on kasvava harrastus.

 Johtolinja 9.12.2011

Ilmoita asiattomasta kommentista

"Maanomistaja_" ei taida olla tietoinen ao. uutisen mukaisesta sähkölinjojen alta löytyvästä 
metsäbisneksestä?
Sähkölinjan alta löytyy kuusifarmi
julkaistu 8.12.2011
http://yle.fi/alueet/savo/2011/12/sahkolinjan_alta_loytyy_kuusifarmi_3089243.html
Millaisiksi vaikkapa kuuset ehtivät kasvaa kesäisin reittipohjilla hyödynnettäessä niitä metsänhoitoon?
Kannattaisiko paremmin pyhittää ikävän poistoon koko 190 ha metsämaata moottorikelkkailukentäksi ja 
-reiteiksi isojen puiden väliin jäljiksi lumeen keskittämällä toiminta omalle maalle ja omalla luvalla?
Metsämaakin on jo valmiiksi Tahkon lähistöllä, niin muut hurvittelut majoitusmahdollisuuksineen löytyy itse
pääpaikan palveluista, ettei niitä enää tarvitse kauempaa lähteä etsimään muiden rauhaa rakastavien 
ihmisten pihapiirien poikki moottorikelkalla.

 eräitä harrastuksia?? 8.12.2011

Ilmoita asiattomasta kommentista

Menkäähän pyörimään, niillä kelkoillanne sinne omille maillenne ja ajelkaa sitten vaikka sen 
koirankoppinne ympäri, jos ei muuta tilaa löydy.

 Johtolinja 20.1.2012

Ilmoita asiattomasta kommentista

Nimimerkille ”maanomistaja” vielä vinkkinä vaihtoehtoinen hoitotyöharrastus.
Reitin sijaan maapohjaa pystyy kesäisin ihan oikeasti hyödyntämään metsänhoitoon:
Sähkölinjan alta löytyy kuusifarmi
http://areena.yle.fi/video/1323351108285
Vain Areenassa
Kesto 00:01:41
"Joulukuusia voi viljellä vaikkapa sähkölinjan alla.
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Siilinjärven Vuorelassa paikallinen kuntoliikuntaseura on viljellyt kuusia sähkölinjan katveessa jo 25 vuoden 
ajan. Kuusien myynnistä seura saa tuloja mutta ne tarjoavat myös liikuntamahdollisuuden."

 Pientilallinen 14.12.2011

Ilmoita asiattomasta kommentista

Kannattaisiko ”Heinähatun” ja vastaavien EU-tukia nauttivien moottorikelkkailijoiden kehittää 
yritystoimintansa ja suuret peltolohkonsa ELY-keskuksen suositusten mukaan kyseiseen harrastukseen 
liittyväksi, niin ei tarvitsisi muuttaa muualle?
Nimittäin meille kyseinen harrastustoiminta ei sovellu missään muodossa, vaikka ELY-keskus on sellaisen 
vinkin antanut ja suunnitellut reitin tilallemme ilman lupaa.

 kelkkailija ilman luvallisia reittejä 12.2.2012
Ilmoita asiattomasta kommentista
no kyllä se tämä juankoski on sellanen takapajula että ei pahemmasta väliä. sääliksi käy esim.kivennavan 
pitäjiä. akoinaan kun juankoskelta meni reitti kivennavan kautta pajulahteen tai tahkolle niin parhaillaan oli 
n.100 kelkkaa kivennavan pihassa yhtä aikaa. ja varmasti jokainen jotain osti. tänä ja viime talven aikana 
mitä olen siellä kelkalla käynyt ni ei ole omaa kelkkaani lukuun ottamatta muita kelkkoja näkynyt. eli aika 
isot menetykset kivennavan yrittäjille ja verorahoina myös kaupungille ja kaikki muutaman maanomistajan 
ansiota. en vaan ymmärrä että mitenkä reitit e enää sovi mailla kulkemaan kun aikaisemmin sopivat 
toistakymmentä vuotta???

ymmärrän myös maanomistajia että jos neuvottelematta mennään reittiä metsään suunittelemaan ni se on
sama kun kusis omaan kenkään eikä pakkolunastamisella uhkailu ainakaan edesauta asiassa. mutta mitä 
tekee kaupungin hallituksen kermaperseet laittavat koko reittihankkeen jäihin, ompa helekutin hienosti 
taas toimittu. en myöskään ymmärrä liikuntatoimen päällikköä joka on minulle aikoinaan sanonut että 
eihän kelkkailu ole edes urheilua

Lisää aiheesta

01.04.2016
Levin kelkkareitillä 140 kilometriä tunnissa, poliisilta ajokielto
18.03.2016
Moottorikelkkareiteillä on opittu säännöt – Urien ulkopuolella vallitsevat villin lännen lait
01.04.2016
Lauhat säät syövät kelkkareittejä – kelkkailukausi jatkuu vielä
04.08.2016
Moottorikelkkakautta voi jatkaa kesällä veden päällä – "Kyllä se aika hurjalta tuntuu"

Tuoreimmat aiheesta: Kuopio
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