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Pohjois-Savon kelkkareiteistä 
väännetään yhä kättä
Pohjois-Savon ELY-keskus ja Juankosken kaupunki neuvottelevat vielä tammikuussa 
moottorikelkkareittien rakentamisesta. Juankoski on ollut mukana ELY-keskuksen vetämässä 
reittien virallistamishankkeessa ja rahoittanutkin sitä. Kaupunginhallitus kuitenkin linjasi 
joulukuussa, ettei se halua lähteä reittitoimituksiin, jos maanomistajat vastustavat reittejä.
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Tutustu Yle Uutisten kehitysversioon. Kokeile ja anna palautetta!
Siirry palveluun

JUANKOSKI
Käytännössä päätös tarkoittaa Juankosken jäämistä Kuopioon, Siilinjärvelle ja Koillis-Savoon suunnitellun 
reitistön ulkopuolelle. Neuvotteluja käydään nyt muun muassa siksi, että Juankoskea sitoo yhä voimassa 
oleva sopimus osallistumisesta reittien rakentamiseen.

Hankkeen vetovastuu on siirtymässä ELY-keskukselta Kuopion kaupungille, joka on suunnitellut hakevansa 
reittien virallistamiseen EAKR-rahoitusta. Kuopio ei kuitenkaan ole päässyt toimissaan alkuun, koska juuri 
Juankosken kanta reitteihin on ollut epäselvä.
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Hankkeen vetovastuun lisäksi Kuopio on artikkelin mukaan suunnitellut hakevansa moottorikelkkareittien 
virallistamiseen EAKR-rahoitusta. Virkamiesten olisi ehkä hyvä tietää, että uusi merkittävä ympäristöhaaste 
on ilmaston lämpeneminen sekä luonnonvarojen, kuten öljyn hupeneminen.

EU sanoo edistävänsä ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyviä toimia, myöntää EAKR-
rahoitusta kestävän kehityksen kannalta suositeltaviin hankkeisiin parantamaan mm. luonnon- ja 
kulttuuriympäristön laatua, uusiutuvien energialähteiden käytön edistämistä sekä luonnonvarojen kestävää
käyttöä.

Kuinka moottorikelkkareittien ja moottorikelkkailun edistäminen hupitarkoitukseen palvelee EU:n 
asettamia tavoitteita ja mikä on Kuopion kaupungin vastuu EAKR- rahoitusedellytysten asettamien 
hankkeiden vetämisestä?

Millä tavalla kelkkailureittien rakentaminen hiihtolatujen tilalle, moottoriliikenteen kohdentaminen 
pohjavesialueille, karjatiloille ja viljelysmaille sekä metsäpalstoille edistää kestävää kehitystä?

Pyrkiikö ELY-keskus nyt pakoilemaan ja siirtämään vastuuta lainvastaisista puuhistaan Kuopion kaupungille 
ja lisäksi sitomaan sellaisiin hankkeisiin myös Juankosken kaupunkia?

Pyritäänkö moottorikelkkailua edistämään vastoin EU:n tavoitteita, Suomen perustuslakia, 
maastoliikennelain ja sen hengen vastaisilla toimilla?

Mistä moiset moottorikelkoilla rälläämisen edistämisajatukset yksityisten maille ja pihapiireihin väkisin ovat
alun perin lähteneet liikkeelle? Millä tavalla Nova Group, Rovaniemen kelkkatehdas ja niissä yhteyksissä 
talousrikoksiin sekaantuneet henkilöt ovat mahdollisesti myötävaikuttaneet asiaan?

Tulisiko EU-rahojen väärinkäytönsuunnitelmista ja Suomen perustuslakia koskevaa yksityisomaisuuden 
suojaa rikkovista päätöksistä oikeammin kohdentaa vastuu henkilökohtaisena ELY-keskuksen virkamiehille 
kaupunkien vedättämisestä?
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Kuopion kaupunki perustaa noin 70 uutta virkaa kuntaliitoksen vuoksi
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Juankoskea uhkaa vuodenvaihteen jälkeen lääkäripula
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Juankoskelle saattaa sijoittua turvapaikkapäätöksen saaneiden perheryhmäkoti
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