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Kelkkareitit voivat mennä uusiksi
Koillis-Savoon, Kuopioon ja Siilinjärvelle suunniteltu moottorikelkkareitistö saattaa mennä 
uusiksi, jos reitistön valmistelussa mukana ollut Juankoski vetäytyy hankkeesta. Juankoskella 
reitistölle on pyritty saamaan maanomistajien hyväksyntä. Vastustus on kuitenkin niin suurta, 
että kaupungin on ryhdyttävä pakkotoimiin tai jätettävä rakentaminen kokonaan. Juankosken 
poisjäänti aiheuttaisi koko reitistöön merkittävän katkoksen.



Kuva: YLE / Timo Heikura POHJOIS-SAVO

Juankoskella muutamat maanomistajat eivät halua reittejä mailleen mistään hinnasta. Vastustuksen takia 
Juankosken kaupunki päätti taannoin, ettei kelkkareittien rakentamisessa ryhdytä pakkotoimiin vaan 
reiteille on oltava maanomistajan hyväksyntä.

Alkusyksystä kaupunki järjesti maanomistajille lisäkuulemisen, ja sen perusteella on selvää, että ilman 
pakkotoimia reitistö jää tekemättä.
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- Kaupunginhallitus linjasi viimeksi melko tiukasti, että reittitoimituksiin ei lähdetä vaan reitit rakennetaan, 
jos maanomistajat ne hyväksyvät. Nyt täytyy katsoa, onko kaupunginhallitus vielä samoilla linjoilla, sanoo 
kaupunginjohtaja Petri Kangasperko Juankoskelta.

Asiassa suurinta päätösvaltaa Juankoskella käyttää kaupunginhallitus ja se puntaroi jo maanantaina, 
lähdetäänkö pakkotoimiin sittenkin vai jääkö Koillis-Savoon, Kuopioon ja Siilinjärvelle suunniteltuun 
reitistöön Juankosken kokoinen aukko. Jos jää, hanketta vastustavat maanomistajat saavat selkävoiton ja 
hanketta vetävä Kuopion kaupunki puolestaan joutuu piirtämään reittikartat uusiksi.

- Juankosken jääminen pois aiheuttaisi merkittävän katkoksen reitistöön ja viivästyttäisi rakentamista 
selvästi. Arvioimme tarkemmat vaikutukset hankkeelle sen jälkeen, jos Juankoski päättää jäädä siitä sivuun, 
sanoo palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas Kuopion kaupungilta.

Moottorikelkkareittien puimista jatketaan myös oikeudessa: Kuopion hallinto-oikeudessa on tälläkin 
hetkellä vireillä kymmenkunta reittejä koskevaa valitusta Juankoskelta, Nilsiästä ja Kiuruvedeltä.

Kuopion hallinto-oikeus antoi keskiviikkona ratkaisunsa yhdestä valituksesta, joka koski Juankosken 
kaupunginhallituksen viime tammikuussa tekemää päätöstä hyväksyä aiesopimus moottorikelkkareittien 
virallistamiseen ja rakentamiseen osallistumisesta. Hallinto-oikeus jätti valituksen tutkimatta.

Lähteet:

 
YLE Savo / Kati Myöhänen

 Tulosta

Kommentoi aihetta (7 kommenttia)

 Reitit kuntoon vaan vaikka väkisin? 8.12.2011
Ilmoita asiattomasta kommentista

Ely-keskuksen Hannu Koponen onkin perustellut moottorikelkkareittien "toimittamista" pakolla ihmisten 
pihapiireihin virallisena, jolloin yksityisten mailla laiton moottorikelkkailu voidaan estää tekemällä rälläys 
siellä lailliseksi ja jokamiehen oikeutena, vaikka asukkaat eivät ehkä siitä tykkäisikään.
http://www.maastoliikennevalvonta.fi/
Vertaa uutinen Lapin Kansa -lehdessä 29.3.2011
www.maastoliikennevalvonta.fi   -> Lapin Kansa 30.3.2011_Kotimaa.pdf

 Kalervo Keminmaa 2.12.2011

Ilmoita asiattomasta kommentista

Moottorikelkkailijat ovat aika pieni osa Suomen väestöstä. Ihmetyttää, mikä etuoikeus heillä on raivata 
toisten ihmisten metsiä omiin tarkoituksiinsa. Eikös se sodi perustuslakia ja omistusoikeuttakin vastaan?

 Helvi 30.12.2011

Ilmoita asiattomasta kommentista

On vaikeaa ymmärtää verorahojen syytämistä kelkkareitteihin, kun edes teitä ei ole varaa pitää kunnossa. 
Kaupungeissa kevyen liikenteen väylät, joilla liikkujia pisaa, ovat huonolla hoidolla. Sähköt katkeilevat ...

Monta muuta paikkaa pitäisi laittaa kuntoon ennen moottorikelkkareittejä pakkoa ihmisten maalle.
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 Päin metsää 21.12.2011

Ilmoita asiattomasta kommentista

Kummallista, että veronmaksajien pitää kustantaa pienen porukan rälläys. Kiinteistöjen arvot romahtavat, 
kun moottorikelkkareitti halkoo pihamaata. Aivan pöyristyttävää ylimielisyyttä muutamilta päättäjiltä ja 
koko lakialoitteen tekijöiltä. Tehdään mieluummin suljettu karsina, jossa kelkkailijat saavat keskenään 
savuttaa, meluta katsella kenellä keulii eniten.

 Korjaus uutiseen 19.12.2011

Ilmoita asiattomasta kommentista

Uutisessa mainitaan: "Juankoskella muutamat maanomistajat eivät halua reittejä mailleen…"

"muutamat" = yli 90% maanomistajista

Katso myös http://www.maastoliikennevalvonta.fi sivuilla oleva uutinen Koillis-Savo –lehdestä 17.5.2010

"... moottorikelkkareitin osuudesta Juankoski-Kivennapa valittivat kaikki maanomistajat."

 Koillis-Savosta 2.12.2011

Ilmoita asiattomasta kommentista

Kuinkahan monta on muutama maanomistaja? Tietääkseni suunnitellun reitin varrelta ei löydy kuin yksi 
maanomistaja joka on valmis ottamaan haitat vastaan - vapaaehtoisesti.

 Reitit kuntoon vaan 6.12.2011

Ilmoita asiattomasta kommentista

Kyllä tuonne kelkka ura mahtuu, parempi kai se on reitti , kuin villi ajelu maalla kun maalla ilman lupaa. Tuo 
se oikein suunniteltu reitti eurojakin ja onpahan yksi palvelu lisää muiden lomassa. Samoin reiteillä on 
hoidettu turvallisuuskin paremmin kuin , villeillä reiteillä. Kyllä kulkijat toimivat myös silminnäkijöinä eri 
alueilla , joten luultavasti ryöstelyt ja rötöksetkin vähenevät. Ja tokihan reitit siivotaan keväällä, hihnan 
pätkistä ym. järjestely kysymys esim. koulun matkarahastoon. Mukava kesällä pohjosessa kävellä 
väsyneempänä reittiä pitkin teltalle eikä ole pahemmin roskia reiteillä, eli hoidettu on, samoin toimii 
mainiona passilinjana metsästyksessä. Eihän kelkkailu ole etuoikeus , vaan tarkkaan määritelty 
moottoriajoneuvolla liikkumisen muoto ihan niin kuin autot ja tiestötkin. Ja lukihan tuolla että ei pyrittäisi 
pakkokeinoihin. Mutta kunnilla vaan on sekin valta olemassa, surkeaa jos täytyy mennä sille linjalle. No 
meillä ainakin annetaan ajella kelkkailijoiden ihan pihan ja hallin ohi, ei ole ollut haittaa, päinvastoin 
mainioita vartiokoiria.

Eikös useimmat maanomistajatkin ajele kelkoilla, olishan siitä etua sillekkin.

Mutta näin täältä Konnuslahdesta.

(jokainen tekee omillansa mitä haluaa)

Lisää aiheesta

16.06.2016
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Juankosken ja Kuopion kuntaliitos sai sinetin
28.06.2016
Kuopion kaupunki perustaa noin 70 uutta virkaa kuntaliitoksen vuoksi
28.04.2016
Juankoskea uhkaa vuodenvaihteen jälkeen lääkäripula
26.02.2016
Juankoskella harkitaan uuden päiväkodin rakentamista

Tuoreimmat aiheesta: Kuopio
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