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From: Karkkonen Veijo [mailto:veijo.karkkonen@kuopio.fi]  

Sent: 26. maaliskuuta 2017 17:30 

To: toimitus@maastoliikenne.fi 

Subject: Mielipidetiedustelu Koillis-Savon alueen moottorikelkka reiteistä 

Hei 

  
Ohessa vastaukset mielipidekyselyyn 
  

terv Veijo Karkkonen 
  
Veijo Karkkonen 

Jokiniemenranta 35 
77600 SUONENJOKI 
Gsm  +358 400 674188 

veijo.karkkonen@kuopio.fi 
www.veijokarkkonen.fi 
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From: Karkkonen Veijo [mailto:veijo.karkkonen@kuopio.fi]  

Sent: 26. maaliskuuta 2017 17:30 

To: toimitus@maastoliikenne.fi 

Subject: Mielipidetiedustelu Koillis-Savon alueen moottorikelkka reiteistä 

Hei 
  
Ohessa vastaukset mielipidekyselyyn 
  
terv Veijo Karkkonen 
  
Veijo Karkkonen 
Jokiniemenranta 35 
77600 SUONENJOKI 
Gsm  +358 400 674188 
veijo.karkkonen@kuopio.fi 
www.veijokarkkonen.fi 

 

 

 

From: toimitus@maastoliikenne.fi [mailto:toimitus@maastoliikenne.fi]  

Sent: 27. maaliskuuta 2017 10:47 

To: 'hannu.kananen@pp.inet.fi' 

Subject: RE: RE: RE: mielipidetiedustelu alueen puolueille ja kunnallisvaaliehdokkaille 

Importance: High 

Tervehdys, 
kyllä voitte vastata suoraan tähän sähköpostiin jokaisen kysymyksen alle jatkoksi, jota myös 
ystävällisesti pyydämme Teiltä kohtaan  Oma kommentti:  

       Ehdokas voi myös vapaasti kommentoida kyselyn kaikkia kohtia.  
       Ehdokas voi esittää myös muita perusteluja ja/tai toimintamalleja moottorikelkkailun   
edistämiseksi tai moottorikelkkailun haittojen vähentämiseksi.  
      Ehdokas voi esittää myös omia näkemyksiään Maastoliikennelain käytännön 

soveltamisesta.  

 

  http://maastoliikenne.fi/ajankoht.php?nro=124  
 

Ystävällisesti    

Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ry  

e-mail: toimitus@maastoliikenne.fi  

www.maastoliikennevalvonta.fi/  
 

From: hannu.kananen@pp.inet.fi [mailto:hannu.kananen@pp.inet.fi]  

Sent: 27. maaliskuuta 2017 9:35 

To: toimitus@maastoliikenne.fi 

Subject: Re: RE: RE: mielipidetiedustelu alueen puolueille ja kunnallisvaaliehdokkaille 

Terve 

Kun voi näin vapaasti vastata niin vastaan. Parempi olisi ollut jos vastaus olisi ollut mahdollista suoraan 

kysymyksen alle. 

 

 

mailto:veijo.karkkonen@kuopio.fi
http://www.veijokarkkonen.fi/
http://maastoliikenne.fi/ajankoht.php?nro=124
http://webmail.inet.fi/invalidurl.gif
http://www.maastoliikennevalvonta.fi/


5(5) 

 

On huomattavasti järkevämpää kun kelkat kerätään kulkemaan samalle reitille, eikä ajella missä sattuu. 

Samalla myös yrittäjät saavat paremmin palveltua asiakkaitaan. 

Tietysti reitti  aiheuttaa jossain päin ongelmia kun niitä tuodaan yksityisten maille (onneksi meillä on 

yksityisten maita).  

Reiteille pitää etsiä mahdollisimman vähän ongelmia aiheuttavia paikkoja. Siitähän maksetaan korvaus 

maanomistajalle eikä muutenkaan estetä maankäyttöä ympärillä. Metsänhoito jatkuu entisellään. 

 

Olen myös ajatellut, että kenties joskus tulevaisuudessa kyseisiä reittejä voisi käyttää koiravaljakko-

ajeluun. Varmasti sillekin löytyisi matkailullista tarvetta. 

 

Hannu K. 

-- 

Hannu Kananen  

Naulaharjuntie 74  

71160 Riistavesi  

0500378718  

hannu.kananen@pp.inet.fi 

   

From: hannu.kananen@pp.inet.fi [mailto:hannu.kananen@pp.inet.fi]  

Sent: 26. maaliskuuta 2017 20:52 

To: toimitus@maastoliikenne.fi 

Subject: Re: RE: mielipidetiedustelu alueen puolueille ja kunnallisvaaliehdokkaille 

Terve 
 
Kävin puhelinkeskustelun tästä asiasta Jorma Miettisen kanssa eikä minulla ole siihen sen kummempaa 
lisättävää. 
Jos tuossa kyselyssä olisi ollut mahdollisuus kommentoida vastauksiaan niin silloin vastaaminen olisi ollut 
mielekästä. 
 
Hannu Kananen 
-- 
Hannu Kananen  
Naulaharjuntie 74  
71160 Riistavesi  
0500378718  
hannu.kananen@pp.inet.fi 
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