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Martti Pohjolainen Moottori kelkkareitti 17.8.2010 22:01
Tänään kävimme rakentavaa keskustelua kelkkareittiin liittyen.
Joku jo kerkesi soittelemaan ja kyselemään mitä salaisia asioita siellä tänään keskusteltiin.
Ei kyllä mitään salaisia keskusteltu vaan hyvin rakentavassa hengessä keskustelimme, 
kuinka saadaan purettua pattitilanne, joka on syntynyt maanomistajien suuren 
vastustukseen 6 m kelkkauran perustamisesta reittitoimituksella. Ympäristölautakunnan 
tehtyä esityksen, että asia otetaan uudelleen valmisteluun ja palautetaan ELY-keskukselle. 
Kuitenkin ELY ei ota sellaisenaan asia uudellen valmisteluun, joten oli asian uudelleen 
arvioinnin paikka. 

Toimikunta mietti kuinka tästä edetään ja kaikilla oli todellinen halu päästä maanomistajia 
ja kelkkailijoita tyydyttävään ratkaisuun jatkotoimilla. Sovimme muun muassa, että 
kuudenmetrin ehdottomasta leveys vaatimuksesta luovutaan ja neuvotellaan 
maanomistajien kanssa lopullisesta reittileveydestä ja linjoituksesta ottaen huomioon 
maanomistajien näkemykset.

 Toimikunta oli yksimielinen, että aiemmin suoritettua menettelytapaa muutetaan 
sellaiseksi, että nyt maanomistajien toivomukset ja esitykset otetaan reitin 
perustamislähtökohdaksi. Henkilökohtaisesti uskon, että hyvien neuvottelujen tuloksena 
saadaan Koillis- Savon alueetta tyydyttävä kelkkareitistö ja sopivan leveänä. 

Toimikunta edellyttää, että kelkkailijat osallistuvat reitistön yläpidon kustannuksien 
maksajiksi. Hanketta ei voida edellyttää pidettävän yllä pelkästään veronmaksajien 
rahoilla.Joten tässä vaiheessa voin vain todeta, että yhdessä yhteisten tahojen kanssa 
tämä on vain ja ainoastaan mahdollista.

 Ei tällaista hanketta ole järkevää toteuttaa pakkotoimin, mutta ainoastaan yhteisen 
tahtotilan kautta päästään kaikkia osapuolia tyydyttävään tilanteeseen. 

Saako toisen tontille rakentaa? Re: Moottori kelkkareitti   18.8.2010  9:45
Nyt alkaa olla jo suunta oikea, että se maksaa joka käyttää ja hyötyy! Mutta ei näy missään 
taloudellisia laskelmia. Paljonko se tuottaa rahaa yrittäjille sekä kunnalle? Mitä tämä hanke 
maksaa? mikä tässä on niin vaikeaa kun aina kun lähdetään tälläisiin hankkeisiin tehdään tarkat 
laskelmat mitä maksaa ja mitä tuottaa??? Vaan eipä näytä Juankoskella näin tehtävän. Jokainen joka 
haluaa tämän reitin tekee sen mailleen ja eikun rälläämään!!!! 
Muuten kuinka monen päättäjän mailla reitti kulkee. Kulkeeko Martti sinun mailla? 

Ulkopuolinen tarkkailija Re: Moottori kelkkareitti 18.8.2010 11:18
On kiitettävää, että kuntalaisten ja harvojen poliitikkojen asiantuntevat neuvot ja ohjeet ovat lopulta 
menneet perille kaupungin hallitukselle 17.8.2010 ja ympäristösihteerillekin 12.5. eriävistä 
mielipiteistään huolimatta ja ymmärretty ELY-keskuksen höynäytysyritykset lain- ja 
sopimustenvastaisina.
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Kaupungin olisikin aiotun reitinpitäjän ominaisuudessa nyt jatkoksi aiheellista asettaa lisäksi ELY-
keskus reaaliseen korvausvastuuseen epäreaalisista ja ammattitaidottomasti tehdyistä 
suunnitelmistaan.

Samoin on tarpeellista tuoda esiin tarkastuslautakunnan tutkittavaksi ja kuntalaisten tietoon 
taloudelliset laskelmat, joilla hanketta ylipäätään on lähdetty alun perin viemään eteenpäin. Tuskin 
laskelmat voivat olla salaisia?

Edelleen saattaa olla aiheellista selvittää, että onko tässäkin hankkeessa syytä epäillä 
moottorikelkkatehtaaseen liittyvää korruptiota sekä lahjontaa, koska esiin tulleiden asiapapereiden 
perusteella hanketta näytetään vedetyn sen verran kevyin perustein, osin salaa suunnitellen jopa 
väkisin ilman maanomistajien lupia kielloistakin huolimatta. 

Koirank. Re: Moottori kelkkareitti   18.8.2010 11:48
Nämä asiat pitäisi tutkia, koska Nova-yhtiöllä on asiamiesverkosto, jonka vaikutus yltää jokaiseen 
kuntaan. Nova, Keva, Kepu. Kunnan kuottamusmiesorganisaatiosta yhdysmies löytyy. 

Ei lukihäiriötä Re: Moottori kelkkareitti 20.8.2010 19:37
Moottorikelkkareitti ON yhdyssana.
Jopa kansakoulun käyneenä tiedän sen.
Mutta ei IPUn kansanedustajalta vaadita kirjoitus ja laskutaitoa. Kaikki tietävät laskutaitosi ja nyt 
paljastu kirjoitustaitosi. 

Ulkopuolinen tarkkailija Re: Moottori kelkkareitti 20.8.2010 23:24
Vaikka asia onkin kuten "Ei lukihäiriötä" kiukuttelee - niin silti kuntalaisten kannalta ON parempi, 
että moottoria EI yhdistetä kelkkareittiin Juankoskella. 

pöytäkirjanpitäjä Re: Moottori kelkkareitti 28.8.2010 11:00
Koska Martin ilmoituksen mukaan kyseinen yhteisneuvottelu 17.8. ja rakentava keskustelu ei ole 
ollut salainen ja jonka ympäristölautakunta on kutsunut koolle, niin asiasta saataneen piakkoin 
myös virallinen muistio kuntalaisten ja maanomistajien tietoon?
Huom. Pöytäkirjanpitäjä ei ainakaan tilaisuudessa ollut paikalla, eikä tietääkseni myöskään ketään 
maanomistajien edustajia?

Re. linkit aiheesta:
 http://juankoski.hosting.documenta.fi/kokous/2010143-9.HTM
 
KAAVI, JUANKOSKI
> Artikkeli
Moottorikelkkareitit puhuttavat jälleen
http://yle.fi/alueet/savo/2010/08/moottorikelkkareitit_puhuttavat_jalleen
_1908380.html
 
JUANKOSKI
> Artikkeli
Moottorikelkkareiteistä riidellään
http://yle.fi/alueet/savo/2009/11/moottorikelkkareiteista_riidellaan_1163
489.html     
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