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Kh  § 57
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY)
ympäristövastuualueelta projektisuunnittelija Hannu Koponen on esittänyt
Juankoskella 24.2.2010 pidetyn yleisötilaisuudessa olleen keskustelun
pohjalta, että kaupunginhallitus käsittelisi moottorikelkkailureittien
virallistamiseen liittyviä asioita ma 1.3.2010 kokouksessaan.

Reitin pitäjän (Juankosken kaupungin) päätettäviä asioita ennen
moottorikelkkailureittisuunnitelmien vahvistamismenettelyn jatkamista
kaupungin ympäristölautakunnassa (kokous 10.3.2010) olisivat:

1. Päättää perustettavan moottorikelkkailureitin leveys (4-6m).
Pohjois-Savon ELY-keskus ei kuitenkaan vastaa alle 5 metriä leveän
reitin rakentamisen aiheuttamista puustovahingoista.

2. Kaupungin kanta reittitoimitusmenettelyyn

3. Kaupungin kanta hankkeen jatkamiseen. Mikäli kaupunki pohtii
hankkeesta jättäytymistä, tulee kaupungin selvittää muiden
hankekuntien kanta asiaan ja sopia jatkotoimet tämän jälkeen
Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa.

Juankosken kaupunginhallitus ilmoittaa, edellä oleviin kysymyksiin
kantanaan seuraavaa:

1. Jos reitin kaventaminen 5 metriin on Pohjois-Savon ELY-keskuksen
mukaan perusteltua, niin kaupunginhallitus puoltaa asiaa edellyttäen,
että hanke rahoitetaan aiempien päätösten mukaisesti ja reitin
kaventamisesta ei aiheudu kaupungille ylimääräisiä kustannuksia.

2. Kaupungin myönteinen kanta on edelleen myönteinen
reittitoimitukselle, kuten on aiemmin päätetty.

3. Kaupunki ei ole jättäytymässä hankkeesta.

Ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy edellä esitetyn kantansa
moottorikelkkailureittien virallistamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Päätös
Esittelijän esitys hyväksyttiin.

 -----

Kh  § 143
Kaavin ympäristölautakunta on 12.5.2010 päättänyt palauttaa asian käsit-
telyn Pohjois-Savon elinkeino-. liikenne ja ympäristökeskukselle uuteen
tarkennettuun valmisteluun (äänestystulos äänin 4-2, asian esittelijä on jät-
tänyt päätökseen eriävän mielipiteen).



Asiasta on 17.8.2010 järjestetty Kaavin ympäristölautakunnan ja Juankos-
ken kaupunginhallituksen sekä Kaavin kunnanhallituksen edustajien väli-
nen neu vot te lu, jos sa ko ros tet tiin mm. maan omistajien lisäkuulemista.

Ehdotus

Juankosken kaupunginhallitus esittää Kaavin ympäristölautakunnalle, että
ympäristölautakunta:

1. Hyväksyisi Juankoski – Poutilanmäki välisen reittiosuuden reittisuun-
nitel man sellaisenaan, sillä mainittuun reittiosuuteen on kohdistu nut
keskimää räistä vähemmän huomautuksia tai tyytymättö myyttä.

2. Varmistetaan järjestettävän kyselyn avulla yhteistyönä Ympä-
ris tö lautakunnan, Pohjois-Savon Ely-keskuksen ja Juan kosken
kaupun gin kanssa, että maanomistajia on asiassa kuul tu katta-
vasti Juan koski – Pieksäntaipale reitin osalta. Ympäris tölau-
takunta lähettäisi maanomistajille kyselyn, jossa maan omista-
jalta kysyttäisiin kir jalli sesti onko maanomistajalla esittää vaih-
toehtoista toteuttamista paa esitettyyn reittivaihtoehtoon sil tä
osin, kuin reitti kulkee hänen omis tamallaan maalla. Tässä yh-
teydessä on syytä korostaa, että vaihto ehto ei tarkoita si tä, et tä
maanomistaja esittää, että reitin tu lee kulkea jossain muu alla
kuin hänen omistamallaan alueella. Ky selyn yhteyteen tuli si
pyytää Pohjois-Savon Ely-keskukselta tarken netut reitti kartat
1:10.000 mainitun reitin alueelta kunkin maanomis tajan alueel-
ta kulkevasta reitistä. Kyselyn vastaukset käytäisiin läpi yhdes-
sä Kaavin ympäristölautakunnan, Pohjois-Savon Ely-kes kuk-
sen ja Juankosken kaupungin kanssa. Menettelyssä on kes-
keistä käyttää Pohjois-Savon Ely-keskuksen asiantunte musta,
joka reittien suunnit telijana analysoisi mahdollisten vaihtoehto-
jen toteuttamiskel poisuu den ja niiden vaatiman tar kemman
suunnittelun. Tämän jäl keen voi taisiin edetä reitti suunnitelman
vahvistamiseen. Kyseisellä tavalla toimittaessa ympäristölauta-
kunta varmistuu maanomistajien huolelli sesta ja riittävästä kuu-
lemisesta.

Päätös
Esittelijän esitys hyväksyttiin.

 -----
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