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Kuopio
Ansa Heinonen

Moottorikelkkareittien virallista-
minen Kuopiossa ja Koillis-Savossa 
on saanut monen maanomistajan 
verenpaineen nousuun. 

Kuopion Murtolahdessa kylä-
läisten vastustava rintama on pitä-
nyt jo kahdeksan vuoden ajan. 
Viimeisimpänä käänteenä Mur-
tolahden kyläyhdistys jätti huo-
mautuksen Kuopion ympäristö- ja 
rakennuslautakunnan päätökses-
tä, joka tähtää reitin virallistami-
seen kylän alueella.

–�Tämä on kuuma peruna Mur-
tolahdessa. Maanomistajat eivät ole 
hyvillään kaupungin suunnitel-
mista, kyläyhdistyksen puheen-
johtaja Kari Ikäheimo sanoo.

Reitti ei osu Ikäheimon omille 
maille, mutta hänkin ihmettelee 
linjausta.

–�Mitä järkeä on vetää sitä Mur-
tolahden läpi Juurusveden ran-
taan, kun järvessä kulkee syväväylä 
Kuuslahteen, jonne menee teol-
lisuuden kuljetuksia. 

Ikäheimo linjaisi virallisen 
moottorikelkkareitin lähemmäksi 
Yaran kipsivuorta.

–�Silloin sitä voitaisiin käyttää 

Tiukka 
vastarinta 
elää kylällä
Murtolahdessa linjaukselle 
ei heru tukea.

Moottorikelkkareitit

Murtolahden kyläyhdistyksen varapuheenjohtaja Maija 
Toivanen (vas.) ja sihteeri Katja Lappalainen ja kyläläinen 
Antti Ahonen ihmettelevät kaupungin suunnitelmia.

SAVO-KARJALAN VIHREÄT

Savo-Karjalan Vihreiden 
syyskokous on nimennyt lisää 
eduskuntavaaliehdokkaita.

Uudet ehdokkaat ovat 
biologi Petri Nieminen 
Kuopiosta, opiskelija Wilma 
Poutanen Varkaudesta, 
sosionimi ja kuva-artesaani 
Eveliina Eronen Liperistä, 
yliopisto-opettaja Iiris Lehto 
Joensuusta sekä musiikki- ja 
elokuva-alan yrittäjä Kimmo 
Perkkiö Kontiolahdelta.

Aiemmin on jo nimetty 
Krista Mikkonen Joensuus-
ta, Harri Auvinen ja Veera 
Willman Kuopiosta sekä Anne 
Roponen Iisalmesta.  

Savo-Karjalan Vihreät nime-
ää loput ehdokkaat joulukuus-
sa.

Vihreät nimesi 
lisää ehdokkaita

PIEKSÄMÄKI

Poliisi pysäytti autoilijan Piek-
sämäen Jäppilässä myöhään 
perjantai-iltana. Kuskille tehty 
huumetesti oli positiivinen.

Autoilija ei näemmä 
luovuttanut, sillä hän jäi 
uudelleen kiinni toisen auton 
ratista lauantaina aamuyöllä. 
Kiinniottopaikka oli tällä kertaa 
Varkaudessa.

Poliisi vei jälkimmäisellä ker-
ralla kuskin putkaan. Henkilö oli 
ajokiellossa jo entuudestaan.

Huumekuski 
kärysi, mutta 
palasi rattiin 

KUOPIO

Nuori moottoripyöräilijä louk-
kaantui perjantaina Kuopiossa, 
kun autoilijan yllättävät liikkeet 
pakottivat moottoripyöräilijän 
tekemään äkkijarrutuksen. 
Vuonna 2002 syntynyt mies 
kertoi poliisille olleensa aja-
massa kevytmoottoripyörällä 
Puijonlaaksontietä pesäpallos-
tadionin kohdalla, kun hänen 
edessään oikeanpuoleita 
kaistaa pitkin ajanut musta 
Wolkswagen Polo vaihtoi 
yllättäen kaistaa moottoripyö-
räilijän eteen.

Nuorukaisen moottoripyörä 
kaatui äkkijarrutuksen yhtey-
dessä ja häneltä murtui oikean 
käden solisluu ja ranne, minkä 
lisäksi mottoripyörään tuli 
lieviä vaurioita.

Henkilöauto jatkoi matkaan-
sa tilanteessa pysähtymättä. 
Auton kuljettajaa pyydetään 
ottamaan yhteyttä Kuopion 
poliisiasemalle. Lisäksi tapah-
tuman mahdollisia silminnä-
kijöitä pyydetään soittamaan 
havainnoista poliisin nume-
roon 0295455068.

Nuori moottori-
pyöräilijä 
loukkaantui
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”
Tämä on ihan 
farssi.

Antti Ahonen

Virallistaminen

Pysyvä ratkaisu tilan rasitteeksi

■ Kuopiossa on moottorikelk-
kauraa ja -reittiä käytössä noin 
reilut 400 kilometriä, joista maa-
alueilla noin 300 kilometriä.
■ Virallisella reitillä puusto 
poistetaan 5–6 metrin alueelta 
ja pohja tasataan. Maanomistaja 
saa kertakorvauksen pysyvästä 
haitasta ja puustosta. Reitti tulee 
kiinteistön pysyväksi rasitukseksi 

ja se määritellään virallistamistoi-
mituksessa.
■ Maastoissa kulkee myös 
moottorikelkkauria, joista on 
tehty sopimuksia maanomista-
jien kanssa. Urat ja reitit kulkevat 
Kuopiossa yli 1 000 kiinteis-
tön alueella, joista pääosan 
omistavat yksityiset maanomis-
tajat.
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PAULA POHJAMO

myös kesällä mönkijäajeluissa, 
hän toivoo.

– Moottorikelkkareitillä voi kulkea 
kesällä vain jokamiehen oikeuksi-
en mukaisesti, Kuopion kaupungin 
metsänhoitaja Seppo Jauhiainen 
sanoo. Tämä rajaa motoroidut kul-
kupelit pois.

Jauhiaisen kokemus on, että 
kaikki maanomistajat eivät ole 
virallisia moottorikelkkareitte-
jä vastaan. Osa on jopa puolesta, 
mutta osa vastustaa voimakkaas-
ti. 

Virallistaminen on herättänyt 
närää muun muassa Juankoskella, 
jossa reittiä nyt jo rakennetaan.

Tahkon ympäristöön on saatu 
rakennettua reitit viime syksynä 
virallistamisen jälkeen. 

–�Nyt yhteydet ovat olemassa 
Tahkolta Lapinlahden ja Rauta-
vaaran suuntaan. Sieltä pääsee 
edelleen Vuokattiin asti. 

Kaupungin tavoitteena on saada 
aikaan viralliset moottorikelkka-
reitit Kuopiosta Tahkolle, Lohi-
maahan ja Vesileppikseen.

Maanomistajien kanssa teh-
tyihin sopimuksiin perustuvat 
moottorikelkkaurat ovat olemassa 
Leppäviralle, Suonenjoelle ja Ter-

voon. Riistaveden kautta päästään 
Tuusniemelle.

Kaupungin kanta on, että sopi-
muksen varassa olevien urien pai-
kat saattavat muuttua ja niiden 
kunnossapito on hankalaa. Siksi 
viralliset reitit olisivat parempia.

Tänä vuonna reittien raken-
tamiseen on varattu kaupungin 
budjetissa 150�000 euroa ja maan-
omistajakorvauksiin ja toimitus-
maksuihin noin 100�000 euroa. 

Murtolahdessa asuva Katja Lap-
palainen puolisoineen vastustaa 
tiukasti moottorikelkkareitin vetä-
mistä tilan maille. Jo hänen van-
hempansa asettuivat vastaan, kun 
reittiä alettiin puuhata.

–�Ilman muuta teen oikaisuvaa-
timuksen. Moottorikelkkareitti 
hankaloittaisi elinkeinomme har-
joittamista ja töitten tekemistä, 
Lappalainen perustelee. 

Lappalainen on Murtolahden 
kyläyhdistyksen sihteeri. Jo vuon-
na 2010 alueen 25 maaomistajas-
ta 24 allekirjoitti vetoomuksen, 
jossa ilmoitti vastustavansa han-
ketta.

Lappalaisen mukaan asiois-
ta päättäneet kaupungin luotta-
mushenkilöt eivät ole välttämättä 

ymmärtäneet mikä on reitin ja 
uran ero.

–�Kun kaupunki rakentaa reitin, 
se maksaa rakentamisen ja ylläpi-
don, Lappalainen lisää. 

Kyläyhdistyksen saamien tieto-
jen mukaan Saimaan syväväylää 
suunnitellaan pidettäväksi avoin-
na entistä pidempään.

–�Jos kaupunki ohjaa kelkkailijat 
sulan reunalle, kaupungin mielestä 
sillä ei ole vastuuta, Lappalainen 
ihmettelee.

Lappalaisesta hanke ei myös-
kään istu nykyiseen keskusteluun 
ilmastonmuutoksesta ja ympäris-
töarvoista.

Yhtä tiukoilla linjoilla kulkevat toi-
sen murtolahtelaisen, Antti Aho-
sen ajatukset.

Hänen mielestään on kummal-
lista, että kaupungin rahaa polte-
taan, vaikka voi olla, että reittiä 
ei voi turvallisesti kulkea väylän 
takia.

–�Tämä on ihan farssi, mies 

täräyttää.
–�Ja maanomistajien aliarvioi-

mista.
Ahosta harmittaa erityisesti hait-

ta, joka voi tulla metsätalouden 
harjoittamiselle. Ja se, että Aho-
sen perhe on suunnitellut Juu-
rusveden rantaan omakotitaloa 
juuri niille tienoille, josta kelkat 
päristelisivät.

–�Kelkkareitti tulisi 50 metrin 
päähän talosta. Tätä ei ole miten-
kään huomioitu.

Ahosen vaimon kotitilalla reitin 
alle olisi jäämässä kuusen taimik-
koa, jonka eteen on tehty paljon 
työtä. Sekin harmittaa.

Suunnitelmakartassa Juurusve-
den rantaan virallisen moottori-
kelkkareitin päätepisteeseen on 
piirretty katkoviivalla epäviralli-
nen jääyhteys Toivalan suuntaan. 

–�Moottorikelkalla ajetaan jäällä 
jokamiehen oikeudella aina omal-
la vastuulla, kaupungin ympäris-
tötarkastaja Pirkko Nevalainen 
perustelee yleistä käytäntöä tal-
visilla jäillä.

Kaupungin metsänhoitaja Sep-
po Jauhiainen puolestaan koros-
taa, että sydäntalven kuukausina 
syväväylä on ollut kiinni. 

Reittien 
ympärillä 
tehty töitä 
pitkään

Ansa Heinonen

Seutukunnallisten virallisten 
moottorikelkkareittien raken-
taminen Pohjois-Savossa on 
ollut tahmeaa puuhaa. Toi-
saalta niitä  pidetään tärkeänä 
matkailulle. 

Reittien suunnittelu alkoi 
jo yli kymmenen vuotta sit-
ten. Pohjois-Savon elinkeino- ja 
ympäristökeskus luopui veto-
vastuusta vuonna 2010. 

Reittien virallistaminen Kuo-
piossa ja Koillis-Savon kunnis-
sa jatkui MOVIRA-hankkeessa 
2012–2014, jolloin rahaa oli käy-
tössä 1,8 miljoonaa euroa. 

Kuopion kaupungilla reitti-
asioita käsiteltiin aluksi hyvin-
vointilautakunnassa, mutta 
nykyisin ympäristö- ja raken-
nuslautakunnassa.

Jupakointi reittien ympäril-
lä on joissain kohteissa jatkunut 
korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen saakka.

–�Tahkon suunnassa Anna-
marintie–Rahasjoki -osuus kävi 
korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa saakka, Kuopion kau-
pungin metsänhoitaja Seppo 
Jauhiainen kertoo.

Siellä kolme kilometriä pitää 
suunnitella uudestaan metson 
soidinalueen takia.

Pohjois-Savossa on Trafi n tilas-
ton mukaan noin 10�500 rekis-
teröityä moottorikelkkaa, joista 
Kuopiossa noin 3�700.

Pohjois-Savon Moottorikelk-
kailijat ry:n puheenjohtaja Mika 
Karhunen näkee tärkeänä, että 
reittejä saataisiin virallistettua, 
mutta ymmärtää toisaalta sen, 
että maanomistajat voivat olla 
niitä vastaan.

Yhtenäiset reitit palvelisivat 
hänen mielestään myös matkai-
lua entistä paremmin ja voisivat 
houkutella turisteja Tahkolle.

Yhdistyksessä on 60–70 jäsen-
tä. Se on raivannut talkoil-
la moottorikelkkauria, kun 
maanomistajan kanssa on teh-
ty sopimus.

–�Iso ongelma on se, että suu-
rin osa urista on määräaikaisilla 
sopimuksilla. Tietysti harmit-
taa, jos vaikka maanomistaja 
vaihtuu ja reitti sitten mene-
tetään, kun työtä on tehty sen 
eteen.

Talvella jäsenet ajavat paitsi 
urilla yksityisten ja kaupungin 
mailla, myös jäällä.

–�Syväväylät ovat olleet iät ja 
ajat. Niitä on varottava. Tiedo-
tamme niistä jäsenistölle, sillä 
riskin paikat ovat olemassa.


