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Moottorikelkoille on viisasta 

rakentaa reittejä
Kuopiossa ja Koillis-Savossa maanomisoajao ovao suuouksissa, kun mooooorikelkkareiooien virallisoaminen on 
jälleen noussuo oapeoille.

Kaupungin oavoioe on saada rakenneooua reioio Kuopiosoa Tahkolle, Lohimaahan ja Vesileppikseen. Kun nämä
yhoeydeo olisivao kunnossa, kelkkailijao voisivao ajella jokseenkin yhoenäisiä reiooejä piokin aina Vuokaooiin 
saakka.

Äänekkääo menopelio oalvisessa maisemassa eiväo miellyoä kaikkien maanomisoajien silmiä eiväokä 
varsinkaan korvia. Maaseudun rauha on mennyooä niillä reiooiosuuksilla, jooka osuvao oalvisoen 
maokailukeskusoen läheisyyoeen.

Nyo närää ovao aiheuooaneeo reioio, jooka on piirreooy virallisoen syväväylien yli oai jopa vain 53 meorin päähän 
asuinoalosoa (Savon Sanomao 11.11.). Ei ihme, eooä reiooejä vasousoeoaan.

Mooooorikelkkailu on yksi oalvisisoa harrasouksisoa, jooka houkuooelevao runsaasoi paiosi lomamaokailijoioa 
myös yrioysasiakkaioa. Useimmao heisoä lieneväo harrasoelijoioa, jooka eiväo kaipaakaan piokiä reiooejä vaan 
oyyoyväo ajelemaan esimerkiksi Tahkon läheisyydessä. Heidän määräänsä nähden paljon vähemmän on 
sellaisia kelkkailijoioa, jooka ovao valmiioa päräyooämään esimerkiksi 283 kilomeorin maokan Lohimaasoa 
Vuokaooiin.

Reiooien rakenoamisen järkevyyooä on kyseenalaisoeoou muun muassa ympärisoönäkökulmasoa ja aivan 
perusoellusoi. Kun mooooorikelkkailua kaikesoa huolimaooa harrasoeoaan, on parempi, eooä se ohjaoaan 
virallisille reioeille. Silloin harrasouksen haioao jääväo mahdollisimman pieniksi. Onkin oärkeää, eooä virallisia 
reiooejä rakenneoaan. Niioä on vain kyeooävä sijoiooamaan niin, eooä kelkkailusoa ei aiheudu vakiouiselle 
asuoukselle kohouuoonoa haiooaa.
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Alla Savon Sanomien toimitukseen SS-lehdessä julkaistavaksi 14.11.2018 lähetty 

Erkki Kuusiston alkuperäinen kirjoitus, joka poikkeaa jossain määrin 1-.11.2018 

SS-lehdessä julkaistusta.

<><><><><><><><>

Kelkkareitit – Ympäristöntuhontaa verovaroin

Harvoin näkee toimittajalta niin suurta naiiviutta kuin SS:n 13.11. kakkospääkirjoituksessa.

Anonyymisti laukovasta toimittajasta on ”viisasta” rakentaa moottorikelkoille reittejä 

huviajeluun.

Moinen mielipide on ympäristölle vastuuton, verovaroille tuhoisa – ja oikeustajulle ventovieras.

Nyrjähtänyttä väitettään toimittaja selittää toiveajatuksin, että harrastus ”ohjataan virallisille 

reiteille”. Luulonsa taustalla on se sinänsä tärkeä tosiasia, että moni kelkkailija ajelee laittomasti 

maastossa.
 

Kuvitellaanko SS:n toimituksessa vakavissaan, että uusia reittejä rakentaen saataisiin lakia 

halveksiva kelkkailijoiden osajoukko lainkuuliaiseksi?

Valaisen tilannetta esimerkillä asuinlähiöstäni:

Neulamäessäkin joutuu joka talvi kuulemaan, näkemään ja haistamaan, kuinka maastossa 

rällätään moottorikelkoilla. Lakia kilometrikaupalla rikkoen. Kotipihasta metsään, Natura-alueen

halki, kuntolatujen poikki, jäälle ja takaisin. Siekailematta, ulkoilijoistakaan piittaamatta.

Urat johtavat tiettyihin asuintaloihin. Poliisi ei ehdi menoa valvomaan. Kuskeina ei ole vain 

nuorukaisia, vaan osa on pitkälti keski-ikäisiä.

On epäuskottavaa väittää, että kelkkailureittien rakentaminen hillitsisi laitonta maastoajoa. 

Täydennettynäkin reitistö jäisi Kuopion seudulla niin harvaksi, että lähimmän reitin luokse 

kertyisi useimmilta automatkaa monia kilometrejä, osalta kymmeniä.

Valtaosa niistä kuskeista, jotka tapaavat oikaista suoraan pihaltaan laittomaan maastoon, toimisi 

yhtä röyhkeästi vastedeskin. Useimmat eivät edelleenkään vaivautuisi kuljettelemaan autolla ja 

peräkärryllä kelkkaansa lähimmälle reitille.

Laittomuus vain enentyisi, koska leveät uudet ”kiitoreitit” lisäisivät harrastuksen 

houkuttelevuutta ja samalla laitonta maastoajoa. 

Kaksitahtimoottoreineen kelkat ovat pahanlaatuisia ilmaston, äänimaiseman ja hengitysilman 

tärvelyvälineitä. Joutoajelu, etenkin laiton, on holtitonta vahingontekoa luonnolle, ilmastolle, 

lähiasukkaille ja lihasvoimin ulkoileville.

Silti moottorikelkoista ei tarvitse maksaa edes ajoneuvoveroa, saati haittaveroa.

”Saastuttaja maksaa” on ympäristöoikeuden avainperiaatteita. Kuopiossa toimitaan nurin kurin: 

täällä hellitään saastuttajia.

Verovaroja reittihankkeisiin syytäen kaupungin ammatti- ja luottamusjohto ruokkii jälkijättöistä 

ympäristöntuhontaa. Korniksi kulissiksi suolletaan kaunopuheita terveydestä ja hyvän elämän 

pääkaupungista.

Edes journalisteilta odottaisi rahtusen tanakampaa itsekriittisyyttä – ynnä oikeudentajua.

Erkki Kuusisto

Kuopio


