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HANKESUUNNITELMA

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lomake 3306B

1.1 Hakijan nimi

1.2 Y-tunnus/ yhdistyksen rekisteröintinumero

Sotkamon kunta

0189766-5

1.3 Hankkeen nimi

1.4 Hankkeen numero

KAMORE-KAINUUN MOOTTORIKELKKAREITIT
KUNTOON

1. HAKIJA
Sotkamon kunta
Markkinatie 1
88600 Sotkamo

2. HANKKEEN TARVE JA TAUSTA

KAMORE-KAINUUN KELKKAREITIT KUNTOON
Kainuun alueen kelkkareitit ja –urat ovat osittain erittäin huonossa kunnossa. Osin reitit ovat villiintyneet myös
sopimuksettomille alueilla, joita ei enää kukaan hallitse. Reitti- ja uraopasteet ovat lahonneet ja kaatuneet.
Liian moni linjaus menee vesistöjen halki tai –pitkin, joka on vaarallista ja lisäksi lyhentää kelkkailukautta
merkittävästi. Siltoja puuttuu ojista, puut ja vesakot kasvaneet suuriksi, joten kunnossapito on ongelmallista.
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa nykyisten moottorikelkkaurien korjaamista sekä uusien reittien rakentamista
Kainuun kuntien alueella. Vesistöreitit pyritään minimoimaan, jolloin myös uusia linjauksia on tehtävä.
Hankkeen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä myös Metsähallituksen kanssa, jonka mailla kulkee paljon reittejä
muutamien kuntien (4) alueella.
Hankkeen peruskartoitus- ja selvitystyö on tehty vuosien 2017-2018 aikana. Perusselvityksessä on käyty läpi
Kainuun kuntien ja kaupunkien halukkuus lähteä mukaan uudistamaan ja korjaamaan nykyinen
moottorikelkkaurasto. Kaikki Kainuun kaupungit ja kunnat ovat sitoutuneet hankkeeseen. Perusselvitystyötä on
yhteisellä päätöksellä hallinnoinut Sotkamon kunta. Perusselvityksen kustannukset ovat olleet noin 19 000
euroa, josta Kajaani ja Sotkamo ovat maksaneet 2/3 osaa ja loppuosa on jaettu muiden kuntien kesken.
Hankerahoitukseen on ko. kustannuksista laitettu sisälle 3 600 euroa, joka on jouduttu maksamaan lisäselvitysten
tekemisestä ja koordinoinnista hankehakemuksen sisään jättämisen jälkeen.
Hanke sisältää koko Kainuun yhteisiä reitti- ja uraverkoston kehittämis-, korjaamis- ja rakentamistoimia.
Hankkeessa määritetyt toimenpiteet tehdään kuntakohtaisina työosuuksina, jolloin myös kustannukset
jakaantuvat eri kuntiin ja kaupunkeihin erisuuruisina maksuosuuksina.
Mikäli rahoitus hankkeeseen saadaan, ohjausryhmä ohjeistaa kuntakohtaisten töiden jakoa ja
kustannusjakaumaa eri osapuolien välillä.
Moottorikelkkaurat virallistetaan maaomistajien kanssa tehdyillä sopimuksilla ja tarpeen mukaan reitit
virallistetaan maastoliikennelain mukaisella menettelyllä reittitoimituksen kautta, jossa reitti merkitään
rasitteeksi kiinteistörekisteriin. Tämä tarkoittaa sitä, että toimituksessa reitin talviaikainen käyttöoikeus siirtyy
reitin pitäjälle (kunnalle/kaupungille). Reittitoimituksella varmistetaan reitin pysyvyys myös mahdollisten
maanomistajavaihdoksien jälkeen.
Kunnat ja Metsähallitus vakuuttavat (liitteenä), että reitti- ja urasopimukset on tehty ja samalla
kunnat sitoutuvat sopimaan ja tekemään muutokset verkostoon 5 vuotta hankkeen päättymisen
jälkeen, mikäli sopimusasioissa tulee muutoksia esimerkiksi uuden maanomistajan taholta.
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Reitistön virallistamisella vähennetään moottorikelkkailusta aiheutuvia haittoja. Virallistamisen myötä reittien
taso nousee, jolloin ajaminen keskittyy aikaisempaa paremmin juuri siihen tarkoitukseen perustetuille reiteille.
Moottorikelkkailun valvonta on helpompaa virallisilla ja tarkoituksenmukaisesti merkityillä ja opastetuilla
reiteillä.
Reittien virallistamisessa reittitoimituksella on myös ongelmia, koska osa maaomistajista ei katso suopeasti
asiaa ja reittihinnat voisi kohota korkeiksi pakkotoimin toimituksen kautta. Reittien ylläpidossa voisi tulla
ongelmia, koska silloin niillä voi liikkua kuka tahansa ilman lupia. Reittiä verrataan lain puitteissa yksityistiehen.
Hankkeessa selvitetään ja toteutetaan myös sähköiset kartta-aineistot mobilekäyttäjille. Lisäksi tutkitaan ja
toteutetaan reittimaksujen (virallisella moottorikelkkailu-urilla) maksamismahdollisuus puhelimen kautta, josta
maksut jyvitetään kunnille tai mahdolliselle ylläpitokumppanille tai yhteistyöelimelle. Reittien ja urien
kehittäminen helpottaa ylläpitoa ja tukee alueella toimivien moottorikelkkailuun liittyvien yrityksien toimintaa.
Pääosa reitistöstä on jo käytössä moottorikelkkaurina. Reittejä joudutaan kuitenkin osittain linjaamaan
uudelleen. Tällaisia kohtia voivat olla mm. luonnonsuojelullisesti tärkeät alueet, liian lähellä sijaitseva asutus
ja teiden ylityskohdat. Lisäksi vesistöjen ja peltojen osuutta reitistöstä pyritään vähentämään ja reittien
leveydeksi muutetaan kuusi metriä. Nämä muutokset parantavat reitistön turvallisuutta, pidentävät
moottorikelkkailukauden pituutta ja helpottavat kunnossapitoa. Reittipohja tasataan kaivinkoneella ja
tarvittaessa ojiin sekä muihin vesistön kohtiin laitetaan rumpu tai silta.
Suunnitelman mukaiset reitit ja urat yhdistäisivät Kainuun reitit maakuntaa ympäröivien alueiden reitteihin.
Edellä mainittujen reittien perustamisella pystyttäisiin liittämään pääosa alueella toimivista moottorikelkkailuun
tukeutuvista yrityksistä reitistöön ja luotua reittiyhteydet kuntakeskusten välille. Myös tankkaus, majoitus ja muut
palvelut huomioidaan suunnittelussa.
Osissa kuntia Metsähallitus on merkittävä reittien hallinnoija, joten tiivis yhteistyö Metsähallituksen kanssa on
tärkeää.
Jo suunnitteluvaiheessa on Metsähallitus huomioinut mahdolliset suojelualueet nyt ja tulevaisuudessa. Ko. asiat
ovat menneet myös Kainuun Liitolle tiedoksi.
Uusille ura-/reittiosuuksille tehdään luontoselvitys Ely-keskukselta saadulla ohjeistuksella, jotta suunnittelussa
voidaan huomioida erilaiset luontoarvot. Luontoselvitys valmistuu kesän 2019 alkupuoliskolla.
Luontoselvitysasiat on kilpailutettu.

3. HANKKEEN TAVOITTEET
Hankkeen tavoitteet ja tulosten seuranta

Tavoitteet
Hankkeessa virallistetaan maanomistajasopimuksin alueen noin 900 km moottorikelkkauria. Virallistamiset
toteutetaan laatimalla moottorikelkkareiteistä reittisuunnitelmat, jotka kunnissa vahvistetaan viralliseksi
moottorikelkkareitiksi tai –uriksi (sopimuksin maanomistajan kanssa). Lisäksi hankkeen yhteydessä
suunniteltava moottorikelkkailun pääväylästö tullaan osoittamaan parhaillaan tarkistettavana olevassa
Kainuun maakuntakaavassa 2020.
Hankkeessa on tavoitteena rakentaa uusia ja korjata vanhoja linjauksia Kainuun alueelle noin 900 kilometriä.
Uutta urastoa on noin 100 km.
Rakentaminen sisältää ainespuunpoiston, vesakon raivauksen, tasauksen kaivinkoneella, siltojen
rakentamisen, rumpujen asentamisen, tarvittavan opastuksen sekä liikennemerkkien asentamisen. Lisäksi
rakennetaan tienylityksiin odotustasanteet ja varmistetaan sähkölinjojen turvallisuus.
Matkailuun liittyvät tavoitteet
Kainuu on ihanteellista kelkkailualuetta. Hankkeen toimilla lisätään merkittävästi halua ja mielenkiintoa myös
muulta, kuin Kainuusta, tulla kelkkailemaan Kainuuseen. Kelkkailijat jättävät Kainuuseen merkittävän
taloudellisen rahamäärän, kun olosuhteet ovat kunnossa. Vapaakelkkailualueet ja niiden saavutettavuus
kiinnostaa laajaa asiakaskuntaa (vapaakelkkailualueet Kuhmossa, Puolangalla ja tulossa Kajaaniin).
Matkailullinen näkökulma on tärkeä, jolloin huomioidaan palvelujen saatavuus; majoitus, polttoainetankkaus,
kauppa ja safariyrittäjien palvelut.
Hankkeessa tulee selvittää myös ura- ja reittilupajärjestelmät, jotka tänä päivänä ovat hankalia. Hankkeen
aikana pyritään saamaan aikaan yhteinen sähköinen maksujärjestelmä (kännykkämaksulupa, kuten kalastus).
Paperikarttojen lisäksi kartat on jatkossa ajantasaisena myös netissä. Omaa sähköistä reittikarttajärjestelmää ei
kannattane luoda, koska netissä toimii jo www.kelkkareitit.fi –sivusto, jonne kartat voi päivittää.
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Ympärivuotinen käyttö huomioitava
Hankkeen reittilinjauksissa huomioidaan myös ympärivuotinen virkistys- ja retkeilykäyttö. Osa reiteistä
soveltuu mönkijäkäyttöön, maastopyöräilyyn, patikointiin ja muuhun retkiliikkumiseen. Ympärivuotinen käyttö
on hankkeessa linjattu tärkeäksi arvoksi, joka tulee huomioida osana reittisuunnitelmia ja hanketyötä.
Kunnossapito
Kun reitit valmistuvat käyttöön, on kunnossapito tärkeää. Hankkeen aikana pyritään selvittämään yhteistä
järjestelmää kuntien kesken, joilla pääreitit pidetään hyvässä kunnossa kelkkailijoille ja muille käyttäjille.
Reitti- ja turvallisuusopasteet
Hanketöinä päivitetään maastossa reittiohjauskyltit ja liikennemerkit. Osin reittiopastus on kunnossa, jotka nekin
tulee tarkistaa ja tarvittaessa korjata.
Turvallisuus maastoliikkumisessa on myös tärkeä näkökulma, joka tarkoittaa kiintopisteitä maanteiden varsille
pelastuslaitoksen noutoliikenteelle. Koordinaatiopistetaulut kohteissa ovat nykypäivänä tärkeitä asioita
paikannuksessa.
Seurantaryhmä
Kuntien kesken muodostetaan seurantatyöryhmä, jonka tehtävänä on seurata uusittujen reittien vaikutuksia.
Tällaisia asioita ovat käyttäjämäärien seuranta (Kainuu ja muut käyttäjät), reittiturvallisuus, kunnossapito ja
palvelujen lisääntynyt käyttö. Lupamyynnin kehitys on myös tärkeä seuranta-asia.
Käyttäjien mielipiteitä voidaan tutkia myös kyselyillä ja kokemuskartoituksilla. Matkailun ja kaupan alalta
saadaan tietoa liikevaihdon kasvusta.
Myös netin kautta tehdään kyselyjä ja kehittämiskartoituksia.
KAMORE –hanke perustuu ja tukee Maaseuturahaston Kainuun luontomatkailun kehittämisstrategiaa.

4. HANKKEEN TOIMENPITEET JA TOTEUTUSTAPA SEKÄ RISKIT TOTEUTUKSESSA
Konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi
Kaikissa Kainuun kunnissa on käyty syksyn 2018-2019 aikana reitti- ja uratyöt läpi, joista on kuntakohtaiset
erittelyt hankkeen liitteenä. Kuntien työ ja tarvikehinnoissa on jonkin verran eroja, koska jokaisella kunnalla on
omat puitesopimukset erilaisista töistä jo kilpailutettu muihin kunnan työtarpeisiin.
Rakentamiskustannuksia on tarkennettu kuntakohtaisesti 31.5.2019 jätettävään lisäselvitykseen.
Rakennustoimenpiteet on tarkoitus aloittaa alkukesän 2019 aikana. Työt ja toimenpiteet tulee saattaa valmiiksi
vuoden 2020 mennessä. Töitä on mahdollista jatkaa vielä 2021 puolelle tarvittaessa. Kuntakohtaisia eroja on
rakentamisaikatauluissa.
Osa töistä on kilpailutettava ennen hankintapäätöksiä (ohjausryhmä valvoo). Kunnilla on yleensä kilpailutettu
konetyöt jo muutoinkin. Ohjausryhmä käsittelee ja päättää kilpailutusasiat kokouksissaan.
Lisäksi kunnittain voidaan osa töistä mahdollisesti teettää kelkkakerhojen talkootyönä (talkootyöosuutta ei ole
merkitty hankekustannuksiin, ei tuloihin, eikä menoihin).
Hankkeessa toteutettavat konkreettiset toimet:
- Hankevetäjän palkkaaminen (osa-aikainen) tai alihankintaostona.
- Työsuunnitelmien tarkentaminen, tekeminen ja aikatauluttaminen (2019-2020)
- Ohjausryhmä on nimetty, yksi edustaja/kunta, Metsähallituksen- ja Kainuun liiton edustajat + hankevetäjä
- Kuntakohtaisten vastuuhenkilöiden kartoitus ja nimeäminen (hankevetäjän töitä)
- Rakentamissuunnittelu (karttatyöt, maastotutkimukset ja reitti-/uralinjauksen tarkistukset). Osa tehty 2018.
- Luontoselvitys uusille ura- tai reittilinjauksille. Tekijä valittu kilpailutuksen kautta.
- Luontoselvityksen tekijöille suunnitellut reitit merkittävä maastoon kuntakohtaisesti (kesäkuussa 2019)
- Kartat, joissa linjataan kuntien alueella olevat pääreitit, linjaukset ja työkohteet erittelyin
- Maanomistus-sopimukset (kuntavakuutus asiasta kaikista kunnista ja Metsähallitukselta)
- Maastotyöt (puiden kaato ja raivaus, maa-ainekset, konetyöt)
- Siltatyöt ojiin ja kosteikkojen vahvistaminen
- Levähdyspaikkaohjaukset (pääosin kyltitystä, infoa)
- Majoituspaikkaohjaukset, tankkausreitit ja muut palvelupisteet huomioiva reititys
- Kyltit, infotaulut ja viralliset liikennemerkit maastoon ja tärkeisiin kohteisiin (ohjasryhmä päättää valinnat)
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- Infokarttojen suunnittelu (kilpailutetaan ja ohjausryhmä valitsee ja päättää ko. asiat)
- Esitesuunnittelu (kilpailutetaan ja ohjausryhmä valitsee ja päättää ko. asiat)
- Muut työt (kilpailutetaan ja ohjausryhmä valitsee ja päättää ko. asiat)
Aikataulu
Hankkeen kokonaisaikataulu on 1.6.2019- 31.12.2020 (tarvittaessa töitä voi tehdä 2021 puolelle saakka)
Organisaatio ja yhteistyötahot
Hankkeen vastuutaho ja hallinnoija on Sotkamon kunta.
Hankkeeseen palkataan tai ostetaan alihankintana osa-aikainen hankevetäjä.
Hankkeella on ohjausryhmä (jokaisesta kunnasta yksi, Kainuun Liitosta yksi ja Metsähallituksesta kaksi
edustajaa)
Jokaisesta kunnasta nimetään yhteys- ja vastuuhenkilö hankeasioiden eteenpäin vientiin kunnittain.
Hankkeen budjetti ja rahoitussuunnitelma
KUSTANNUKSET (Tarkemmat kustannukset kunnittain (erittelyt) ja yhteenvedot liitteenä, Exceltaulukoina). Tarkennukset tehty 31.5.2019.

KUSTANNUKSET
Hankkeen täydennys, hallinto ja yhteiset kustannukset:
Esiselvitys. Työt hakemuksen jättämisen jälkeen
3 600,Hankkeen hallinto, Sotkamon kunta
89 940,Hankkeen yhteiset hankinnat ja kustannukset
56 994,YHTEENSÄ HALLINTO JA YHTEISET KUSTANNUKSET

150 534,-

Kuntakohtaiset hanketyöt:
Sotkamo
Kajaani
Kuhmo
Suomussalmi
Hyrynsalmi
Ristijärvi
Paltamo
Puolanka
YHTEENSÄ REITTI- JA URATYÖT KAINUU

831 269.-

246 719,81 932,62 261,100 839,102 577,73 000,82 955,80 986,-

981 803,-

HANKKEEN KOKONAISKUSTANNUKSET

HANKKEEN RAHOITUS
Hankerahoitus (70 %), Maaseuturahasto
Kuntarahoitus (30 %)
HANKEKEN KOKONAISRAHOITUS YHTEENSÄ

687 262,10
294 540,90

981 803,-

Riskit
Hanke ei sisällä olennaisia riskejä.
Maaomistus- ja kaava-asiat on selvitetty kuntakohtaisina töinä. Osaksi joudutaan tekemään uusia linjauksia
urille, jos maankäyttösopimuksia ei saada maanomistajan kanssa. Luontoselvityksen seurauksena voidaan
joutua vielä osaa suunniteltua uraa-/reittiä muuttamaan vähemmän luonto häiritseviin tai vahingoittaviin kohtiin.
Kajaanin ja Sotkamon nk. eteläpuolinen reitti tehdään omana toimena ja hankkeena, koska ko. alueella
maaomistusolosuhteiden takia oletettua reititystä joudutaan tarkistamaan ja muuttamaan.
Kuntakohtaisten töiden edistyminen ja valvonta on tehtävä kunnittain, joten kuntien rooli hankkeessa korostuu
töiden etenemisen ja lopputuloksen suhteen.
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Kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen
Rakentamisessa ja tarvikevalinnoissa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet.
Luontoarvoja kunnioitetaan ja vaalitaan mahdollisimman paljon kaikilta osin reitti- ja uralinjauksissa.

5. YHTEYS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAAN SEKÄ
ALUEELLISEEN OHJELMAAN TAI PAIKALLISEEN STRATEGIAAN. MITEN AIEMMAT
HANKKEET ON HUOMIOITU?
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteiden huomioiminen
Moottorikelkkareittien/-urien rakentaminen ja kunnostaminen investointina toimenpiteestä M 07 ja
alatoimenpiteestä 7.5. Investoinnit vapaa-ajan infrastruktuurin parantamiseen, matkailuneuvontaan ja
pienimuotoiseen matkailuinfrastruktuuriin.
Kamore-hanke perustuu Maaseuturahaston Kainuun luontomatkailun kehittämisstrategiaan.
Mottorikelkkareittejä ja –uria on kunnostettu aktiivisesti Kainuun ympäristöalueilla ja Kainuu on jäämässä
kilpailussa jälkeen, jos olosuhteita ei kehitetä nopeasti.
Kamore-hanke on koko Kainuun hanke, jossa ovat kaikki kunnat ja kaupungit mukana. Tämä on todiste
yhteistyöstä, jota ollaan rakentamassa myös luontomatkailussa Kainuussa. Kainuun kunnat ovat tässä taho,
jonka kautta yhteistyö voidaan tuoda konkreettiselle tasolle.
Moottorikelkkailun tärkein kilpailuvaltti on olosuhdekehittäminen. Jos reitit ja urat ovat huonossa kunnossa,
reittimerkinnät vanhentuneet ja hävinneet, ei kelkkailija osaa suunnistaa päämäärään. Reittien ja urien varsilla
olevat palvelujen tarjoajat voivat tehdä taloudellista tulosta vasta, kun kelkkailija on pihalla saakka ostoksilla.
Kehittämis-strategia (maaseuturahasto, Kainuu):
Kehittämisstrategiana on tunnistaa avainyritykset, aktivoida yritysklusterin yhteistyö, toteuttaa yritysten
tarpeista lähteviä kehittämishankkeita, joita yritykset ovat itse suunnittelemassa ja toteuttamassa, panostaa
tuotteistamiseen ja laatuun, tuotteistettujen ja laadukkaiden palveluiden myyntiin ja markkinointiin sekä hakea
alalle uusia yrittäjiä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.
Tavoitteet:
Tavoitteena on monipuolisesti kehittyvä ja korkeatasoinen luontomatkailun palvelurakenne, joka liittyy
saumattomasti koko Kainuun matkailurakenteisiin ja jota voidaan hyödyntää myös kainuulaisten toimesta.
Kamore-hanke on osa Kainuun luontomatkailun kehittämistä, luontomatkailuelinkeinon odotetaan kasvattavan
liikevaihtonsa kolminkertaiseksi vuodesta 2014 vuoteen 2020 mennessä. Suurimmat vaikutukset hankkeesta
saadaan vasta vuoden 2020 jälkeen, kun markkinoinnilla saavutetaan tietoisuus Kainuun
moottorikelkkareiteistä ja –urista.
Luontomatkailun ja laajemmin koko Kainuun matkailun kasvu lisää monenlaista yritystoimintaa ja yritysten
liikevaihtoa sekä luo uusia työpaikkoja.
Kehittämislinjaukset (maaseuturahasto, Kainuu):
a) Markkinoiden kasvattaminen Kainuun matkailutarjonnasta muodostuu positiivinen ja tunnettu mielikuva
kotimaassa, Venäjällä ja muilla valituilla ulkomaisilla markkinoilla, valikoiduissa asiakasryhmissä.
Viestintään ja markkinointiin haetaan yhteistyötä vähittäiskaupan ja muiden alojen sekä maakunnan
naapurialueiden yritysten kanssa. Liiketoimintakumppaneita haetaan aktiivisesti matkanjärjestäjistä
kotimaasta, Venäjältä, Euroopasta, Japanista ja Kiinasta. Omatoimimatkailijat tavoitetaan median ja
sosiaalisen median avulla. Markkinointiyhteistyö ja Kainuu-kuvan vahvistaminen rakennetaan myös osaksi
matkailun kehittämistä.
b) Tuotteiden uudistaminen
Luontomatkailutuotteiden kaikkia eri elementtejä kehitetään jatkuvasti matkailun kiinnostavuuden ja
haluttavuuden edelleen lisäämiseksi ja uusien asiakasryhmien löytämiseksi. Monenlaisten Niche asiakasryhmien sekä Venäjältä, muualta Euroopasta ja Aasiasta haluttavien asiakkaiden hyvä palvelu vaatii
paljon uutta oppimista, investointeja ja sisällöllistä kehittämistä, onpa kysymys majapaikoista, ruuasta,
ohjelmapalveluista, opastuksesta, sisäisistä kuljetuksista jne. Kainuulaisten urheilu-, mittaus- ja peliosaamista
voidaan hyödyntää matkailua kehitettäessä.
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c) Kainuulaisten vieraanvaraisuus ja yhteispeli
Kainuussa vieraaseen suhtaudutaan tavallisesti arvostaen, uteliaan kiinnostuneesti ja avuliaasti. Team Kainuu
henkeä kasvatetaan tietoisesti kasvun voimaksi. Yhteisesti pystymme tarjoamaan riittävän monipuolisen
tuotteiston mm. ulkomaisten matkanjärjestäjien ryhmämatkatuotantoa varten tai Suomen matkailuteemojen
tarjottimelle
d) Matkailun kasvun edellytyksiä on parannettava
Kainuussa Yhteyksien parantaminen, liikenneväylien kunto, uudet kansallispuistot, matkailuviestintä ja
yhteismarkkinointi maakuntarajat ylittävillä ja koko Suomen ja MEK -yhteistyökampanjoilla sekä alan
investointirahoituksen, koulutuksen ja tutkimustiedon saatavuus ovat Kainuussa keskeisinä kehittämiskohteina
oman toiminnan kautta ja edunvalvonnan kohteena yhdessä muiden matkailumaakuntien kanssa.
Aiemmin toteutettujen hankkeiden huomioiminen
Aikaisemmin ei saatu maaseuturahaston hanketukea näin laajana (koko Kainuu mukana) kokonaisuutena ko.
asioihin.

6. TOIMINTA-ALUE, KOHDERYHMÄ, HYÖDYNSAAJAT SEKÄ AIKATAULU
Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä
Talvi: Moottorikelkkailevat matkailijat ja –harrastajat Kainuussa, muualla suomessa ja ulkomailla.
Kesä: Mönkijä, maastopyöräily ja retkeilyharrastajat.
Kainuulaiset moottorikelkkakerhot ja safari- ja muut matkailuyrittäjät.
Matkailijat ympäri maailmaa.
Kohderyhmien valintaperusteet ja hankkeen tiedotus
Kohderyhmävalinta perustuu Kainuun kuntien yhteiseen esiselvitykseen vuosian 2017-2018.
Pöytäkirjat kokoontumisista on tarvittaessa saatavissa.
Liitteenä viimeisin, huhtikuussa 2019 pidetyn kokouksen yhteenvetopöytäkirja.
Tärkeä valintaperuste on moottorikelkkailun, mönkijäretkeilyn ja maastopyöräilyn lisääntyminen.
Luontoliikkuminen on yleisellä tasolla lisääntynyt muutoinkin.
Kainuu soveltuu erittäin hyvin ko. kohderyhmille mielenkiintoisena kohteena keskellä varamaisemia ja
metsäsuomea.
Hankkeesta tiedotetaan Sotkamon kunnan toimesta nettisivuilla ja Sosiaalisessa mediassa. Muut
mukanaolevat kunnat sitoutuvat tekemään omaa tiedottamistaan hankkeesta omilla kanavillaan ja
tilaisuuksissa.
Hankkeen aikana tehdään lehdistötiedotteita kiinnostuksen herättämiseksi palveluja kohtaan Kainuussa.
Muut tahot, joille hanke kohdistuu
Matkailualan yrittäjät koko Kainuussa.
Tapahtumajärjestäjät (voivat liittyä muuhunkin, kuin moottorikelkkailuun, lisäpalvelu).
Paikalliset luontoliikkujat ja retkeilijät.

7. MITEN HANKKEEN TOTEUTUMISTA ARVIOIDAAN?
Hankkeen toteutumista ja etenemistä arvioidaan ohjausryhmän kokouksissa ja vuosittain Sotkamon kunnan
muiden mukanaolevien kuntien toimesta toimintakertomustasolla. Lisäksi perustetaan seurantaryhmä, joka
kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa.
Maaseutuviraston xx.5.2015 vahvistama lomake 3306B
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8. MITEN HANKKEESSA SYNTYVÄÄ TOIMINTAA JATKETAAN HANKKEEN
PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN?
Hankkeessa rakennettujen edellytysten paranemista jatketaan markkinoinnilla ja yleisellä tiedottamisella.
Hankkeessa tehdään esite, joka jää jatkomarkkinoinnin työ- ja tietovälineeksi.
Kartta-aineisto toteutetaan paperisena ja sähköisenä versiona.
Uudet urat ja reitit viedään kelkkareitit.fi –sivustoon.
Uudet urat ja reitit viedään Kainuun maakuntakaavaan yhteistyössä Kainuun Liiton kanssa.
Vahva tiedotuskanava tulee olemaan Sosiaalinen Media (omat Some-sivustot).

9. TIEDOTTAMINEN
Tiedotussuunnitelma. Tuloksista tiedottaminen hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen
Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen tehdään mediatiedotteet asiasta.
Hankkeen etenemisen myötä tehdään muitakin tiedotteita.
Tiedottamisessa käytetään kuntien eri tieto- ja markkinointikanavia.
Erittäin tärkeä kanava tulee olemaan omat some-sivustot.
Ohjausryhmä päättää, tehdäänkö erilliset omat nettisivut Kainuun moottorikelkkareiteistä

10. ALLEKIRJOITUS JA VAKUUTUS
Vakuutan selvityksessä antamani tiedot oikeiksi.
Paikka ja aika

Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Maaseutuviraston xx.5.2015 vahvistama lomake 3306B

KAMORE - Kainuun moottorikelkkareitit kuntoon -hanke - 2019-2020
KUSTANNUKSET JA RAHOITUS (korjaukset 31.5.2019)
Hallinnointi - yhteiset kustannukset - kuntakohtaiset kulut

HANKEKUSTANNUKSET 2019-2020
1. Selvityshankkeen kustannukset
1 Kajaani ja Sotkamo (70%)
2 Muut kunnat (30%)
3 Sotkamo (lisäselvi. 3 kk x 1800 e)
4 Täydennykset hankehakemukseen
YHTEENSÄ

Yhteensä
7 000,00 €
3 000,00 €
5 400,00 €
3 600,00 €
19 000,00 €

2 kk x 1800 e

2. Hankkeen hallinnointi - Sotkamo - 2019-2020
1 Hankevetäjä; Palkka- ja sivukulut 16 kk
2 Matkakulut (km-korvaukset ja pv.rahat)
3 Toimistokulut (tila, netti, puhelin)
4 Taloushallinto (alihankinta Sote)
5 Ohjausryhmän kulut (kahvit, tila ja km)
6 Kunnan sisäiset palkat ja sivukulut
YHTEENSÄ
HALLINNOINTI YHTEENSÄ

2019
30 720,00 €
1 350,00 €
1 100,00 €
1 800,00 €
2 200,00 €
7 800,00 €

3. Muut yhteiset kulut - 2019-2020
1 Karttatyöt. Sähköinen ja paperi (suun.)
2 Reittimaksujärjestelmä (netti ja puhelin)
3 Reittimerkit, uudet (yleiset)
4 Info- ja opastaulut (yleiset)
5 www.kelkkareitit.fi -työt
6 Luontoselvityskustannukset (tarjous)
7 Luontoselvitys muut kust. (varaus)
8 Muut kulut (varaus)
YHTEENSÄ
MUUT YHTEISET KULUT YHTEENSÄ

2019
3 600,00 €
3 000,00 €
8 125,00 €
5 500,00 €
1 100,00 €
6 944,00 €
3 000,00 €
1 200,00 €

2020
30 720,00 €
1 350,00 €
1 100,00 €
1 800,00 €
2 200,00 €
7 800,00 €

3 600,00 €
3 600,00 €

Yhteensä
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3 600,00 €
3 600,00 €

Yht.
61 440,00 €
2 700,00 €
2 200,00 €
3 600,00 €
4 400,00 €
15 600,00 €
89 940,00 €
89 940,00 €

2020
3 600,00 €
5 000,00 €
8 125,00 €
5 500,00 €
1 100,00 €
0,00 €
0,00 €
1 200,00 €

Yht.
7 200,00 €
8 000,00 €
16 250,00 €
11 000,00 €
2 200,00 €
6 944,00 €
3 000,00 €
2 400,00 €
56 994,00 €
56 994,00 €

YHTEISET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ (selv.hanke, hallin. ja muut yhteiset)

150 534,00 €

HANKEKUSTANNUKSET 2019 -2020 - KUNNITTAIN
4. Työkustannukset - Kainuun kunnat
2019
2020
1 Sotkamo
123 359,50 € 123 359,50 €
2 Kajaani
40 966,00 €
40 966,00 €
3 Hyrynsalmi
51 288,50 €
51 288,50 €
4 Paltamo
41 477,50 €
41 477,50 €
5 Puolanka
40 493,00 €
40 493,00 €
6 Ristijärvi
36 500,00 €
36 500,00 €
7 Suomussalmi
50 419,50 €
50 419,50 €
8 Kuhmo
31 130,50 €
31 130,50 €
YHTEENSÄ
Kainuun kunnat yhteensä (suunnitelmien mukaiset kulut)

Yht.
246 719,00 €
81 932,00 €
102 577,00 €
82 955,00 €
80 986,00 €
73 000,00 €
100 839,00 €
62 261,00 €
831 269,00 €
831 269,00 €

981 803,00 €

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ (hallinto+yhteiset kulut+kunnat)
RAHOITUS
5.
HANKERAHOITUS (Maaseuturahasto, 2019-2020) 70 %
6.

KUNTARAHOITUS (2019-2020) 30 %
Sotkamo
Kajaani
Hyrynsalmi
Paltamo

2019-2020 *
74 015,70 €
24 579,60 €
30 773,10 €
24 886,50 €

687 262,10 €
2020 **
5 645,03 €
5 645,03 €
5 645,03 €
5 645,03 €

2020 ***
79 660,73 €
30 224,63 €
36 418,13 €
30 531,53 €

Puolanka
Ristijärvi
Suomussalmi
Kuhmo
YHTEENSÄ

24 295,80 €
21 900,00 €
30 251,70 €
18 678,30 €
249 380,70 €

5 645,03 €
5 645,03 €
5 645,03 €
5 645,03 €
45 160,20 €

29 940,83 €
27 545,03 €
35 896,73 €
24 323,33 €
294 540,90 €

RAHOITUS YHTEENSÄ

294 540,90 €
981 803,00 €

Kuntarahoitus:
*) Hankken aloitusvaiheen sitoumukset 2019-2020
**) Yhteisten kustannuksien osuus jako kunnille. TA päätös viimeistään 2020 (on sitoumus)
HUOM! Kohta 3. Muut yhteiset kulut kuntaosuus riippuu tarpeen määrästä (ohjausryhmäpäät.)

LISÄTIETOA:
1. Selvityshankkeen kustannukset
Kohta 4. Kustannukset hakemuksen Hyrrään jättämisen jälkeen 2 kk x 1800 eur.
2. Hankkeen hallinnointi
* Hankevetäjä palkataan tai kilpailutetaan hankevetäjä (alihankinta); kk-palkka 3 000 euroa/kk + sivukulut
* Matkakulut ovat hankevetäjän matkakuluja (kuntakäynnit, työmaakäynnit ja kokoukset)
* Toimistokulut ovat tila, puhelin, netti ja kopiointikuluja Sotkamon kunnassa
* Taloushallintokulut koskevat Kainuun Soten kuluja (kunta käyttää ko. palvelua)
* Ohjausryhmän kulut ovat tilavuokria, laitevuokria. matkakuluja ja kahvitarjoiulua kokouksissa
* Kunnan sisäisiä palkkoja (tuntikirjanpidon mukaan) jyvitetään hankkeelle tehdystä työstä
3. Muut yhteiset kulut
Kaikki tämän kohdan vertailu tai kilpailutustustiedot käsitellään/päätetään ohjausryhmässä
* Karttojen suunnittelu (paperi/sähköinen). Hinnat selvitetään vertailemalla tai kilpailuttamalla.
* Reittimaksujärjestelmän selvitys hankkeessa. Alihankinta kilpailutetaan tai vertaillaan.
* Reittimerkkien määrä/kunta avoin. Pääosin nk. Yleisiä ohjaumerkkejä (ei ko. kunta hoida)
* Yleiset Info- ja ohjaustaulut, joita kunnat eivät tee. Alihankintakilpailutus ennen hankintaa.
* Kelkkareitit.fi on valmis portaali, jonne viedään valmiit kartat ja tiedot.
* Luontoselvityskustannukset uusilla uraosuuksilla (kilpailutettu)
* Luontoselvityksen muut kulut, maastomerkinnät, matkakulut, muut lisäkulut (varaus)
* Muut kulut ovat mm. rahteja, postimaksuja ja ennakoimattomia kuljetuskuluja
4. Työ- ja tarvikekustannukset kunnittain
Ohjausryhmä tarkentaa ja valvoo päätöksin kuntakohtaisia kuluja ja suunnitelmien toteutumista
* Kunnissa saadut tiedot ovat liitteenä hankerahoitushakemusessa (täydennetty 31.5.2019)
* Vuosisummat voivat muuttua kokonais-summien sisällä tehtyjen töiden muuttuessa
* Kunnissa on ko. asioista paras käsitys muiden ko. töiden hinnoittelussa
* Kunnissa on voimassa jo muutoinkin kilpailutettuna eri sopimuksin hinnat ko. töistä
5. Haettu rahoitus Maaseuturahastosta
* 687 262,10 euroa
* Summa kahdelle vuodelle, 2019 ja 2020
* Avustusprosentti 70 %
6. Kuntarahoitusosuudet
* Kaikki Kainuun kunnat ja kaupungit ovat sitoutuneet omarahoitukseen 2019-2020
* Rahoitusosuuksia kunnat täydentää vuoden 2020 TA:han (kuntasitoumukset täydennyksien liitteenä)
* Täydennykset saadaan vuoden 2020 TA:n laadinnan yhteydessä kunnista
* Sitoumukset ovat hakemuksen liitteenä jokaisen kunnan PDF-tiedostossa
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

KAJDno-2019-624
Kajaanin kaupungin sitoumus kelkkaurasopimusten tekemiseen ja ylläpitoon
Kajaanin kaupunki on mukana KAMORE-KAINUUN KELKKAREITIT KUNTOON -
hankkeessa, joka tähtää Kainuun kelkkareittien ja -urien kehittämiseen siten, että
reiteistä tehdään asianmukaiset sopimukset maanomistajien kanssa ja samalla
laitetaan kuntoon reitti- ja uraopasteet sekä reitteihin liittyvät rakenteet. Lisäksi
käyttöä ja kunnossapitoa haittaavat puut ja vesakko pyritään poistamaan reittien
varrelta ja reittejä kehitetään uusilla reittilinjauksilla siten, että vesistöreitit pyritään
minimoimaan ja uusilla linjauksilla pyritään rengasmaisiin reitteihin, jotka tukisivat
samalla myös muuta matkailu- ja virkistyskäyttöä.
Moottorikelkkaurat pyritään virallistamaan maaomistajien kanssa tehdyillä
sopimuksilla ja tarpeen mukaan reitit virallistetaan maastoliikennelain mukaisella
menettelyllä reittitoimituksen kautta, jossa reitti merkitään rasitteeksi
kiinteistörekisteriin. Tämä tarkoittaa sitä, että toimituksessa reitin talviaikainen
käyttöoikeus siirtyy reitin pitäjälle (kunnalle/kaupungille). Reittitoimituksella
varmistetaan reitin pysyvyys myös maanomistajavaihdoksien jälkeen.
Toimitusmenettelyn muita etuja ovat säästöt reitistön kunnossapidossa ja
rakentamisessa.
Reitistön virallistamisella vähennetään moottorikelkkailusta aiheutuvia haittoja.
Virallistamisen myötä reittien taso nousee, jolloin ajaminen keskittyy aikaisempaa
paremmin juuri siihen tarkoitukseen perustetuille reiteille. Moottorikelkkailun
valvonta on helpompaa virallisilla ja tarkoituksenmukaisesti merkityillä ja opastetuilla
reiteillä.
Hankkeeseen on haettu EU-rahoitusta Maaseuturahastolta. Hankkeen rahoittaja
edellyttää, että rahoitettavien reittien osalta on oltava vähintään viisi vuotta hankkeen
päättymisen jälkeen voimassa olevat maanomistajasopimukset. Mikäli sopimuksiin
tulee edellä mainittuna aikana muutoksia, tulee kunnan huolehtia korvaavien
yhteyksien tekemisestä ja sen edellyttämien sopimuksien sopimisesta maanomistajien
kanssa.
Kajaanin kaupunki ei ole vielä sopinut kaikkia reittien kehittämisessä tarvittavia
maaomistajasopimuksia, mutta sitoutuu sopimaan sopimukset vuoden 2019 loppuun
mennessä siten, että sopimukset ovat voimassa vähintään viisi vuotta hankkeen
päättymisen jälkeen. Hanke jatkuu Maaseuturahaston hankekauden päättymisen eli
vuoden 2020 yli vuoteen 2021. Kajaanin kaupungin on siten lisäksi sitouduttava
hankkeen kuntarahoitusosuuden maksamiseen vuoden 2021 loppuun saakka.
Päätöksen peruste
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Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52,
delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50
Päätös
Päätän, että Kajaanin kaupunki sitoutuu solmimaan KAMORE-hankkeen vaatimat
maanomistajasopimukset vuoden 2019 loppuun mennessä ja huolehtimaan
sopimusten mukaisten reittien rakentamisesta ja kunnossapidosta vähintään viiden
vuoden ajan hankkeen päättymisen jälkeen. Lisäksi kaupunki on sitoutunut hankkeen
kuntarahoitusosuuden maksamiseen kaupungin talousarvioesityksen mukaisesti
vuosina 2019 ja 2020.
Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214112 tai
sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi
Tiedoksi
Harri Helenius, Kari Heikkinen, Matti Nousiainen, Jussi Heikkinen
Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti
Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös on julkaistu Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 31.5.2019.

Otteen oikeaksi todistaa
Kajaanissa
29.05.2019

Jari Säkkinen
Kaupungingeodeetti
Tiedoksianto asianosaiselle
Sähköposti 29.5.2019.
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Oikaisuvaatimus
§2
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa
siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin
ympäristötekninen lautakunta.
Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
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Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero: 08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin
kaupungin kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.
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§ 103
Moottorikelkkareitit ja -urat kuntoon Kainuussa 2017–2020 -hanke (Sotkamon
hallinnoimaan hankkeeseen osallistuminen)
KA JDno-2017-1575
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Nousiainen
matti.nousiainen@kajaani.fi
Kaupungininsinööri
Kainuun alueelle ollaan valmistelemassa hanketta moottorikelkkareittien ja
-urien parantamiseksi. Menossa on esiselvitysvaihe ja hankesuunnitelman
valmistelu. Kainuun kuntien ja kaupunkien yhteistyönä tehdään Kainuusta
haluttu alue moottorikelkkailijoille ja kesäretkeilyn harrastajille. Hankkeessa
huomioidaan myös reittien kesäkäyttö maastopyöräilijöille, mönkijöille ja
muulle retkeilylle. Villi ja luvaton kelkkailu vähenee, kun osa kelkkaurista
virallistetaan reittitoimituksella monikäyttöisiksi ulkoilureiteiksi, jolloin
maanomistusolosuhteet ja korvaukset maaomistajille on selvitetty. Kaikki
Kainuun kunnat (+ Vaala) ja kaupungit ovat sitoutuneet hankkeeseen.
Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Metsähallituksen kanssa, koska usean
kunnan alueella merkittävä osa reiteistä on Metsähallituksen hallinnoimia.
Reitit käydään läpi kunta- ja kaupunkikohtaisesti. Mahdollisimman
paljon hyödynnetään jo olemassa olevia reittilinjauksia pyrkien kuitenkin
välttämään vesistöjä. Hankkeessa huomioidaan reittien ja urien turvallisuus,
helppokäyttöisyys (kartat paperisena ja sähköiset kännykässä toimivat) ja
kunnossapito (mahdollisesti reittipooli).
Alustavasti päärahoitus investointihankkeessa on tarkoitus hoitaa
maaseuturahaston (ELY) kautta, josta on jo alustavasti neuvoteltu. Hanketta
hallinnoi Sotkamon kunta ja Kainuun Liiton rooli hankkeessa selvitetään
esiselvityksen yhteydessä.
Kajaanin osalta kelkkaurat ovat varsin hyvässä kunnossa. Kajaanin kaupunki
on sopinut yli sadan maanomistajan kanssa urien käytöstä ja antanut
käyttöoikeuden ja ylläpitovelvollisuuden Kajaanin moottorikelkkayhdistykselle.
Hankkeen yhtenä tavoitteena on toteuttaa ulkoilureitti Kajaani–Vuokatti–
Sotkamo palvelemaan ympärivuotisesti alueen asukkaita ja matkailijoita
Kajaanin Matkailun Masterplanin llinjausten mukaisesti.
Lopullisen investointihankkeen kuntakohtaiset maksuosuudet selviävät
esiselvityksen jälkeen tehtävistä kustannuslaskelmista. Investointihankkeiden
toteutus käsitellään talousarvioiden 2019 ja 2020 laadinnan yhteydessä.
Lisätietoja antaa kaupungininsinööri Matti Nousiainen, p. 044 7100 176 tai
etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Soininen, Tekninen johtaja

Kajaanin kaupunki
Ympäristötekninen lautakunta

Ote pöytäkirjasta 9/2017
22.11.2017

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.

2 (4)

Kajaanin kaupunki
Ympäristötekninen lautakunta

Ote pöytäkirjasta 9/2017
22.11.2017

Päätös nähtävänä kaupungin verkkosivuilla 1.12.2017.
Allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi
todistaa:
Kajaanissa 27.11.2017
Jari Kauppinen, pöytäkirjanpitäjä

Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös lähetetty tiedoksi 29.11.2017.
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Kajaanin kaupunki
Ympäristötekninen lautakunta

Ote pöytäkirjasta 9/2017
22.11.2017

4 (4)

Muutoksenhakukielto
§103
Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Kunnanhallitus

§ 154

25.06.2018

KAMORE - reitillä Kainuussa -hankkeeseen osallistuminen
KH § 154

Valmistelija: vs. kehitysjohtaja Salla Korhonen, p. 044 2885 660.
Kainuun kunnilla on valmisteilla yhteinen moottorikelkkaurien kunnostushanke, johon haetaan rahoitusta ELY-keskukselta. Hankkeessa on tarkoitus kunnostaa kuntien alueilla olevat runkoreitit, joiden
merkitys on keskeisin mm. matkailun kannalta. Hankkeen budjetti on
kokonaisuudessaan 997 300 euroa, johon haettu Maaseuturahaston
rahoitusosuus on 70 %. Paltamon kunnan kuntarahoitusosuudeksi
on suunniteltu 31 600 euroa ja se jakaantuu hankkeen koko toteutusajalle, vuosille 2018 - 2020. Paltamon kunnan rahoitusosuus toteutuu vain siinä tapauksessa, että hankkeen muu rahoitus toteutuu.
Hanketta hallinnoi Sotkamon kunta. Osallistuvia kuntia on myös pyydetty nimeämään hankkeen ohjausryhmään kunnan edustaja. Hankehakemus ja rahoitussuunnitelma oheismateriaalina.
Hankkeen valmisteluun on toteutettu esiselvityshanke Sotkamon
kunnan hallinnoimana. Esiselvityshankkeen vetäjä Kari Heikkinen
esittelee hankesuunnitelman.
Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh. 044 2885 600.

Vs. kehitysjohtajan ehdotus:
Paltamon kunta osallistuu KAMORE - reitillä Kainuussa -hankkeeseen ja varaa sen omarahoitusosuuteen vuosille 2018 - 2020 yhteensä 31 600 euroa elinvoimapalvelujen projektibudjetista. Päätös
on ehdollinen siten, että se edellyttää hankkeen muun rahoituksen
toteutumista suunnitelman mukaisesti. Hankkeen ohjausryhmän jäseneksi Paltamon kunnan edustajana nimetään rakennusmestari
Mervi Kilpeläinen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy vs. kehitysjohtajan ehdotuksen.
Kunnanhallitus:

Kari Heikkinen esitteli KAMORE-reitti Kainuussa-hanketta 2018 2020.
Esityslistan ja esittelytekstin laatimisen jälkeen Vaalan kunta on jäänyt pois hankkeesta ja kokonaisrahoitussumma on pienentynyt, mutta se ei vaikuta kunnan rahoitusosuuteen.
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

Toimeenpano: ote tekninen johtaja Harri Helenius Sotkamon kunta,
rakennusmestari Mervi Kilpeläinen Paltamon kunta
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus.
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RISTIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

OTE PÖYTÄKIRJASTA
§ 217
§ 226
§ 33
§ 84

03.10.2017
24.10.2017
25.02.2019
20.05.2019

Kainuun moottorikelkkareittien korjaaminen, rakentaminen ja virallistaminen -hanke
2017-2020
KHALL § 217

Kainuun alueella on valmisteltu hanketta moottorikelkkareitistön parantamiseksi. Menossa on esiselvitysvaihe ja tarkoitus on jättää hankehakemus vielä kuluvan syksyn aikana. Kaikkien Kainuun kuntien
ja kaupunkien (myös Vaala mukana) yhteistyönä tehdään Kainuusta
haluttu alue moottorikelkkailijoille ja kesäretkeilyn harrastajille. Hankkeessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös ympärivuotinen retkeilykäyttö. Osa reiteistä soveltuu mönkijäkäyttöön, maastopyöräilyyn ja muuhun retkiliikuntaan.
Hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevia reittilinjauksia mahdollisimman paljon, mutta varsinkin vesistöosuuksia pyritään välttämään. Reittien turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota, karttaaineisto pyritään saamaan myös sähköiseen muotoon paperisen
kartan lisäksi ja luvan maksu kännykkämaksu- sovelluksena (päiväja viikkoluvat). Reittisuunnittelussa huomioidaan Kainuun yritystoiminta (majoitus, tankkaus, kauppa, safariyrittäjät).
Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Metsähallituksen kanssa,
koska usean kunnan alueella merkittävä osa reiteistä kulkee metsähallituksen alueella. Erityisesti Metsähallituksen Mokema -hankkeen
(Moottorikelkkailu osana kestävää luontomatkailua) kanssa pyritään
välttymään päällekkäisiltä toimilta. Myös Kainuun liitto on mukana
hankkeessa.
Reittien virallistamisella vähennetään moottorikelkkailusta aiheutuvia
haittoja. Virallistamisen myötä reittien taso nousee, jolloin ajaminen
keskittyy entistä paremmin juuri siihen tarkoitukseen perustetuille reiteille. Reittien valvonta on helpompaa virallisilla ja tarkoituksenmukaisesti merkityillä ja opastetuilla reiteillä.
Hankkeessa ovat mukana kaikki Kainuun kunnat mukaan lukien
Vaala. Esiselvityksen kustannukset ovat noin 10 000 euroa, joista
Kajaani ja Sotkamo maksavat 2/3 ja muut 1/3.
Hankkeen lopulliset kustannukset selviävät kuntakohtaisten laskelmien jälkeen. Reitti- ja uratyöt tehdään kuntakohtaisina osuuksina,
jolloin myös kustannukset jakautuvat eri kuntiin ja kaupunkeihin eri
suuruisina maksuosuuksina. Maastotöissä hyödynnetään paikkakunnalla olevaa työvoimaa ja kalustoa.
Ristijärven alueella kelkkareittiä on noin 85 km. Kunnostuksen yhteydessä reittiä raivataan, tehdään ojakansia, pieniä siltoja, ojarumpuja
sekä opasteita. Lisäksi reitti vaatii osin myös kaivinkonetyötä. Arvioi-
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dut kustannukset Ristijärven osalta ovat noin 70 000 euroa, josta
omavastuu 75 %:n avustuksella 17 500 euroa jakautuen kolmelle
vuodelle. Lisäksi mahdolliset reittitoimituskulut ja maanomistajakorvaukset.
Rahoitusta hankkeeseen haetaan maaseuturahaston kautta ja hankkeen hallinnoijana toimii Sotkamon kunta.
Valmistelija:

kehittämispäällikkö Oiva Jansson,
puh. 044- 7159 311

Va. kunnanjohtaja:
Ristijärven kunta lähtee hankkeeseen mukaan.
Päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.
Mikko Suutari poistui esteellisenä (toimeksiantosuhde) kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
___________
KHALL § 226

Hankkeen edustaja on kutsuttu kokoukseen selostamaan asiaa.
Va. kunnanjohaja:
Ristijärven kunta osallistuu hankkeeseen.
Päätös:
Kokousta jatkettiin klo 17.40.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan
ehdotuksen.
Mikko Suutari poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian
käsittelyn ajaksi.
___________

KHALL § 33

Kamore - Kainuun moottorikelkkareitti -hankkeen rahoitushakemus
jätetään Maaseuturahastoon helmikuun 2019 loppuun mennessä.
Hanke on kaksivuotinen ja toteutetaan 2020 loppuun mennessä.
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Ohjausryhmä on pakollinen toimielin kaikissa hankkeissa. Hankkeen
ohjausryhmään valitaan edustaja kustakin Kainuun kunnasta ja
kaupungista sekä Kainuun Liitosta ja Metsähallituksesta.
Edustajana hankkeen ohjausryhmässä toimiva henkilö voi olla joko
hankkeessa toiminut henkilö tai muu kunnan edustaja.
Lisätiedot

Oiva Jansson, puh. 044-7159 311

Kunnanjohtaja:
Ristijärven kunnan edustajaksi Kamore - Kainuun moottorikelkkareitti -hankkeessa valitaan Oiva Jansson.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
___________
KHALL § 84

Hankerahoittaja on esittänyt vaatimuksen, että nyt rahoitettavilla
toimilla reiteillä/urilla on maanomistajasopimukset voimassa
vähintään 5 vuotta hankkeen päättymisen jälkeen. Mikäli
maanomistajasopimuksissa tulee käytön suhteen muutoksia, kunta
huolehtii korvaavan yhteyden tekemisen ja sopimisen.
Meillä sopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia. Lähestulkoon
kaikki sopimukset ovat valmiina, vain viimeiset uusien reittien osalta
sekä Metsähallituksen kanssa ovat vielä osin kesken, mutta
valmistuvat ajoissa.
Maaseuturahaston hankekausi päättyy 2020, mutta on sovittu, että
työt ja loppuselvitykset saavat jatkua vuodelle 2021, koska hankkeen
aloitus on viivästynyt. Siksi kaikilta kunnilta on hyvä olla sitoumus
kuntarahoitusosuudesta vuoteen 2021 saakka.
Kunnanjohtaja:
Ristijärven kunta vakuuttaa, että kunta huolehtii reiteistä vähintään 5
vuotta hankkeen päättymisestä, huolehtii reittisopimuksista sekä
sitoutuu kuntarahoitusosuuteen vuoteen 2021 saakka.
Päätös:
Otettiin pöydälle jaettu lisälista-asia käsittelyyn.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
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____________
Otteen tarksitamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa
Ristijärvellä 21.5.2019
Merk
Terttu Härkönen
pöytäkirjanpitäjä

KAMORE – HANKE

Metsähallitus
Sitoumus
Ohjausryhmä

KAMORE – HANKE
Täydennykset rahoituspäätökseen
toukokuu 2019

Sotkamo

KAMORE - Kainuun reitit kuntoon -hanke
Työt, kustannukset ja rahoitus
Kuntakohtaiset työt ja kustannukset

HANKKEEN ALOITUSKUSTANNUKSET 2018
Selvityshankkeen jyvitetyt kulut
1 Peruskulut (kunnan sisäiset)
2 Kuntaosuus
YHTEENSÄ

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Hankeselvityksen kuntakohtaiset kulut, 2019km/tuntia
3 Palkka- ja sivukulut
0
4 Matkaulut
0
5 Toimistokulut
0
6 Taloushallinto
0
7 Muut kulut
0
YHTEENSÄ
Aloituskustannukset yhteensä
HANKETYÖT 2019
KULUT
Hallinto (kuntakohtainen)
1 Palkat ja sivukulut
2 Matkakulut
3 Toimisto
4 Muut kulut
Hallinto yhteensä

km/tuntia
0
0
0
0

a´hinta
0
0
0
0
0

Kuntaraha

Yht.
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

a´hinta
0
0
0
0

Yht.
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Kartta No.
Nimike
km/kpl/tuntia a´hinta
Reittien tavarakuljetukset
0
0,00
9. Reittien raivaus (miestyöt)
179,5
29,00
Reittien raivaus (konetyöt)
323,25
123,92
2,3 Sillat
55
289,94
5,6 Reittimerkinnät, viitat
488
24,96
Pientarvikkeet (selv. eri liitteessä)
0
0,00
Muut työt (koneiden siirrot jne.)
1
13000,00
YHTEENSÄ
Kustannukset yhteensä 2019

Yht.
0,00
5205,50
40057,50
15946,75
12180,00
0,00
13000,00
86389,75
86 389,75 €

HANKETYÖT 2020
Hallinto (kuntakohtainen)
1 Palkat ja sivukulut
2 Matkakulut
3 Toimisto
4 Muut kulut
Hallinto yhteensä

km/tuntia
0
0
0
0

0
0
0
0

Kartta No.
Nimike
km/kpl/tuntia a´hinta
Reittien tavarakuljetukset
0
0,00 €
Reittien raivaus (miestyöt)
375,9
29,00 €
10. Reittien raivaus (konetyöt)
699,5
123,92 €
7 Sillat
80
289,94 €
1,4 Reittimerkinnät, viitat
746
24,96 €
Pientarvikkeet (selv. eri liitteessä)
0
0,00 €
Muut työt (erittely liitteenä)
1
20 932,42 €
YHTEENSÄ
Kustannukset yhteensä 2019

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
10 900,61 €
86 680,80 €
23 195,20 €
18 620,16 €
0,00 €
20 932,42 €
160 329,19 €
160 329,19 €

HANKETYÖT 2020
MUUT KUSTANNUKSET
1 Sopimuskulut
2 Reittitoimituskustannukset
3 Muut kustannukset
YHTEENSÄ
Muut kustannukset yhteensä

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ JA HANKERAHOITUSOSUUS
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ
HANKERAHOITUS (Hyväksyttävät kustannukset) 70 %
KUNNAN MAKSETTAVA OSUUS 30 %

0,00 €

246 718,93 €
172 703,25 €
74 015,68 €

HANKETYÖT 2020 - RUMAVAARAN REITTI (ETELÄ)
KULUT
001

Reittien suunnittelu

002

Matkakulut

003

Toimisto

004

Muut kulut

1

Sillat ja rummut [kpl]

Yksikköä

á hinta

Yhteensä

15

297,50 €

4 462,50 €

Kestopuu mänty 48x98 vihreä [jm]

40

2,50

100,00 €

Sadevesiputki 400x6000

0,5

279,00

139,50 €

2

29,00

Kasaustyöt ja työt paikanpäällä [h]

58,00 €
297,50 €

2

629,75

629,75 €

165

2,50

412,50 €

2

29,00

58,00 €

2lk. kyllästetty puupylväs 8m [kpl]

0,75

135,00

101,25 €

Kasaustyöt ja työt paikan päällä [h]

2

29,00

Puron ylittävät sillat
Kestopuu mänty 48x98 vihreä [jm]
Kasaustyöt ja työt paikan päällä

1

58,00 €
629,75 €

100

29,00 €

2 900,00 €

103,3

170,00 €

17 561,00 €

Umpimetsään 5m aukko [h]

60

170,00 €

10 200,00 €

Harvaa umpimetsää 5m aukko [h]

31

170,00 €

5 270,00 €

Harvaa rämemetsää 5m aukko [h]

10

170,00 €

1 700,00 €

Koneen siirtymät [h]

2,3

170,00 €

3

Reittien raivaus (miestyöt) [h]

4

Reittien raivaus (moto + puun keräys) [h]

391,00 €
17 561,00 €

8

300,00 €

2 400,00 €

80,5

80,00 €

6 440,00 €

Umpimetsää, kankaat ja lehdot [h]

68

80,00 €

5 440,00 €

Rämemetsää [h]

10

80,00 €

800,00 €

Hakkuaukot [h]

2,5

80,00 €

Moton siirrot [kpl]
5

Reittien raivaus (kaivinkonetyöt) [h]

200,00 €
6 440,00 €

Kaivinkoneen siirrot [kpl]
6

8

200,00 €

1 600,00 €
4 000,00 €

Reittimerkinnät
Kestopuu 48x48 vihreä, nippu [kpl]

2

1 500,00 €

3 000,00 €

Rimat rakseihin

1

700,00 €

700,00 €

Nuolimerkinnät ja opasteet

1

300,00 €

300,00 €

YHTEENSÄ

39 993,25 €

HANKETYÖT 2020 - UKONJÄRVEN REITTI (ETELÄ)
KULUT
001

Reittien suunnittelu

002

Matkakulut

003

Toimisto

004

Muut kulut

1

Sillat ja rummut [kpl]

Yksikköä

á hinta

Yhteensä

22

297,50 €

6 545,00 €

Kestopuu mänty 48x98 vihreä [jm]

40

2,50

100,00 €

Sadevesiputki 400x6000

0,5

279,00

139,50 €

2

29,00

Kasaustyöt ja työt paikanpäällä [h]

58,00 €
297,50 €

2

629,75

0,00 €

165

2,50

412,50 €

2

29,00

58,00 €

2lk. kyllästetty puupylväs 8m [kpl]

0,75

135,00

101,25 €

Kasaustyöt ja työt paikan päällä [h]

2

29,00

Puron ylittävät sillat
Kestopuu mänty 48x98 vihreä [jm]
Kasaustyöt ja työt paikan päällä

0

58,00 €
629,75 €

3

Reittien raivaus (miestyöt) [h]

120

29,00 €

3 480,00 €

4

Reittien raivaus (moto + puun keräys) [h]

127

170,00 €

21 590,00 €

Umpimetsään 5m aukko [h]

88

170,00 €

14 960,00 €

Harvaa umpimetsää 5m aukko [h]

30

170,00 €

5 100,00 €

Harvaa rämemetsää 5m aukko [h]

5,5

170,00 €

935,00 €

Koneen siirtymät [h]

3,5

170,00 €

595,00 €
21 590,00 €

8

300,00 €

2 400,00 €

124

80,00 €

9 920,00 €

Umpimetsää, kankaat ja lehdot [h]

115

80,00 €

9 200,00 €

Rämemetsää [h]

5,5

80,00 €

440,00 €

Hakkuaukot [h]

3,5

80,00 €

Moton siirrot [kpl]
5

Reittien raivaus (kaivinkonetyöt) [h]

280,00 €
9 920,00 €

Kaivinkoneen siirrot [kpl]
6

8

200,00 €

1 600,00 €
6 000,00 €

Reittimerkinnät
Kestopuu 48x48 vihreä, nippu [kpl]

3

1 500,00 €

4 500,00 €

Rimat rakseihin

1

1 000,00 €

1 000,00 €

Nuolimerkinnät ja opasteet

1

500,00 €

500,00 €

YHTEENSÄ

51 535,00 €

ETELÄN REITIN SANEERAUS
ETELÄN SANEERAUS 2020
Reitti

[m]

[€/m]

kerroin

Hinta

19 640

2,1861

1,3

55 815,51 €

Laakajärven yhdysreitin loppuosa

5940

2,1861

1

12 985,43 €

Yksityinen reitti - Tornator

6920

2,1861

0,5

7 563,91 €

ETELÄN SANEERAUS 2020

68 800,94 €

HANKETYÖT 2019-2020 - ETELÄN REITIN SANEERAUS + LAAKAJÄRVEN YHDYSREITIN LOPPUOSA
HANKETYÖT 2019-2020 - YKSITYISEN REITIN KUNNOSTUS (TORNATOR)
KULUT
KULUT
Yksikköä á hinta
Yhteensä
Yksikköä á hinta
001 Reittien suunnittelu
001 Reittien suunnittelu
002 Matkakulut
002 Matkakulut
003 Toimisto
003 Toimisto
004 Muut kulut
004 Muut kulut
1 Sillat ja rummut [kpl]
Kestopuu mänty 48x98 vihreä [jm]
Sadevesiputki 400x6000
Kasaustyöt ja työt paikanpäällä [h]

2 Puron ylittävät sillat
Kestopuu mänty 48x98 vihreä [jm]
Kasaustyöt ja työt paikan päällä
2lk. kyllästetty puupylväs 8m [kpl]
Kasaustyöt ja työt paikanpäällä [h]

19

227,75 €

4 327,25 €

40
0,25
2

2,50
279,00
29,00

100,00 €
69,75 €
58,00 €
227,75 €

3

629,75

1 889,25 €

165
2
0,75
2

2,50
29,00
135,00
29,00

412,50 €
58,00 €
101,25 €
58,00 €

1 Sillat ja rummut [kpl]
Kestopuu mänty 48x98 vihreä [jm]
Sadevesiputki 400x6000
Kasaustyöt ja työt paikanpäällä [h]

2 Puron ylittävät sillat
Kestopuu mänty 48x98 vihreä [jm]
Kasaustyöt ja työt paikan päällä
2lk. kyllästetty puupylväs 8m [kpl]
Kasaustyöt ja työt paikanpäällä [h]

Yhteensä

3

227,75 €

683,25 €

40
0,25
2

2,50
279,00
29,00

100,00 €
69,75 €
58,00 €
227,75 €

1

629,75

629,75 €

165
2
0,75
2

2,50
29,00
135,00
29,00

412,50 €
58,00 €
101,25 €
58,00 €

629,75 €

629,75 €

123

29,00 €

3 567,00 €

3 Reittien raivaus (miestyöt) [h]

128,5

170,00 €

21 845,00 €

4 Reittien raivaus (moto + puun keräys) [h]

Levennys tiheään metsään 2m [h]
92
170,00 €
Levennys rämemetsään/harvaa umpimetsää15
2m [h]170,00 €
Levennys harvaan tai melko aukeaan metsään
11 [h] 170,00 €
Koneen siirtymät [h]
10,5
170,00 €

15 640,00 €
2 550,00 €
1 870,00 €
1 785,00 €
21 845,00 €

Moton siirrot [kpl]

3 Reittien raivaus (miestyöt) [h]
4 Reittien raivaus (moto + puun keräys) [h]

14

29,00 €

406,00 €

13,5

170,00 €

2 300,10 €

Levennys tiheään metsään 2m [h]
6
Levennys rämemetsään/harvaa umpimetsää 2,5
2m [h]
Levennys harvaan tai melko aukeaan metsään2[h]
Koneen siirtymät [h]
3

170,00 €
170,00 €
170,00 €
170,00 €

1 020,00 €
430,10 €
340,00 €
510,00 €
2 300,10 €

Moton siirrot [kpl]

2

300,00 €

600,00 €

15,6

80,00 €

1 244,81 €

22

300,00 €

6 600,00 €

135,7

80,00 €

10 858,53 €

Levennys tiheään metsään 2m [h]
92
80,00 €
Levennys rämemetsään/harvaa umpimetsää15
2m [h] 80,00 €
Levennys harvaan tai melko aukeaan metsään
11 [h] 80,00 €
Levennys hakkuuaukot [h]
7,2
80,00 €
Koneen siirtymät
10,5
80,00 €

7 360,00 €
1 200,00 €
880,00 €
578,53 €
840,00 €
10 858,53 €

Levennys tiheään metsään 2m [h]
6
Levennys rämemetsään/harvaa umpimetsää 2,6
2m [h]
Levennys harvaan tai melko aukeaan metsään2[h]
Levennys hakkuuaukot [h]
2,0
Koneen siirtymät
3

80,00 €
80,00 €
80,00 €
80,00 €
80,00 €

480,00 €
204,81 €
160,00 €
160,00 €
240,00 €
1 244,81 €

Kaivinkoneen siirrot [kpl]

4 400,00 €

Kaivinkoneen siirrot [kpl]

200,00 €

400,00 €

5 Reittien raivaus (kaivinkonetyöt) [h]

22

200,00 €

7 750,00 €

6 Reittimerkinnät
Kestopuu 48x48 vihreä, nippu [kpl]
Rimat rakseihin
Nuolimerkinnät ja opasteet

YHTEENSÄ

3,5
1
1

1 500,00 €
1 250,00 €
1 250,00 €

5 250,00 €
1 250,00 €
1 250,00 €

61 237,03 €

5 Reittien raivaus (kaivinkonetyöt) [h]

2

1 300,00 €

6 Reittimerkinnät
Kestopuu 48x48 vihreä, nippu [kpl]
Rimat rakseihin
Nuolimerkinnät ja opasteet

YHTEENSÄ

1
1
1

750,00 €
350,00 €
200,00 €

750,00 €
350,00 €
200,00 €

7 563,91 €

HANKETYÖT 2019 - KUSIANJÄRVEN REITTI (POHJOINEN)
KULUT
Yksikköä

á hinta

Yhteensä

24

297,50 €

7 140,00 €

Kestopuu mänty 48x98 vihreä [jm]

40

2,50

100,00 €

Sadevesiputki 400x6000

0,5

279,00

139,50 €

2

29,00

58,00 €

001

Reittien suunnittelu

002

Matkakulut

003

Toimisto

004

Muut kulut

1

Sillat ja rummut [kpl]

Kasaustyöt ja työt paikanpäällä [h]

297,50 €

2

2

629,75

1 259,50 €

165

2,50

412,50 €

2

29,00

58,00 €

2lk. kyllästetty puupylväs 8m [kpl]

0,75

135,00

101,25 €

Kasaustyöt ja työt paikan päällä [h]

2

29,00

58,00 €

Puron ylittävät sillat
Kestopuu mänty 48x98 vihreä [jm]
Kasaustyöt ja työt paikan päällä

629,75 €
80

29,00 €

2 320,00 €

76,5

170,00 €

13 005,00 €

62

170,00 €

10 540,00 €

Rämemetsää/Harvaa umpimetsää 5m aukko [h] 7

170,00 €

1 190,00 €

Levennys 2m vanha reitti, tiheä [h]

4,5

170,00 €

765,00 €

Levennys 2m vanha reitti, räme/harva [h]

0,5

170,00 €

85,00 €

Koneen siirtymät [h]

2,5

170,00 €

425,00 €

3

Reittien raivaus (miestyöt) [h]

4

Reittien raivaus (moto + puun keräys) [h]
Umpimetsään 5m aukko [h]

13 005,00 €
Moton siirrot [kpl]
5

Reittien raivaus (kaivinkonetyöt) [h]
Umpimetsää, kankaat ja lehdot [h]

8

300,00 €

2 400,00 €

78,75

80,00 €

6 300,00 €

62

80,00 €

4 960,00 €

Rämemetsää [h]

8

80,00 €

640,00 €

Hakkuaukot [h]

3,5

80,00 €

280,00 €

Levennys 2m vanha reitti, tiheä [h]

4,5

80,00 €

360,00 €

Levennys 2m vanha reitti, räme/harva [h]

0,75

80,00 €

60,00 €
6 300,00 €

Kaivinkoneen siirrot [kpl]
6

8

200,00 €

1 600,00 €
6 000,00 €

Reittimerkinnät
Kestopuu 48x48 vihreä, nippu [kpl]

3

1 500,00 €

4 500,00 €

Rimat rakseihin

1

1 000,00 €

1 000,00 €

Nuolimerkinnät ja opasteet

1

500,00 €

500,00 €

YHTEENSÄ

40 024,50 €

HANKETYÖT 2019 - REITTI POHJOISEN MUUTOSMAHDOLLISUUS
KULUT
Yksikköä

á hinta

Yhteensä

3

183,00 €

549,00 €

Sadevesiputki 400x6000

0,5

279,00

139,50 €

Työt paikanpäällä [h]

1,5

29,00

43,50 €

001

Reittien suunnittelu

002

Matkakulut

003

Toimisto

004

Muut kulut

1

Sillat ja rummut [kpl]

183,00 €

2

1

500,50

500,50 €

Kestopuu mänty 48x98 vihreä [jm]

96

2,50

240,00 €

Kasaustyöt ja työt paikan päällä

2

29,00

58,00 €

1,5

135,00

202,50 €

Puron ylittävät sillat

2lk. kyllästetty puupylväs 8m [kpl]

500,50 €
3

Reittien raivaus (miestyöt) [h]

19,5

29,00 €

565,50 €

4

Reittien raivaus (moto + puun keräys) [h]

15,5

170,00 €

2 635,00 €

Umpimetsään 5m aukko [h]

5

170,00 €

850,00 €

Harvaa metsää 5m aukko [h]

9

170,00 €

1 530,00 €

1,5

170,00 €

255,00 €

Moton siirtymät [h]

2 635,00 €
4

300,00 €

1 200,00 €

16,5

80,00 €

1 320,00 €

Umpimetsää, kankaat ja lehdot [h]

4,5

80,00 €

360,00 €

Harvaa metsää [h]

5,5

80,00 €

440,00 €

Hakkuaukot [h]

4,5

80,00 €

360,00 €

Levennys 2m vanha reitti, räme/harva [h]

0,5

80,00 €

40,00 €

Kaivinkoneen siirtymät [h]

1,5

80,00 €

120,00 €

Moton siirrot [kpl]
5

Reittien raivaus (kaivinkonetyöt) [h]

1 320,00 €
Kaivinkoneen siirrot [kpl]
6

4

200,00 €

1 555,00 €

Reittimerkinnät
Kestopuu 48x48 vihreä, nippu [kpl]

800,00 €

0,75

1 500,00 €

1 125,00 €

Rimat rakseihin

1

250,00 €

250,00 €

Nuolimerkinnät ja opasteet

1

180,00 €

180,00 €

YHTEENSÄ

9 125,00 €

HANKETYÖT 2019 - REITTI POHJOISEN KUNNOSTUS
KULUT
001

Reittien suunnittelu

002

Matkakulut

003

Toimisto

004

Muut kulut

1

Sillat ja rummut [kpl]

Kestopuu mänty 48x98 vihreä [jm]
Sadevesiputki 400x6000
Kasaustyöt ja työt paikanpäällä [h]

Yksikköä

á hinta

Yhteensä

23

227,75 €

5 238,25 €

40

2,50

100,00 €

0,25

279,00

69,75 €

2

29,00

58,00 €
227,75 €

2

2

629,75

1 259,50 €

165

2,50

412,50 €

2

29,00

58,00 €

2lk. kyllästetty puupylväs 8m [kpl]

0,75

135,00

101,25 €

Kasaustyöt ja työt paikanpäällä [h]

2

29,00

58,00 €

Puron ylittävät sillat
Kestopuu mänty 48x98 vihreä [jm]
Kasaustyöt ja työt paikan päällä

629,75 €
80

29,00 €

2 320,00 €

65,75

170,00 €

11 177,50 €

47

170,00 €

7 990,00 €

Levennys rämemetsään/harvaa umpimetsää 2m5,5
[h]

170,00 €

935,00 €

Levennys harvaan tai melko aukeaan metsään [h]
6,5

170,00 €

1 105,00 €

Koneen siirtymät [h]

170,00 €

1 147,50 €

3

Reittien raivaus (miestyöt) [h]

4

Reittien raivaus (moto + puun keräys) [h]
Levennys tiheään metsään 2m [h]

6,75

11 177,50 €
Moton siirrot [kpl]
5

Reittien raivaus (kaivinkonetyöt) [h]
Levennys tiheään metsään 2m [h]

14

300,00 €

4 200,00 €

70,25

80,00 €

5 620,00 €

47

80,00 €

3 760,00 €

80,00 €

440,00 €

Levennys rämemetsään/harvaa umpimetsää 2m5,5
[h]

Levennys harvaan tai melko aukeaan metsään [h]7

80,00 €

560,00 €

Levennys hakkuuaukot [h]

4

80,00 €

320,00 €

6,75

80,00 €

540,00 €

Koneen siirtymät

5 620,00 €
Kaivinkoneen siirrot [kpl]
6

14

200,00 €

4 625,00 €

Reittimerkinnät
Kestopuu 48x48 vihreä, nippu [kpl]

2 800,00 €

2,25

1 500,00 €

3 375,00 €

Rimat rakseihin

1

750,00 €

750,00 €

Nuolimerkinnät ja opasteet

1

500,00 €

500,00 €

YHTEENSÄ

37 240,25 €

KAMORE – HANKE
Täydennykset rahoituspäätökseen
toukokuu 2019

Hyrynsalmi

A

Kamore kustannusarvio Hyrynsalmi 2019 Kartat 1-2
Osuudet 1-21 (19,3 km)
2019
Osuudet 1-21

Toimenpide
Sillat ja rummut (kpl)
kestopuu 48x98 (jm)
kyllästetty pylväs (kpl)
rumppuputket (kpl)
miestyö
konetyö

B

Yksikköä

a hinta

Yhteensä

54
80
2
52
38
26

2,5
135
200
17,5
75

13485
200
270
10400
665
1950

Reittien raivaus miestyö (h)

166

17,5

2905

Reittien raivaus konetyö (h)
Viitat ja ennakkomerkit
Materiaalien maastokuljetukset
Opastetaulu
Reittimerkinnät erä
Muut kustannukset
YHTEENSÄ

216
18
150
2
20

75
100
17,5
500
300

16200
1800
2625
1000
6000
5200

49215

Kamore kustannusarvio Hyrynsalmi 2020 kooste Kartat 3-8
Osuudet 22-53 (59,7 km)
2020
Osuudet 22-53

Toimenpide

Yksikköä

a hinta

Yhteensä

Sillat ja rummut (kpl)
kestopuu 48x98 (jm)
kyllästetty pylväs (kpl)
rumppuputket (kpl)
miestyö
konetyö

16
320
6
11
36,5
5,5

2,5
135
200
17,5
75

4861
800
810
2200
638,75
412,5

Reittien raivaus miestyö (h)

350

17,5

6125

Reittien raivaus konetyö (h)
Viitat ja ennakkomerkit
Materiaalien maastokuljetukset
Opastetaulu
Reittimerkinnät erä
Muut kustannukset
YHTEENSÄ

307
24
58
2
31

75
100
17,5
500
300

23025
2400
1015
1000
9300
5636

53362

C

Kamore Hyrynsalmi 2019-2020 kooste Kartat 1-8
Osuudet 1 -53 (79 km)
20192020
Osuudet 1-53

Toimenpide
Sillat ja rummut (kpl)
kestopuu 48x98 (jm)
kyllästetty pylväs (kpl)
rumppuputket (kpl)
miestyö
konetyö
Reittien raivaus miestyö (h)
Reittien raivaus konetyö (h)
Viitat ja ennakkomerkit
Materiaalien maastokuljetukset
Opastetaulu
Reittimerkinnät erä
Muut kustannukset
YHTEENSÄ

Yksikköä
70
400
8
63
74,5
31,5
0
516
0
523
42
208
4
51

a hinta

Yhteensä

2,5
135
200
17,5
75

18346
1000
1080
12600
1303,75
2362,5

17,5

9030

75
100
17,5
500
300

39225
4200
3640
2000
15300
10836

102577

Kamore kustannusarvio Hyrynsalmi Kartta 1 osuus 1-6 (1580 m)
2019
Osuudet 1-6

Toimenpide
Sillat ja rummut (kpl)
kestopuu 48x98 (jm)
kyllästetty pylväs (kpl)
rumppuputket (kpl)
miestyö
konetyö

Yksikköä

a hinta
1

Yhteensä

1
0,5
0,5

2,5
135
200
17,5
75

246,25
0
0
200
8,75
37,5

Reittien raivaus miestyö (h)

44

17,5

770

Reittien raivaus konetyö (h)
Viitat ja ennakkomerkit
Materiaalien maastokuljetukset
Opastetaulu
Reittimerkinnät erä
Muut kustannukset
YHTEENSÄ

40
8
20
1
1,6

75
100
17,5
500
300

3000
800
350
500
480
683

6829

Kamore kustannusarvio Hyrynsalmi Kartta 1 osuus 6-14 (3370 m)
2019
Osuudet 6-14

Toimenpide

Yksikköä

a hinta

Yhteensä

Sillat ja rummut (kpl)
kestopuu 48x98 (jm)
kyllästetty pylväs (kpl)
rumppuputket (kpl)
miestyö
konetyö

4
80
2
2
13
1

2,5
135
200
17,5
75

1172,5
200
270
400
227,5
75

Reittien raivaus miestyö (h)

40

17,5

700

Reittien raivaus konetyö (h)
Viitat ja ennakkomerkit
Materiaalien maastokuljetukset
Opastetaulu
Reittimerkinnät erä
Muut kustannukset
YHTEENSÄ

50
4
30

75
100
17,5
500
300

3750
400
525
0
1200
927

4

8674,5

Kamore kustannusarvio Hyrynsalmi Kartta 1 osuus 14-19 (6550 m)
2019
Osuudet 14-19

Toimenpide

Yksikköä

a hinta

Sillat ja rummut (kpl)
kestopuu 48x98 (jm)
kyllästetty pylväs (kpl)
rumppuputket (kpl)
miestyö
konetyö

19
9,5
9,5

2,5
135
200
17,5
75

Reittien raivaus miestyö (h)

40

17,5

Reittien raivaus konetyö (h)
Viitat ja ennakkomerkit
Materiaalien maastokuljetukset
Opastetaulu
Reittimerkinnät erä
Muut kustannukset
YHTEENSÄ

86

75
100
17,5
500
300

Yhteensä

19

40
7

4678,75
0
0
3800
166,25
712,5
700
0
0
700
0
2100
989

9167,97

Kamore kustannusarvio Hyrynsalmi Kartta 2 osuus 19-21 (7760 m)
2019
Osuudet 19-21

Toimenpide

Yksikköä

Sillat ja rummut (kpl)
kestopuu 48x98 (jm)
kyllästetty pylväs (kpl)
rumppuputket (kpl)
miestyö
konetyö

30

a hinta

Yhteensä

30
15
15

2,5
135
200
17,5
75

7387,5
0
0
6000
262,5
1125

Reittien raivaus miestyö (h)

42

17,5

735

Reittien raivaus konetyö (h)
Viitat ja ennakkomerkit
Materiaalien maastokuljetukset
Opastetaulu
Reittimerkinnät erä
Muut kustannukset
YHTEENSÄ

40
6
60
1
8

75
100
17,5
500
300

3000
600
1050
500
2400
1821

17493,2

Kamore kustannusarvio Hyrynsalmi 2019 kooste Kartat 1-2
Osuudet 1-21 (19 260 m)
2019
Osuudet 1-21

Toimenpide
Sillat ja rummut (kpl)
kestopuu 48x98 (jm)
kyllästetty pylväs (kpl)
rumppuputket (kpl)
miestyö
konetyö

Yksikköä

a hinta

Yhteensä

54
80
2
52
38
26

2,5
135
200
17,5
75

13485
200
270
10400
665
1950

Reittien raivaus miestyö (h)

166

17,5

2905

Reittien raivaus konetyö (h)
Viitat ja ennakkomerkit
Materiaalien maastokuljetukset
Opastetaulu
Reittimerkinnät erä
Muut kustannukset
YHTEENSÄ

216
18
150
2
20

75
100
17,5
500
300

16200
1800
2625
1000
6000
5200

49215

Kamore kustannusarvio Hyrynsalmi Kartta 3 osuus1-22-28
2020
Kartta 5 osuus 28-30 12 750 m
2020
Osuudet 1-22-28

Toimenpide
Sillat ja rummut (kpl)
kestopuu 48x98 (jm)
kyllästetty pylväs (kpl)
rumppuputket (kpl)
miestyö
konetyö
Reittien raivaus miestyö (h)
Reittien raivaus konetyö (h)
Viitat ja ennakkomerkit
Materiaalien maastokuljetukset
Opastetaulu
Reittimerkinnät erä
Muut kustannukset
YHTEENSÄ

Yksikköä

a hinta

Yhteensä

5
80
2
3
13,5
1,5

2,5
135
200
17,5
75

1418,75
200
270
600
236,25
112,5

90

17,5

1575

110
8
16

75
100
17,5
500
300

8250
800
280
0
2100
1745

7

16168

Kamore kustannusarvio Hyrynsalmi Kartat 4 ja 5 osuus 22-30
(18 400 m)
2020
Osuudet 22-30

Toimenpide
Sillat ja rummut (kpl)
kestopuu 48x98 (jm)
kyllästetty pylväs (kpl)
rumppuputket (kpl)
miestyö
konetyö

Yksikköä

a hinta
6

Yhteensä

6
3
3

2,5
135
200
17,5
75

1477,5
0
0
1200
52,5
225

Reittien raivaus miestyö (h)

50

17,5

875

Reittien raivaus konetyö (h)
Viitat ja ennakkomerkit
Materiaalien maastokuljetukset
Opastetaulu
Reittimerkinnät erä
Muut kustannukset
YHTEENSÄ

60
6
16

75
100
17,5
500
300

4500
600
280
0
2700
1251

9

11683

Kamore kustannusarvio Hyrynsalmi Kartat 6 ja 7 osuus 35-49
(17 600 m)
2020
osuudet 35-49

Toimenpide
Sillat ja rummut (kpl)
kestopuu 48x98 (jm)
kyllästetty pylväs (kpl)
rumppuputket (kpl)
miestyö
konetyö

Yksikköä

a hinta

Yhteensä

1

1
0,5
0,5

2,5
135
200
17,5
75

246,25
0
0
200
8,75
37,5

Reittien raivaus miestyö (h)

110

17,5

1925

Reittien raivaus konetyö (h)
Viitat ja ennakkomerkit
Materiaalien maastokuljetukset
Opastetaulu
Reittimerkinnät erä
Muut kustannukset
YHTEENSÄ

110
10
10
2
9

75
100
17,5
500
300

8250
1000
175
1000
2700
1729

17025

Kamore kustannusarvio Hyrynsalmi Kartta 8 osuus 30-53 11 000 m
2020
Osuudet 30-53

Toimenpide

Yksikköä

a hinta

Yhteensä

Sillat ja rummut (kpl)
kestopuu 48x98 (jm)
kyllästetty pylväs (kpl)
rumppuputket (kpl)
miestyö
konetyö

4
240
4
1
19,5
0,5

2,5
135
200
17,5
75

1718,75
600
540
200
341,25
37,5

Reittien raivaus miestyö (h)

100

17,5

1750

27

75
100
17,5
500
300

2025
0
280
0
1800
911

Reittien raivaus konetyö (h)
Viitat ja ennakkomerkit
Materiaalien maastokuljetukset
Opastetaulu
Reittimerkinnät erä
Muut kustannukset
YHTEENSÄ

16
6

8485

Kamore kustannusarvio Hyrynsalmi 2020 kooste Kartat 3-8
Osuudet 22-53 (59 750 m)
2020
Osuudet 22-53

Toimenpide

Yksikköä

a hinta

Yhteensä

Sillat ja rummut (kpl)
kestopuu 48x98 (jm)
kyllästetty pylväs (kpl)
rumppuputket (kpl)
miestyö
konetyö

16
320
6
11
36,5
5,5

2,5
135
200
17,5
75

4861
800
810
2200
638,75
412,5

Reittien raivaus miestyö (h)

350

17,5

6125

Reittien raivaus konetyö (h)
Viitat ja ennakkomerkit
Materiaalien maastokuljetukset
Opastetaulu
Reittimerkinnät erä
Muut kustannukset
YHTEENSÄ

307
24
58
2
31

75
100
17,5
500
300

23025
2400
1015
1000
9300
5636

53362

KAMORE – HANKE
Täydennykset rahoituspäätökseen
toukokuu 2019

Kajaani

Kainuun reitit kuntoon -hanke
Työt, kustannukset ja rahoitus (ERITTELYT TOUKOKUU 2019)
Kajaanin kaupunki

HANKKEEN ALOITUSKUSTANNUKSET 2017
Selvityshankkeen jyvitetyt kulut
1 Peruskulut (kunnan sisäiset)
2 Kuntaosuus
YHTEENSÄ

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Hankeselvityksen kuntakohtaiset kulut
3 Palkka- ja sivukulut
4 Matkaulut
5 Toimistokulut
6 Taloushallinto
7 Muut kulut
YHTEENSÄ
Aloituskustannukset yhteensä

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

HANKETYÖT 2020
Hallinto
1
2
3
4

Palkat ja sivukulut
Matkakulut
Toimisto
Muut kulut
Hallinto yhteensä

KULUT (Uudet urat)
5 Reittien suunnittelu
6 Reittien raivaus (miestyöt)
7 Reittien raivaus (konetyöt)
8 Sillat (8*6)
9 Rummut
10 Reittimerkinnät
11 Muut työt
YHTEENSÄ

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
km
23,7
23,7
23,7
48
324
250

yks.hint
100
200
480
200
60
20

2 370,00 €
4 740,00 €
11 376,00 €
9 600,00 €
19 440,00 €
5 000,00 €
0,00 €
52 526,00 €

Kustannukset yhteensä

52 526,00 €

HANKETYÖT 2019

UUDET REITIT KUSTANNUS
1 Ruuhijärvi-Kylkiäinen
Rummut
Raivaustyö (Konetyö)
Raivaustyö (Miestyö)
Merkinnät
2

3

Yksikkö

yks.hint

120 m
10,71 km
10,71 km
100 kpl

60,00 €
480,00 €
200,00 €
20,00 €

7 200,00 €
5 140,80 €
2 142,00 €
2 000,00 €

Kontinpuronkangas-Vuoreslahti
Rummut
Silta
Raivaustyö (Konetyö)
Raivaustyö (miestyö)
Merkinnät

36 m
48 m2
4.445 km
4.445km
50 kpl

60,00 €
200,00 €
480,00 €
200,00 €
20,00 €

2 160,00 €
9 600,00 €
2 133,60 €
889,00 €
1 000,00 €

Jormuanlahti- Mineraali
Rummut

174 m

60,00 €

10 440,00 €

Raivaustyö (Konetyö)
Raivaustyö (Miestyö)
Merkinnät

8,55 km
8,55 km
100 kpl

480,00 €
200,00 €
20,00 €

VANHAT
5 REITIT
ReittienKUSTANNUS
suunnittelu Kajaani-Kukkaromäki Km
0
1 Rummut
4 Raivaustyö

yks.hint
0,33
60
10,53
200

34,94Km
MUUT KUSTANNUKSET
1 Sopimuskulut
2 Reittitoimituskustannukset
3 Muut kustannukset
YHTEENSÄ
Muut kustannukset yhteensä

4 104,00 €
1 710,00 €
2 000,00 €
50 519,40 €

0,00 €
19 800,00 €
2 106,00 €

21 906,00 € 21 906,00 €

7 500,00 €
0,00 €
0,00 €
7 500,00 €

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ JA HANKERAHOITUSOSUUS
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ
HANKERAHOITUS (Hyväksyttävät kustannukset)
KAUPUNGIN MAKSETTAVA OSUUS

7 500,00 €

81 932,00 €
57 352,40 €
24 579,60 €

Kirkkoah

Koutaniemi

tmsnsF$:

ränta'

i1

Parkinnibmi
l--

Kiviniemi

Hetteen

Eolrqtärul

4

Puroj&ffitsuo

KAJ
KAJ
I

i

t
I

i

t
I

t

I
I

t

':-::

:

Ho ka År. an

Kontiosuo

AS

I

Teerisuo

/

!

,'

I
.l

Nutr'ttr\ärvi

t

,
f
J

,

?

å

.(

t

,f

I

I

f

I
I

Karank

a

t

ra

J
T

,t

t

!-_.-.-,

)

Nuottqärvi

\

,t

t

I

f

I

I

t

Petqä1ilv\

a

I

I

I

Leväjok

\so R

,l

I
,l

I

Suurisuo

,l

I

i
T.
,'

I

I
I
t

V

uor\\arvi

,l

t

Kurunperä

t
,

i

Kivimäki

i

I
I
t

I
I

,l

f

Tiet (mti) 212015, RSK luku,
Pundkyriä

I

I
I

I

I

I

Date 19.2.2019 14:57
User oiiroet2

' ',

2

MapKUnitSymbol

,

I
I

\
I

I
I

I

I
I
I
I

.rl

*

UN

I

I

Ri@*5

'l
- _-f

f
I
I
I

-':

Postisuo

I

-'

I

ffiffia

raffira
ry

I

:*

i

i=-

I
I
I
I

l:*

...4

i4

I

tårantia

t

'^#

--.Å
-+

i

&,issuo
:%

+

I

'.
rl

Koski

I

.'l
rl
i"'
tl

!{4inua

LI

)

I

anpera

,'l

Syväjoki

i

's
t
i
.:,

Mai n u
'(.

Piiraala
t
i

-t

,y'---,

,rt
i
I

-^

/-\'

"/

Tiet (mti) 2J201 5, RSK luku
Punäkyriä

1

H1ryröns uo

Date
User

9 14:59

,

2

MapKUnitSymbol

,

"r**

Konttikangas
i

n

Homesuo

L

t

Us\alarnlrr

Kylmänsuo

Palokangas
't

Tell,kiÅrnäki
a
I

\

ö
lsokangas

Parttosenkangas

-l

Huuhistto

4

3
=o-

-affiuo

q

:Katlgi!Joz-.,*

Tiet (mti) 212015, RSK luku,
Pundkyriä
15:00

'l MapKUnitSymbol

11.

12.

13.

14.

15.
16.
10.
9.
8.
7.

17.

18.
19.
20.

21.
22.

6.
5.

23.
24.

4.

2.

1.

Teema: Kajaanin paikkatieto
Tasot: Taustakarttasarja MML, RSK luku, Lajiselitys, Tunnus, Lajiselitys(20000), Punakynä
Mittakaava: 1:20000
Pvm: 13.2.2019 14:11
Käyttäjä: kanoumat
1 km

6.
7.

5.

4.
3.

2.

1.

1.

1.

Teema: Kajaanin paikkatieto
Tasot: Taustakarttasarja MML, RSK luku, Lajiselitys, Tunnus, Lajiselitys(20000), Punakynä
Mittakaava: 1:10000
Pvm: 13.2.2019 14:15
Käyttäjä: kanoumat
1 km

1.
1.
2.
2.
x

19.

19.

3.
3.

18.
17.

18.

x

4.

4.

17.

16.15.
16.

15.

5.
5.

6.
6.

7.

7.

8.

8.

9.
9.

14.
14.

13.

13.

12.
12.

11.10.
11.

10.

Teema: Kajaanin paikkatieto
Tasot: Taustakarttasarja MML, RSK luku, Lajiselitys, Tunnus, Lajiselitys(20000), Punakynä
Mittakaava: 1:20000
Pvm: 14.2.2019 12:23
Käyttäjä: kanoumat
1 km

KAMORE – HANKE
Täydennykset rahoituspäätökseen
toukokuu 2019

Kuhmo

Kamore kustannusarvio Kuhmo Kuhmo - Sotkamo reitti
Kohde
Toimenpide
1 Lavasillan rakentaminen n 10 m
8m pylväät
Kestopuu
Kaivinkonetyö
2 Silta puron yli
12 m pylväät
Kestopuu
Kaivinkonetyö
3 Penkkatie ja ojan uudelleen suuntaus +
lavasilta
6 m pylväät
Kestopuu
Kaivinkonetyö
4 Sillan luiskien tasaus ja nosto kaivinkoneella
Kaivinkonetyö
5 Lavasilta
6m pylväät
Kestopuu
6 Lavasilta
6m pylväät
Kestopuu
7 Lavasilta
6m pylväät
Kestopuu
8 Lavasilta
6m pylväät
Kestopuu
9 Lavasilta
6m pylväät
Kestopuu
10 Lavasilta
6m pylväät
Kestopuu
11 Lavasilta
6m pylväät
Kestopuu
12 Lavasilta
6m pylväät
Kestopuu
13 Lavasilta
6m pylväät
Kestopuu
14 Reitin levennys, ojan veden ohjaus
penkkatien ja uuden ojan avulla lavasilta
6m pylväät
Kestopuu

Yksikköä

a)hinta € Yhteensä €
4

120
2,5
64

480
500
128

6

160
2,5
64

960
625
512

4

120
2,5
64

480
375
640

64

256

4

120
2,5

480
375

4

120
2,5

480
375

4

120
2,5

480
375

4

120
2,5

480
375

4

120
2,5

480
375

4

120
2,5

480
375

4

120
2,5

480
375

4

120
2,5

480
375

4

120
2,5

480
375

4

120
2,5

480
375

200 m 48 x98
2h

250m 48x98
8h

150 m 48x 98
10h

4h

150 m 48x 98

150 m 48x 98

150 m 48x 98

150 m 48x 98

150 m 48x 98

150 m 48x 98

150 m 48x 98

150 m 48x 98

150 m 48x 98

150 m 48x 98

Kaivinkonetyö
15 Lavasilta
6m pylväät
Kestopuu
16 Lavasilta
6m pylväät
Kestopuu
17 Lavasilta
6m pylväät
Kestopuu
Kaivinkonetyö (ojan aukaisu)
Lavasillat ja veden ohjaukset sekä penkkatiet
Lisäksi koko reitin tasaus koivinkoneella + raivaus miestyönä
Kaivinkonetyö
Raivaus miestyönä
Tavarakuljetukset
Reittimerkit koko reitti
Miestyö sillan rakennus 16 x 36 h
Pientarvikkeet
Hallinto
Palkka- ja matkakulut

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

10h

64

640

4

120
2,5

480
375

4

120
2,5

480
375

120
150 m 48x 98
2,5
4h
64
yhteensä

480
375
256
11 447

246 h
41 km
1 500 km
150 kpl
540 h
Yhteensä
Yhteensä

15 744
4 100
6 750
900
15 120
4 000
4 000

150 m 48x 98

150 m 48x 98
4

64
100€/km
4,5
6
28 €

62 261

1.
2.

3.

4.
6.
7.
5.
9. 8.
11. 10.
12.

14.
17.

13.
16.
15.

KAMORE – HANKE
Täydennykset rahoituspäätökseen
toukokuu 2019

Paltamo

KAMORE Paltamo kustannusarvio
Kohde

Toimenpide

Yksikköä

á hinta

Yhteensä

Leppikoski kartta 2, kuva 6

Sillan korjaus, tarvikkeet
Sillankorjaus, miestyö

Puutavara
2pv x 2 hlö

515€ / silta
40€/h

515
1280

Leppikoski kartta 2, kuva 8

Sillan korjaus, tarvikkeet
Sillan korjaus, miestyö

Puutavara
2pv x 2 hlö

515€/silta
40€/h

515 prioriteettikohde
1280

Leppikoski kartta 2, kuva 9

Sillan korjaus, tarvikkeet
Sillan korjaus, miestyö

Puutavara
1vko x 2hlö

515€/silta
40€/h

515 prioriteettikohde
3200

Leppikoski kartta 2, kuva 13

Vesakonraivaus

Omana / työllistämistöinä

Leppikoski kartta 2, kuva 14

Sillan korjaus, tarvikkeet
Sillan korjaus, miestyö

Puutavara
1vko x 3hlö

515€ / silta
40€ /h

515 prioriteettikohde
4800

Leppikoski kartta 2, kuva 15

Sillan korjaus, tarvikkeet
Sillan korjaus, miestyö

Puutavara
1vko x 3hlö

515€ / silta
40€ /h

515 prioriteettikohde
4800

Leppikoski kartta 2, kuva 16

Sillan korjaus, tarvikkeet
Sillan korjaus, miestyö
Vesakonraivaus

Puutavara
515€ / silta
1vko x 3hlö
40€ /h
Omana / työllistämistöinä

515 prioriteettikohde
4800

Saukkosuo-Leppikoski kartta 3, kuva 18

Vesakonpoisto

Omana / työllistämistöinä

Saukkosuo-Leppikoski kartta 3, kuva 19

Vesakonpoisto

Omana / työllistämistöinä

Saukkosuo-Leppikoski kartta 3, kuva 20-21

Vesakonpoisto

Omana / työllistämistöinä

Saukkosuo-Leppikoski kartta 3, kuva 27

Uusi laveri, tarvikkeet
Laverin rakentaminen

Laveri
1 vko x 3 hlö

1200
40€/h

1200
4800

Saukkosuo-Leppikoski kartta 3, kuva 28

Uusi laveri, tarvikkeet
Laverin rakentaminen

Laveri
1 vko x 3 hlö

Saukkosuo-Leppikoski kartta 3, kuva 29

Reittimerkki, materiaalit

ks. Viimeinen rivi

Saukkosuo-Leppikoski kartta 3, kuva 29

Reittimerkki, materiaalit
Vesakonpoisto

ks. Viimeinen rivi
omana / työllistämistöinä

Saukkosuo-Leppikoski kartta 4, kuva 36

Uusi laveri, tarvikkeet
Laverin rakentaminen

Laveri
1 vko x 3 hlö

40€/h

Uusi laveri, tarvikkeet
Laverin rakentaminen

Laveri
1 vko x 3 hlö

40€/h

Saukkosuo-Leppikoski kartta 4, kuva 39

Reittimerkki, materiaalit

ks. Viimeinen rivi

Saukkosuo-Leppikoski kartta 4, kuva 41

Reittimerkki, materiaalit
Vesakonpoisto

ks. Viimeinen rivi
omana / työllistämistöinä

Saukkosuo-Leppikoski kartta 4, kuva 49a ja b

Reittimerkki, materiaalit

ks. Viimeinen rivi

Saukkosuo-Leppikoski kartta 4, kuva 51

Ojan muokkaus

konetyö+siirto 1pv

850€ / pv

850

Saukkosuo-Leppikoski kartta 4, kuva 52

Ojan muokkaus
rumpuputki ja maa-aines

konetyö+siirto 1pv
rumpuputki, maa-aines

850€ / pv
160+200€

850 prioriteettikohde
360

Saukkosuo-Leppikoski kartta 5, kuva 55

Ojan muokkaus

konetyö+siirto, 0,5pv

850€/pv

425

Saukkosuo-Leppikoski kartta 5, kuva 56

Ojan muokkaus

konetyö+siirto, 0,5pv

850€/pv

425

Saukkosuo-Leppikoski kartta 5, kuva 57

Ojan muokkaus

konetyö+siirto, 0,5pv

850€/pv

425

Saukkosuo-Leppikoski kartta 5, kuva 58

Ojan muokkaus

konetyö+siirto 0,5pv

850€/pv

425

Paltamo-Paljakka kartta 2, kuva 1

Sillan korjaus, tarvikkeet
Sillan korjaus, miestyö

Puutavara
1vko x 3hlö

515€ / silta
40€ /h

Paltamo-Paljakka kartta 2, kuva 2

Uusi laveri, tarvikkeet

Laveri

Saukkosuo-Leppikoski kartta 4, kuva 37-38

1200

1200
4800

1200

1200
4800

1200

1200 prioriteettikohde
4800

40€/h

prioriteettikohde

1200

515 prioriteettikohde
4800
1200

Laverin rakentaminen

1 vko x 3 hlö

40€/h

Paltamo-Paljakka kartta 2, kuva 3

Ojan muokkaus

konetyö+siirto 1 pv

850€/pv

Paltamo-Paljakka kartta 1, kuva 4

Laverin korjaus, tarvikkeet
Laverin korjaus, miestyö

Puutavara
1vko x 3hlö

515€ / laveri
40€ /h

515
4800

Paltamo-Paljakka kartta 1, kohta 5

Sillan korjaus, tarvikkeet
Sillan korjaus, miestyö

Puutavara
1vko x 3hlö

515€ / laveri
40€ /h

515
4800

Leppikoski kartta 5, kuva 6-7

Rumpuputken laitto

rumpuputki, maa-aines
konetyö+siirto, 0,5pv

160+200€
850€/pv

Paltamo-Paljakka kartta 3, kohta 8

Paltamo-Paljakka kartta 3, kohta 9

Reittimerkit koko alueelle

4800

Pehmeiden kohtien korjaaminen,
esim. lankkusilta
Puutavara
Pehmeiden kohtien korjaaminen,
miestyö
1vko x 3hlö

40€ /h

Kiinnityspaalu vinssivaijerille

850€/pv

konetyö+siirto, 1 pv
materiaali
puutavara

515 €

850

360
425

515
4800
850
200
2000 prioriteettikohde

Prioriteettikohteet yht
Muut kohteet yht
Kaikki yht

35 980
46 975
82 955

Tarvikkeet yht
Työ yht.

14 070
68 885

KAMORE – HANKE
Täydennykset rahoituspäätökseen
toukokuu 2019

Puolanka

Kamore kustannusarvio Puolanka
Kohde

2. Talkkunamäki

Toimenpide

3
3
4

300
80
29

8
6
3

80
100
29

Sillan korotus ja Reitin levitys 2 metrillä välillä
Kotila-Louhenjoki. 5 km
Puuston poisto ja ajo 5 km. (h)
Pylväät 8m
Kestopuu 48x98
Sillan korotus työt (h)
Kaivinkonetyöt
Rakennustarvikkeiden siirto
Kelkkauran levennys 2 m (h)
Opastetaulu
Merkinnät , teiden ylitykset
Merkkien asennukset (h)

6.Louhenjoki
pohjoinen

500
100
29

Viitat ja reitin oikaisu
Kaivinkonetyö (h)
Reittimerkit
Reittimerkkien asennus (h)

5. Hiihtokeskus

1
1
2

Opasteet ja reitin oikaisu
Ennakkomerkit
Pimeä paikka, kaininkonetyö 50m. (h)
Merkkien pystys (h)

4. Kotila

á hinta

Opasteet
Opastetaulu
Viitta
Asnnus (h)

3. Risteysalue
ennen Kotilaa

Yksikköä

0
0
0
500
100
58
0
0
0
900
240
116
0
0
0
640
600
87
0
0

50
10
400
40
4
1
30
1
10
10

170
135
2,5
29
80
200
80
1000
150
59

Lankkusilta suon( 30 m) yli ja ennakkomerkit
hiihtoladulle
Pylväät 8m (kpl)
Pitkoslankku (m)
Kaivinkonetyö (h)
Miestyö (h) sillanteko ja reittimerkit
Ennakkomerkit

Yhteensä

22
1500
8
100
2

135
4
80
29
100

8500
1350
1000
1160
320
200
2400
1000
1500
590
0
0
0
2970
6000
640
2900
200
0

7. Aro-Lososuo

Reitin siirtäminen pois metsäautotieltä 1,5 km
25
25
1
15
16
1

170
80
279
100
29
200

5
8
225
40
1

135
80
4
29
200

5
3

29
80

40
16
8

100
29
20

0
0
4250
2000
279
1500
464
200
0
0
0
675
640
900
1160
200
0
0
0
145
240
0
0
0
4000
464
160

1
20
10
40
8

1000
100
100
29
20

0
0
1000
2000
1000
1160
160

Reittimerkit
Työt
Merkkien levitys, moottorikelkka

40
16
8

100
29
20

4000
464
160

Reittimerkit suolle 2 km

40

100

4000

Työt
Merkkien levitys, moottorikelkka

16
8

29
20

464
160

Reitin raivaus (moto +ajo) h
Kaivinkonetyö
Rumpuputki
Reittimerkit
Miestyö
Tarvikkeiden siirto
8.Teerilampi

Ojien ylitykset x 3
Pylväät 8 m
Kaivinkonetyö (h)
Pitkoslankut
Työt
Tarvikkeiden siirto

9. Kivipuro

Reitin siirt, hete reitillä
Puuston poisto
Kaivinkonetyö

10.Katajasuo

Reittimerkinnät suolle 2 km
Reittimerkit
Työ (h)
Merkkien levitys, moottorikelkka (h)

11.Kirkonkylä

Reittimerkinnät ja opasteet
Opastetaulu
Reittimerkit
Lähestymismerkit teille ja hiihtoladuille
Työt (h)
Merkkien levitys, moottorikelkka

12a. Kotasuo

12b. Juurikkasuo

13. Askanjärvi

Reittimerkit suolle 2 km

Silta joen yli

0
0

Pylväät 8 m.
Kansilankut (m)
Kaivinkone (h)
Miestyö
Rakennustarvikkeiden siirto

10
400
10
30
1

135
4
80
29
200

1350
1600
800
870
200
0

Yleiskustannukset
Koneiden siirrot
Pientarvikkeet (Naulat, pultit, polttoainet)
Reitin raivaus miestyönä tarvittavilta osin (h)
Yhteensä

10
1

300
3000

150

29

0
3000
3000
4350
80986

9
8

7
6
5

4
3

2

12b
11

12a

10

13

KAMORE – HANKE
Täydennykset rahoituspäätökseen
toukokuu 2019

Ristijärvi

KAMORE - Kainuun reitit kuntoon -hanke
RISTIJÄRVI
Työt, kustannukset ja rahoitus
Kuntakohtaiset työt ja kustannukset

HANKKEEN ALOITUSKUSTANNUKSET 2018
Selvityshankkeen jyvitetyt kulut
1
Peruskulut (kunnan sisäiset)
2
Kuntaosuus
YHTEENSÄ
Hankeselvityksen kuntakohtaiset kulut, 2019
3
Palkka- ja sivukulut
4
Matkaulut
5
Toimistokulut
6
Taloushallinto
7
Muut kulut
YHTEENSÄ
Aloituskustannukset yhteensä
HANKETYÖT 2019
KULUT
Hallinto (kuntakohtainen)
1
Palkat ja sivukulut
2
Matkakulut
3
Toimisto
4
Muut kulut
Hallinto yhteensä

0,00 €
0,00 €
0,00 €
km/tuntia
0
0
0
0
0

a´hinta
0
0
0
0
0

Kuntaraha

Yht.
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

km/tuntia
0
0
0
0

a´hinta
0
0
0
0

Yht.
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Kartta No. Nimike
km/kpl/tuntia/kk a´hinta
Reittien tavarakuljetukset
0
0,00
Reittien raivaus (miestyöt)
4
2750,00
Reittien raivaus (konetyöt)
200
60,00
Sillat, rummut, ojakannet
36
216,67
Reittimerkinnät, viitat
70
25,00
Pientarvikkeet (selv. eri liitteessä)
0
Muut työt (turva-aita, siirrot yms.)
1
3000,00
YHTEENSÄ
Kustannukset yhteensä 2019

Yht.
0,00
11000,00
12000,00
7800,00
1750,00
0,00
3000,00
35550,00
35 550,00 €

HANKETYÖT 2020
Hallinto (kuntakohtainen)
1
Palkat ja sivukulut
2
Matkakulut
3
Toimisto
4
Muut kulut
Hallinto yhteensä

km/tuntia
0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 €

Kartta No. Nimike
km/kpl/tuntia/kk a´hinta
Reittien tavarakuljetukset
0
0,00
Reittien raivaus (miestyöt)
4
2750,00
Reittien raivaus (konetyöt)
170
60,00
Sillat, rummut, ojakannet
52
242,30
Reittimerkinnät, viitat
66
25,00
Pientarvikkeet (selv. eri liitteessä)
0
0,00
Muut työt (siirrot yms.)
1
2000,00
YHTEENSÄ
Kustannukset yhteensä 2019
HANKETYÖT 2020
MUUT KUSTANNUKSET
1
Somimuskulut
2
Reittitoimituskustannukset
3
Muut kustannukset

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
11 000,00 €
10 200,00 €
12 600,00 €
1 650,00 €
0,00 €
2 000,00 €
37 450,00 €
37 450,00 €

YHTEENSÄ
Muut kustannukset yhteensä

0,00 €

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ JA HANKERAHOITUSOSUUS
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ
HANKERAHOITUS (Hyväksyttävät kustannukset) 70 %
KUNNAN MAKSETTAVA OSUUS 30 %

0,00 €

73 000,00 €
51 100,00 €
21 900,00 €

RISTIJÄRVI
Hanketyöt

6
1
4,5

1

1

1

7
6

4,5
6

6
4,5
7

6
6
6
6

4,5
1

4,5
1
6

HANKETYÖT 2019 - Alue 1 Ristijärvi-Sotkamon raja
KULUT
Yksikköä

á hinta

Yhteensä

2

850,00 €

1 700,00 €

Puutavara

1

450,00

450,00 €

Työ

1

400,00

400,00 €

001

Reittien suunnittelu

002

Matkakulut

003

Toimisto

004

Muut kulut

1

Sillat

850,00 €
2

16

150,00

2 400,00 €

Puutavara

1

80,00

80,00 €

työ

1

70,00

70,00 €

Ojakannet

150,00 €
3

10

250,00

2 500,00 €

Puutavara

1

150,00

150,00 €

Työ

1

100,00

100,00 €

Rummut

250,00 €
4

Reittien raivaus (miestyöt) kk

2,5

2 750,00 €

6 875,00 €

5

Reittien raivaus (kaivinkonetyöt) [h]

110

60,00 €

6 600,00 €

6

Reittimerkinnät

45

25,00 €

1 125,00 €

7

Muut (junaradan turva-aita, siirrot yms.)

1

3 000,00 €

3 000,00 €

YHTEENSÄ

24 200,00 €

HANKETYÖT 2019 - Alue 2 Iijärven kierto
KULUT
Yksikköä

á hinta

Yhteensä

0

850,00 €

0,00 €

Puutavara

1

450,00

450,00 €

Työ

1

400,00

400,00 €

001

Reittien suunnittelu

002

Matkakulut

003

Toimisto

004

Muut kulut

1

Sillat

850,00 €
2

8

150,00

1 200,00 €

Puutavara

1

80,00

80,00 €

työ

1

70,00

70,00 €

Ojakannet

150,00 €
3

0

250,00

0,00 €

Puutavara

1

150,00

150,00 €

Työ

1

100,00

100,00 €

Rummut

250,00 €
4

Reittien raivaus (miestyöt) kk

1,5

2 750,00 €

4 125,00 €

5

Reittien raivaus (kaivinkonetyöt) [h]

90

60,00 €

5 400,00 €

6

Reittimerkinnät

25

25,00 €

625,00 €

7

Muut (junaradan turva-aita, siirrot yms.)

0

3 000,00 €

0,00 €

YHTEENSÄ

11 350,00 €

HANKETYÖT 2020 - Alue 3 Ristijärvi - Puolangan raja
KULUT
Yksikköä

á hinta

Yhteensä

1

850,00 €

850,00 €

Puutavara

1

450,00

450,00 €

Työ

1

400,00

400,00 €

001

Reittien suunnittelu

002

Matkakulut

003

Toimisto

004

Muut kulut

1

Sillat

850,00 €
2

18

150,00

2 700,00 €

Puutavara

1

80,00

80,00 €

työ

1

70,00

70,00 €

Ojakannet

150,00 €
3

0

250,00

0,00 €

Puutavara

1

150,00

150,00 €

Työ

1

100,00

100,00 €

Rummut

250,00 €
2

2 750,00 €

5 500,00 €

Reittien raivaus (kaivinkonetyöt) [h]

100

60,00 €

6 000,00 €

6

Reittimerkinnät

35

25,00 €

875,00 €

7

Muut (junaradan turva-aita, siirrot yms.)

0

3 000,00 €

0,00 €

4

Reittien raivaus (miestyöt) kk

5

YHTEENSÄ

15 925,00 €

HANKETYÖT 2020 - Alue 4 Yhdysreitti Kukkarovaara - Seitenoikea
KULUT
Yksikköä

á hinta

Yhteensä

3

850,00 €

2 550,00 €

Puutavara

1

450,00

450,00 €

Työ

1

400,00

400,00 €

001

Reittien suunnittelu

002

Matkakulut

003

Toimisto

004

Muut kulut

1

Sillat

850,00 €
2

10

150,00

1 500,00 €

Puutavara

1

80,00

80,00 €

työ

1

70,00

70,00 €

Ojakannet

150,00 €
3

20

250,00

5 000,00 €

Puutavara

1

150,00

150,00 €

Työ

1

100,00

100,00 €

Rummut

250,00 €
4

Reittien raivaus (miestyöt) kk

2

2 750,00 €

5 500,00 €

5

Reittien raivaus (kaivinkonetyöt) [h]

70

60,00 €

4 200,00 €

6

Reittimerkinnät

31

25,00 €

775,00 €

7

Muut (junaradan turva-aita, siirrot yms.)

1

2 000,00 €

2 000,00 €

YHTEENSÄ

21 525,00 €
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Pöytäkirja
Huhtikuu 2019

PÖYTÄKIRJA / Muistio

Kamore – Kainuun Moottorikelkkailun Reittihanke
Aika:
25.4.2019 klo 13.00
Paikka: Vesiliikuntakeskus Kaukaveden kokoushuone, Jokikatu 5, Kajaani
Paikalla edustajat: Sotkamo, Kajaani, Suomussalmi, Hyrynsalmi, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi,
Vuokattisafaris ja Metsähallitus.

ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
- Harri Helenius avasi kokouksen.
2. Sihteerin toteaminen
- Kari Heikkinen jatkoi sihteerinä.
3. Asialistan hyväksyminen
- Asialista hyväksyttiin muutoksella, että kohdat 4 ja 5 yhdistetään.
4 ja 5. Hankkeen tilannekatsaus
- Harri Helenius kävi läpi hanketilanteen.
- Hanke on hyväksytty rahoituskelpoiseksi ja rahoitusvaraus on hankkeelle tehty
maaseuturahastossa (max. 1 milj. euroa), kunhan saamme pyydetyt täydennykset
hakemukseen.
- Täydennykset toukokuun loppuun mennessä (Hyrrä).
Luontoselvitys:
- Olemassa olevien reittien osalta ei ole tarvetta kovin merkittäviin muutoksiin, vaan toimenpiteet
keskittyvät lähinnä reitin kunnostukseen ja huoltoon.
- Uusien reittien/urien osalta on tehtävä luontoselvitys. Näillä osuuksilla tulisi selvittää alueen
luontotyyppejä ja lajistoa ottaen huomioon myös reitin vaikutusalueella oleva reitin käytöstä
häiriintyvä petolintulajisto. Jos reitin rakentamisella tai käytöllä on heikentäviä vaikutuksia
mahdollisesti lähistöllä olevien Natura-alueiden suojeluperusteisiin, tulisi näitä vaikutuksia
arvioida. Reittien linjaukset olisi hyvä tehdä siten, että ne häiritsevät mahdollisimman vähän
suojelualueiden lajistoa ja virkistyskäyttöä.
- Harri Helenius esitti, että luontoselvitykset tehdään kaikkien kuntien osalta yhtenäisenä
pyyntönä.
- Päätettiin, että luontoselvitykset pyydetään ko. toimijoilta yhteishankintana.
Kuntakohtaiset täydennykset:
1. Luontoselvityksiin tarvitaan jokaisesta kunnasta kartta, josta käy selville uudet reitti-/ura
linjaukset. Ko. kartta tulisi saada mahdollisimman pian.
2. Tarkemmat kustannuslaskelmat suunnitelmiin tulee saada kunnista, joista selviää
yksikköhinnoittelu ja erittelyt (Puolangan hyväksytyn mallin mukaisesti).
3. Kuntasitoumus, että nyt rahoitettavat reitit/urat ovat käytössä 5 vuotta hankkeen päättymisen
jälkeen. Sitoumus, että kunta tekee esim. korvaavan reitin, jos maaomistus-sopimuksissa
tulee ongelmia (5 vuoden sisällä). Muutoin rahoitus voidaan periä takasin.
4. Kunnissa tarkistettava, että kuntarahaosuuspäätös hankkeessa on kattava vuoteen 2021
saakka, koska hanke voi jatkua ko. vuoden puolelle saakka (2019-2021).
Muuta kunnat:
5. Hankerahoitusasiat on eriteltävä kunnan kirjanpidossa omassa osiossa, josta voidaan
seuranta helposti suorittaa (Sotkamolle ja Maaseuturahastolle).
Metsähallituksen rooli hankkeessa:
6. Kunnat, joiden alueella menee reittejä Metsähallituksen mailla, tulee sopia reittien ja urien
paikoista, hinnoista ja muista ehdoista.
7. Kartat Metsähallituksen maiden kautta menevistä suunnitelmista tulee toimittaa Timo Orrelle
(timo.orre@metsa.fi) ja Kari Heikkiselle (kari@merci.fi).
- Hyvä olisi, jos syntyisi yhteinen käyttömaksuhinnoittelu kaikille kunnille ko. reittien/urien

osalta.
- Alustava kaava laskentaan reitti-/urahinnasta Metsähallituksen maille on 0,039 eur x 15 v x
reittimetriä (esimerkki on Sotkamosta).
6. Aikatauluista sopiminen
- Kartta uusista reiteistä tai urista tulee saada viimeistään toukokuun ensimmäisellä viikolla
(vk.18/2019), jotta voidaan tiedustella luontoselvityksen tekijöiltä hinnat ja aikataulut.
- Muut kuntakohtaiset täydennykset on saatava toukokuussa (myös Metsähallituksen mailla
kulkevat reitit tai urat), koska täydennykset Elylle on tehtävä toukokuun loppuun mennessä.
7. Töiden aloittaminen ja johtaminen
- Hankeprosessista sopiminen; sovitaan tarkemmin ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa.
- Hanketöiden johtaminen (kunnat ja koko hanke); sovitaan tarkemmin ensimmäisessä
ohjausryhmän kokouksessa.
8. Ohjausryhmän työskentely
- Ohjausryhmän työnkuva käydään läpi ensimmäisessä kokouksessa.
- Kokoontumisaikataulut päätetään ensimmäisessä kokouksessa.
- Laskutus ja seuranta sovitaan tarkemmin ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa.
9. Muut asiat
- Lisätietoa asioista saa Harri Helenius, Sotkamon kunta ja Kari Heikkinen, hankekorrdinaattori.
10. Kokouksen päättäminen
- Harri Helenius päätti kokouksen klo 14.10 ja toivotti hyvää kesää.
Vakuudeksi 29.4.2019
Harri Helenius
tekninen johtaja, Sotkamon kunta
Puh. 044 7502491
SP: harri.helenius@sotkamo.fi
Kari Heikkinen
hankekoordinaattori
Puhelin: 045 1311355
Sähköposti 1: kari@merci.fi
Sähköposti 2: kh.duuni@gmail.com

Kamore - Kainuun moottorikelkkareitti –hanke
OHJAUSRYHMÄ
Ohjausryhmän jäsenet on nimennyt mukana olevat kunnat ja tai on muutoin saatu
suostumus.

OHJAUSRYHMÄ
Sotkamon kunta

Harri Helenius, varalla Saku Hakkarainen

Kajaanin kaupunki

Matti Nousiainen, varalla Petri Piirainen

Kuhmon kaupunki

Timo Heikkilä , varalla vielä avoin

Ristijärven kunta

Oiva Jansson, varalla

Paltamon kunta

Mervi Kilpeläinen, varalla Salla Korhonen

Hyrynsalmi

Jouni Romppainen , varalla Heimo Keränen

Suomussalmi

Niina Kinnunen , varalla Ari Väisänen

Puolanka

Heikki Kanniainen, varalla vielä avoin

Kainuun Liitto

Martti Juntunen, varalla vielä avoin

Metsähallitus

Timo Orre (Metsähallitus), Varalla Pentti Hamunen (Luontopalvelut)

Lisäksi ohjausryhmässä on mukana myöhemmin nimettävä hankevetäjä.

Vakuudeksi
Esiselvityshankkeen puolesta
Päivitetty Sotkamossa 29.5.2019

Harri Helenius
puheenjohtaja

Kari Heikkinen
hankekoordinaattori ja sihteeri

KAMORE – HANKE

Luontoselvitys
Uudet urat tai reitit
Liitteenä luontoselvityskartat uusilta urilta.
Tarkemmat kartat menevät selvityksen tekijälle.
Kajaani: n. 25 km
Ristijärvi: n. 23 km
Hyrynsalmi: n. 22 km
Sotkamo: n. 32 km
YHTEENSÄ n. 102 Km
Puolanka: 1,5 km (siirto uutta tien viereen tieltä (ei tarvinne selvitystä)?
Kuhmo: 0 km
Suomussalmi: 0 km
Paltamo: 0 km

KAMORE-HANKE LUONTOSELVITYS
Ely:n ohje: (Jouko Saastamoinen, Kainuun ELY)
- Olemassa olevien reittien osalta ei ole tarvetta kovin merkittäviin muutoksiin, vaan toimenpiteet
keskittyvät lähinnä reitin kunnostukseen ja huoltoon.
- Uusien reittien/urien osalta on tehtävä luontoselvitys. Näillä osuuksilla tulisi selvittää alueen
luontotyyppejä ja lajistoa ottaen huomioon myös reitin vaikutusalueella oleva reitin käytöstä
häiriintyvä petolintulajisto.
- Jos reitin rakentamisella tai käytöllä on heikentäviä vaikutuksia mahdollisesti lähistöllä olevien
Natura-alueiden suojeluperusteisiin, tulisi näitä vaikutuksia arvioida.
- Reittien linjaukset olisi hyvä tehdä siten, että ne häiritsevät mahdollisimman vähän
suojelualueiden lajistoa ja virkistyskäyttöä.

Selvityskohteet:
Selvityksen kohteena ovat uudet reitti- ja uralinjaukset.
Sotkamo (kartta).
Yhteyshenkilö: saku.hakkarainen@sotkamo.fi, Puh. 0447502467
Ristijärvi (kartta).
Yhteyshenkilö: Oiva Jansson, oiva.jansson@ristijarvi.fi, puh. 044 7159 311
Hyrynsalmi (kartta).
Yhteyshenkilö: Jouni Romppainen, jouni.romppainen@hyrynsalmi.fi, puh. 044 7104421
Kajaani (kartta).
Yhteyshenkilö: Matti Nousiainen, matti.nousiainen@kajaani.fi puh. 044 7100 176
Puolanka (ei karttaa). Uusi ura siirtyy Paljakan pohjoispuolella pois tieltä tien viereen noin 1,5 km
matkalta).
Yhteyshenkilö: Heikki Kanniainen, elinkeinoasiamies, puh. 040 830 6592,
heikki.kanniainen@puolanka.fi
Muut kunnat:
Suunnitellut reitit menevät jo käytössä olevilla urilla.
- Kuhmo
- Suomussalmi
- Paltamo
Lisätietoa:
Harri Helenius
tekninen johtaja
Sotkamon kunta
puh. 044-7502491
harri.helenius@sotkamo.fi
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Sotkamo
Uudet reitit

KAMORE – HANKE

Kajaani
Uudet reitit

1.
1.
2.
2.
x

19.

19.

3.
3.

18.
17.

18.

x

4.

4.

17.

16.15.
16.

15.

5.
5.

6.
6.

7.

7.

8.

8.

9.
9.

14.
14.

13.

13.

12.
12.

11.10.
11.

10.

Teema: Kajaanin paikkatieto
Tasot: Taustakarttasarja MML, RSK luku, Lajiselitys, Tunnus, Lajiselitys(20000), Punakynä
Mittakaava: 1:20000
Pvm: 14.2.2019 12:23
Käyttäjä: kanoumat
1 km

6.
7.

5.

4.
3.

2.

1.

1.

1.

Teema: Kajaanin paikkatieto
Tasot: Taustakarttasarja MML, RSK luku, Lajiselitys, Tunnus, Lajiselitys(20000), Punakynä
Mittakaava: 1:10000
Pvm: 13.2.2019 14:15
Käyttäjä: kanoumat
1 km

11.

12.

13.

14.

15.
16.
10.
9.
8.
7.

17.

18.
19.
20.

21.
22.

6.
5.

23.
24.

4.

2.

1.

Teema: Kajaanin paikkatieto
Tasot: Taustakarttasarja MML, RSK luku, Lajiselitys, Tunnus, Lajiselitys(20000), Punakynä
Mittakaava: 1:20000
Pvm: 13.2.2019 14:11
Käyttäjä: kanoumat
1 km

KAMORE – HANKE

Hyrynsalmi
Uudet reitit

KAMORE – HANKE

Ristijärvi
Uudet reitit

KAMORE – HANKE

Kuhmo
Ei uusia reittejä

KAMORE – HANKE

SUOMUSSALMI
Ei uusia reittejä.

KAMORE – HANKE

Paltamo
Ei uusia reittejä

KAMORE – HANKE

Puolanka
Ei karttaa.
Ura siirretään 1,5 km matkalta pois tieltä tien viereen.
Muut urat ja reitit ovat jo olemassa.

KAMORE -hanke
LUONTOSELVITYS

Tarjous ja työohjelma
Liikesalaisuuden alainen dokumentti
Page 1

Tarjouspyyntö ja hankekuvaus
TARJOUSPYYNTÖ JA TARJOUKSEN SISÄLTÖ
•

Kiitämme tarjouspyynnöstänne; s-posti 16.5.2019 Hakkarainen

•

Ilmoitamme olevamme valmiit suorittamaan pyydetyt tehtävät tässä työohjelmassa esitetyllä tavalla
ja työryhmällä.

HANKE
•

Kainuun kuntien alueille sijoittuvaa moottorikelkkareitistöä kehitetään KAMORE –hankkeella (Kainuun
moottorikelkkareitit kuntoon –hanke)

•

Tavoitteena on saneerata ja rakentaa uutta moottorikelkkauraa noin 800-900 km verran. Uuden
kelkkauran rakentaminen sisältää ainespuun poistoa, vesakon raivausta, tasausta kaivinkoneella,
siltojen rakentamista, rumpujen asentamista sekä opasteiden ja liikennemerkkien asentamista

•

Luontoselvitys sijoittuu reitin uusille osuuksille.

•

Selvitysalue sijoittuu Kajaanin, Sotkamon, Hyrynsalmen ja Ristijärven kuntien alueelle

Tarjous ja työohjelma

17.5.2019
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FCG
Työohjelma
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Luontoselvitys
Menetelmäkuvaus ja selvityksen sisältö:
•

Toteutetaan luontotyyppeihin painottuva luontoselvitys kesä-heinäkuussa 2019

•

Inventoinneissa selvitetään uusilta raivattavilta reittiosuuksilta sellaiset luontokohteet, joihin reitillä saattaisi olla
vaikutuksia. Selvityksen painopisteenä ovat kansallisten lakien määrittelemät luontotyypit; MetsäL. 10§, VesiL. 2
luku 11§, Lsl. 29§

•

Selvityksen tausta-aineistona toimii uhanalaisrekisterin ajantasainen paikkatieto sekä Laji.fi –tietokanta
•

Uusien reittiosuuksien osalta selvitetään lähimmät petolinturekisterin pesätiedot

•

Luontoselvitys neljän kunnan alueella toteutetaan maastotyönä noin 40 tunnin aikana.

•

Inventoidut ja painannetut luontokohteet esitellään kartoilla ja arvioidaan reitin raivaamisen, siltarakentamisen
yms. Mahdolliset vaikutukset niihin sekä esitetään tarpeen mukaan reittimuutosta.

•

Lähimpien petolintureviirien osalta arvioidaan reitin aiheuttamia vaikutuksia.

Tarjous ja työohjelma

17.5.2019
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Selvitykset, ajankohta ja työmääräarvio

työ

ajankohta

Esiselvitys ja aineistot, raporttirunko
(toimisto)

kesäkuu 2019

10 h

Maastoselvitykset

Kesä-heinäkuu 2019

40 h

Karttatyöt, raportointi ja
vaikutusarviointi

elokuu 2019

20 h

YHTEENSÄ

Työmääräarvio

70 h

• Selvityksen raportointi valmistuu tarjouspyynnön mukaisesti elokuun loppuun mennessä.
• Raportti toimitetaan pdf-muodossa karttaliitteineen
• Mahdolliset aluerajaukset toimitetaan tarvittaessa asiakkaalle dwg –muodossa (ETRS-GK26 ja KKJ)

Tarjous ja työohjelma
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FCG - työryhmä
Takalo Minna, FM biologi

referenssit

•
•
•

Luontoselvitykset
Yhteydet tilaajaan
Raportointi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kajaanin kaupunki 2018; yleis- ja asemakaavojen luontoselvityspalvelut vuodelle 2018
Raahen kaupunki 2018; Pitkäkari-Pikkulahden yleis- ja asemakaavojen ympäristöselvitykset
Iin kunta 2018; Karhun saaren yleis- ja asemakaavojen vaikutusarvioinnit, Natura-arviointi
Muonion kunta 2018; Keskustan osayleiskaavan luonto- ja linnustoselvitykset
Saarijärven kaupunki 2018; Rantayleiskaavojen luontoselvitykset
Pellon kunta 2017; Ritavaaran asemakaavan luontoselvitykset
Sodankylän kunta 2017; Unarin rantayleiskaavan luontoselvitykset
Rovaniemen kaupunki/Senaattikiinteistöt 2017; Etelärannan asemakaavan luontoselvitykset
Limingan kunta 2017; Kirkonrannan asemakaavan luontoselvitykset
Kittilän kunta 2016; Taivaanvalkeat-Akanrimmen royk, luontoselvitykset
Iin kunta 2014; keskustaajaman oyk, vaikutusarvioinnit
Oulun kaupunki 2014; Pajuniemen ja Peherryksen osayleiskaavojen luontoselvitykset
Kajaanin kaupunki 2013-2014; Keskustaajaman oyk 2030 luontoselvitykset ja ekologinen viherverkkoselvitys
Siikalatvan kunta 2013; Pulkkilan kirkonkylän oyk luontoselvitykset
Oulunsalon kunta 2011; Ervastinkylän OYK, luontoselvitykset
Hailuodon kunta 2011-2014; yleiskaavojen luontoselvitykset
Raahen kaupunki 2010; Piehingin ja Raahen eteläisten ranta-alueiden ympäristöselvitykset
Oulunsalon kunta 2010; Niemenrannan asemakaavan luontoselvitykset
Kuusamon kaupunki 2010-2014; Keskustan ja Rukan välialueen osayleiskaavojen laajennus, luontoselvitykset
Pudasjärven kaupunki 2010; Luokkavaaran asemakaavan luontoselvitykset
Kymmeniä tuulivoimahankkeita eri puolilla Suomea; tuulivoiman osayleiskaavojen luontoselvitykset, vaikutusarvioinnit, Naturaarvioinnit ja YVA-menettelyt.

Tarjous ja työohjelma
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FCG
Palkkio
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Veloitusperusteet ja palkkio
•

Työn kokonaispalkkio

•

5 600 € (alv 0%)

•

Henkilötyö ja kulut

•

•

Toimeksiannossa noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013

•

Palkkiomuotona käytetään kokonaishintaa, joka sisältää työn toteuttamiseen tarvittavat kulut sekä aineistokustannukset

Laskutus ja maksuehto
•

Tilaajan ilmoittamien laskutustietojen mukaisesti verkkolaskuna jälkikäteen

•

Maksuehto 21 pv netto.

•

Kokonaispalkkio

Tarjous ja työohjelma
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Lisätiedot
•

Lisätietoja antavat aluepäällikkö Kai Tolonen (sopimusasiat), p. 044-7718 419 sekä biologi Minna Takalo p. 0405558674
(etunimi.sukunimi@fcg.fi)

•

Toivomme tarjouksemme palvelevan teitä hankkeessanne

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Kai Tolonen

Minna Takalo

Aluepäällikkö, Oulu

FM, biologi

Tarjous ja työohjelma

17.5.2019
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SANASTO
Reitti

= Mikä tahansa maastossa ulkoiluun käytettävä kulkuväylä, joka on erotettu muista
väylistä opastekokonaisuuden avulla. Reitillä on vastuullinen taho, joka vastaa sen
ylläpidosta. Reitti voi olla perustettu reittitoimituksella tai sopimuksin.

Reitistö

= Useampien reittien muodostama kokonaisuus.

Moottorikelkkailureitti/kelkkareitti

= Tieliikennelain alainen tie, reittitoimituksella tehty virallinen moottorikelkkailureitti.

Moottorikelkkaura/kelkkaura

= Maanomistajien kanssa sovittu, maastoon moottorikelkalla ajoa varten merkitty ura.

Opastekokonaisuus

= Reitin käyttäjän informointia varten maastossa olevien opastetaulujen, viittojen sekä
jatkuvan reittimerkinnän muodostama kokonaisuus.

Opastus

= sanalla kuvataan opastekokonaisuuden käyttämistä reitin käyttäjien ohjaamiseksi
reitillä.

Lähtöpaikka

= Reitin lähtöpaikka, josta reitille lähdetään. Lähtöpaikalla sijaitsee lähtöpaikan
opastetaulu, sisältönä tarvittavat ennakkotiedot reitistä.

Jatkuva merkintä

= Reitin varrella oleva toistuva merkintä, joka kertoo että merkinnän osoittama ura
kuuluu reitistöön.

Viitta

= Reitin varrella oleva rakenne jolla informoidaan mm. kiintopisteiden nimistä ja palveluista sekä etäisyyksistä ja suunnista kiintopisteisiin.

Asiakaskysely

=REILA-hankkeessa kesällä 2016 tehty asiakaskysely Lapissa.
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ALKUSANAT
Suomen maaperällä on tuhansia kilometrejä erilaisia merkittyjä ulkoilureittejä. Perinteisesti
reiteillä ja niiden ulkopuolellakin on kuljettu kartan ja kompassin avulla ja erätaidot on saatu
perintönä vanhemmilta. Suomalainen eräperinne kuuluu nykyisin yhä harvemman harrastuksiin,
mutta kevyempi luonnossa liikkuminen on kasvussa ja hyvin merkittyjen, matalamman kynnyksen
reittien tarve koko ajan kasvaa. Suomalainen luonto on myös erittäin vetovoimainen matkailijoiden
houkuttaja. Useat eri kansallisuudet matkustavat tutustumaan luontoomme ja kasvu on vain kiihtymässä. Vielä parikymmentä vuotta sitten ulkoilureittien merkitseminen oli helpompaa; kesällä
patikoitiin ja talvella hiihdettiin tai moottorikelkkailtiin. Nyt samaa reittiverkostoa käyttävät pyöräilijät, kävelijät, polkujen juoksijat, lumikenkäilijät ja uusia ulkoilulajeja tulee jatkuvasti lisää.
Reittejä ylläpitävät tahot ovat parhaansa mukaan yrittäneet pysyä kehityksen perässä, ja erilaisia
reittejä on merkitty maastoon kysynnän, resurssien ja osaamisen mukaan. Erilaisissa projekteissa
on aikanaan rakennettu reittejä ja niiden opasteita, jotka ovat nykyisin jo ehostamisen tarpeessa.
Tuloksena reiteillä käytetyt merkinnät, viitat ja opasteet ovat hyvin eri näköisiä, eri logiikalla suunniteltuja ja asennettuja sekä eri vaiheissa elinkaartansa.
Tämä ohjeitus vastaa osaltaan maastoreittien kehitykseen ja sen myötä syntyneisiin haasteisiin.
Tavoitteena oli koota valtakunnallisesti hyväksytty ohje, jota käyttämällä reittimerkinnät saataisiin asiakaslähtöisemmiksi sekä reittien turvallisuutta edistäviksi. Ohjeistus käsittelee opastekokonaisuutta riskienhallinnan näkökulmasta ja pitää jatkuvasti mukana asiakaslähtöisen palvelujen muotoilun näkökulman.
Reittien käyttäjien mielestä asiakaslähtöinen ja asiakaskokemusta parantava reittimerkintä on sellainen johon ei tarvitse kiinnittää suurta huomiota – se on läsnä, mutta ei vie käyttäjän huomiota
pois oleellisesta.
REILA reittimerkintöjen turvallisuus pilottialueena Lappi 2015-2018 -hankkeessa on tavoitteena ollut vahvistaa maastoreittien turvallisuutta ja luotettavuutta. Hankkeessa ovat toteuttajina
Lapin ammattikorkeakoulu/ Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI), Metsähallitus Lapin luontopalvelut, Lapin pelastuslaitos ja 14 Lapin kuntaa: Enontekiö, Inari, Kemi, Kemijärvi, Kittilä,
Kolari, Muonio, Pello, Posio, Rovaniemi, Salla, Sodankylä, Tornio ja Ylitornio. Tämä ohjeistus on
laadittu yhteistyössä REILA-hankkeen toteuttajien kanssa.
Taustamateriaaliksi ohjeistusta varten kerättiin kokemuksia reittien käyttäjiltä sekä ylläpitäjiltä
haastatteluin, verkkokyselyin ja vapaaehtoistöin. Ohjeistuksen taustalla on käytetty myös olemassa olevia oppaita ja suosituksia sekä hankkeen aikana tehtyjä selvityksiä ja havaintoja.
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KULUTTAJATURVALLISUUSLAKI
Lainsäädännön näkökulmasta reittien katsotaan olevan kuluttajapalveluita, jolloin reitin ylläpitäjä
on velvollinen toimimaan kuluttajaturvallisuuslain mukaan. Reitin opastekokonaisuuteen liittyviin
velvollisuuksiin kuuluu:
1. Yleinen huolellisuusvelvoite, joka velvoittaa jokaista toiminnan harjoittajaa arvioimaan
riskit ja huolehtimaan reitistä niin, että siitä ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai
omaisuudelle. (5 §)
2. Tietojenantovelvollisuus, jonka mukaan reitin käyttäjällä tulee olla mahdollisuus saada
selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla tietoa reitistä. Tietoa on annettava riittävästi, jotta
asiakas itse pystyy arvioimaan reittiin ja siinä oleviin rakenteisiin liittyvät vaarat ja suhteuttamaan ne omaan osaamiseensa. (9 § + VNA 613/2004)
3. Lisäksi reittejä voi koskea velvollisuus turvallisuusasiakirjan laatimisesta, mikäli reittiä ei
riskiarvion perusteella katsota vähäriskiseksi.

TAUSTA-AINEISTOT
Asiakaskyselyt
Ohjeistuksen keskeinen teema on asiakaslähtöisyys. Pohjaksi kerättiin asiakaspalautteita Lapin
retkeilyreittien opasteista kesällä ja syksyllä 2016. Maastokohteissa tehtyyn kyselyyn saatiin 94
vastausta ja Internetissä kyselyyn vastasi 106 henkilöä. Vapaaehtoisten ”haamuretkeilijöiden” palautteita saatiin yhteensä 28. Saadusta aineistosta on koostettu yhteenvetoraportti: Asiakaslähtöiset ja turvalliset maastoreittimerkinnät - Kesä-syksy 2016. Aineistoa käytettiin osana tämän ohjeistuksen laadintaa.

Ylläpitäjien ja yrittäjien kokemukset ja näkemykset
Ylläpitäjien näkemyksiä ja kokemuksia kartoitettiin työpajoissa ja hankkeessa mukana olleissa
kunnissa pidetyissä kokouksissa. Olemassa olevien opastekokonaisuuksien nykytilaa kartoitettiin
työpajoissa sekä omin havainnoin maastossa.
Yrittäjät voivat olla reittien ylläpitäjiä sekä myös reittien käyttäjiä. Yrittäjät käyttävät sekä omia, että
muiden ylläpitämiä reittejä ohjelmapalvelujen toteuttamiseen. He myös ohjaavat asiakkaitaan liikkumaan merkityillä reiteillä omatoimisesti. Tämän vuoksi kysyimme myös 113 yritykseltä heidän
mielipiteitään koskien käyttämiensä reittien opastekokonaisuuksia. Kyselyyn vastasi 28 yritystä.
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Keskeisiä havaintoja asiakkaiden ja
ylläpitäjien palautteista
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•

Lähtöpaikkojen ja reitin ennakkotiedon löydettävyys on ongelma kunta- ja matkailukeskuksien reiteillä. Lähtöpaikka on olemassa, mutta sen löytäminen on vaikeaa niin verkkosivuilla kuin paikan päälläkin: hotellihuoneesta polun päähän löytäminen ei olekaan niin
selkeää.

•

Markkinointimateriaalista tai kartoista puuttuu usein selkeä merkintä siitä, missä reitin
viralliset lähtöpaikat sijaitsevat. Ennakkoinformaation merkitystä korostaa myös se, että
asiakaskyselyn mukaan 67% asiakkaista oli etsinyt tietoja reitistä ennen matkaa esim.
verkkosivustoilta tai kartoista.

•

Kyselyjen perusteella opastekokonaisuudelta toivottavia ominaisuuksia ovat loogisuus,
yhtenäisyys, yksiselitteisyys, selkeys, helppo luettavuus, sekä johdonmukaisuus ja helppo
havaittavuus.

•

Eri opasteiden toivottiin helpottavan paikannusta ja reitin valintaa. Olet tässä -merkintöjä,
sekä karttaa kaivattiin risteyksiin.

•

Matkailun näkökulmasta ulkoilureitit ovat yksi asiakkaan tärkeimmistä motiiveista matkalle lähtöön. Kyselyn mukaan 90 %:lle reitti on matkan tärkein kohde tai yksi matkan
kohteista. Tämän takia matkailukohteen on syytä panostaa tarjoamiinsa ulkoilureitteihin
ja noteerata ne yhtenä alueen tärkeimmistä vetovoimatekijöistä.

•

Asiakaspalautteiden perusteella viittojen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat erottuvuus
maastossa eri sää- ja valaistusolosuhteissa, sekä sisällön luettavuus ja selkeys. Käytettävää materiaalia tai luontoon sulautuvaa ulkonäköä pidettiin vähemmän tärkeänä.

•

Viitoituksen logiikka täytyy olla yhtenevä reitistöllä. Selittämätön ja muuttuva kilometrien
esitystapa vaikeuttaa ymmärtämistä. Reittien ja paikkojen nimeäminen tulee tehdä loogisesti.

•

Vanhat ja uudet merkinnät reiteillä huonontavat turvallisuuden tuntua, vanhat merkit epäilyttävät ja johtavat omiin päätelmiin reitin kulusta.

•

Opasteet pitäisi pystyä toteuttamaan pienemmälläkin budjetilla ja perinteisin menetelmin.

Aikaisemmat ohjeistukset ja oppaat
Opastekokonaisuuteen liittyviä tai aihetta sivuavia ohjeita, oppaita ja selvityksiä on tehty aikaisemminkin, mutta kokonaisuudesta ei ole aikaisemmin tehty ohjetta.
Metsähallitus on laatinut oman viitoituksensa yhtenäistämiseksi viitoitusoppaan. Viitoitusopas
keskittyy viitoittamiseen liittyvään logiikkaan.
Outdoors Finland -hankkeissa on tehty oppaita reittien suunnitteluun erilaisten aktiviteettien
näkökulmista. Oppaissa käsitellään myös opastuksen periaatteita aktiviteetin näkökulmasta.
”Ulkoliikuntapaikkojen turvallisuus - tietopaketti ulkoliikuntapaikkojen turvallisesta suunnittelusta
ja ylläpidosta” on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen aikana 2011. Tietopaketissa sivutaan hiihtoreittien ja lenkkipolkujen opasteita.
Suomen Standardisoimisliitto ylläpitää standardia SFS 4424 Ulkoilun ja liikunnan merkit, joka
on alan asiantuntijoiden kokoama sarja ulkoilureiteillä käytettävistä merkeistä ja symboleista.
Standardia päivitetään tarpeiden mukaan Standardisoimisliiton johdolla. Tässä ohjeistuksessa viitataan usein standardimerkkeihin ja symboleihin ja suositellaan niitä käyttämään.
Tässä ohjeistuksessa on huomioitu kuluttajaturvallisuuslaki ja sen antamat velvoitteet, joita esitellään tarkemmin omassa kappaleessaan.
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OPASTEKOKONAISUUDEN
SUUNNITTELU
Erityisesti matkailu- ja kuntakeskuksissa
reiteistä huolehtivat lukuisat eri toimijat ja
ylläpitäjät. Samalla alueella voi olla reittitoimijoina esimerkiksi Metsähallitus, kunta, kyläyhdistys ja latu- tai kelkkapooli. Asiakkaan
näkökulmasta on kuitenkin yhdentekevää
kuka reitistä ja sen opastuksesta huolehtii –
tärkeämpää on se, että samalla alueella reitit
ja niiden opastus on suunniteltu toimivaksi
kokonaisuudeksi. Tyypillinen esimerkki on matkailukeskus ja vieressä oleva kansallispuisto,
joiden reitit yhdessä muodostavat koko alueen
reitistön. Osa reitistöstä voi olla rakennettu eri
tarpeisiin, eri hankkeissa ja merkitty omalla

Kuva 1. Opastekokonaisuuden suunnittelu
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tavallaan. Tuloksena on sekava kokonaisuus,
jossa esimerkiksi reitin merkintätapa saattaa
muuttua, kun ylläpitäjien raja ylitetään.
Eri reitit tulisi siis nähdä kokonaisuuksina, jotka muodostavat alueelle laajemman reitistön ja
laajemmin ajateltuna alueen reittituotteen. Tällaiseen toimintamalliin päästään vain tekemällä
yhteistyötä ja tekemällä tarvittaessa yhteinen
reitistösuunnitelma, jossa tarkastellaan koko
alueen asiakasprofiilia, nykytilaa, tarjontaa, tulevia tarpeita jne. Yhteisesti sovittavia opastamiseen liittyviä asioita ovat esimerkiksi käytettävien viittojen ja reittimerkkien ulkonäkö ja

logiikka sekä reittien lähtöpisteiden sijoittaminen ja reittien huomioiminen kaavoittamisvaiheessa. Asiakkaan koko palvelupolkua tarkastellessa nousee esille asemakaava-alueeseen
liittyvät asiat, kuten lähtöpaikan sijoittaminen ja
reittien kulku kaava-alueella, esim. pääsy hotellin ovelta sujuvasti reitin lähtöpaikkaan.

opastekokonaisuudella viimeistellä reitistö
käyttökuntoon. Tässä ohjeistuksessa ei käydä
läpi kaikkea reittisuunnitteluun liittyvää, vaan
kerrataan oleelliset taustalla olevat ja opastamista helpottavat asiat. Reittien tuotteistamisen ja elämyksellisyyden suunnittelua varten on
apuna esimerkiksi Outdoors Finland -hankkeissa tuotetut oppaat Retkeilymatkailun suunnitteluopas ja Vaellusreittien suunnitteluopas.

Reitin suunnittelu

Yksinkertaisuus

Reitin tai reitistön opastuksen toimivuuteen
vaikutetaan jo reittien suunnitteluvaiheessa.
Kun reitit on suunniteltu huolellisesti, voidaan

Turvallisen ja asiakaslähtöisen opastekokonaisuuden näkökulmasta katsottuna reitistön
pitäisi olla mahdollisimman yksikertainen.

Kuva2. Villisti syntynyt ja yksinkertaistettu polkuverkosto
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Jokaista pientä polun pätkää ei kannata ottaa
mukaan, vaan jokaisella reitin osalla pitäisi
olla jokin tarkoitus. Joissain tapauksissa vanhoja kulkureittejä kannattaa jopa sulkea, jotta päästään toimivaan lopputulokseen. Reitin
suunnittelijan täytyy miettiä asiakkaan puolesta, kuinka kohteelle kannattaa kulkea. Jos
annetaan liikaa vaihtoehtoja, voi kohteen
löytämisestä tulla vaikeaa.

merkiksi vaikeamman maastonkohdan helpompi kiertoreitti on hyvä merkitä myös maastoon
kartan ja symbolin avulla.
Reittien luokittelussa käytetään yleisesti värejä:
• sininen - helppo
• punainen - keskivaativa
• musta - vaativa
Vaativuusluokitukset voivat olla erilaisia eri kulkutavoissa. Jotta värein ilmoitettu luokitus olisi
ymmärrettävää, tulisi vaativuus olla avattuna
myös tekstimuodossa.

Riskien arviointi

Kohderyhmä
Reitistöä ja sen opastekokonaisuutta suunnitellessa on erityisen tärkeää tiedostaa kohderyhmä, eli millaisille käyttäjille reitit on tarkoitettu.
Eri ulkoilulajien lisäksi kulttuurierot, ikäluokat ja
liikuntakyky ja -tapa vaikuttavat kaikki sekä itse
reittiin että opastekokonaisuuteen.

Reittien vaativuus
Oleellinen osa asiakkaalle kerrottavista ennakkotiedoista liittyy reitin vaativuuteen. Reitin
suunnitteluvaiheessa on jo mietittävä, kenelle
reittiä ollaan tekemässä ja kuinka vaativa siitä
tulee. Reittien vaativuus voidaan kertoa reittikuvauksissa tekstinä sekä tarpeen mukaan
kartassa reittiviivojen väreillä. Sekaannusten
välttämiseksi vaativuusluokitusta kuvaavia
symboleita ei ole syytä käyttää maastossa viitoissa ja jatkuvan reittimerkinnän yhteydessä
muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta: esi12

Riskien arvioinnilla eli riskikartoituksella
tarkoitetaan erilaisten vaaratilanteiden todennäköisyyden ja vakavuuden kartoittamista.
Riskien kartoittaminen on osa reittisuunnittelua ja reittimerkintäsuunnitelmaa, sekä kuluttajaturvallisuuslain huolellisuusvelvoitteen täyttämisen perusta. Riskikartoitus kannattaa tehdä yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa,
jolloin jo suunnitteluvaiheessa tulee kartoitettua viranomaisten toimintaedellytykset alueella. Riskien kartoittamista varten on olemassa
erilaisia työkaluja. Tärkeintä kuitenkin on, että
reitin ylläpitäjä on selvittänyt ja on tietoinen
reitillä olevista riskeistä ja on toiminut niin, että
riskit on huomioitu ja pienennetty hyväksyttävälle tasolle.

Monikäyttö
Reittien monikäyttö antaa omat haasteensa opastekokonaisuudelle. Lumen aikana
kulku-uraa käytetään hiihtolatuna, kesällä se
toimii muiden aktiviteettien reittinä. Kesä- ja talvireitit saattavat kulkea täsmälleen samalla uralla, tai ne voivat erota toisistaan osittain. Lisäksi
yleistymässä on pelkästään talvikäytössä olevat reitit, jotka merkitään vain lumen ajan käyttöön.
Kun reitistöllä on runsaasti monikäyttöä, on
selkeintä käyttää omia karttoja kesä- ja talviajalla. Joissain tapauksissa voidaan myös tehdä
omat lähtöpaikat kesä- ja talvireiteille.
Pelkkä opastekokonaisuus ei voi itsessään
ratkaista kaikkia monikäytön haasteita, vaan

tärkeintä on reittien suunnittelu ja suunnitteluvaiheessa tilan jättäminen uusille mahdollisuuksille. Lähtökohtana voisi monessa tapauksessa
olla se, että reitistö tai osa sen reiteistä suunnitellaan ympärivuotista monikäyttöä ajatellen.
Lisäksi voi olla erillisiä vain talvikäytössä olevia
reittejä.

Asiakaslähtöisyys
Asiakaslähtöinen
toimintatapa
tarkoittaa
asiakastarpeiden selvittämistä laaja-alaisesti ja syvällisesti sekä niiden mukaan toimimista. Maastossa oleva opastekokonaisuus
on ensisijaisesti reitin käyttäjää eli asiakasta
varten. Siksi on tärkeää, että myös käyttäjän
näkökulma on huomioitu tätä ohjeistusta laadittaessa. Asiakaslähtöisessä toimintatavassa
huomioidaan asiakkaan koko palvelupolku sekä
asiakkaan saama kokemus palvelusta.

Asiakaskokemus
Asiakaskokemus syntyy vuorovaikutuksesta
johon vaikuttaa mm. asiakkaan kohtaamiset,
mielikuvat ja tunteet. Reitin käyttäjän asiakaskokemus alkaa jo ennen varsinaista reitille
menoa ennakkomarkkinoinnin avulla.

Asiakkaan saamaan kokemukseen maastoreiteiltä voidaan vaikuttaa monin tavoin. Esimerkiksi linjaamalla reitti erilaisten luontotyyppien
ja maisemien läpi, taukopaikkojen sijoittelulla
ja oikeanlaisilla reittimerkinnöillä. Hyvin suunniteltu opastekokonaisuus mahdollistaa keskittymisen juuri edellä mainittuihin asioihin, eikä
huomiota tarvitse käyttää reitillä pysymiseen.
Positiiviseen kokemukseen ei yleensä kuulu
ylimääräinen suunnistaminen ja väärälle polulle
harhautuminen, puhumattakaan täydellisestä
eksymisestä ja voimien loppumisesta, joilla voi
olla vakavammatkin seuraukset.
Reittien käyttäjät ja heidän tarpeensa ovat erilaisia, mutta yleensä ainakin yksi yhdistävä tekijä löytyy: jonkinlaisen kokemuksen hakeminen
luonnosta. Kokemus voi koostua maisemista,
urheilusuorituksesta, luontoelämyksistä, vauhdin hurmasta tai näiden yhdistelmistä.

Palvelupolku
Reitin käyttäjän polku alkaa jo ennen matkaa,
esimerkiksi näkemällä kohteen mainos televisiossa tai vierailemalla kohteen verkkosivustolla. Usein käyttäjä myös etsii ennakkotietoja
kohteesta ennen reitille menoa. Palvelupolkuun
liittyy oleellisesti myös reittien paperiset ja digitaaliset kartta-aineistot.

Kuva 3. Reitin käyttäjän palvelupolku
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Kohteeseen saavuttua reitin käyttäjän palvelupolussa voi olla esimerkiksi kohtaamisia eri
palveluntuottajien kanssa tai ainoastaan meno
suoraan reitin lähtöpaikkaan. Reitin opastekokonaisuudella on tärkeä rooli tässä vaiheessa, koska se vaikuttaa käyttäjän palvelupolun
kulkemiseen.
Palvelupolku jatkuu myös matkan jälkeen.
Usein käyttäjä jakaa valokuvia, kokemuksia
ja palautetta sosiaalisessa mediassa tai tuttavapiirille. Tässä vaiheessa reitin ylläpitäjän
kannattaa huomioida, että käyttäjältä saadaan
palautetta esimerkiksi reitin kunnosta. Ylläpitäjän tehtävänä on huolehtia, että palautteenanto
on mahdollista.

Kuva 5. Lähtöpaikka
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Lähtöpaikat
Asiakkaan palvelupolkua tarkastellessa tärkeä
opastuksessa huomioitava kohta lötyy ennen
opastekokonaisuutta ja reitin alkua. Lähtöpaikan hyvä sijainti ja opastaminen lähtöpaikalle
ovat tärkeässä asemassa hyvää kokonaisuutta
tavoiteltaessa. Lähtöpaikalta pitäisi löytyä keskeinen reitteihin liittyvä informaatio sujuvan ja
turvallisen kulkemisen kannalta.

Lähtöpaikan sijainti
Lähtöpaikkojen sijoitteluun vaikuttavat reittejä
käyttävät kohderyhmät ja heidän käyttämiensä
palveluiden sijainti. Julkisilla kulkuneuvoilla
liikkuva, hotellissa majoittuva asiakas saattaa
vuokrata sukset tai maastopyörän vuokraamosta, jolloin reittien lähtöpaikan pitäisi löytyä
kohtuullisen matkan päästä palveluista selkeästi opastettuna. Autolla liikkuva ja kauempana
mökkialueella majoittuva hiihtäjä pääsee ladulle
toiselta, parkkipaikan vieressä olevalta lähtöpai-

kalta. Reittiverkoston entuudestaan tunteva
asiakas saattaa toki kulkea reitille menemättä
lähtöpaikan kautta.
Toinen sijoitteluun vaikuttava asia on reittien sijainti: luontevaa on, että lähtöpaikka on
kohdassa josta eri reitit haarautuvat omiin
suuntiinsa. Jos mahdollista, voidaan lähtöpaikalle opastaa pelkästään lähtöpaikan symbolia käyttämällä – vasta lähtöpaikalta alkaen
käytetään mahdollisia kulkutavan symboleita
(retkeilijä, hiihtäjä, pyöräilijä jne).
Lähtöpaikkoja voi olla eri tasoisia: pääpaikka keskeisellä paikalla palvelujen lähellä sekä
pienempiä lähtöpaikkoja reittien läheisyydessä
olevilla parkkipaikoilla tai esim. latuverkoston
liityntäladuilla, jotka tulevat mökkialueilta. Koosta tai tasosta riippumatta jokaisella lähtöpaikalla tulee kuitenkin olla lähtöpaikan opasteen
vähimmäistiedot ja viitoitus.

Opastus lähtöpaikalle
Lähtöpaikan tunnusmerkkinä toimii esimerkiksi i-symboli, jota voidaan käyttää sekä itse
lähtöpaikan merkitsemiseen, että lähtöpaikalle
opastamiseen. Lähtöpaikan löydettävyys varmistetaan merkitsemällä kulkutiet lähtöpaikalle
seuraavilla toimenpiteillä:
•

Viitoitus: suunta, etäisyys, lähtöpaikan
symboli sekä mahdollisesti reitin kulkutapojen symboleja.

•

Kohteesta riippuen voidaan käyttää
myös reittimerkkejä johdattamaan oikeaan suuntaan.

•

Maaston muokkaus tehdään niin, että
maaston piirteet johdattavat oikeaan
paikkaan. Selkeä, ympäristöstä erottuva esimerkiksi sorasta tai kivituhkasta
tehty polku johdattaa selkeästi oikeaan
paikkaan. Lisäksi esimerkiksi puuston
raivaamisella ja muilla maisemointitöillä voidaan vaikuttaa lähtöpaikan löydettävyyteen ja ulkonäköön.

•

Tie- ja katualueen viitoitukseen lisätään tieto P-paikan lisäksi myös reitin
lähtöpaikasta.

Kuva 4. Lähtöpaikalle opastaminen
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Reittien ja kohteiden
nimeäminen
Kohteiden ja reittien nimeäminen auttaa asiakasta sekä suunnistamisessa että paikantamisessa. Opastekokonaisuuden yksi turvallisuutta
edistävä tavoite on, että reitin käyttäjä tietoinen
sijainnistaan, vaikka ei seisoisikaan opastekartan edessä. Hätätilanteessa paikantaminen
helpompaa, kun tietää reitin nimen, mistä on
tulossa ja minne menossa. Laajoilla reitistöillä
saattaa olla kahden taukopaikan välillä useampia reittejä, jolloin eri nimet kohdistavat oikealle
reitille.
Nimeämisessä tulee olla tarkkana, jotta nimet
ovat täsmälleen samoja etäisyysviitoissa, paikannimiviitoissa, opastetauluissa ja kartoissa.
Nimet tulee huomioida myös muussa viestinnässä.
Nimivalintoihin tulee kiinnittää huomiota, jotta nimiksi valikoituu ymmärrettävät ja aikaa
kestävät nimet. Kansankieleen vakiintuneet
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yritysten nimet jäävät helposti elämään, vaikka
kyseisen yrityksen nimi vaihtuu tai toiminta loppuu. Asiakkaan näkökulmasta oleelliset palvelujen nimet kannattaa sisällyttää nimistöön mahdollisuuksien mukaan.

Nimetyt reitit
Asiakkaan näkökulmasta reitit kannattaa
suunnitella kierrettäviksi lenkeiksi, joilla on oma
kutsumanimi. Esimerkiksi kahden taukopaikan
välillä voi olla useita reittejä, jolloin nimetyn
reitin avulla voidaan hätätilanteessa paikantaa
kulkija tarkemmin. Nimetyt reitit mahdollistavat
turvallisen ja asiakaslähtöisen opastuksen, ja ne
myös auttavat alueen markkinoinnissa. Jokaisella reitillä voi olla oma tuotekuvaus ja teema.
Lisäksi reitti on suunniteltu niin, että se tuottaa
asiakkaalle positiivisen kokemuksen. Tuotteistaminen antaa asiakkaalle myös motiivin ja
kiinnostuksen lähteä uudelle reitille.

OPASTEKOKONAISUUS
Opastetaulut, jatkuva reittimerkintä ja viitoitus
muodostavat reitistön opastekokonaisuuden.
Lähtöpaikalla asiakas näkee opastetaulusta reitin ennakkotiedot ja ohjeet reitillä liikkumiseen.
Jatkuva reittimerkintä pitää kulkijan reitistöön
kuuluvalla polulla ja viitoitus ohjaa risteyksissä
oikeaan suuntaan. Risteyksien karttataulut auttavat paikantamisessa ja helpottavat reittivalintaa.
Opastekokonaisuuden tulisi olla tarkoituksenmukainen
ja
looginen.
Opastekokonaisuuden suunnitteluvaiheessa tulee tarkastella ensin merkintätapaa ja viitoitusta

- lähtöpaikkojen opasteiden tarkempi sisältö
määräytyy lopulta merkinnän ja viitoituksen valintojen mukaan. Koska opastekokonaisuus on oleellinen osa reitillä olevien riskien hallintaa, täytyy opastekokonaisuuden eri
ominaisuuksien määrittelyssä miettiä reitin
riskit myös opastekokonaisuuden kannalta.
Seuraavassa kappaleessa on listattu opastekokonaisuuden
suunnitteluun
vaikuttavia
asioita, joiden perusteella voidaan suunnitella
esimerkiksi opastekokonaisuuden ulkonäköä,
sisältöä, sijoittelua ja materiaalivalintoja.

Suunnittelijan on tässä vaiheessa mietittävä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:
•

Erottuuko kulku-ura hyvin muusta maastosta ja onko siinä risteäviä polkuja?

•

Onko reitti ympärivuotisessa käytössä, vai merkitäänkö se vain kesä- tai talviaikaiseen
käyttöön?

•

Pitäisikö opasteiden näkyä myös hämärässä ja pimeässä?

•

Voiko sään muutokset vaikuttaa viittojen ja merkkien näkemiseen?

•

Millaiset käyttäjät reitillä liikkuvat?

•

Millä eri kulkutavoilla reitillä liikutaan?

•

Mitä vaatimuksia edellä mainitut asiat asettavat opastekokonaisuudelle?
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Opastekokonaisuuden suunnitteluun
vaikuttavia asioita
Maasto

18

Reitin käyttöaika
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Ulkoiset olosuhteet

Reitin ominaisuudet

HUONO NÄKYVYYS

REITTI PEITTYY LUMEEN

Esimerkki
Sumu
Pilvet
Sateet

• Merkintä taajaan
• Maastosta erottuva jatkuvan
merkinnän muoto

Lumisade peittää ladun
Ensilumi peittää kiviin
maalatut merkinnät
Lumituisku
Erityisesti avomaastot:
tunturi, suo
Lumitöiden aiheuttamat
kinokset

• Merkintä taajaan
• Merkintä korkeammalle, irti
maasta
• Merkintätolpan ”jatkopalat”
talven ajaksi

Reitin käyttäjän ominaisuudet
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Opastekokonaisuudessa
huomioitavia asioita:

Reitin käyttäjän kyky havainnoida ympäristöä
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Viitat
Viitoituksen tehtävänä on ohjata asiakas reitin
risteyksessä oikeaan suuntaan, oikealle reitille
sekä kertoa kohteen nimi sinne saavuttaessa.

Yleisimmät viittatyypit ja sisältö
Jotta luettavuus ja selkeys säilyvät, tulisi viitan
sisällön olla mahdollisimman yksinkertainen.
Kohteet nimetään vain yhdellä kielellä ja palvelut, kulkutavat jne. kuvataan symboleilla. Symbolien selitykset löytyvät lähtöpaikan opastetaulusta ja karttatauluista. Ulkonäköön ja luettavuuteen olennaisesti vaikuttavia tekijöitä ovat
sisällön esitystapa yhdessä viitassa ja koko viittaryhmän selkeys.

Reitinnimiviitta
•

Nimetyn reitin nimi, kulkutavan symboli(t)

•

Suuntanuoli

•

Jatkuvan reittimerkinnän tapa, mikäli nimetyllä reitillä käytetään omaa väriä tai tunnusta.

Kuva 6. Reitinnimiviitta, jossa reitin kokonaispituus suluissa, sekä reittimerkintätapa

Etäisyysviitta
•

Kiintopisteen nimi

•

Suuntanuoli

•

Etäisyys kiintopisteeseen.

•

Alle kilometrin etäisyydet ilmoitetaan metreinä, lyhenteenä m, yli kilometrin matkat ilman
km -lyhennettä.

•

Alle 1-5 km matkalla yhden desimaalin tarkkuudella = 1,0 g 4,9

•

5 km ja pidemmällä matkalla kilometrin tarkkuudella = 5 g

•

Kiintopisteessä olevat palvelut symbolein

•

Mahdolliset kulkutapojen symbolit

Kuva 7. Etäisyysviitta
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Suuntaviitta
•

Suuntanuoli

•

Ei tekstiä

•

Kulkutavan symboli

•

Käytetään risteyksessä osoittamaan reitin suuntaa tai esimerkiksi monikäyttöiseltä
reitiltä erkanevaa pyöräreittiä.

Kuva 8. Suuntaviitta

Paikannimiviitta
•

Kohteen nimi

•

Kohteessa olevat palvelut tarpeen mukaan

•

Ylläpitäjän logo

Kuva 9. Paikannimiviitta
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Käytettävät symbolit
Opastetauluissa, kartoissa ja viitoissa käytetään erilaisia kuvasymboleja kuvaamaan esimerkiksi kohteessa olevaa palvelutarjontaa ja
reitille suositeltuja kulkutapoja. Jotta maastossa olevien symbolien merkitys olisi käyttäjälle
selkeää, tulisi samanlaisia symboleita käyttää
myös muissa aineistoissa: Internetsivuilla, esitteissä, kartoissa ja maastossa.
Suositellut symbolit, niiden mitat sekä
värit löytyvät Ulkoilun ja liikunnan merkit
-standardista SFS4424. Standardin ja taittotiedostot voi hankkia Suomen Standardisoimisliiton verkkokaupasta. Usein riittää, että
painotuotteiden tilaajalla on käytössään standardi ja painoaineiston tuottajalla on taittoon
tarvittavat symbolien tiedostot.

Viitoituksen logiikka

aiheuttavat kulkijalle ylimääräistä mietittävää. Tällaiset tilanteet tulisi ratkaista jo
viitoituksen
suunnitteluvaiheessa.
Joissain tapauksissa ”yhden suunnan taktiikkaa” ei voida käyttää, jolloin risteyksessä
oleva kartta auttaa reitin valinnassa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin kun reitti
haarautuu eri kulkutapoja varten tai eri vaikeusasteisiin.
Yleensä reiteillä on jokin kauempana oleva pääkohde sekä matkan varrella useampia muita
kohteita, kuten taukopaikkoja tai nähtävyyksiä.
Etäisyysviitat toteutetaan siten, että kohteista viitoitetaan seuraava lähin kohde sekä kauempana oleva pääkohde. Pääkohde voi olla
esimerkiksi rengasreitin tunnetuin nähtävyys,
jonka jälkeen aletaan lähestyä jälleen lähtöpaikkaa. Lähtöpaikoilla ja laajempien reitistöjen
risteyksissä voi olla tarpeen viitoittaa useampiakin kohteita. Risteyskarttojen käyttäminen
vähentää useampien viittojen tarvetta.

Perusperiaatteena viitoituksessa on, että
yhteen opastettavaan kohteeseen on risteyksestä vain yksi reittivaihtoehto. Useampaan
eri suuntaan osoittavat samat paikannimet

Kuva 10. Symboleita. Yleisimmät palvelusymbolit ja kulkutapojen symbolit
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Viittojen ryhmittely
Yksinkertaiseenkin reitistöön tulee helposti risteyksiä, joissa on monta viittaa kiinnitettynä samaan rakenteeseen tai useampia viittarakennelmia samassa risteyksessä.
Risteykset saattavat olla usean reitin solmukohtia tai yksinkertaisempia risteyksiä. Solmukohtaan kertyy helposti suuri määrä viittoja,
jolloin viitat kannattaa jakaa ryhmiin. Yhteen
suuntaan opastavat viitat kootaan samaan
ryhmään, jolloin luettavuus paranee.

Viittojen sijoittamisessa ja ryhmittelyssä voidaan käyttää muutamaa eri tapaa. Toimivin
ratkaisu riippuu viittojen määrästä ja reitistön
vaatimuksista. Selkeä ja helposti luettava tapa
on käyttää viittaryhmässä saman mittaisia
viittoja, joiden sisältö on jaettu ”sarkaimin”, niin
että sama tieto löytyy aina samasta kohdasta
tai vähintään samassa järjestyksessä.
Useamman polun risteyksissä polun suunnan
osoittaminen helpottuu kiinnittämällä viitat
yhteen tolppaan.

Kuva 11. Viitat asennettuna selkeästi, samaan suuntaan osoittavat ovat päällekkäin.
Pallas-Yllästunturin Kansallispuisto. Kuva: Metsähallitus/Joel Kauppinen
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Jatkuva
reittimerkintä
Jatkuvan reittimerkinnän tärkeimpänä tehtävänä on osoittaa kulku-uran paikka maastossa ja pitää reitillä kulkeva henkilö merkityllä
reitistöllä. Käytettävään merkintätapaan vaikuttavat reitin ja käyttäjien ominaisuudet sekä
ulkoiset, esimerkiksi säästä johtuvat vaatimukset. Kun kulkija pysyy merkityllä reitillä, pysyy
hän reitistöllä. Nähdessään viitan ja/tai kartan,
saa hän tiedon suunnasta sekä etäisyydestä
kohteeseen.
Reittimerkintä auttaa myös reitin ylläpitäjää
esimerkiksi löytämään latureitin oikean kohdan
hangesta lumituiskun jälkeen.

Merkinnän logiikka
Jatkuvassa reittimerkinnässä voidaan käyttää
karkeasti kahta eri logiikkaa. Toteutukseltaan
yksinkertaisin tapa on merkitä reitistön kaikki reitit samalla jatkuvalla merkinnällä ja toteuttaa eri kohteisiin opastaminen risteyksissä
olevien viittojen ja karttojen avulla. Tämä tapa
on havaittu hyväksi useimmissa kohteissa ja se
pitää käyttäjän valppaana lukemaan viitoitusta, paikannimiä sekä karttaa. Samaa merkkiä
käyttäessä voidaan reitistön eri reitit erotella
toisistaan nimeämällä reitit ja käyttämällä risteyksissä reitinnimiviittoja johdattamaan oikealle reitille.
Toinen jatkuvan merkinnän toteutustapa on
väri- tai symbolikoodaus. Tätä tapaa varten
tulee reitistön eri reitit suunnitella nimetyiksi
reiteiksi. Jokainen nimetty reitti merkitään
maastoon omalla värillään tai symbolillaan. Parhaat kokemukset värikoodauksesta on saatu
reitistöillä, joissa on selkeät yksittäiset reitit.
Monimutkaisemmat, laajat reittiverkostot voi
olla selkeämpi merkitä vain yhdellä värillä.
Ylläpitäjän täytyy arvioida paras vaihtoehto
sekä ylläpidon että asiakkaan kannalta.
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Hyvin toteutetun väri- tai
symbolikoodauksen etuja:
•

Reittiä on helppo seurata maastossa:
Kun on valinnut esim. ”punaisen reitin”,
seurataan punaisia merkintöjä alusta
loppuun saakka. Matkan varrella, risteyksissä ja taukopaikoilla olevat kartat
kertovat ”olet tässä” tiedon.

•

Jokaisesta reitistä voi tehdä omat reittikuvaukset, jolloin asiakkaan on helppo valita hänelle sopiva reitti.

•

Myös reittikartassa voidaan käyttää
samaa värikoodausta. Kartassa eri reitit saadaan erottumaan toisistaan ja ne
hahmottuvat paremmin myös vähemmän karttoja lukeneelle.

•

Symbolein tai värein opastaminen
toimii myös kokemattomammille kulkijoille.

•

Erilaisin teemoin suunnitellut reitit
toimivat
markkinointimateriaalien
sisältönä ja tukevat markkinointia.

Väri- ja symbolikoodauksen
haasteita:
•

Eri värien esittäminen kartalla, vaatii
hieman enemmän työtä kartan taittajalta.

•

Merkkien määrä reitillä ja reittiviivojen
määrä kartassa kasvaa, mikäli eri reitit
kulkevat osittain samoilla kulku-urilla.

•

Värisokean tai heikkonäköisen kyky
erottaa merkinnät toisistaan.

•

Mahdollinen ”navigaattori-ilmiö” eli kulkija vain seuraa väriä, tietämättä missä
on menossa

•

Värikoodauksen toimivuuden varmistaminen, kun reitistöä laajennetaan.

Kuva 12. Viitat päällekkäin, tiedot samoissa kohdissa. Paikannimiviitta, reitinnimiviitta sekä
etäisyysviitat. Reitillä ei ole ollut tarpeen käyttää kulkutapoja suosittelevia symboleja. Sastamala. Kuva: kyltti.fi/Jani Hanhijärvi

Kuva 13. Viitat asennettuna yhteen tolppaan, viitat osoittavat polun suunnan. Pallas-Yllästunturin kansallispuisto. Kuva: Metsähallitus/Joel Kauppinen
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Merkinnän ominaisuudet
Perinteinen tapa toteuttaa jatkuva reittimerkintä on käyttää puihin, erillisiin tolppiin
ja kiviin maalattua merkkiä. Suotuisissa olosuhteissa ja huolellisesti tehtynä tarpeeksi
taustan väristä erottuva merkki on edullinen ja
toimiva ratkaisu. Tumman vihreä merkintä tumman puun rungossa ei erotu tarpeeksi hyvin,
etenkään silloin kun on hämärää tai pimeää.
Heikkonäköisemmälle erottaminen voi olla
vaikeaa jo päivänvalossa. Usein maalimerkinnät ovat kuitenkin heikosti erottuvia, rajaus
ei ole täsmällinen ja maali on valunut ennen
kuivumistaan.
Merkin näkyvyyttä voidaan parantaa tekemällä
merkkiin selkeä terävärajainen reuna ja käyttämällä kirkkaita värejä jotka erottuvat taustasta. Vielä parempaan lopputulokseen päästään
käyttämällä värin lisäksi valkoista reunaa, jolloin
merkin reunan valkoinen ja keskustan kirkas
väri luovat erottuvan kontrastin. Merkin muodolla on myös merkitystä: käsin piirretty kuvio
saattaa naamioitua muihin luonnon muotoihin,
mutta esimerkiksi terävärajainen kolmio tai
ympyrä erottuu ympäristöstä paremmin.
Reitillä saattaa olla käyttöä myös pimeään aikaan, jolloin erottuvuus on vielä tärkeämpää. Otsalampun valossa suurikontrastinen merkintä
ja vaalea taustaväri erottuvat hyvin. Lisäksi
näkyvyyttä lampun valossa voidaan parantaa
pienelläkin määrällä heijastavaa materiaalia.
Talvella jatkuvan reittimerkinnän peittää helposti lumi ja kuura. Merkinnän erottuvuus paranee
käyttämällä erillisiä merkkitolppia, jotka muotonsa puolesta erottuvat muusta luonnosta vaikka olisivatkin lumen kuorruttamia. Korkeammalla maastossa sijaitsevat, esimerkiksi ylös
tunturiin nousevien reittien merkinnät keräävät
keskitalvella ympärilleen paksusti kuuraa ja
lopulta merkkitolppaa on hankala erottaa kasvillisuudesta. Lisäksi kinostuva lumi saattaa peittää alleen korkeammankin tolpan.

28

Kuva 14. Reittimerkinnässä selkeä kontrasti ja hyvä
näkyvyys myös hämärässä. Kuva: Fiskars trail center/
Marko Halttunen

Tämä ongelma on ratkaistu sijoittamalla merkit
tarpeeksi taajaan, jolloin niistä muodostuu
maastosta paremmin erottuva jono. Paksusti
kinostuvan lumen tuomia ongelmia on ratkaistu
lisäämällä merkkitolppaan pitkä jatkopala talven ajaksi.
Ihmiset kulkevat mieluiten selkeintä ja loogisinta kulku-uraa pitkin. Esimerkiksi soralla päällystetty muusta maastosta selkeästi erottuva
reitti toimii itsessään jo hyvänä reittimerkintänä.
Erityisesti reittien lähtöalueilla soralla vahvistettu polku johdattaa selkeästi reitin alkuun. Reittimuutosten yhteydessä vanhan polun näkyvä
alku voidaan peittää esimerkiksi maisemoimalla se siirtovarvikolla. Näin vanha reitti ei houkuttele kulkemaan väärään suuntaan.

Suosituksia:
•

Maasto, olosuhteiden vaihtelu ja reitin käyttäjät asettavat omat vaatimuksensa opastekokonaisuudelle.

•

Jatkuvan reittimerkinnän tulee olla samanlainen koko reitillä, mutta merkinnän sijoittelu ja
toistuvuus voi muuttua maaston mukaan.
•

Kumpuilevan maaston muodot, polun mutkat ja katveet täytyy myös huomioida yksittäisen merkin paikkavalinnassa.

•

Erottuva merkintä toteutetaan suurikontrastisella, taustan muodoista ja väristä erottuvalla, hämärässäkin näkyvällä ja tarvittaessa myös heijastavalla merkillä.

•

Lähtöpaikkojen läheisyydessä polun muotoilu esimerkiksi sorastamalla ja selkeän kulkuväylän rakentaminen johdattavat kulkijat lähtöpaikalle ja siitä eteenpäin reiteille.

•

Useimmissa tapauksissa jatkuva merkintä kannattaa kuitenkin tehdä niin taajaan, että
edelliseltä merkiltä näkee aina seuraavan. Näin kulkijalla säilyy turvallisuuden tunne koko
retken ajan.

Kuva 15. Sorapolku ohjaamassa lähtöpaikan opastetauluille. Sport Resort Ylläs, Ylläsjärvi. Kuva: Metsähallitus/
Joel Kauppinen
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Opastetaulut ja
-kartat

Opastetaulun perustiedot:
•

Reitin tai reitistön nimi

Reiteillä on usein sekä reitti- ja turvallisuustietoa sisältäviä opasteita, että luonto- tai muuta
elämyksellistä informaatiota sisältäviä tauluja.
Tämä ohje käsittelee vain reitteihin liittyvää tietoa sisältäviä opasteita ja niiden ominaisuuksia.
Reittitietoa sisältävät erilaiset opastetaulut sijoitellaan reitin lähtöpaikoille, risteyksiin ja taukopaikoille.

•

Pituus ja arvioitu kulkuaika

•

Reittien vaativuus symbolein ja/tai reittikuvaus josta vaativuus selviää.

•

Kulkutavat jos tarve määritellä erikseen.

•

Reitistön kartta

•

Symbolien selitykset

Lähtöpaikan opastetaulu

•

Reitin merkintä- ja viitoitustapa

•

Toimintaohje hätätilanteita varten

•

Lähtöpaikan paikkatieto/osoite

•

Ylläpitäjän nimi ja yhteystiedot palautteen keräämistä varten

Lähtöpaikan opastetaulun sisältö tulisi vastata kuluttajaturvallisuuslain tietojenantovelvoitteeseen. Turvallisuusnäkökulmasta taulun
tehtävänä on antaa reitin käyttäjälle tarvittavat
ennakkotiedot reitistä. Näiden tietojen perusteella asiakkaan tulisi voida itse arvioida soveltuuko reitti hänelle ja miten reitillä liikutaan
omatoimisesti ja turvallisesti.
Lähtöpaikan opastetaulun perustiedot ilmoitetaan aina reitistä riippumatta. Informaation määrää voidaan lisätä ja esitystapa voi vaihdella reitistö kohtaisesti. Informaation määrään
vaikuttaa muun muassa reitin riskiarvio, erilaiset käyttäjäryhmät ja kulkutavat. Osa informaatiosta voi olla saatavilla myös verkossa: esimerkiksi ajankohtaiset tiedotteet verkko-osoitteen,
QR-koodin tai NFC-tagin kautta mobiililaitteella.
Reitistön koosta ja monipuolisuudesta riippuen
sisältö jaetaan yhdelle tai useammalle taululle.
Tietoja voidaan esittää kuvin, tekstein, symbolein ja karttaesityksin.

Opastetaulun lisätiedot, esimerkkejä
•

Mietintä riskiarvion kautta: miten havaittuja riskejä voidaan pienentää lisätiedoilla?

•

Reitin tai reitistön lyhyt kuvaus

•

Mukana tarvittavat varusteet

•

Eri reittien esittely, jos useampia reittejä

•

Tauluun tai sen viereen on hyvä jättää
paikka ajankohtaisille tiedotteille.

•

Kuvaus viitoituksesta ja reittimerkinnästä piirroksin tai kuvin:
• miten reitti on merkitty maastoon?
• millaiset viitat reitillä on?
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•

Reitin käyttöaika: vuodenajat, valaistus

•

Matkapuhelinverkon katvealueet.

Kuva 16. Talvireittien lähtöpaikka, Ylläsjärvi, Äkäslompolo. Kuva: Metsähallitus/Erkki Ollila
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Karttataulut
Karttataulujen tehtävänä on toimia viitoituksen apuna, auttaa paikantamisessa sekä antaa
reitin käyttäjälle yleiskuva reitistöstä. Karttataulun tiedot auttavat asiakasta hahmottamaan
sijaintinsa sekä sujuvan suunnistamisen, että
mahdollisen hätätilanteen kannalta. Karttataulut sijoitetaan lähtöpaikalle, risteyksiin, pääkohteisiin ja taukopaikoille.

Mikäli reitistön kesä- ja talvikäyttö eroaa merkittävästi toisistaan, voi selkeämmän esitystavan takia olla tarpeen tehdä kesä- ja talvireiteille omat kartat. Joissain tapauksissa myös
reitistön runsas monikäyttö voi vaatia eri aktiviteeteille omat karttansa.

Karttataulun tiedot:
•

Paikan tai risteyksen nimi

•

Mahdollinen reitin nimi

•

Kartta, kattaa lähialueet, pääkohteet

•

Reittiviivat

•

Symbolit: kulkutapa, palvelut

•

”Olet tässä” -merkintä

•

Etäisyydet

•

Kohteiden nimet – yhteneväiset viitoituksen kanssa

•

Indeksikartta tarpeen mukaan

•

Mittakaava ja mittakaavajana

•

Symbolien selitykset

•

Lähtöpaikoilla osa tiedoista voi olla
ydistettynä muissa tauluissa.

Sijoittelu, toistuvuus
•

Tärkeimmät risteykset

•

Taukopaikat

•

Pääkohteet
Kuva 17. Kesä- ja talvireittien risteyskartat asennettu
risteyksessä olevaan viittatolppaan pikakiinnikkeillä.
Pallas-Yllästunturin kansallispuisto. Kuva Metsähallitus/Erkki Ollila
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Paikannusmerkki
Paikannusmerkintä auttaa hätätilanteessa
avun lähettämistä oikeaan paikkaan, sekä mahdollistaa evakuoinnin suunnittelun valmiiksi.
Paikannusmerkinnän sijoituspaikat riskiarvioinnin mukaan, esim:

• Lähtöpaikat
• Taukopaikat
• Risteykset: teiden ja reittien risteyskohdat
• Muut riskien arvioinnissa tunnistetut riskipaikat
• Pitkien välien täydennys tarpeen mukaan
• Mitat, sisältö ja värit: SFS 4424 standardin mukainen.

Kuva 18. Paikannusmerkki reittien lähtöpaikalla asennettuna viittatolppaan pikakiinnikkeillä.
Pallas-Yllästunturin kansallispuisto. Kuva: Metsähallitus/Erkki Ollila.
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Muut merkit
Muita merkintöjä, kuten varoitus- ja kieltomerkkejä käytetään tarpeen mukaan. Esimerkiksi ilmoittamaan erityisen huomion tarpeesta
reitillä, suosittelemaan reittiä tietylle kulkutavalle tai osoittamaan viranomaismääräykseen perustuvaa kieltoa. Käytettävät varoitus-,
kielto-, määräys- ja ohjemerkit ohjeistuksineen
ovat SFS 4424 standardissa.
Varoitusmerkkien käyttö ja sijoittelu perustuvat
riskien arviointiin. Yleinen varoitusmerkin sijoituspaikka on reittien risteyksissä. Hiihtoladun,
kelkkareitin tai -uran yli menevät muut reitit ja
tiet vaativat varoitusmerkin erityisesti silloin
kun vauhdit ovat kovempia ja törmäyksessä
vahingoittumisen riskit isompia. Varoitusmerkkien alla voidaan käyttää tekstillä varustettua lisäkilpeä, mutta suosituksena on käyttää
yksiselitteisiä kansainvälisesti ymmärrettäviä
symboleja.
Merkin sijoituspaikka mietitään reitin käyttäjän näkökulmasta: esimerkiksi pakollinen
hiihtosuunta tai kielletty hiihtosuunta -merkinnät tulee näkyä hiihtäjälle tarpeeksi ajoissa

Kuva 19. Muita merkkejä ohjaamaan kulkua talvipoluille,
pysyvään tai kausiasennukseen. Asennustapa: pikakiinnike ja muovikomposiittitolppa. Ylläs. Kuva: Metsähallitus/Joel Kauppinen

Tarvittaessa raivataan puustoa tai muita esteitä näkymisen varmistamiseksi.
Varoitusmerkkien käytöstä huolimatta ensisijainen keino riskien pienentämiseen on reitin
suunnittelu turvalliseksi.
Muiden
merkkien
esimerkiksi:
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käyttökohteita

ovat

•

Vaaranpaikka hiihtoladulla: esim.
vauhdikas lasku, paannejää tai muu
huomiota vaativa kohta.

•

Määrätty kulkusuunta ja kielletty kulkusuunta: esim. hiihtoladun jyrkkä lasku,
jossa ohjataan liikkuminen vain yhteen
Kuva 20. Merkintäjärjestely jyrkän mäen yläpuolella.
suuntaan.

•

Kelkkareitin ja hiihtoladun risteys.

Liikenne yksisuuntaiseksi: Vasemmalla oleva latu on
vain mäkeä ylöspäin hiihtävälle. Määrätty kulkusuunta
on oikealle. Ladut yhtyvät toisiinsa mäen alapuolella,
missä on vastaavantyyppinen merkintä. Keskisen laen
itäpuoli, Pallas-Yllästunturin kansallispuisto, Kolari. Kuva:
Metsähallitus/Henri Arponen

OPASTEMATERIAALIT
Käytettävän materiaalin tulisi mahdollistaa opasteilta vaadittavat ulkonäölliset ja toiminnalliset
ominaisuudet sekä ylläpidon vaatimukset elinkaaren, päivitettävyyden ja muiden huoltotarpeiden
näkökulmasta. Seuraavassa on katsaus erilaisiin ratkaisuihin ja niiden ominaisuuksiin.

Kuva 21. Puiset viitat. Kaiverrettu ja maalattu teksti erottuu taustasta hyvin. Noitatunturi,
Pyhä-Luoston kansallispuisto. Kuva: Metsähallitus/Linda Finneman.

Viitat
Viittojen materiaalina käytetään karkealla jaolla joko puuta tai metallia. Reittiviittojen materiaaleissa on käytännön eroja niiden elinkaaren
pituudessa, ulkonäköön liittyvissä ominaisuuksissa ja huoltotarpeessa.

Puiset viitat
•

Puu on perinteinen materiaali, jota
käytetään usein sen perinteisen
ulkonäön takia.

•

Puuviitan tummuessa tekstin erottuvuus huonontuu.

•

Erottuvuutta voidaan parantaa värittämällä kaiverrettu teksti vaalealla värillä,
jolloin kontrasti paranee.

•

Luonnollinen materiaali

•

Elinkaari lyhyt

•

Vaikea päivittää
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Metalliviitta heijastavalla kalvolla
Taajamien pyörä- ja kävelyteiltä tuttu metallinen viittamalli on hyväksi havaittu viitoitustapa myös maastoreiteillä. Metalliviittoja on
käytössä laajasti esimerkiksi Ylläksen ulkoilureiteillä sekä Pallas-Yllästunturin ja Pyhä-Luoston
kansallispuistojen reiteillä.
Liikennemerkkien tuotekehitystä on tehty
pitkään ja niiden ominaisuudet ovat hyvin
vertailtavissa
myös
maastoreittikäyttöön.
Käytettäessä liikenneviraston ohjeen 20-2013
mukaisia materiaaleja, saadaan varmuus esimerkiksi materiaalien kylmän, auringon valon ja
tuulen kestävyydestä.

Metallinen viitta kiinnitetään teräksiseen tolppaan ja tolppa pystytetään esimerkiksi betonisella perustuksella maahan.
•

Saadaan aikaan selkeä ja helposti luettava lopputulos.

•

Viittojen uusiminen on helppoa.

•

Tunturien myrskytuulet voivat rasittaa
viitan kiinnityksiä. Vaikeimmissa paikoissa on käytettävä vaihtoehtoista
kiinnityskohtaa tai pienempiä viittoja.

Kuva 22. Alumiiniviitta, heijastava kalvo. Viittojen väliin on jätetty rakoa tuulikuorman pienentämiseksi. Ylimpänä pisin etäisyys, alimpana lyhin. Luontopolut/
ympyräreitit reitit on viitoitettu vihreällä viitalla. Pallas-Yllästunturin kansallispuisto. Kuva: Metsähallitus/Joel Kauppinen
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Metalliviitta ruostuvasta teräksestä
Perinteisen puisen viitan tyylillä on toteutettu kestäviä metalliviittoja, joiden tekstit ja symbolit tehdään polttoleikkaamalla ruostuvaan teräkseen. Molemmista päistään kiinnitettyjen metalliviittojen
kiistattomana etuna on pitkä elinkaari.

Kuva 23. Metalliviittoja ruostuvasta teräksestä. Tornio. Kuva: Metsähallitus/Sini Kestilä

Kuva 24. Viittaryhmä ja risteyskartta. Viitoituksessa ei ole kulkutapojen symboleja:
samoja viittoja käytetään kävelijälle, pyöräilijälle sekä hiihtäjälle. Saariselkä. Kuva:
Metsähallitus/Sini Kestilä
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Jatkuva reittimerkintä

Kuva 25. Tarkasti maalattu merkintä: tarkka reuna,
vaalea taustaväri, merkintä erottuu männyn rungosta
myös hämärässä. Viro. Kuva: RMK

Kuva 26. Puuttomalla tunturialueella muovikomposiittitolppa jossa heijastava tarramerkintä. Alhaalla kiveen
maalattu reittimerkki. Pallas-Yllästunturin kansallispuisto, Kolari. Kuva: Metsähallitus/Joel Kauppinen

Kuva 27. Värikoodattu merkintä ja reittien kokonaispituudet näkyvissä reitinnimiviitoissa. Maastopyöräilyreitin
symbolit puuttuvat. Kuva: Metsähallitus/Joel Kauppinen
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Kuva 28. Värikoodattu merkintä. Kolme reitiä samassa paikassa. Pyhä-Luoston
kansallispuisto. Kuva: Metsähallitus/Linda Finneman

Kuva 29. Köysiaita ohjaamassa kulkua herkästi kuluvassa maastossa. Auttiköngäs. Kuva: Metsähallitus/Erkki Ollila
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Opastetaulut

Kuvat 30 ja 31. Talvireittien lähtöpaikan opastetaulut ja viitat: reitti-info, kartta ja
reittien ”etiketti”. Hiihtolatu ja talvipolku kulkevat taulujen ja viittojen välistä. Sport
Resort Ylläs, Äkäslompolo. Kuvat: Erkki Ollila/Metsähallitus
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Tämä ohjeistus on yksi REILA-reittimerkintöjen turvallisuus, pilottialueena Lappi 2015-2018 -hankeen toimenpiteistä, jonka tavoitteena oli laatia ohjeistus turvallisista ja asiakaslähtöisistä maastoreittimerkinnöistä kaikkien reittitoimijoiden käyttöön ympäri
Suomen. Ohjeistus laadittiin REILA -hankkeen toteuttajien kanssa
yhteistyössä. Ohjeituksen kirjoittajat ovat Erkki Ollila Metsähallituksen Lapin luontopalveluista ja Sini Kestilä Lapin ammattikorkeakoulusta. Lisäksi ohjeistuksen sisältöön ovat vaikuttaneet
eri reittiasiantuntijat.
REILA -hanke toteutettiin vuosina 2015-2018 Lapin Ammattikorkeakoulun, Metsähallituksen, sekä Lapin pelastuslaitoksen yhteistyönä. Rahoituksesta 70% oli EAKR- ja valtionrahoitusta. 30% omarahoituksesta vastasi Lapin AMK/MTI,
Metsähallitus sekä Pelastuslaitos ja kunnat. REILA -hankkeen kehitystavoitteena oli vahvistaa maasto- ja ulkoilureittien turvallisuutta.

www.reittimerkinnat.fi

ISBN 978-952-316-228-0

MOOTTORI-

KELKKA-

OPAS

Julkaisija: Liikenneturva 2016
Taitto: Kaisa Tanskanen
Kuvat: Ville-Veikko Heinonen

MOOTTORI-

KELKKA-

OPAS
Tämä opas tarjoaa perustietoa moottorikelkoista
sekä niiden turvallisesta käytöstä.
Moottorikelkat jaetaan käyttötarkoituksensa mukaan eri luokkiin. Urheilukelkoissa panostetaan ajo-ominaisuuksiin reittikäytössä. Usein niitä kutsutaan
pätkäkelkoiksi telamaton mitan vuoksi. Urheilukelkat jaetaan kahteen eri luokkaan moottorikoon mukaan. Yli 600-kuutiosenttitilavuuden moottorikoon
kelkat kasvattavat suosiotaan, mutta alle 600-kuutioiset ovat edelleen suomalaisten suosikkikelkkoja.
Kelkkamaailman monikäyttöisimpiä ovat crossover-kelkkatyypit. Nämä kelkat
soveltuvat hyvin retki- ja matka-ajoon. Osa tämän tyypin kelkoista on urheilullisia ja osaa käytetään hyötykäytössä. Tässä ryhmässä on tarjolla useita vaihtoehtoja eri käyttäjäryhmille.
Umpilumen kelkkoihin kuuluvat syvän lumen urheilu- ja vuoristokelkat. Näiden
ominaisuudet on suunniteltu ja rakennettu ajamiseen myös muualla kuin kelkkareiteillä. Aiemmin oman luokkansa muodostivat kahden istuttavat perhekelkat. Nykyisin touring-mallit ovat hyviä ajaa myös yksinään ja niiden takaosaan
saa kiinnitettyä monenlaista mukana kulkevaa tavaraa. Hyötykelkoista osa on
keveitä umpilumen kulkijoita, osa taas sopii reen vetoon ja retkeilyyn. Raskaimmat hyötykelkat on suunniteltu esimerkiksi latujen tekoon.

Moottorikelkkailijan ajovarusteet
Kypärä on moottorikelkalla liikkuvan tärkein turvallisuusvaruste. Kypärä antaa suojaa onnettomuustilanteiden lisäksi ajoviimalta ja pitää
pään lämpimänä. Hyvää kypärää on mukava käyttää ja se on turvallinen vain kun se on sopivan kokoinen. Kypärä ei saa liikkua päässä
missään ajotilanteessa, kypärän pitää tuntua päässä napakalta. Hyvässä kypärässä on riittävästi ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja sekä
ilmankiertokanavia.
Kypärämalleja on tarjolla paljon. Hankkiessasi kypärää kokeile eri
malleja ja kokoja. Käytä hyväksesi myyjän asiantuntemusta ja hanki muiden kelkkakulkijoiden kokemuksia eri kypärämallien hyvistä ja
huonoista puolista. Kiinteällä leukasuojalla varustettu malli on hyvä
valinta urheilulliseen kelkkailuun. Työkäyttöön on suunniteltu omat
kypärämallit. Kaikkien kypärämallien kanssa kannattaa käyttää korvatulppia suojaamaan kuuloa liialliselta melulta. Hyväkään kypärä ei
suojaa jos sen hihna on jätetty kiinnittämättä tai se on löysällä. Kiinnitä huomiota myös kypärän väriin, kirkkaat ja erottuvat värit tuovat
lisäturvaa kelkkailuun.
Kypärälasien istuvuus on yhtä tärkeää kuin kypärän istuvuus päähän.
Hyvät ajolasit täydentävät kypärän käytön mukavuuden. Lasien valintaan vaikuttaa paljon kasvojen muoto ja käytettävä kypärä. Lasit suojaavat kasvoja ja silmiä kylmältä sekä ajoviimalta. Tärkeää on lasien
hyvä ilmanvaihto huurtumisen ehkäisemiseksi. Ajolasien puhdistamiseen ja säilytykseen kannattaa kiinnittää huomiota. Varovaisuudella
ja huolellisuudella pystyy pidentämään ajolasien käyttöikää. Myös
linssien värillä on väliä. Vaaleat linssivärit sopivat vähäisessä valossa
ajavalle. Keltainen väri toimii myös hyvin hämärässä, oranssi linssi on

Kelkkailijan tulee suojata päänsä
asianmukaisella suojakypärällä.

hyvä yleislinssi. Sininen linssi toimii lumiolosuhteissa huonoiten. Kypärän alla käytetään erillistä kypärähuppua. Hupun tulee olla sopivan
kokoinen ja hengittävä.

Varaudu vaativiin olosuhteisiin
Kelkkailijan ajoasu koostuu monesta eri kokonaisuudesta. Alusvaatekerroksen on oltava ihonmyötäinen, liian löysä alusvaate ei pysty
siirtämään kosteutta pois iholta. Mikrokuituiset sukat toimivat parhaiten kelkkailuolosuhteissa, ne tuntuvat märkinäkin lämpimiltä. Useampi ohut sukka on parempi kuin yksi paksumpi sukka. Alusvaatteiden
päällä oleva välikerros on tärkeä lämmönsäätelyn kannalta. Esimerkiksi
fleece tai ohut villa toimivat hyvin välikerroksen materiaaleina. Useissa kelkkapuvuissa on irrotettava sisävuori, joka toimii hyvänä välikerroksena. Kelkkapuvun kuorikerros, eli uloin osa tulee olla tuulen- ja
vedenpitävää. Toisaalta kuorikerroksen tulisi olla hengittävää materiaalia. Huomioväreillä ja ajoasuun kiinnitetyillä heijastimilla kelkkailija
saa lisäturvaa liikkumiseensa.
Nykyään kelkkailijalle on tarjolla ajoasun alle tai päälle laitettavia erillisiä panssarisuojia tuomaan lisäturvaa. Panssarit suojaavat olkapäitä,
selkää ja rintaa. Iskuilta suojaavien varusteiden lisäksi ovat vääntymistä
estävät polvi- ja niskatuet yleistymässä. Nilkan vääntymistä ja jalkaterän kolhuja lieventävät asianmukaiset kelkkailuun tarkoitetut kengät.
Hyvä kelkkakenkä on lämmin ja ainakin osaksi vedenpitävä. Kelkkailukäsineiden tulee olla sellaiset, että ne eivät missään olosuhteissa haittaa kelkan hallintalaitteiden tehokasta käyttöä.

Rintapanssari tuo lisäturvaa ja
suojaa rintakehää.

Moottorikelkkailun säännöt
Moottorikelkkailu ei kuulu jokamiehen oikeuden piirin. Maastossa maa-alueella moottorikelkkailija tarvitsee aina maanomistajan tai
maanhaltijan luvan liikkumiselleen. Useimmiten liikutaan moottorikelkkailureiteillä sekä kuntien ja Metsähallituksen ylläpitämillä moottorikelkkaurilla. Metsähallituksen kelkkaurilla tulee olla uralupa. Erillistä lupaa
kelkkailuun ei tarvita virallisilla moottorikelkkailureiteillä, omalla tai hallitsemallaan maa-alueella ja jääpeitteisellä vesialueella liikuttaessa.
Moottorikelkkaa saa kuljettaa 15 vuotta täyttänyt henkilö. Moottorikelkkaa ei saa luovuttaa alle 15-vuotiaan kuljetettavaksi. Tämä ikävaatimus ei koske kuljettajaa, joka ajaa moottorikelkalla suljetulla
alueella. Suljettu alue on muulta yleiseltä liikenteeltä aidalla tai vastaavalla tavalla rajattu alue, jonne ylimääräisillä kulkijoilla ei ole mahdollisuutta mennä. Oma piha-alue ei esimerkiksi täytä suljetun alueen
määritelmää. Virallisella kelkkailureitillä liikuttaessa, tietä ylitettäessä
tai tiealueella kelkalla ajettaessa tulee kuljettajalla olla vähintään T-luokan ajo-oikeus.
Moottorikelkalla ei saa ajaa tiellä. Kelkalla saa kuitenkin ylittää tien tai
ajaa siltaa pitkin joen yli. Moottorikelkalla saa kuitenkin erityistilanteissa tilapäisesti tarpeellista varovaisuutta noudattaen ajaa tiellä ensisijaisesti tien auraamattomalla osalla. Nämä erityistilanteet ovat
seuraavat:
• kelkalla suoritettava työtehtävä tai maaston olosuhteet
tekevät maastossa liikkumisen kohtuuttoman vaikeaksi
• tiealueella ajamista on pidettävä tien turvallisen
ylittämisen kannalta tarpeellisena
• moottorikelkkaan on lisättävä polttoainetta kelkan käyttömaaston välittömässä läheisyydessä olevalla huoltoasemalla
• moottorikelkka on siirrettävä esimerkiksi perävaunusta
maastoon tai maastosta perävaunuun pysäköintipaikalla
tai kelkkaa on säilytettävä yleiselle liikenteelle tarkoitetun
alueen pysäköintipaikalla.

Rattijuopumussäännökset koskevat myös kelkkailijaa – maastossakin.
Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea, törkeän rattijuopumuksen
raja on 1,2 promillea alkoholia veressä. Huumeiden käytölle on kelkkailussa nollaraja. Lääkkeitä käytettäessä tulee huolehtia siitä, että
käytettävä lääke ei heikennä ajokuntoa.
Moottorikelkkailijan suurin sallittu ajonopeus maastossa on 60 km/h.
Jääpeitteisellä vesialueella kelkkailtaessa suurin sallittu ajonopeus on
80 km/h. Mikäli moottorikelkkaan on kytketty reki, jossa on matkustajia niin suurin sallittu ajonopeus on enintään 40 km/h.
Moottorikelkan kuljettajan ja kelkan kyydissä olevan matkustajan on
ajon aikana käytettävä hyväksyttyä suojakypärää. Kuljettajan on huolehdittava siitä, että alle 15-vuotias lapsi käyttää suojakypärää. Pieni
lapsi voi käyttää esimerkiksi laskettelukypärää. Varsinainen kelkkailukäyttöön hyväksytty suojakypärä voi olla liian painava aivan pienen
lapsen kelkkailukäyttöön. Kypäräpakko koskee myös avonaisessa
reessä kulkevaa matkustajaa. Poikkeuksia kypäräpakosta muodostavat eräiden ammattiryhmien liikkuminen. Esimerkiksi poronhoito- ja
metsänhoitotehtävissä olevien ei tarvitse käyttää kelkalla ajaessaan
kypärää. Myös kuljettajan tai matkustajan vamma, sairaus tai muu erityinen syy voi estää kypäränkäytön.

Tien ylitys on haastava tilanne. Valitse
turvallinen tien ylityspaikka ja varmista,
että tiellä ei ole muuta liikennettä.

Turvallisesti uralla ja reitillä
Moottorikelkkailureitillä ja -uralla suurin sallittu nopeus on 60 kilometriä tunnissa. Nopeusrajoitus on voimassa myös jäällä olevalla moottorikelkkailureitillä, vaikka muutoin jäällä suurin sallittu nopeus on
80 kilometriä tunnissa. Moottorikelkkailureitillä ja -uralla on oikeanpuoleinen liikenne. Vaikka keskiviivaa ei olekaan, on tärkeää pysyä
omalla puolella reittiä. Etenkin mutkaisilla reiteillä ajolinjalta ei saa
lipsua. Tärkeää on, että ei ajeta liian lujaa, sillä liian suuri nopeus aiheuttaa oikealle kääntyvän mutkan lopussa ajautumisen vastaantulevan kaistalle. Oikeaoppisesti tilanteeseen tullaan siten, että jarrutus
tapahtuu jo suoralla ja mutka ajetaan tasaisesti kaasuttaen. Etenkin
jäisellä reitillä jarruttaminen vasta mutkassa voi johtaa sivuluisuun ja
hallinnan menettämiseen.

Huolehdi ajolinjasta ja tilannenopeudesta
Moottorikelkkailureitit ovat usein melko kapeita ja näkyvyys on rajallinen etenkin, jos reittiä reunustavien puiden oksille on kerääntynyt
runsaasti lunta. Niin sanottuihin sokeisiin paikkoihin, kuten mäen harjanteiden ylityksiin ja kohtiin, joissa reitti kapenee, pitää ajaa reitin
oikeassa laidassa ja tilanteen edellyttämää varovaisuutta noudattaen.
Oikea ajolinja ja maltillinen nopeus antavat pelivaraa näissä tavanomaista riskialttiimmissa paikoissa. Kelkkailureitit ja -urat muuttuvat
jatkuvasti, ja vilkkaimmin liikennöidyt reitit saattavat iltapäivästä olla
erittäin kuoppaisia, vaikka ne aamulla olisivat olleet kunnossapidon jälkeen tasaisia. Epätasaisella reitillä on ajettava harkiten ja olosuhteiden
edellyttämällä tavalla. Syvimpia monttuja joutuu joskus kiertelemään,
mutta väistöliikkeet on tehtävä niin, että niistä ei aiheudu haittaa tai
vaaratilanteita vastaantulevalle tai takaatulevalle liikenteelle.
Tien ylittäminen moottorikelkalla on haastava tilanne. Ennen tien ylittämistä pitää varmistaa, että tiellä ei ole muuta liikennettä. Edessä
ajavan pitää varoittaa takana tulevia tielle tulosta nostamalla käsi ylös.
Ennen tielle tuloa on valittava turvallinen ylityspaikka ja tielle kannattaa ajaa suoraan riittävästi kaasuttaen. Tien ylityksen aikana kelkan
reessä ei saa olla matkustajia. Tieltä takaisin maastoon tuloa kannattaa myös harjoitella.

Turvallisesti jäällä
Jääalueet luovat kelkkailijalle helposti valheellisen turvallisuuden
tunteen, sillä useasti varsinkin lumisateen jälkeen jää näyttää tasaiselta ja helpolta ajoalustalta. Kuten maastossakin, jäällä lumi saattaa
peittää alleen monenlaisia vaaroja. Yllätyksiä voivat aiheuttaa lumen
alla piilevät epätasaisuudet, jäälle noussut vesi tai jopa jäästä vapaat
vesialueet. Jäällä ajamisessa on noudatettava suurta varovaisuutta.
Turvallisinta on ajaa merkittyjä reittejä tai tampattua jälkeä pitkin.
Jos reitiltä joudutaan poistumaan, turvallisinta on ajaa rauhallisesti ja
valppaana. Reitin vieressä on hyvä ajaa seisten ja siten, että polvissa on hieman joustoa. Jos lumen alta löytyy yllättäen töyssy, on isku
mukavampi ottaa vasten seisten kuin istuen. Seisten ajaminen antaa
myös parhaan mahdollisuuden hallita kelkkaa pehmeällä ajoalustalla,
sillä painonsiirto on nopeampaa ja myös voimakkaampaa kuin istuen
ajettaessa.
Jäälle noussut vesi voi aiheuttaa yllätyksen, sillä kelkka juuttuu siihen
helposti. Jos kelkkailija kaikista varotoimenpiteistä huolimatta huomaa
ajaneensa lumen alla piilotelleeseen loskaan, varmin tapa selvitä tilanteesta on pitää kelkka liikkeellä kaasuttamalla riittävän voimakkaasti.
Erityisesti tehokkaat urheilu- ja syvän lumen kelkat jaksavat kulkea raskaissakin olosuhteissa, kunhan vauhti ei pääse hiipumaan. Loskasta on
parasta suunnata kovemmalle alustalle. Juuttuessaan loskasoseeseen
kelkka kerää telastoon, suksien päälle, astinlaudoille ja telatunneliin
kymmenien kilojen ylimääräisen kuorman. Loska tukkii tehokkaasti
moottorikelkan telatunnelin estäen jopa telan pyörimisen. Sohjokelien
jälkeen jäällä on syytä ajaa tarkkaavaisesti, sillä pintaan noussut vetinen lumi tekee jäätyessään ajoalustaan monttuja ja syviä uria, jotka
voivat ravistaa moottorikelkan ohjausta voimakkaasti.

Retkeily
Moottorikelkalla on helppo ja hauska retkeillä talvisessa luonnossa, sillä rauhallisellakin tahdilla päivän aikana on mukava tehdä pitkiäkin lenkkejä. Moottorikelkalla pääsee kauas nopeasti, mutta olipa määränpää mikä tahansa, on
sieltä kiva päästä myös takaisin kotiin. Ennen reissuun lähtöä on varmistettava,
että kuljettajan lisäksi myös kelkka on matkan edellyttämässä kunnossa. Suurin osa moottorikelkan toimintahäiriöiden aiheuttamista maastoon jäämisistä
voidaan estää nopeilla ja yksinkertaisilla tarkastuksilla.
Ennen retkelle lähtöä tarkasta kelkastasi seuraavat asiat:
• Polttoainetta on riittävästi, eli tankki täynnä ja varapolttoainetta
riittävästi. Laske polttoaineen tarpeesi mieluummin yläkanttiin,
sillä litra ylimääräistä tankissa on parempi asia kuin litra liian vähän.
• Tarkasta, että kaksitahtikelkan tuoreöljysäiliö on täytetty.
• Nelitahtikelkasta pitää tarkastaa moottoriöljyn määrä.
• Tarkasta, että jäähdytysjärjestelmässä on riittävästi jäähdytysnestettä. Puhallinjäähdytteisestä kelkasta on syytä tarkastaa,
että jäähdyttimen hihna on kunnossa ja riittävän kireällä.
• Tarkasta, että jousituksen ja telaston pyörien pultit eivät ole löystyneet.
Lisäksi ennen liikkelle lähtöä tee seuraavat asiat:
• Tarkasta hallintalaitteiden toimivuus:
• Kaasukahva liikkuu normaalisti ja palautuu itsestään.
Tarkasta myös, että kaasuvaijeri on kunnossa.
• Tarkasta, että jarru toimii normaalisti ja palautuu.
Käynnistyksen jälkeen kokeile ja varmista jarrujen toiminta.
• Tarkasta, että jarrun nestesäiliössä on riittävästi jarrunestettä.
• Jos kelkassa on narulla kiinnitettävä hätäkatkaisija, tarkasta, että
katkaisija toimii moitteettomasti ja sen kiinnityshakanen on ehjä.
• Tarkasta, että ohjaustanko on kiinnitetty huolellisesti. Nykyään
useissa vapaa-ajan kelkoissa käytetään vaihdettavia korotuspaloja,
ja etenkin ohjaustangon alapään kiinnitys saattaa joskus jäädä
vähälle huomiolle. Heiluva ohjaustanko voi aiheuttaa muun
muassa kelkan hallinnan menettämisen.
• Tarkasta, että käynnistin toimii moitteettomasti.

Ryhmäajo
Ryhmässä kelkkailtaessa turvallisuus parantuu tuntuvasti, jos pelisäännöt ovat kunnossa. Ryhmässä jokaisen on muistettava pitää riittävä
turvaväli edellä ajavaan, jotta esimerkiksi peräänajoilta vältytään jarrutuksissa. Turvaväli antaa arvokasta pelivaraa myös tilanteissa, joissa
edellä ajava menettää kelkan hallinnan ja esimerkiksi kaatuu. Sydäntalvella, erityisesti kipakassa pakkassäässä edellä menevän kelkan
nostattama lumipöly jää leijailemaan reitille muodostaen hankalan
näköesteen. Varmin tapa välttyä harmeilta lumipölyssä on jättää sen
verran väliä, että edellä menevän voi nähdä. Lumipöly aiheuttaa ongelmia myös silloin, kun joudutaan ajamaan aurinkoa vasten. Kirkas
auringonvalo yhdessä lumipölyn kanssa häikäisee, joten peräänajon
riski kasvaa. Häikäisevä valon ja lumipölyn yhdistelmä hankaloittaa
myös reitin seuraamista, joten tässäkin tapauksessa riittävän pitkä väli
kelkkojen välillä tekee ajamisesta turvallisempaa.

Sopikaa yhteiset käsimerkit
Ajaminen sujuu mahdollisimman jouhevasti, kun ryhmäläisillä on hallussa yleiset käsimerkit, joilla ilmoitetaan liikkeelle lähdöstä, pysähtymisestä, kääntymisestä ja mahdollisesta vaarasta tai riskitekijästä.
Ryhmässä liikuttaessa on ensiarvoisen tärkeätä edetä niin, että kukaan
ei tipu joukosta. Jokaisen ryhmäläisen pitää seurata edessä menevää,
mutta myös sitä, mitä tapahtuu takana. Jos perässä ajavaa kaveria ei
jostakin syystä näy, pitää pysähtyä ja odotella hetkinen. Kun koko ryhmä toimii kuvatulla tavalla, saadaan ryhmä pysäytettyä ajoissa. Ryhmän kokeneimmat kuskit on syytä laittaa joukon kärkeen ja hännille.
Kokenut kelkkailija häntäpään valvojana voi auttaa pulaan joutunutta.

Välimatka edellä ajavaan on pidettävä
sellaisena, että päälleajovaaraa ei ole.

Matkustaja on moottorikelkan
toinen ohjaaja
Jotta telaretkelle voidaan lähteä kahdestaan yhdellä kelkalla, on kelkan oltava rekisteröity kahdelle. Kahdenajettavaksi tarkoitetun kelkan
tunnistaa niin sanotusta tuplapenkistä, jonka takaosa on selvästi porrastettu. Matkustajalle on yleensä tukeva selkänoja käsikahvoineen ja
astinlaudoilla on karhennetut jalkatuet. Kokematonta matkustajaa on
syytä opastaa kuinka moottorikelkan kyydissä tulee toimia. Moottorikelkassa matkustaja on ikään kuin toinen kuljettaja ja hänen tekemisensä vaikuttaa suuresti siihen, miten kelkka käyttäytyy. Tärkeintä on,
että matkustaja on valppaana ja seuraa kuljettajan liikkeitä. Mutkat
sujuvat vakaasti, kun matkustaja kaartaa sisäkurviin yhtä aikaa kuljettajan kanssa. Myös pehmeässä lumessa ajettaessa matkustajan on
syytä siirtää painoaan samaan suuntaan kuljettajan kanssa. Jos matkustaja istuu suorana ja kelkka kallistuu johonkin suuntaan niin on
todennäköistä, että pehmeässä lumessa kelkka kallistuu entistä voimakkaammin ei-haluttuun suuntaan ja seurauksena on yleensä kiinni
jääminen.
Kaksin ajettaessa on kuljettajan puolestaan sovitettava vauhti sopivaksi. Kahden henkilön kuormalla kelkan jousitus on kovemmalla rasituksella kuin yksin ajettaessa, joten isot töyssyt saavat helpommin
jousituksen pohjaamaan. Matkustajan on vaikeampi ennakoida epätasaisuuksia kuin kuljettajan, ja siksi jousituksen pohjaaminen voi tulla
matkustajalle ikävänä ja jopa kivuliaana yllätyksenä. Jos kelkassa on
jousituksen säätömahdollisuuksia, niin käytä niitä hyväksi.

Ajoharjoittelu
Moottorikelkka on ajoneuvo, jonka ajaminen poikkeaa suuresti autolla
ajamisesta. Moottorikelkkaa tulee ajaa aktiivisemmin kuin autoa. Aktiivisuudella tarkoitetaan tässä sitä, että kelkka ei aina mene haluttuun
suuntaan pelkästään ohjaustankoa kääntelemällä, vaan kuljettajan
painonsiirto ja liikkuminen kelkan päällä näyttelevät suurta roolia. On
myös tärkeää ymmärtää, että moottorikelkka on maastoajoneuvo, jolla ajetaan maastossa. Kelkkareitit ja -urat ovat hyvin vaihtelevia, minkä
vuoksi ajamista on syytä harjoitella ennen kelkkareissuille lähtemistä.

Pyydä neuvoja kokeneilta
Monet moottorikelkkakerhot järjestävät ajoharjoittelua esimerkiksi
nuorille kuljettajille. Ajoharjoittelu tapahtuu valvotuissa olosuhteissa
esimerkiksi radalla, jossa ajotekniikkaa harjoitellaan muulta liikenteeltä erillään. Valvottu ajoharjoittelu crossiradalla lienee paras paikka
opetella kelkan hallintaa. Snowcrossrata on ajoalusta, jossa tulevat
vastaan kaikki samat elementit kuin kelkkareitilläkin: tasainen ajoalusta, montut ja mutkat. Samaa rataa ajettaessa tilanteet tulevat vastaan
kerta toisensa jälkeen, joten oppimisen vaatimia toistoja tulee paljon.
Crossiradalla voi myös turvallisesti kokeilla, miltä tuntuu, kun kelkka
pomppaa montusta ilmaan. Tätäkin on syytä harjoitella, sillä hoidetullakaan kelkkailureitillä tai -uralla pieniltä heitoilta ei voi välttyä. Kun
erikoistilanteita harjoitellaan jo ennakkoon, on kuljettajalla oikeat
toimintamallit valmiina, kun vastaava tilanne tulee vastaan reitillä.
Ajamista voi harjoitella myös omatoimisesti esimerkiksi jääalueella
tai maanomistajan luvalla esimerkiksi soramontulla. Olipa harjoitteluympäristö mikä tahansa, ennen reitille lähtemistä on hyvä harjoitella
moottorikelkan hallintalaitteiden käyttöä, painonsiirtoa sekä hallittua
kiihdytystä ja jarruttamista.

Moottorikelkkavahinkojen
erityispiirteitä
Vuosittain moottorikelkkailussa on kuollut kymmenkunta henkilöä ja
liikennevakuutuksien kautta loukkaantumisista maksetaan korvauksia
vuodessa noin 600 henkilölle. Kuolemantapauksista valtaosa tapahtuu
liikuttaessa jääpeitteisellä vesialueella. Yleisin kuolemansyy jääalueella
on hukkuminen. Muutoin jääalueella törmätään usein rantakiviin ja
muihin esteisiin. Useimmiten kelkkailussa kuolee 41–60-vuotias mieskuljettaja.
Liian moni kelkkaonnettomuuksissa kuolleista on ollut onnettomuushetkellä alkoholin vaikutuksen alaisena. Osa kuolonkolareista on tapahtunut tiealueella laittomasti liikuttaessa. Useimmat näistä ovat
olleet tieltä suistumisia ja metsäautoteillä puomeihin tai vastaan tulevaan ajoneuvoon törmäämisiä. Liikennevakuutuksista korvattuja
loukkaantumisia tapahtuu pääasiassa kuljettajille, valtaosa loukkaantuneista 21–40-vuotiaita.
Matkailijoiden osuus kelkkaonnettomuuksissa on pysynyt samalla tasolla jo pitkään. Näistä vain osa on tapahtunut ulkomaalaiselle matkailijalle.
Onnettomuuksissa on havaittu kokemattomilla kuljettajilla hallintalaitteiden virheellistä käyttöä. Esimerkiksi mutkassa kuljettaja painaa
kaasuvivun tahattomasti pohjaan, kelkan hallinta menetetään ja kelkka suistuu pois reitiltä.

Ennakoi tuleva tilanne, jotta sinun
ei tarvitse tehdä hätäisiä väistöjä.

Vinkit turvalliseen ja ympäristöystävälliseen kelkkailuun
• Valmistaudu varman päälle. Tutustu kelkkaasi, tarkista ajovarusteesi. Varaudu sään ja kelin muutoksiin. Älä kelkkaile
alkoholin vaikutuksen alaisena.
• Ole valmis auttamaan. Näytä omat aikeesi toisille hyvissä
ajoin ja varustaudu tarvittaessa auttamaan. Varmista avun
saanti ja kehitä erätaitojasi.
• Pysy oikeilla jäljillä. Käytä kelkkailureittejä ja -uria. Opettele
tulkitsemaan karttaa ja osaa suunnistaa. Ilmoita ainakin
läheisillesi reittisi, etappisi ja arvioitu paluuaikasi. Kerro
tapa, miten sinut tavoittaa kelkkaretken aikana.
• Jätä keli- ja pelivaraa. Aja maaston mukaan. Älä anna
tuntemattoman maaston yllättää. Muista, että moottorikelkkaa ei ole tehty sulien vesistöjen ylittämistä varten.
• Vaali luonnon rauhaa, liiku luonnon ehdoilla. Huolehdi omat
roskasi maastosta mukaasi ja pidä pienempää ääntä. Kunnioita
eläimiä ja luonnon rauhaa. Vaali kasvustoa.
• Kehity kelkkailijana. Harjoittele ajamista rauhassa turvallisessa
ympäristössä. Kartuta kelkkailutaitojasi. Liity kelkkakerhoon
tai hanki kokemuksia kokeneemmilta kelkkailijoilta.
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ESIPUHE
Moottorikelkkailu on merkittävä talviharrastusmuoto ja tärkeä osa lumeen perustuvaa matkailua. Moottorikelkkaväylät tulee saada entistä paremmin vastaamaan
kelkkailijoiden ja matkailijoiden tarpeita. Kelkkailu tarvitsee väylänsä ja väylien kehittämisessä tulee ottaa huomioon mm. luonnonsuojelun ja luonnon virkistyskäytön
monet tarpeet. Erityisenä kysymyksenä on moottorikelkkailun vaatiman lumipeitteen kehitys tulevaisuudessa. Ongelma on lumeen perustuvan matkailuelinkeinon
yhteinen.
Valtakunnallisen tavoiteverkon jatkosuunnittelutyön ja toteuttamisen tarve arvioidaan tämän selvityksen valmistuttua. Selvityksen tarkoituksena on lisätä keskustelua moottorikelkkaharrastuksen ja -matkailun kehittämisestä. Ympäristöministeriö
lähettää selvityksen lausunnoille.
Tämän selvityksen on tehnyt WSP Finland Oy ympäristöministeriön tilauksesta.
Työstä ovat vastanneet projektipäällikkö VTM Jani Päivänen, FM Paula Leppänen,
MMM Lauri Virrankoski sekä DI Risto Jounila. Siihen ovat eri vaiheissa osallistuneet
myös FM Ilkka Niskanen, DI Riikka Kallio ja DI Johanna Wallin. Ympäristöministeriöstä työtä on valvonut ylitarkastaja Pekka Tuunanen.
Ympäristöministeriö kiittää kaikkia selvitykseen osallistuneita.
Ylitarkastaja

Pekka Tuunanen
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1 Johdanto

1.1

Taustaa
Moottorikelkkoja on Suomessa käytetty niin harrastuksessa kuin ammatissa 1970
luvulta lähtien. Sittemmin kelkkojen määrä on kasvanut yli 100 000:n ja kelkkailun
merkitys matkailussa on tunnistettu. Moottorikelkkaväylien kehittämistarve on todettu Valtioneuvoston luonnon virkistyskäyttöä ja luontomatkailua koskevassa periaatepäätöksessä (VILMAT) 13.2.2003 ja Suomen matkailustrategiassa vuoteen 2020
(kauppa- ja teollisuusministeriö) ja toimenpideohjelmassa 2007–2013.
Maastoliikenteen keskeisimpänä ohjauskeinona on ollut liikenteen ohjaaminen reiteille. Kun maastoliikenne on maanomistajan luvanvaraista, tarvitaan reittejä yleensä
mahdollistamaan liikkumista maa-alueilla. Jäällä ajaminen on jokamiehenoikeutta.
Lähes kaikissa kunnissa ja maakunnissa, joissa talvimatkailu on merkittävää, on
tehty moottorikelkkaväyläsuunnitelmia. Suunnitelmia ei ole sovitettu yhteen valtakunnallisesti. Reittien rakentamistarpeista on puuttunut valtakunnallinen kuva.
Maastoliikenteestä säädetään maastoliikennelailla (1719/1995), joka on ympäristöministeriön vastuulla. Aiemmat maastoliikennelait ovat vuosilta 1977 ja 1991.
Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa maastoajoneuvojen tieliikenteestä sekä maastoajoneuvoille ja kuljettajille tieliikenteen osalta asetettavista vaatimuksista.

Tehtyjä selvityksiä
Ympäristöministeriön linjana on, että niin maastoliikennelain täytäntöönpanon,
kehittämisen kuin maastoliikenneolojen valtakunnallisen kehittämisen tulee tukea
luonnon virkistyskäyttöä ja luontomatkailua sekä perustua riittäviin selvityksiin.
Ympäristöministeriö on teettänyt tai ollut mukana seuraavissa selvityksissä:
• 1993 Maastoliikenteen ympäristövaikutukset (VYH)
• 1994 Motor i natur på fritid (TemaNord)
• 1996 Telamattomerkintäselvitys (Snow Pro Ky, VTT)
• 1999 Kittilän moottorikelkkamatkailun kehittämishanke (Kittilän kunta ym.)
• 2000 Moottorikelkkailun suunnittelu ja ympäristövaikutukset (Lapin ympäristökeskus)
• 2003 Valtioneuvoston periaatepäätös
• 2004 Moottorikelkkaliikenteen melu – esiselvitys (YM/WSP Finland)
• 2005 Maastoliikennemaksutyöryhmä (YM)
• 2006 Työsuojelu moottorikelkan ja mönkijän käytössä (YM)





Valtioneuvoston periaatepäätös toimintaohjelmasta luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittämiseksi 2003.
Liikonen & Rautio 2004.
Maastoliikennemaksutyöryhmän mietintö 2005.
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• 2006 Moottorikelkkailu huvina, hyötynä ja häiriönä. Harrastajien, yritysten ja
luonnon virkistyskäytön näkökulmia. (YM/WSP Finland)
• 2007 Moottorikelkkojen melu. Kenttätutkimukset ja laskentamalli (YM/WSP
Finland)
Erityyppisiä moottorikelkkaväyliä on maassamme 17 000–25 000 km. Moottorikelkkaväylät ovat käytössä vain lumipeitteen aikana. Vertailun vuoksi todetaan, että
yksityisiä teitä on noin 300 000 km, valtion tieverkkoa 77 000 km, metsäautotietä
78 000 km ja kuntien katuverkkoa 20 000 km.

1.2

Työn tavoitteet
Työn tavoitteena on luoda valtakunnallinen kuva moottorikelkkaväylien kehittämistarpeesta. Työ perustuu kelkkaväyliä koskevaan nykytilan kartoitukseen ja väylien pitäjien, elinkeinon ja käyttäjien ilmaisemaan tarpeeseen. Pääpaino on maakunnallisen
suunnittelun yhteensovittamisessa. Työ on siinä mielessä alustava, ettei suunnitelmaa
ole tarkoitus vahvistaa noudatettavaksi. Väylien rakentamiseen ja pitämiseen velvoittavaa lainsäädäntöä ei ole. Siten hankkeiden toteuttaminen ja rahoituspäätökset
tehdään varsinaisen hankesuunnittelun yhteydessä.
Työn osatavoitteet ovat:
• tunnistaa tärkeimmät pitkän matkan (karkeasti: maakunnan rajat ylittävän)
moottorikelkkailun yhteystarpeet
• arvioida, kuinka suuri osa tarvittavista pitkän matkan yhteyksistä on jo rakennettu
• vähentää moottorikelkkailun turvallisuusriskejä ja haittoja ympäristölle, asutukselle, luonnon muulle virkistyskäytölle ja paikallisille elinkeinoille (mm.
porotalous)
• parantaa moottorikelkkailun olosuhteita mm. matkailun tarpeisiin, vahvistaa
luontoon perustuvan matkailun mahdollisuuksia
• parantaa väylien laatua ja turvallisuutta.
Valtakunnallista tavoiteverkkoa laadittaessa on tarkasteltu mm. seuraavia kysymyksiä:
• mitkä ovat valtakunnallisten moottorikelkkaväylien tärkeimmät tehtävät
• millaisia kohteita väylien pitäisi yhdistää
• mikä on tavoiteverkon suhde olemassa oleviin reitteihin ja uriin
• missä kulkevat nykyiset moottorikelkkailun ”pääväylät”
• missä on suurin tarve valtakunnallisille väylille
• mikä on tavoiteverkon järkevä laajuus ja tiheys
• miten ilmastonmuutos vaikuttaa tavoiteverkkoon maan eri osissa.
Selvityksen avulla pyritään käynnistämään vuoropuhelu viranomaisten ja sidosryhmien kanssa valtakunnallisesti ja alueellisesti. Osapuolia ovat viranomaisten lisäksi
matkailun ja luonnon virkistyskäytön asiantuntijat (yrittäjät, järjestöt), kelkkaseurat
ja -poolit sekä kelkkailun haittoihin huomiota kiinnittäneet järjestöt.






Päivänen ym. 2006.
Liikonen ym. 2007.
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Valtakunnallisen tavoiteverkon tarkemman suunnittelutyön tarve arvioidaan tämän selvityksen valmistuttua. Selvitystyö tukee maastoliikennelain uudistamista.
Vaikka esitettävät moottorikelkkaväylien sijoitus- ja suunnitteluperiaatteet koskevat
valtakunnallista tavoiteverkkoa, periaatteita voidaan soveltaa yleisemminkin.

1.3

Selvityksen rakenne
Moottorikelkkailun nykytilaa ja kehitysnäkymiä on kiteytetysti esitetty luvussa 1. ja
valtakunnallisen moottorikelkkaväylän määritelmä on luvussa 2.
Luvussa 3 on kuvattu yleispiirteiset moottorikelkkaväylien sijoitus- ja suunnitteluperiaatteet. Niiden tärkeimpinä lähtökohtina ovat olleet elinkeinoelämän ja yksityisten moottorikelkkailijoiden tarpeet sekä eri liikkujien turvallisuuden edistäminen.
Kelkkailun ja kelkkaväylien ympäristövaikutuksia on tarkasteltu siitä näkökulmasta,
että haitat voitaisiin mahdollisimman usein ehkäistä ennalta jo suunnitteluvaiheessa.
Raportin loppuosassa (luku 4 ja liitteet 1 A, 1 B) on esitetty tavoitteellinen valtakunnallisten moottorikelkkaväylien verkosto. Esitys on alustava ja tarkkuudeltaan
suurpiirteinen. Väylien rahoitukseen, toteuttajatahoihin tai aikatauluihin ei selvityksessä oteta kantaa.
Lisäksi työhön liittyy tavoiteverkon vaikutusarviointi, jossa arvioidaan koko verkon vaikutuksia (luku 5).

Kuva 1. Hyvät pelisäännöt selkeyttävät käytännön toimintaa. Kuva: Larri Liikonen.
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1.4

Moottorikelkkailun nykyinen käytäntö Suomessa
1.4.1

Kelkkailun määrä
Suomessa on moottorikelkkoja sekä vapaa-ajan että hyötykäytössä. Harrastekelkkailu on kasvattanut suosiotaan ja moottorikelkkoihin liittyvät ohjelma- ja muut
palvelut ovat nykyisin tärkeä osa erityisesti Pohjois-Suomen matkailuelinkeinoa.
Myös eteläisemmässä Suomessa on moottorikelkkasafareita järjestäviä yrityksiä.
Ammattikäytössä moottorikelkkoja on mm. poliisilla, rajavartiostolla, poronhoitajilla
sekä metsätalouden harjoittajilla.
Moottorikelkkojen rekisteröinti muuttui Suomessa pakolliseksi vuonna 1995 ja
kelkkojen määrä on viime vuosina ollut kasvussa. Vuonna 1995 rekisterissä oli 70 374
moottorikelkkaa ja vuonna 2007 108 519. Kahdessatoista vuodessa kelkkamäärä on
siis kasvanut 54 %. (Kuva 2.) Keskimääräinen vuosittainen kasvu on ollut 3,6 %,
vajaat 3000 kelkkaa vuodessa.
Uusien kelkkojen rekisteröintien määrä on 2000-luvulla vaihdellut vuosittain; esimerkiksi vuonna 2006 rekisteröitiin 5 973 kelkkaa ja seuraavana 5 180 (kuva 3). Vanhoja kelkkoja ei poistu rekisteristä samassa tahdissa, joten ”potentiaalisesti käytössä
oleva” kelkkakanta on kasvanut siten kuin kuvasta 2 nähtiin. Vanhat kelkat kuitenkin
lienevät uusia kelkkoja useammin vähäisellä tai olemattomalla käytöllä, vaikka sitä


Tiedot rekisteröintien määrästä perustuvat Tilastokeskuksen tilastojulkistuksiin vuonna 2008.
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Kuva 2. Rekisterissä
olleiden moottorikelkkojen lukumäärä
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Kuva 3. Moottorikelkkojen ensirekisteröinnit ajanjaksolla
2000–2007.
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vapaa-ajan moottorikelkkailua tarjoavien
yritysten ajosuoritteesta.9

ei näy tilastoissa. Alueellisesti tarkasteltuna eniten uusia rekisteröintejä vuonna 2007
oli Lapissa (41 %), Pohjois-Pohjanmaalla (11 %) ja Uudellamaalla (8 %).
Suomessa ei ole järjestelmällisesti kerätty tilastoja moottorikelkoilla ajetuista kilometreistä tai kelkkaliikenteen määristä eri puolilla maata. Ympäristöministeriö
julkaisi vuonna 2006 laajahkon moottorikelkkailua koskevan selvityksen. Joukolta
suomalaisia moottorikelkan omistajia sekä vuokraus- ja safaritoimintaa harjoittavia
yrityksiä kysyttiin arviota heidän vuosittaisista ajosuoritteistaan. Suuri osa moottorikelkkailusta on yksittäisten kelkanomistajien kotinsa tai loma-asuntonsa lähellä
harjoittamaa huviajelua tai paikasta toiseen siirtymistä. Kyselyn mukaan tavallisimmin yksityisillä kelkoilla ajetaan 200–1000 kilometriä vuodessa. Vastaajista kolmasosa
ilmoitti ajavansa yli tuhat kilometriä, kuudesosalla ajot jäivät alle 200 kilometriin
vuodessa. Kelkkoja vuokraavien yritysten ajokilometreistä suurin osa muodostui
safariajosta, vapaata kelkkailua oli vähemmän. (Kuvat 4 ja 5.)

8
9

Päivänen ym. 2006
Päivänen ym. 2006.
Päivänen ym. 2006.
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Kuva 6. Kävijämäärien kehitys eräissä
Suomen suurimmista
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Kävijämääriltään suurimmat talvimatkailukohteet sijaitsevat Lapissa ja talvimatkailukuukausista merkittävimpiä on maaliskuu. Pohjois-Suomen vahvimmat kohteet
ovat Länsi-Lapin, Kuusamon ja Itä-Lapin hiihtokeskukset. Vuonna 2005 kerättyjen
tietojen mukaan (kuva 6) Ruka ja Levi ovat hiihtokeskuksista selvästi suurimmat.
Kävijämäärien kasvu taas on ollut suhteellisesti suurinta Tahkolla.
Eteläisessä Suomessa talvimatkailu on keskittynyt Keski-Suomeen, Etelä-Pohjanmaalle ja Etelä-Hämeeseen sekä hiihtokeskusten läheisyyteen Pohjois-Savossa ja
Kainuussa. Kaakkois-Suomen matkailukohteiden kävijämäärät jäävät talvikaudella
vähäisiksi.12 Suurimpien talvimatkailukeskusten sijainti ja niiden väliset yhteystarpeet muodostavat keskeisen perustan liitteessä 1 (A ja B) esitetylle valtakunnallisten
moottorikelkkaväylien verkostolle.
1.4.2

Moottorikelkkaväylien hallinta
Suomen nykyinen moottorikelkkaväyläjärjestelmä on melko hajanainen ja hallitsematon. Moottorikelkkaväylät voivat olla joko uria tai reittejä ja niiden toteutus ja
hallinnointi vaihtelevat Suomen eri osissa. Väylien suunnitteluun, käyttöoikeuksiin
ja ylläpitoon on toivottu yhtenäisyyttä niin viranomaisten kuin kelkkailijoidenkin
tahoilta.
10
11
12

12

Matkailukohteiden kävijämäärät 2005.
Matkailukohteiden kävijämäärät 2005.
Matkailukohteiden kävijämäärät 2005. Kävijämäärät perustuvat myytyjen hissilippujen määrään.
Lähde ei siis anna sinänsä tietoa moottorikelkkailun volyymista, mutta kuvastaa kohteen merkittävyyttä talvimatkailukohteena.
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Moottorikelkkailureitti on tieliikennelain 2 §:ssä määritetty tie, joka on tarkoitettu moottorikelkkaliikenteeseen. Moottorikelkkailureitti perustetaan lainvoimaisen
reittisuunnitelman perusteella joko reittitoimituksessa tai maanomistajan ja reitin
pitäjän välisellä kirjallisella sopimuksella. Reittisuunnitelman hyväksyy kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (käytännössä ympäristönsuojelulautakunta). Moottorikelkkailureitin perustamisesta ja lakkauttamisesta luonnonsuojelulaissa [(71/23)]
tarkoitetulla valtiolle kuuluvalla suojelualueella päättää alueen hallinnan mukaan
Metsähallitus tai Metsäntutkimuslaitos. Reittiä ei saa perustaa, jos sen käyttämisestä
aiheutuisi huomattavaa haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa- ja metsätaloudelle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.13 Viralliset kelkkareitit merkitään maastoon erityisillä reittimerkeillä.
Moottorikelkkaura on maanomistajan suostumuksella perustettu moottorikelkkailuun tarkoitettu maastossa kulkeva väylä. Uralla ajaminen voi edellyttää uranpitäjän lupaa, joka toisinaan on maksullinen. Urilla liikkumiseen sovelletaan maastossa
liikkumisen säädöksiä. Moottorikelkkaurien pysyvyyttä ei ole turvattu esimerkiksi
maanomistajan vaihtuessa. Erityisesti safariyrittäjien toimintaa hankaloittaa, että
urien käyttöoikeudet saattavat muuttua äkillisesti.14
Moottorikelkkaväyläjärjestelmää selkeyttäisi, jos valtakunnalliset moottorikelkkaväylät, samoin kuin muutkin merkittävät moottorikelkkaväylät, perustettaisiin
virallisen reittisuunnitelman perusteella moottorikelkkailureiteiksi. Reittitoimituksen kautta perustetut reitit palvelevat yleistä liikennetarvetta ja ovat siten kaikkien
moottorikelkalla ajamiseen oikeutettujen käytössä.
Maakunnista Pohjois-Savo on ympäristökeskuksen johdolla onnistunut luomaan
varsin kattavan virallisen reittiverkoston; siellä työtä on tehty vuosia. Pohjois-Pohjanmaalla ympäristökeskus on suunnitellut ja toteuttanut moottorikelkkailureittejä
ja -uria yhdessä alueen kuntien sekä Metsähallituksen kanssa. Pohjois-Karjalassa
järjestelmä perustuu kokonaan moottorikelkkauriin; eri toimijoiden muodostama
virkistysreittiyhdistys on julkaissut opaskartat alueella kelkkaileville. Maakuntien
tilannetta on selostettu kootusti liitteessä 3.
1.5

Moottorikelkkailun lumi- ja
jääolosuhteet tulevaisuudessa
Moottorikelkkaväylien tarvetta selvitettäessä on keskeistä arvioida ilmastonmuutoksen vaikutuksia suomalaisten kelkkailuolosuhteisiin tulevaisuudessa. Ennusteet ovat
vielä hyvin vaihtelevia, mutta selvää on, että ilmaston lämpeneminen tulee vaikuttamaan merkittävästi talviolosuhteisiin Suomessa. Talvet tulevat olemaan epävakaita
ja niiden kesto on aikaisempaa lyhyempi. Lumen määrä voi aluksi lisääntyä, mutta
luminen ajanjakso lyhenee. Myös hyvin ohuen lumipeitteen jaksot pitenevät.
Valtakunnallisia moottorikelkkaväyliä ei ole tarpeellista eikä taloudellisesti kannattavaa sijoittaa alueille, joilla lumipeitepäivien määrä ja lumen paksuus jäävät
vähäisiksi. Selvityksessä rajana on pidetty vähintään 20 cm lumikerrosta vähintään
satana päivänä vuodessa.
Kuvat 8–10 havainnollistavat lumipeitepäivien muutosta Suomen eri osissa vuoteen 2100 mennessä. ”Lumipeitteisen päivän” kriteerinä on, että vähintään 50 %
maasta on lumen peitossa.
Kuvassa 8 on esitetty lumipeitteisten päivien määrän keskiarvo vuosina 1961–1990.
Vuosina 1961–1990 lumipeitepäiviä oli joka talvi keskimäärin vähintään sata koko
Suomessa (kuva 8).
13
14

Maastoliikennelaki 3 luku 16 §.
Koponen, Hannu: Koillis-Savon ulkoilureitistön täydennyssuunnitelma. Pohjois-Savon ympäristökeskuksen moniste 51. Kuopio, 2006.
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Kuva 8. Lumipeitteisten päivien lukumäärän vuotuinen keskiarvo vuosina 1961–1990.15

Kuvissa 9 ja 10 on vastaavasti kahden eri ilmastoskenaarion mukaiset ennusteet lumipeitteisten päivien lukumäärän vuotuisesta keskiarvosta aikavälille 2071–2100. Karttakuvat perustuvat pohjoismaisessa CE-projektissa laskettuihin hydrologisiin skenaarioihin.16 Kirjainyhdisteet A2 ja B2 viittaavat kansainvälisesti yleisesti käytettyihin
Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) nk. SRES-skenaarioihin17.
15
16
17

14

Beldring ym. 2006.
Beldring ym. 2006.
Esim. Ruosteenoja ym. 2005.
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Kuva 9. Ennuste lumipeitteisten päivien lukumäärän vuotuisesta keskiarvosta aikavälille 2071–2100,
skenaario RCAO-H/B218. Keltainen viiva on lisätty havainnollistamaan sadan päivän rajaa. 20 senttimetrin paksuisen lumipeitteen raja on siis tätä jonkin verran pohjoisempana.

Tämän vuosisadan lopulla raja, jonka pohjoispuolella lunta on satana päivänä, tulee
ilmastomallien mukaan olemaan Keski-Suomen tienoilla ja 20 cm:n raja vielä siitä
hieman pohjoisempana (kuvat 9 ja 10). Ilmastomalleihin liittyy kuitenkin paljon
epävarmuuksia.
18

Beldring ym. 2006.
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Kuva 10. Ennuste lumipeitteisten päivien lukumäärän vuotuisesta keskiarvosta aikavälille 2071–
2100, skenaario RCAO-E/B219. Keltainen viiva havainnollistaa sadan päivän rajaa. 20 senttimetrin
paksuisen lumipeitteen raja on tätä jonkin verran pohjoisempana.

Lumitilanteen lisäksi ilmastonmuutoksella on vaikutusta Suomen rannikon ja järvien jääpeitteeseen. Ilmatieteen laitoksen mukaan Itämerellä jään peittämä alue on
tulevaisuudessa selvästi pienempi, jäätalven (aika, jolloin vedet ovat jäässä) kesto
lyhyempi ja itse jääpeite ohuempi. Monilla merialueilla, jotka nykyisin ovat talvisin
19

16

Beldring ym. 2006.
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jäässä, tulee jääpeite katoamaan tai sitä esiintyy vain ajoittain. Jääpeitteen arvioidaan
pienenevän Itämerellä 50–80 prosenttia vuoteen 2100 mennessä. Jäätalven kesto on
tuolloin lyhentynyt Suomen etelä- ja lounaisrannikolla puoleen ja Pohjanlahdella
peräti 30–20 prosenttiin nykyisestä. Perämerellä ja Suomenlahden itäosissa jäätalvi
lyhenee lounaisia alueita vähemmän.20
Järvien jäätyminen saattaa sadassa vuodessa myöhentyä muutamia viikkoja ja
sulaminen aikaistua kuukaudella tai jopa kahdella. Jäätilanteen muutoksen suuruus
riippuu järven vesitilavuudesta ja sijainnista. Todennäköisesti pienet järvet jäätyvät
suuria helpommin, mutta jäiden lähdössä erot ovat vähäisemmät. Muutokset myös
ovat etelässä suuremmat kuin Lapissa. Vaikutusta jääpeitteen paksuuteen on hankalampi ennustaa, sillä siihen vaikuttavat sekä ilman lämpötila että lumipeitteen
paksuus. Lapissa jääpeitteen paksuus voi lisääntyvän sateisuuden myötä jopa kasvaa,
etelässä ja lounaassa jääpeite todennäköisesti ohenee.21
Näyttää ilmeiseltä, että moottorikelkkojen ajo-olosuhteet yleisesti heikkenevät ja
muuttuvat epävarmemmiksi Etelä- ja Keski-Suomessa. Tämä kasvattanee laadukkaiden reittien ja palvelujen kysyntää idässä ja pohjoisessa. Talvien lämpeneminen
Keski-Euroopassa saattaa myös lisätä pohjoisempien alueiden talvilomakohteiden
vetovoimaa. Siten Suomen suhteellinen tilanne paranee ja houkuttelevuus talvimatkailukohteena kasvaa ainakin väliaikaisesti. Ajan oloon lentomatkailun kallistuminen
puolestaan heikentänee Suomen saavutettavuutta.
Joidenkin kokemusten mukaan Etelä-Suomen moottorikelkkareitistön kannattavan
ylläpidon kriittinen piste on lähellä tai jo saavutettu. Kurun kunnassa on kerätty 1980luvun alusta lähtien tietoja lumipeitteen kestosta. Lumipeitteen kestoa on seurattu
hiihto- ja kelkkailukauden pituutena. Hyvänä, kannattavana hiihto-/kelkkailukauden pituutena on perinteisesti pidetty 14–16 viikkoa. Tätä ei ole Kurussa saavutettu
neljään viimeiseen vuoteen. (Kuva 11)
20
21

Ilmatieteen laitos. http://www.fmi.fi/tutkimus_ilmasto/ilmasto_17.html. 25.10.2007.
Korhonen 2005.
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Kuva 11. Lumipeitteen kesto Kurun kunnassa, seurantatietoa vuosilta 1980–2007.
Lähde: Vesa Lahelma, Kurun kunta.
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Ilmastonmuutos vaikuttaa tässäkin maankäytön suunnittelun tavoitteisiin monin
tavoin. Lumisen kauden lyheneminen lisää etenkin Etelä-Suomessa painetta suunnitella moottorikelkkaväylät siten, että niiden käyttö muihin tarkoituksiin otetaan
huomioon (ks. monikäyttö, luku 3.7).

1.6

Aineisto ja menetelmät
Nykyisiä kelkkaväyliä sekä maakuntien suunnittelutilannetta ja tärkeimpiä yhteystarpeita selvitettiin talvella 2007 kyselyllä maakuntien liitoille. Liittojen toimittama
kartta-aineisto toimi pohjana valtakunnalliselle selvitykselle. Aineistoa nykyisistä
reiteistä ja urista saatiin myös Metsähallitukselta. Varsinaisten väylätietojen lisäksi
maakuntaliittojen edustajilta pyydettiin kyselylomakkeella näkemyksiä kelkkaväylien sijoittamista, suunnittelua ja turvallisuutta koskevista periaatteista (lomake on
raportin liitteenä 4).
Aineistojen pohjalta laadittiin aihio moottorikelkkailun valtakunnalliseksi tavoiteverkoksi ja suunnitteluperiaatteiksi. Aihio sisälsi esityksen valtakunnallisesti merkittävistä moottorikelkkaväylistä ja yhteystarpeista eri seutukuntien ja muiden merkittävien vetovoimakohteiden välillä. Aihiossa esitettiin myös periaatteet väylien sijoittamisesta, suunnittelukäytännöistä sekä liittymisestä yhdyskuntasuunnitteluun.
Aihiosta keskusteltiin tapaamisissa maakuntaliittojen ja ympäristökeskusten kanssa. Näitä tapaamisia järjestettiin viisi eri puolilla Suomea. Eteläisimmät maakunnat
Varsinais-Suomi, Uusimaa ja Itä-Uusimaa eivät olleet mukana johtuen kelkkailun
vähäisyydestä alueilla. Osassa tapaamisista oli mukana myös Metsähallitus ja/tai
Tiehallinto.
Lisäksi moottorikelkkailijoiden ja muutamien keskeisimpien sidosryhmien näkemysten kokoamiseksi järjestettiin Rovaniemellä ja Kuopiossa keskustelutilaisuudet,
joihin oli kutsuttu alueen kelkkailuharrastajia, yrittäjiä ja muiden luonnon virkistyskäyttäjien edustajia. Osallistujia näissä kahdessa tilaisuudessa oli yhteensä kolmisenkymmentä ja niissä käytiin vilkasta keskustelua moottorikelkkailun tarpeista ja
haitoista. Tilaisuuksissa jaettiin osallistujille myös kyselylomakkeet, joilla he saattoivat esittää näkemyksiään moottorikelkkailusta maakuntansa alueella.

talvi 2007
Inventointi:
keikkaväylät
yhteystarpeet

kevät 2007

Kysely:
suunnitteluperiaatteet

Aihio:
valtakunnallinen
tavoiteverkko
suunnitteluperiaatteet

Selvitys
moottorikelkkojen
käytöstä

Selvitys
moottorikelkkamelusta

kesä 2007

Alueelliset
keskustelut:
• viranomaiset
• yritykset
• järjestöt

vuodenvaihde

Luonnos:
kommenttikierros

Kuva 12. Väylästöselvityksessä käydyn vuorovaikutusprosessin kulku.
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syksy 2008

Ehdotus:
valtakunnallinen
tavoiteverkko
suunnitteluperiaatteet

Maakunnissa käydyt keskustelut olivat arvokasta aineistoa tarkennettaessa selvityksen sisältöä ja runkoverkkoa edelleen luonnokseksi. Luonnos valtakunnallisten
moottorikelkkaväylien tavoiteverkoksi on esitetty liitteessä 1 (A ja B).
Maakuntaliitoilta ja sidosryhmiltä saatujen aineistojen lisäksi koottiin muista lähteistä tietoa kelkkailun tarpeista ja kelkkailun aiheuttamien häiriöiden hallintamahdollisuuksista.

1.7

Tavoiteverkon ja suunnitteluperiaatteiden
vaikutusten arviointi
Aihiosta käydyllä keskustelukierroksella pohdittiin, olisiko selvitystyön ohessa tehtävä ns. SOVA-lain tai sen hengen mukainen ympäristövaikutusten arvio.
SOVA-lain (Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten
arvioinnista, 8.4.2005/200) 4 ja 5 § eivät edellytä varsinaista lain mukaista ympäristövaikutusten arviota tekeillä olevasta selvityksestä, koska selvitys ei luo puitteita
hankkeiden lupa- ja hyväksymispäätöksille. SOVA-lain 3 § edellyttää kuitenkin ympäristövaikutusten selvittämistä valmistelun kuluessa, ”jos suunnitelman tai ohjelman toteuttamisella saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia”.
Ympäristövaikutusten huomioon ottaminen on myös tämän selvityksen toimeksiantoon kuuluvien moottorikelkkaväylien suunnittelu- ja sijoitusperiaatteiden keskeistä sisältöä. Kelkkaväylien eri suunnitteluvaiheissa huomioitavia ympäristövaikutuksia käsitellään luvussa 3.8.
Tavoiteverkolla kokonaisuutena näyttää olevan tiettyjä vaikutuksia, joita on arvioitu luvussa 5. Vaikutusarviointi on laadittu samanaikaisesti tämän selvityksen
viimeistelyn kanssa, ja sen keskeisenä aineistona on käytetty eri osallisten raporttiluonnoksesta antamia kommentteja.
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2 Valtakunnallisen 						
moottorikelkkaväylän määritelmä

2.1

Yhdistävyys
Valtakunnallisen moottorikelkkaväylästön tarkoituksena on parantaa kelkkareittien
jatkuvuutta ja yhtenäisyyttä. Väylät muodostavat seudullisia yhteyksiä yli kunta- ja
maakuntarajojen palvellen lähinnä pitkän matkan yhteyksiä. Väylät yhdistävät moottorikelkkailun kannalta tärkeitä keskuksia: suurimpia kaupunkeja ja matkailukohteita. Verkkoa suunniteltaessa on suuri painoarvo ollut kelkkailupalveluja tarjoavilla
talvimatkailukeskuksilla, jotka toimivat myös valtakunnallisen väylästön huoltoverkoston osina. Pohjoisessa runkoverkko yhdistääkin Lapin suurimmat matkailukeskukset ja etelämpänä mm. Kuusamon Rukan ja Nilsiän Tahkon. Väylien ei tarvitse
kuitenkaan olla suorimpia mahdollisia, vaan tavoitteena on runkoreitistö, joka kulkisi
luonnoltaan vetovoimaisien alueiden kautta. Kansallispuistot voitaisiin sivuuttaa
siten, että kelkkailijat ja muut luonnon virkistyskäyttäjät voisivat hyödyntää samoja
palveluja, kuten majoitusta, huoltoasemia ja ravintoloita.
Vaikka matkailun tarpeet ovat tärkeitä moottorikelkkaväylien tavoiteverkkoa
suunniteltaessa, sen laajuus ja yhtenäisyys riippuu myös seudun omasta kysynnästä ja yliseudullisista (valtakunnallisista) tarpeista. Jatkossakin suurin osa moottorikelkkaväylästöstä toteutetaan ja ylläpidetään paikallisten tarpeiden edellyttämässä
laajuudessa ja niiden perusteella. Osa paikallisista moottorikelkkaväylistä voi kuulua
valtakunnalliseen tavoiteverkkoon.
Yhteystarpeiden lisäksi toisena suunnittelua keskeisesti ohjaavana tekijänä on
pyrkimys hyödyntää mahdollisimman paljon jo olemassa olevia väyliä; uusien maastokäytävien tarve pidetään mahdollisimman vähäisenä.

2.2

Väylän hallinta
Valtakunnalliselta runkoverkostolta edellytetään jo taloudellisten panostusten vuoksi
mahdollisimman suurta käyttövarmuutta, mikä merkitsee väylän ylläpidolle tiettyjä
palvelutasovaatimuksia. Verkoston suunnittelussa ja toteuttamisessa pyritään pysyviin ratkaisuihin. Tämän vuoksi yksityisille maille perustettavat valtakunnalliset
moottorikelkkaväylät olisi hyvä perustaa virallisella reittitoimituksella.
Reittien perustaminen reittisuunnitelman mukaan on epävirallista moottorikelkkauraa suositeltavampi vaihtoehto. Esimerkiksi Koillis-Savon kokemusten mukaan:

20
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”Reittisuunnitelman käsittely ympäristönsuojelulautakunnassa turvaa eri osapuolten
mahdollisuuden tulla kuulluksi. Samalla reitistön ulkopuolisille aiheuttamat haitat ja
reitin ympäristövaikutukset tulevat riittävästi arvioiduksi.”22
Jos kyse on ylikunnallisesta reittisuunnitelmasta, kunnan ympäristönsuojelulautakunta päättää myös tällaisen suunnitelman hyväksymisestä omaa kuntaansa koskevalta osalta. Maastoliikennelain mukaan moottorikelkkailureitin pitäjänä voi toimia
kunta, kuntayhtymä, valtio, yhteisö tai elinkeinonharjoittaja.

2.3

Laatu
Valtakunnalliselle moottorikelkkaväylälle on hahmotettu selvityksessä (luku 3) esitettävät suunnitteluperiaatteet. Periaatteilla pyritään yhdenmukaistamaan valtakunnallisten väylien laatutasoa. Niissä otetaan huomioon mm. kelkkailijoiden ja muiden
liikkujien turvallisuus (erityisesti jäätilanne/vesistöt, päätiet sekä rautatiet), keskusten väliset yhteystarpeet, matkailun tarpeet sekä taloudelliset näkökohdat.
Väylien ylläpidon tulisi täyttää tietyt turvallisuus- ja toimivuusvaatimukset. Tämä
asettaa rajoituksia väylästön suunnittelulle mm. vesistöylitysten kohdalla. Valtakunnallisen moottorikelkkaväylästön tulisi täyttää markkinoinnissa luvattu palvelutaso,
jotta kelkkailija voi luottaa reitistön toimivuuteen.
Väylien turvallisuuden lisäksi suunnitteluperiaatteilla pyritään ehkäisemään ja
hallitsemaan väylästön moottorikelkkaliikenteen haittoja asutukselle, luonnonympäristölle, luonnon muulle virkistyskäytölle ja paikallisille elinkeinoille (mm. porotalous). Väylästön tarkemmassa suunnittelussa voidaan ottaa huomioon tässä työssä
esitettäviä arvioita taajamissa ja haja-asutusalueilla. Tavoitteena on, että korkeatasoinen, hyvin ylläpidetty väylästö ohjaa kelkkailua varsinaisesti moottorikelkkailuun
tarkoitetuille väylille. Ympäristövaikutukset huomioidaan reittitoimituksessa, jos
sellainen tehdään, tai kaavan yhteydessä, jos väylä merkitään kaavaan. Maastoliikennelain (16 §) mukaan reittiä ei saa perustaa, jos sen käyttämisestä aiheutuisi luonnolle
tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa- ja metsätaloudelle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle huomattavaa haittaa.

22

Koponen, Hannu: Koillis-Savon ulkoilureitistön täydennyssuunnitelma. Pohjois-Savon ympäristökeskuksen moniste 51. Kuopio, 2006.
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3 Suunnitteluperiaatteet

3.1

Väylien rakenteelliset ja geometriset tavoitteet
Moottorikelkkaväylien suunnittelun mitoitusnopeutena käytetään pääsääntöisesti
60 km/h. Tällöin väylän vaaka- ja pystygeometriset elementit voidaan suunnitella
niin, että ne noudattavat maastonmuotoja kohtuullisen hyvin. Moottorikelkkaväylä
voidaan näin sijoittaa maastoon mahdollisimman luonnonmukaisesti. Maastonmuotoihin pitäisi puuttua mahdollisimman vähän sekä ympäristöllisistä että taloudellisista syistä.
Väylän maksimipituuskaltevuus ei saa ylittää 10 %. Sivuttaiskaltevuus ei saa ylittää
4–5 %. Jyrkkiä kaarteita tulee välttää. Moottorikelkkaväylillä on oltava joka kohdasta
pysähtymisnäkemä, eli pysähtymismatkan (ks. taulukko 1) pituinen esteetön näkymä. Moottorikelkan on pystyttävä turvallisesti pysähtymään mitoitusnopeudella
ajettaessa pysähtymisnäkemän matkalla, esimerkiksi nopeudella 60 km/h noin 45
metrin matkalla.
Taulukko 1. Pysähtymismatkat eri ajonopeuksilla.23
Nopeus
(km/h)

Reaktiomatka
(m)

Jarrutusmatka
(m)

Pysähtymismatka
(m)

40

11

13

24

60

17

28

45

80

22

50

72

Valtakunnallisten moottorikelkkaväylien leveys voi vaihdella; keskeistä on huomioida väylän tehokkaan ylläpidon asettamat vaatimukset, erityisesti lanauskalusto.
Käytännössä hyväksi nähty leveys on 3–6 m. Liikenteellisesti erittäin kuormitetuilla
osuuksilla voidaan väylien leveydeksi asettaa 10 metriä. Vapaa alikulkukorkeus
väylällä on oltava vähintään 3,5 metriä.

3.2

Nopeus
Moottorikelkkojen yleinen nopeustaso on asetettava sellaiseksi, että kelkkailu on
turvallista kelkkailijoille ja muille liikenteessä olijoille. Maastoliikenneasetuksen
mukaisesti nopeusrajoitus maalla on 60 km/h ja jäällä 80 km/h. Jos moottorikelkan
reessä kuljetetaan matkustajia, on suurin sallittu nopeus 40 km/h.
23

22

Moottorikelkkailjan opas 2005.
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Nopeusrajoituksia tarkastellaan tarvittaessa tapauskohtaisesti. Ympäristöllisesti tai
turvallisuuden kannalta tärkeissä paikoissa voidaan käyttää alempaa nopeusrajoitusta (50, 40, 30 tai 20 km/h). Nopeusrajoituksilla voidaan tehokkaasti vähentää myös
kelkkailun ympäristölle aiheuttamia meluhaittoja. Osuuksille, joilla väylä sijaitsee
lähellä asutusta tai jossa on tärkeitä luontoarvoja, on usein tarpeen asettaa matalampia nopeusrajoituksia. (Ks. luku 3.8.)

3.3

Risteämiset muiden liikenneväylien
ja poroaitojen kanssa
Maastoliikenteellä on pääsääntöisesti väistämisvelvollisuus autoliikenteeseen nähden. Samoin kevyen liikenteen väylien tasoristeyksissä moottorikelkat ovat väistämisvelvollisia/pysähtymisvelvollisia. Moottorikelkkaväylät eivät saa vaikeuttaa kevyen
liikenteen väylästön käyttöä.
Rautateiden tasoristeyksiin, joissa ei ole valo-ohjattua puomia, ei enää hyväksytä
moottorikelkkareittien ylityspaikkoja. Tämä on hankaloittanut reittisuunnittelua,
sillä uutta kallista eritasoliittymää voidaan harvoin rakentaa vain moottorikelkkailun
tarpeisiin. Valtakunnallisen
moottorikelkkaväylän on
ylitettävä rautatiet eritasossa.
Maanteiden osalta risteämisen on oltava eritasossa,
jos liikennemäärät tiellä
ovat riittävän suuret. Pääsääntöisesti moottorikelkkaväylän risteämistä tasossa teiden kanssa on vältettävä. Mikäli tasoristeys on
ainoa vaihtoehto, ylityksen
turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Lapin moottorikelkkaväylien suunnittelua varten on
laadittu oheinen periaatteellinen havainnepiirros moottorikelkkaväylän ja tien risteämisestä (kuva 13).

Kuva 13. Moottorikelkkaväylän
risteäminen tien kanssa,
esimerkkijärjestely Lapista. 24

24	

Hiltunen 2001.
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Pirkanmaalla on käytössä hieman tästä poikkeava malli, jossa lepotasanne on 6
metriä pitkä tien molemmin puolin ja ohjeelliset liittymänäkemät ovat hieman Lapin
esimerkkiä pidemmät: 270 metriä tielle jonka nopeusrajoitus on 100 km/h, 200 metriä
80 km/h nopeusrajoituksella, 130 m 60 km/h nopeusrajoituksella ja 105 metriä 50
km/h nopeusrajoituksella.
Rautatie- ja tiesiltojen alikulkujen hyödyntäminen on tärkeä mahdollisuus, joka on
selvitettävä kelkkailureittien suunnittelussa. Parhaimmillaan sillä voidaan eritasossa
oleva risteäminen järjestää nopeasti, turvallisesti ja edullisesti. Rovaniemellä on moottorikelkat ohjattu paikoin tien ali kevyen liikenteen tunnelien kautta, jolloin niiden
käyttöön on aidalla erotettu oma kaista.
Tiesiltojen ja kevyen liikenteen siltojen suhteen on harkittava, voidaanko olemassa
olevasta sillasta erottaa osa moottorikelkkakäyttöön.
Kelkkailu voi lisätä siinä määrin talvisia liikkujamääriä, että se on yksi peruste
rakentaa kevyen liikenteen siltoja erityisesti vaarallisiksi koettuihin teiden ylityspaikkoihin. Tällöin on siis varattava turvallisuuden kannalta riittävän riittävästi tilaa
molemmille käyttäjäryhmille.
Väyliä suunniteltaessa on otettava huomioon poronhoito. Poroaitoja on varsinkin
pohjoisemmassa osassa poronhoitoaluetta runsaasti. Poroaitojen ja kelkkaväylien yhtymäkohdista on pitkälliset kokemukset ja toimivat ratkaisut tunnetaan pohjoisimmassa
Suomessa. Paikoista, joissa väylä menee läpi poroaidasta, on neuvoteltava paikallisen
paliskunnan kanssa ja haettava toimivin rakenneratkaisu kyseisiin tilanteisiin.

3.4

Valmiit kulkuyhteydet
Valtakunnallisten moottorikelkkaväylien rakentamisessa tulisi hyödyntää mahdollisimman paljon jo olemassa olevia väyliä ja yhteyksiä. Suurin osa valtakunnalliseen
verkostoon liitettävistä väylistä on jo jossakin muodossa valmiina ja moottorikelkkojen
käytössä reitteinä tai urina. Näillä reiteillä on oletettavasti paljon korjattavaa ennen
kuin ne saavuttavat matkailupalveluilta nykyään odotetun vaatimustason. Reiteillä
on tasoylityksiä mm. maanteiden ja rautateiden kanssa, jotka olisi ratkaistava turvallisemmalla tavalla.
Selvitystä tehtäessä on erityisesti keskusteltu metsäautoteiden, johtolinjojen ja
kaasuputkien käytöstä valtakunnallisen runkoverkoston osina. Tällä hetkellä ei ole
saatavissa yhdenmukaista ohjeistusta näiden valmiiden ”maastokäytävien” hyödyntämiseen.
Metsäautoteiden käyttöön valtakunnallisten moottorikelkkaväylien osana liittyy
ongelmia. Tieliikennelaki sallii kelkkailun vain suljetuilla metsäautoteillä. Moottorikelkkailu ei ole sallittua tieliikenteelle tarkoitetuilla väylillä. Metsäautoteille perustetun moottorikelkkaväylän käyttövarmuus ei täten täytä valtakunnalliselle väylästölle
asetettuja vaatimuksia. Nykyisin metsäautotietä ei siis voi käyttää väylästön osana,
ellei se poistu kokonaan muun liikenteen käytöstä.
Osuuksia valtakunnallisesta moottorikelkkaväylästä voidaan sijoittaa johtoaukeille
ja johtokaduille25, jotka usein ovat tähän tarkoitukseen sopivan leveitä ja pitkiä. Tällöin
on kuitenkin selvitettävä, aiheuttavatko linjat (rakenteineen) kelkkailulle turvallisuusriskejä tai päinvastoin. Tällaiset riskit on tarvittaessa ratkaistava. Väylän perustaminen
edellyttää aina sopimusta maanomistajan ja johtolinjanpitäjän kanssa.
25

24

Johtokatu = maastokäytävä, jolle ei istuteta taimia. Esim. suurjänniteavojohdoille (20 kV) jätetään Joutsenon kaupungin metsänhoito-ohjeiden mukaan 10 metrin levyinen johtokatu ja pienjänniteriippujohdoille
(0,4 kV) 3 metrin levyinen johtokatu. www.joutsenonenergia.fi/sahkoverkkopalvelut/metsanhoito.
html
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3.5

Vesistöt
Valtakunnallisia moottorikelkkaväyliä ei pääsääntöisesti voida sijoittaa jäälle, sillä
väylien kunnossapitoa ja turvallisuutta on erittäin hankala taata kelkkailukauden
aikana. Poikkeuksena ovat kuitenkin alueet, joilla kantavan jääpeitteen kesto on vähintään kolme kuukautta. Tilanne on usein tällainen Itä- ja Pohjois-Suomen järvillä
sekä Perämeren alueella, mutta alueellinen ja vesistökohtainen vaihtelu on suurta.
Jääolot vaihtelevat suuresti myös vuosittain. Ilmatieteen laitoksen mukaan ajanjaksolla 1961–2000 on Etelä-Suomen järvissä ja sisämaan suurilla selillä ollut jääpeite lyhimmillään vajaat kolme kuukautta ja pisimmillään lähes seitsemän. Lapissa
jääpeitteen kestoaika on ollut pisimmillään yli kahdeksan ja lyhimmillään reilut
viisi kuukautta; Inarinjärvellä vain neljä ja puoli. Ilmastonmuutos tulee erityisesti
Etelä-Suomessa heikentämään jääolosuhteita tulevaisuudessa merkittävästi (ks. luku
1.5).
Vesistöjen ylitykset on valtakunnallisilla väylillä tehtävä hallitusti. Ylitysmahdollisuuksia selvitettäessä on harkittava, onko mahdollista hyödyntää nykyisiä siltoja
(ajoneuvo, kevyt liikenne) erottamalla sillasta kaista moottorikelkkoja varten. Korkeiden rakentamiskustannusten vuoksi on myös uusien siltojen osalta järkevää tavoitella
yhteiskäyttöä esimerkiksi kevyen liikenteen kanssa; kevyelle liikenteelle mitoitetun
sillan rakentamiskustannukset ovat noin 2 000 €/m². Moottorikelkkaväyliä varten
olisi jatkossa tarkasteltava mahdollisuuksia kehittää erityyppisiä siltaratkaisuja erityisesti vesistöylityksiin. Siltojen rakenteiden osalta tulee aina huomioida kunnossapidon asettamat vaatimukset.
Vesilain ja maastoliikennelain nojalla jokaisella on oikeus liikkua jääpeitteisellä
vesialueella. Siten vesialueella saa ajaa moottorikelkalla ilman vesialueen omistajan
lupaa. Moottorikelkkailureitin tai uran voi perustaa myös jäälle. Moottorikelkkailureitti jäällä rinnastetaan jäätiehen siinä mielessä että liikennöinnissä noudatetaan tieliikennesääntöjä. Moottorikelkkailu-ura on puolestaan ”maastoa” ja sillä noudatetaan
maastoliikennesääntöjä. Moottorikelkkailureitin pitäjän velvollisuuksista jäällä on
maastoliikennelaissa säädetty vain, että reitin on oltava vuosittain käyttöönottohetkellä ajettavassa kunnossa (20 §). Yleistä matkailuliikennettä varten pidettävältä reitiltä jäällä voitaneen kuitenkin edellyttää että väylä on turvallinen koko aukioloajan.

3.6

Moottorikelkkaväylän terminaalialueet
ja palvelut
Väylien varrella tarvitaan moottorikelkkailijoille mm. huolto- ja majoituspalveluja
tarjoavia keskuksia. Polttoainejakelupisteisiin tulisi olla yhteydet valtakunnalliselta väylältä. Taukopaikkoja/levähdysalueita on järjestettävä sopivien välimatkojen
päähän.
Valtakunnallisen moottorikelkkaväylän opastus tulisi hoitaa samoilla periaatteilla
kuin autoliikenteen opastus. Tärkeimmät palvelut on näytettävä reittikartoilla. Maastoon on asetettava opasteita ja liikennemerkkejä tärkeisiin kohteisiin kuten reittien
risteyspaikkoihin, jotta kelkkailija tietää missä ja mihin on menossa. Opastuksen
jatkuvuus ja selkeys on tärkeää myös pelastuspalvelun kannalta, jotta hätätilanteen
sattuessa kelkkailija voi antaa mahdollisimman tarkan sijaintitietonsa avun paikalle
saamiseksi.
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Moottorikelkkailureitti – liikennemerkillä
osoitetaan kelkkailureitti. Kelkkaiulureitillä on soveltuvin osin
samat säännöt kuin
muun tien ajoradalla.

Maastoliikenne kielletty
– merkillä ilmoitetaan,
että alueellinen ympäristökeskus on maastoliikennelain nojalla kieltänyt maastoliikenteen tai
rajoittanut sitä.

Reittimerkit ovat
tarpeellisia merkkejä
ohjaamaan kelkkailijaa pysymään reitillä
ja ajamaan siellä mihin kunnossapito on
ulotettu. Ajoura on
merkin vieressä.

Moottorikelkalla ajo
kielletty – liikennemerkki sijoitetaan sille
tielle, jota kielto tai
sijoitus koskee.

Kuva 14. Moottorikelkkailua ohjaavia liikennemerkkejä ja palvelukohdetta osoittava merkki. 26

Kuva 15. Pirkanmaan maastoreittipoolin alueella käytössä olevia liikennemerkkejä. Lähde: Vesa
Lahelma, Pirkanmaan maastoreittipooli.

Suuria kelkkamääriä kokoavat kelkkailuyritysten terminaalit tulisi taajamissa ja
matkailukeskuksissa sijoittaa siten, että kelkkojen siirtyminen maastoon tapahtuisi
häiritsemättä muita liikkujia ja asutusta.
Lentoasemien yhteyteen on ainakin Rovaniemellä ja Kuusamossa rakennettu matkailuterminaaleja, jotka tarjoavat matkailijoille mm. moottorikelkkailupalveluja.
26

26

Moottorikelkkailijan opas.
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3.7

Monikäyttö
Valtakunnallisten moottorikelkkaväylien yhtenä suunnitteluperiaatteena on väylän
monikäyttöisyys. Väylän tulisi mahdollisuuksien mukaan olla käytettävissä myös
kesäisin maastopyöräily-, maastoratsastus- ja patikointireittinä. Tarve monikäyttöisyyteen korostuu erityisesti etelässä, jossa maa on lumen peitossa entistä lyhyemmän
ajan.
Moottorikelkkaväylien kesäkäyttöön liittyy kuitenkin ongelmia, joista käytiin
selvitystä tehtäessä keskustelua. Lumipeitteen puute tekee maapohjan kesäaikaan
herkemmäksi kulutukselle ja moottoroitu maastoliikenne, esimerkiksi mönkijät, voivat aiheuttaa vahinkoa väylällä liikkuessaan. Ratsastuksen ja pyöräilyn kuluttava
vaikutus on pienempi, mutta paikoitellen sekin voi olla vaaraksi maapohjalle. Keskusteluissa arveltiin myös, ettei leveä moottorikelkkaväylä houkuttele patikoitsijoita.
Mönkijöillä ajetaan pääasiassa hyvin lyhyitä matkoja, jolloin tarvetta moottorikelkkaväylien käyttöön ei keskustelujen perusteella ehkä ole.
Mikäli monikäyttöisyys ulotettaisiin myös talvikaudelle, lisää eri käyttömuotojen
kohtaaminen samalla väylällä onnettomuusriskiä. Tästä syystä esimerkiksi safariyrittäjät eivät suosi sitä, että heidän käyttämiään (ja yleensä myös osin maksamiaan)
moottorikelkkauria avataan yleiseen käyttöön muille kuin moottorikelkkailijoille.
Valtakunnallinen moottorikelkkaväylä voi kuitenkin soveltua myös muuhun käyttöön. Kesäkäyttö ja sen mahdolliset ympäristövaikutukset on arvioitava ennen väylän
suunnittelua ja toteutusta. Joillakin alueilla maapohja (esimerkiksi suo) ei ehkä salli
kesäaikana tapahtuvaa käyttöä lainkaan. Vaaratilanteiden välttämiseksi väylille on
myös järjestettävä selkeä opastus kuhunkin aikaan sallituista käyttömuodoista. Talvisin väylän käyttö tulisi pääsääntöisesti sallia vain moottorikelkoille ja paikallisten
tarpeiden mukaan esimerkiksi koiravaljakoille. Levähdysalueet ja palvelut olisi kuitenkin useissa tapauksissa kannattavaa suunnitella yhteiskäyttöä ajatellen.

3.8

Kelkkaväylien suunnittelussa huomioitavat
ympäristövaikutukset
3.8.1

Melu
Valtakunnallisilla moottorikelkkaväylillä on arvioitu tarvittavan seuraavia suojaetäisyyksiä eri kohteisiin. Suojaetäisyyksissä on otettu huomioon sekä yleiset melun
ohjearvot (Valtioneuvoston päätös 993/1992) että Ruotsissa käytetyt melun ohjearvot
moottoriradoille. Tässä esitettyjen suositusten ohella suojaetäisyyksiä voi olla tarpeen
tarkastella paikallisella tasolla.
Taajama-alueella kulkeville moottorikelkkaväylille katsotaan sopivaksi yleiseksi
kattonopeudeksi 40 km/h. Jos on odotettavissa, että kelkoilla ajetaan yöllä, tulisi tämä
huomioida suojaetäisyyksiä ja nopeusrajoituksia määriteltäessä.
Sellaisilla jääalueilla, joilla on merkitystä muulle virkistyskäytölle tai joiden rannalla on talvisaikaan käytössä olevaa loma-asutusta, moottorikelkkojen kattonopeutena voisi olla 60 km/h. Alentamalla nopeutta 80 km/h:sta 60 km/h:een pystytään
melualueita kaventamaan olennaisesti. (Liite 5.)
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Taulukko 2. Moottorikelkkamelun suojaetäisyydet.
Sovelluskohde

Suojaetäisyys
(metriä)

Perustelu

Metsämaasto*

Aukea
maasto

Asumiseen käytettävät
alueet, virkistysalueet
taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä
sekä hoito- ja oppilaitoksia palvelevat alueet

50**

50–100**

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet,
virkistysalueet taajamien
ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet

150

300

Nopeudella 60 km/h hetkellinen melutaso
(L AFmax) < 50 dB ja keskiäänitaso (L Aeq7–22)
vilkkaillakin väylillä (200–1 000 kelkkaa/vrk)
< 45 dB

Alueet, joilla halutaan
korostaa rauhallista äänimaisemaa***

1 000

2 000

Kiihdytyksen hetkellinen melutaso
(LAFmax) on enimmillään noin 35 dB ja
keskiäänitaso (LAeq7-22) vilkkaillakin väylillä
selvästi alle 30 dB

Nopeusrajoituksella 40 km/h hetkellinen
melutaso (L AFmax) < 60 dB ja keskiäänitaso
(L Aeq7–22) < 55 dB

* Kelkkaväylän ja kohteen välisestä matkasta vähintään puolet on metsän peittämää tai muuten huomattavan
peitteistä maastoa.
** Suositus koskee lähinnä taajamia ja sovellettava paikkakuntakohtaisesti, mm. maankäytön tehokkuuden,
alueen luonteen ja arvioitujen kelkkamäärien mukaan. Lapissa yleisenä suosituksena on pidetty 100 metrin
suojaetäisyyttä vakituisista asuintaloista tai loma-asunnoista ja vähintään 20 metrin etäisyyttä pistoreittien
(mm. huoltamoille taajamissa) molemmin puolin.
*** Tällaisia voivat olla esimerkiksi erityisen hiljaiset ja luonnonrauha-alueet, eräät kansallis- ja luonnonpuistot tai niiden osat sekä muut sellaiset retkeily- ja virkistysalueet, joiden halutaan olevan erityisen hiljaisia.

Kuva 16. Moottorikelkkamelun
leviäminen riippuu suuresti nopeudesta ja laajenee erityisesti
kiihdytyksissä. Esimerkkilaskelma Nilsiän Simolanlahdelta. 27
27

28

Liikonen, Larri ym. 2007.
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85

80

LAFmax (dB)

75

70

65

60

55
KIIHD.

30 km/h

40 km/h

50 km/h

60 km/h

70 km/h

80 km/h

Kuva 17. Mitattujen moottorikelkkojen aiheuttama keskimääräinen enimmäisäänitaso LFmax
tasaisella nopeudella suoritetuista ohiajoista, etäisyys 15,2 m, korkeus 1,2 m, yksittäiset kelkat.
Punainen neliö kuvaa kiihdytyksen aiheuttamaa melutasoa vastaavalta mittauspaikalta. 28

Melutasoon, melun leviämiseen ja häiritsevyyteen vaikuttavat huomattavasti myös
nopeuden vaihtelut (ks. kuvat 16 ja 17). Siksi suunnittelun eri keinoin on pyrittävä vähentämään ainakin turhaa kiihdyttelyä. Yleisesti ottaen kelkkareitit kulkevat
useimmiten metsässä, jossa tasaisen nopeuden ylläpitäminen on vaikeaa. Vaihtelevassa maastossa ajoon kuuluu yleensä enemmän kiihdytyksiä ja jarrutuksia kuin
tasaisessa maastossa.29
3.8.2

Muut ympäristövaikutukset
Melun lisäksi moottorikelkkailun muita suoria ympäristövaikutuksia ovat:
• maan pinnan tasoittaminen perustamisen yhteydessä ja kuluminen väylää käytettäessä
• puuston ja kasvillisuuden raivaaminen ja/tai kuluminen
• vaikutukset eläimille ja linnuille
• muut kuin meluhäiriöt luonnon virkistyskäytölle: yleinen luonnonrauhan häiriintyminen; moottorien käynnistely ym. taukopaikoilla ja hiihtomajoilla
• pakokaasupäästöjen hajuhaitat ja vaikutukset ilmanlaatuun
• kasvihuonekaasupäästöt
• polttoaineen vaikutukset pohjavesiin ja maaperään
• polttoaineen vaikutukset pintavesiin
• moottorikelkan elinkaaren aikana aiheutuvat välilliset vaikutukset
• polttoaineen välilliset vaikutukset.

28
29

Liikonen, Larri ym. 2007, 33.
Liikonen, Larri ym. 2007, 11.
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Maan pinta, puusto ja kasvillisuus
Moottorikelkkaväylän perustamisen välitön vaikutus maan pintaan ja kasvillisuuteen riippuu siitä, miten paljon maata muokataan. Syvän lumen olosuhteissa riittää
periaatteessa, että suuremmat kivet ja kannot yms. vaaralliset esteet raivataan. Valtakunnallisten väylien halutaan todennäköisesti olevan käytössä mahdollisimman
pitkään joka talvi, joten ainakin metsämaastossa väylät edellyttävät tasoittamista.
Tasaisemmilla mailla, etenkin soilla, tasaustarve taas on vähäinen.
Väylä tulisi rakentaa mahdollisuuksien mukaan maaston muotoja myötäillen ja
kasvillisuuden ja puuston tarpeetonta raivausta välttäen.
Moottorikelkkailu vaikuttaa kasvillisuuteen myös niillä paikoilla, joissa raivausta
ei ole tehty. Kelkat ja väylien hoitokoneet tiivistävät lunta, mistä syystä väylä sulaa
keväällä ympäristöään hitaammin. Aiheutuva ns. jääpolte voi tukahduttaa kasveja.
Toisaalta lanaaminen myös vähentää lumipeitteen paksuutta, jolloin aurinkoisilla
paikoilla maa voi paljastua keväällä jo varhain ja altistua kulumiselle. Yleisesti ottaen kulutukselle herkimpiä metsätyyppejä ovat kuivat ja karukkokankaat, kun taas
mustikkatyypin tuore kangas kestää kulutusta parhaiten.

Linnut ja muut eläimet
Moottorikelkkojen melu- ja muista vaikutuksista lintuihin ja muihin eläimiin on
vähänlaisesti tietoa. Väylien sijoittelussa voidaan yleensä kiertää erityisen herkkien
tai merkittävien eläin- ja lintulajien elinympäristöjä.
Huomioon otettavia kohteita ovat mm. porojen vasoma- ja talvilaidunalueet (esimerkiksi luppokuusikot) ja kulkureitit sekä hirvien ja muun riistan talvilaidunalueet
ja merkittävimmät kulkureitit. Porot voivat liikkua paksun lumen aikaan väylästöllä
ja siirtyä kelkkojen edessä pitkiäkin matkoja rasittaen itseään. Reiteillä olisi hyvä olla
”pistokkeita”, joilta porot pääsevät siirtymään syrjään. Alueilla, joissa poroja liikkuu
paljon ja maastossa on näköesteitä, saatetaan tarvita nopeusrajoituksia.
Muista nisäkäslajeista on otettava huomioon ainakin saimaannorpan pesimäalueet
ja saukko, jonka kannalta erityisen tärkeitä kohteita ovat jokien ja purojen koski- ja
virtapaikat. Linnuista on varottava etenkin metson ja teeren soidinpaikkoja sekä
suurten petolintujen, erityisesti kotkien pesimäympäristöjä. Moottorikelkkaväylän
ohiajoliikenne ei yleensä vaaranna lintujen pesintää. Sen sijaan reitistöstä aiheutuva
muu häiriö, kuten luonnon tarkkailu voi olla ongelmallista paikoissa, joihin pesästä
on näköyhteys. Huomioitava on myös varhaisten muuttolintujen, kuten laulujoutsenen ja muiden vesilintujen kokoontumis- ja levähdyspaikat.
Eläimistöön ja linnustoon kohdistuvien vaikutusten ehkäisemisen kannalta hyvä
yleisohje on välttää laajojen ja yhtenäisten luontoalueiden pirstomista moottorikelkkailuväylillä. Tämä koskee kaikkea muutakin rakentamista ja tuodaan esiin mm.
valtioneuvoston hyväksymissä valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa. Toinen
suositeltava periaate on välttää häiriöille herkkien lajien tiedossa olevia esiintymisalueita sekä mm. luonnonsuojelulain 29 § mukaisia suojeltavia luontotyyppejä ja
metsälain 10 § mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Suppea-alaisina kohteina
nämä on yleensä helppo kiertää väylää linjattaessa.

Vaikutukset luonnon virkistyskäyttöön
Moottorikelkkailun muulle luonnon virkistyskäytölle aiheuttamat haitat aiheutuvat
yleensä kelkkojen äänistä (ks. 3.8.1). Moottorikelkkailu saattaa kuitenkin aiheuttaa
myös esteettistä haittaa, hajuhaittoja ja uhkaa turvallisuudentunteelle. Keskeisin
haittakokemus liittynee usein kokemukseen luonnonrauhan rikkoutumisesta ja tunteeseen, että moottorikelkkailu ei kuulu luontoon. Haittakokemukseen vaikuttaa
suuresti ajotapa ja se, onko kelkan kohtaamista voinut odottaa.
Luonnonrauhan rikkoutumiskokemukselle on tunnusomaista, että haitta kohdistuu melko harvoihin ihmisiin. Näiden kokemus häiriöstä voi silti olla merkittävä.
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Tilanne on tällainen usein esimerkiksi taustamelutasoltaan hiljaisessa talvisessa mökkimaisemassa tai hiihtoretkellä. Muita häiriökokemuksen kannalta herkkiä kohteita
ovat kulttuurihistorialliset ympäristöt, suojeltujen rakennusten ympäristöt, perinnemaisema-alueet, maisemansuojelualueet ja muinaismuistoalueet. Tällaisten ympäristöjen olennainen vetovoimatekijä on rauhallisuus, jonka kanssa moottorikelkkailun
helposti koetaan olevan voimakkaassa ristiriidassa. Ympäristömelun arviointi vain
altistuvien lukumäärän perusteella soveltuu heikosti tällaisten haittojen arviointiin.
Ristiriitojen välttämiseksi moottorikelkkaväylät pitäisi mahdollisuuksien mukaan
sijoittaa sinne, missä on jo ennestään melunlähteitä ja moottoriajoneuvoja. Toisaalta
nähtävyyskohteet ja taukopaikat on perusteltua sijoittaa vetovoimaisiin ja rauhallisempiin paikkoihin. On kuitenkin pyrittävä mahdollisuuksien mukaan välttämään
laajojen ja yhtenäisten luonnonalueiden pirstomista ja erityisesti väylien sijoittamista
loma-asutuksen ja muun virkistyskäytön kannalta tärkeille vesistöille.

Pakokaasupäästöt
Moottorikelkkojen pakokaasupäästöt aiheuttavat paikallisia haju-, viihtyvyys- ja
terveyshaittoja. Hajua aiheuttavat lähinnä hiilivetypäästöt ja terveyshaittoja hiilivety- ja häkäpäästöt. Erityisesti ’perinteisten’ kaksitahtimoottorilla varustettujen
moottorikelkkojen hiilivety- ja häkäpäästöt ovat kelkkaa kohti huomattavan suuria.
Nämä haitat eivät useimmiten leviä kauemmas kuin moottorikelkkojen melu, joten
melun takia suositeltujen suojaetäisyyksien noudattaminen suojaa melko hyvin mm.
väylien varren asutusta myös haju- ja terveyshaitoilta. Kuitenkin tietyissä sääoloissa, erityisesti tyynellä pakkassäällä syntyvässä ns. inversiotilanteessa ilmakerrokset
eivät pääse sekoittumaan, jolloin haju- ja terveyshaitat voivat levitä huomattavasti
laajemmalle kuin normaalisti. Myös maastonmuodot ja metsä saattavat muodostaa
kuilumaisia paikkoja, joissa pakokaasut sekoittuvat hitaasti. Tällaisia paikkoja ovat
erityisesti puro- ja jokilaaksot sekä kurut. Tällaisiin kohteisiin ei pitäisi osoittaa ainakaan väyliä, joille ennustetaan suuria käyttäjämääriä.
Sellaisissa paikoissa, joissa moottorikelkkoja käynnistetään ja pidetään tyhjäkäynnillä, haju- ja terveyshaitat voivat olla huomattavasti pahempia kuin meluhaitat.
Tällaisia paikkoja ovat mm. kelkkavuokraamojen ja safariyritysten piha- ja pysäköintialueet, kelkkaterminaalit ja tankkausalueet. Niissä haitat kohdistuvat yleensä
pahimmin kelkkailijoihin itseensä ja asianomaisen yrityksen työntekijöihin. Erityisen
häiritseviä päästöt ovat kuitenkin ei-kelkkailijoille, joten hiihtomajat ja kokoontumispaikat tulisi huomioida tarkoin mm. reittisuunnittelussa. Kelkkojen kokoontumis- tai
vuokrauspaikkoja ei pidä sijoittaa majoitusrakennusten läheisyyteen.
Moottorikelkkailun päästöt tulevat alenemaan uusien kaksi- ja nelitahtikelkkojen
yleistyessä. Uudet kelkat kuluttavat 13–17 litraa polttoainetta/100 km. Polttoainesäiliöiden tilavuus on 35–45 litraa, joten toimintasäde on 250–400 km. Tarve maastossa
tankkaamiseen vähenee.

Pohjavesi ja maaperä
Maahan ja pohjaveteen joutuessaan moottorikelkkojen bensiini, kaksitahtibensiinin
sisältämä voiteluöljy ja erityisesti bensiinissä käytetty, ns. nakutusta estävä lisäaine
MTBE aiheuttavat tietyn riskin pohjavesien ja maaperän pilaantumiselle. Bensiiniä
pääsee maahan tankkauksen ylivuodoista (varsinaisten tankkauspaikkojen lisäksi
saatetaan matkan aikana tehdä polttoainetäydennystä kanisterista kaatamalla) ja
kaksitahtimoottorien läpi palamatta jääneenä polttoaineena. Kaksitahtikelkka tuottaa hiilivetypäästöjä eli käytännössä palamatta jäävää bensiiniä tyypillisesti 20–28 %
käytetyn polttoaineen määrästä eli 3–7 litraa/100 km.
Bensiini haihtuu helposti ja kun moottorikelkkailu tapahtuu lumipeitteen aikana, ei
moottorikelkkaväylistä ole todettu suoranaista riskiä pohjavesialueille. Varovaisuutta
on noudatettava vedenottamoiden, lähdealueiden ja kaivojen läheisyydessä. Pohja-
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vesi- ja maaperäriskit pienenevät nelitahtimoottoreiden yleistyessä. Suurimmassa
osassa kelkoista on kuitenkin edelleen kaksitahtimoottori.

Pintavedet
Bensiini lisäaineineen saattaa aiheuttaa pilaantumisriskiä myös pintavesille. Riskin
merkittävyydestä ei ole tietoja. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että moottoriveneilystä ei ole havaittu aiheutuvan ympäristöhaittaa vesien laadulle.

Kooste huomioitavista ympäristökohteista
Seuraavat ehdotukset on laadittu käyttäen lähtökohtana useiden asiantuntijoiden
arvioita30. Lisäksi taulukkoa laadittaessa on sovellettu Pohjois-Savon ympäristökeskuksen käyttämiä suunnitteluperiaatteita ja Hervan (2000) esittämiä suosituksia.
Taulukko 3. Ehdotus periaatteista moottorikelkkaväylien sijoittamiseksi suhteessa ympäristökohteisiin.
Huomioitava kohde

Ehdotus suunnitteluperiaatteeksi

Lisätietoja

Uhanalaisten eläin-, kasvi- ja
sienilajien esiintymispaikat

Väylät pyritään linjaamaan kohteiden
ulkopuolelle

Alueelliset ympäristökeskukset ja
ympäristöhallinnon
OIVA-tietokanta

Luonnonsuojelulain 29 §
mukaiset suojeltavat
luontotyypit

Väylät pyritään linjaamaan kohteiden
ulkopuolelle

Alueelliset ympäristökeskukset ja
ympäristöhallinnon
OIVA-tietokanta

Metsälain 10 § mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt

Väylät pyritään linjaamaan kohteiden
ulkopuolelle

Alueelliset metsäkeskukset

Alueet, joilla halutaan korostaa erityisen rauhallista
äänimaisemaa31

Väylän ja kohteen väliin jätetään aukeassa maastossa esimerkiksi 2 km suojavyöhyke, peitteisessä maastossa 1 km.

Metsähallituksen
luontopalvelut,
maakuntien liitot ja
kunnat

Soidensuojelualueet

Alueellisen ympäristökeskuksen kanssa
neuvotellaan tapauskohtaisesti, onko
väylää mahdollista sijoittaa alueelle vaarantamatta sen suojeluarvoja (kasvillisuus, linnusto).

Alueelliset ympäristökeskukset, metsähallitus

Natura 2000 -ohjelmaan
kuuluvat alueet ja muut
luonnonsuojelualueet

Alueellisen ympäristökeskuksen kanssa
neuvotellaan tapauskohtaisesti, onko
väylää mahdollista sijoittaa alueelle vaarantamatta sen suojeluarvoja.

Alueelliset ympäristökeskukset

Suurten petolintujen pesimisympäristöt

Suojaetäisyys aukeassa maastossa esimerkiksi 2 km, metsämaastossa 1 km32 .
Vältetään erityisesti väylän linjaamista
kohtisuoraan pesäpaikan suuntaan, tai
pyritään estämään näköyhteys.

Alueelliset ympäristökeskukset, Metsähallituksen luontopalvelut

Metson ja teeren soidinalueet, muuttolintujen
levähdyspaikat

Suojaetäisyys esimerkiksi 300 m tai vastaava nopeuden alennus.

Riistanhoitopiirit,
Birdlife Suomi ry

Porojen, hirvien tai muun
riistan talviset laidun- ja
lisääntymisalueet sekä
kulkureitit

Väylää ei sijoiteta alueelle. Mahdollisesta Paliskunnat, riistansuojavyöhykkeestä tai paikallisesta nope- hoitopiirit
usrajoituksesta neuvotellaan ao. toimijoiden kanssa.

30
31

32

32

Matti Osara/YM, Pekka Herva/LA, Harri Hongell/LSU, Heikki Hautala/LAP, Tuomo Ollila/MH.
Tällaisia voivat olla esimerkiksi erityisen hiljaiset ja luonnonrauha-alueet, kansallis- ja luonnonpuistot
tai niiden osat sekä muut sellaiset retkeily- ja virkistysalueet, joiden halutaan olevan erityisen hiljaisia.
Suositus perustuu Länsi-Suomen ympäristökeskuksen Harri Hongellin arvioon. Ainakin maakotkan
on todettu erityisesti pelkäävän pesimäpaikkaa suoraan lähestyvää, etäälläkin olevaa kohdetta.
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Huomioitava kohde

Ehdotus suunnitteluperiaatteeksi

Lisätietoja

Saimaannorpan pesimäalueet

Väylää ei sijoiteta alueelle, suojavyöhykkeestä neuvotellaan ympäristöviranomaisten kanssa.

Alueelliset ympäristökeskukset

Laajat, yhtenäiset luontoalueet

Vältetään väylien linjaamista alueiden
läpi.

Alueelliset ympäristökeskukset

Loma-asutuksen ja virkistyskäytön kannalta tärkeät
vesistöt

Vältetään väylien linjaamista ao. vesistöjen kautta tai lasketaan nopeus esimerkiksi 60 km/h.

Maakuntien liitot ja
kuntien ympäristöviranomaiset

Äänimaisemaltaan muuten
rauhalliset, historiallisesti,
kulttuurisesti tai maisemallisesti arvokkaat alueet ja
kohteet

Tarvittaessa suojaetäisyys esimerkiksi
300 m.

Alueelliset ympäristökeskukset, Museovirasto

Pohjavesialueet, vedenottamoalueet, lähdealueet ja
kaivot

Jätetään vedenottamoihin, kaivoihin ja
lähteisiin riittävä etäisyys.

Kunnan ympäristöviranomainen tai
alueellinen ympäristökeskus

3.9

Kelkkailu kaavoituksessa
Moottorikelkkailun ja muun maankäytön yhteensovittamisen tulisi olla aikaisempaa
paremmin esillä kaavoituksessa. Erilaisten kaavaratkaisujen avulla voidaan ohjata
kelkkailua sopiville alueille ja esimerkiksi rauhoittaa kokonaan joitakin virkistys- tai
luontoalueita. Toisaalta suunnittelulla voidaan turvata myös kelkkailun tarpeita.
Kullakin kaavatasolla kelkkareitit tulee sovittaa yhteen muiden toimintojen kanssa
kaavatason tarkoitus ja ohjausvaikutus huomioiden; maakuntakaava, yleiskaava
ja asemakaava toimivat siis työkaluina eri kysymyksissä ja suunnitteluvaiheissa.
Alemmalla kaavatasolla osoitettujen reittien tulee kytkeytyä ylemmän kaavatason
verkostoihin.
Valtakunnalliset väylät sivuavat isoja matkailukeskuksia, joiden ympäristössä
moottorikelkkailun volyymi voi olla hyvinkin suurta. Näiden läheisyydellä on parhaat mahdollisuudet ohjata kelkkailijoita ihailemaan Suomen luonnon tyypillisiä ja
huomionarvoisia maisemia. Samalla voidaan huolellisella suunnittelulla ehkäistä
kelkkailun alueen ympäristölle ja asukkaille sekä muille luonnon virkistyskäyttäjille tuottamia haittoja. Erityisen huolellisesti pitäisi tarkastella kelkkavuokraamojen
ja -parkkipaikkojen sijoittumista majoituspaikkojen välittömään läheisyyteen, sillä
niiden häiriöt voivat olla merkittäviä varsinkin ei-kelkkailijoille.
Valtakunnallisten väylien suunnittelussa ja toteuttamisessa olisikin käytävä vuoropuhelua kaavoittajien, ympäristöviranomaisten, asukkaiden ja kelkkailijoiden
kesken. Reittisuunnitelman hyväksymisestä kunkin kunnan alueella päättää maastoliikennelain mukaan kunnan ympäristöviranomainen. Väylien suunnittelussa on
arvioitava ympäristö- ja sosiaalisten vaikutukset.
Tärkeät seudulliset ja valtakunnalliset kelkkailuyhteydet tulisi osoittaa maakuntakaavassa, joka toimii välineenä sovitettaessa yhteen alueen kuntien tarpeita. Maakuntakaavassa esitetään moottorikelkkailun seudulliset yhteystarpeet ja/tai valmiit
moottorikelkkareitit.
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Kuva 18. Esimerkki moottorikelkkareitin merkitsemisestä maakuntakaavaan. Lähde: Kainuun
maakuntakaava 2020.

Kainuun maakuntakaavassa on esitetty maakunnallisesti merkittävät yleisen liikkumisen kannalta tärkeät ohjeelliset moottorikelkkailureitit. Kaavaselostuksessa todetaan, että moottorikelkkailureitin perustamisesta ja lakkauttamisesta luonnonsuojelulaissa tarkoitetulla valtiolle kuuluvalla alueella päättää alueen hallinnan mukaan
Metsähallitus tai Metsäntutkimuslaitos. Kainuun maakuntakaavan tavoitteena on,
että kaavassa ohjeellisina esitetyt kelkkailureitit perustetaan maastoliikennelain mukaisiksi moottorikelkkailureiteiksi.
”Kainuun maakuntakaavassa osoitettavat ohjeelliset moottorikelkkailureitit perustuvat
pääosin jo rakennettuun, rakenteilla olevaan tai suunniteltuun moottorikelkkailun runkoreitistöön (nykyisiin ns. ajouriin). Maakuntakaavan kelkkailureitit ovat pääsääntöisesti linjattu pois vesistöalueilta turvallisuussyistä.” (Kainuun maakuntakaava, selostus 2007.)
Reitit on maakuntakaavassa linjattu pois myös suojelualueilta, Natura-alueilta sekä
useimmilta merkittäviltä hiljaisilta alueilta. Ajoyhteys on toteutettu näiden alueiden
kautta maanomistajan Metsähallituksen päätöksellä. Uusia ohjeellisia yhteystarvevarauksia osoitettu kaikkiaan neljälle yhteysvälille. Maakuntakaavassa osoitettu
moottorikelkkailureitistö on ohjeena moottorikelkkailureittejä perustettaessa. Kaavaselostuksessa kerrataan vielä, että moottorikelkkailureitin perustaminen edellyttää
reittisuunnitelmaa, jonka hyväksymisestä päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
Kuntien yhteinen yleiskaava soveltuu hyvin seudullisten yhteystarpeiden ja reittien suunnittelutyökaluksi. Yleis- ja osayleiskaavoihin sekä asemakaavoihin liittyy
yksityiskohtaisempaa suunnittelua, mm. turvalliset siirtymäreitit huoltamoille ja
asuinalueille. Yleiskaavassa valtakunnalliset väylät esitetään yhteystarvemerkinnöin
sekä jo rakennetut reitit reittimerkinnällä (kuva 19).

34
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Kuva 19. Esimerkki moottorikelkkareitin merkitsemisestä osayleiskaavatasolla. 33

107			

Moottorikelkkailureitti.

Reitti voidaan perustaa maastoliikennelain mukaan tai sopimuksilla. Reitin sijainti esimerkiksi
taajamissa tai arvokkailla luontoalueilla voi yleiskaavassa olla hyvinkin tarkka.

Kuva 20. Moottorikelkkareitin yleiskaavamerkintä ja ohje sen soveltamiseen. 34

Asemakaavassa voidaan myös esittää moottorikelkkareitit. Kittilän Golf-rannan
asemakaavaehdotuksessa (kuva 21, sivu 36) on osoitettu moottorikelkkareitti tien
alikulusta kaava-alueen läpi Ounasjoen rantaan. Kaavaselostuksessa mainitaan reitin
olevan yhteydessä seudulliseen pääreittiin, jolta on edelleen yhteydet muihin kuntiin,
mm. Inariin ja Sodankylään.
Moottorikelkkailuun liittyviä kaavamerkintöjä pitäisi selvittää ja pyrkiä valtakunnallisella tasolla yhdenmukaisempaan merkintätapaan. Asemakaavatasolla käytännöt lienevät varsin vaihtelevia. Asemakaavoissa olisi tarvetta merkitä sekä reitit
että kelkkavuokraamot ja pysäköintialueet, mutta yleisesti ohjeistetut merkinnät ja
määräykset puuttuvat.

33
34	

Sallan kirkonkylän osayleiskaava 2003.
Ympäristöministeriö, 2003. s. 97.
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Moottorikelkkareitti
Kuva 21. Esimerkki moottorikelkkareitin merkitsemisestä asemakaavaan. Lähde: Golf-rannan asemakaava. Korttelit 1100-1135. 0424-C8297. Kaavaselostus ja kaavakartta. Ehdotusvaihe 7.2.2008.
Finnish Consulting Group. Kittilän kunta.

3.10

Arvioita rakentamiskustannuksista
Moottorikelkkaväylien perustamisen kustannukset muodostuvat reitin suunnittelusta, rakentamisesta ja rakenteista (mm. sillat, liikennemerkit) sekä hallinnollisista
toimenpiteistä (reittitoimitukset, maankäyttöoikeuksien lunastaminen). Yksittäisten
reittien kustannukset vaihtelevat huomattavasti mm. maasto-olosuhteiden, varustelutason sekä reitin sijainnin mukaan; esimerkiksi vesistösillat ja vilkkailla liikennepaikoilla tarvittavat eritasoratkaisut nostavat reitin hintaa huomattavasti. Myös
maan arvolla ja maanomistusoloilla on merkitystä. Moottorikelkkaväylien perustaminen voi tulla Etelä-Suomessa kalliimmaksi kuin pohjoisessa, jossa reitin linjalla
oleva maanomistajien joukko on usein pienempi ja vaihtoehtoja reittien sijoitteluun
enemmän.
Seuraavissa taulukoissa on esitetty joitakin esimerkkejä moottorikelkkaväylien
rakentamiskustannuksista. Luvut perustuvat eri puolilla Suomea toteutettuihin väylähankkeisiin ja ne ovat luonteeltaan suuntaa-antavia.

36
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Taulukko 4. Reittihankkeen keskimääräisiä kustannuksia Pohjois-Savossa. (Hannu Koponen, Pohjois-Savon ympäristökeskus, 11.3.2008.) Näissä taulukoissa silloilla tarkoitetaan hyvin kevytrakenteisia siltoja.
Pohjois-Savo
Työvaihe

Kustannus
€/km

Suunnittelu, valmistelu ja työnjohto

Kustannus
€/kpl

1 300

Tarkennus
Sisältää maanmistajaneuvottelut (tiedotustilaisuudet, maanomistajaillat, henkilökohtaiset
tilakäynnit/neuvottelut), reittisuunnitelmien
laadinta, reittitoimituksien valmistelu, rakentamisen valmistelu ja työnjohto.

Maanomistajakorvaukset

500

Määrittää Maanmittauslaitos; 5 m leveänä.

Sillat, rummut

1 000

Mahdollistaa kunnossapidon ”tampparilla”.

Konetyö, tasaus

750

Raivaus

250

Taukopaikat

5 m leveänä.
5 m leveänä.
18 000

Laavu, kompostikäymälä ja puuvarasto/jätepiste.

Opastus

400

Reittimerkit, liikennemerkit ja opastaulut.

Reittitoimitukset

550

Maanmittauslaitoksen tekemänä; sisältää maanomistajakorvausten määrittämisen ja reitin
merkitsemisen kiinteistörekisteriin.

Sähkölinjojen
varmistamiset

150

Kustannus jaettu koko reitistön kilometreille.

Taulukko 5. Reittihankkeen keskimääräisiä kustannuksia Pirkanmaalla. (Vesa Lahelma, Pirkanmaan
Snowconnection -projekti, 25.3.2008.)
Pirkanmaa
Työvaihe
Reitin rakentaminen

Kustannus
€/km

Kustannus
€/kpl

Tarkennus

1 600–2 600

Maapohjakorvaus

800–1 000

Taukopaikat

Maksu 6 m mukaan
4 800

Laavu, puuvarasto ja käymälä.

Taulukko 6. Reittihankkeen keskimääräisiä kustannuksia Lapissa. (Toivo Hiltunen, Kittilän kunta,
25.3.2008.)
Lappi
Työvaihe
Reittisuunnittelu
Maankäyttöoikeuksien lunastaminen

Kustannus
€/km

Tarkennus

550
1 800

Reittitoimitukset

300

Puuston poisto

800

Maanpinnan tasoitus

500

Sillat, rummut, veräjät

450

Opasteet, liikennemerkit

450

Yleisten teiden tasoliittymät

3 000 €/ha

2 300

Eritasoliittymät
Kustannukset yhteensä

Kustannus
€/kpl

240 000
7 520
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4 Valtakunnallinen 						
moottorikelkkailun tavoiteverkko

Maakuntaliitoille vuoden 2007 alussa tehdyssä kyselyssä tiedusteltiin, missä liittojen
alueella on sellaisia yhteyksiä ja yhteystarpeita, jotka palvelevat nimenomaan seudullista, pitkän matkan moottorikelkkailua. Kyselyn tuloksena saatiin maakuntaliitoilta
lista seudulla merkittävimpinä pidetyistä yhteyksistä. Näitä yhteyksiä tarkasteltiin
rinnakkain nykyisen verkoston kanssa.
Väylästöehdotuksen laatimista ohjasi myös arvio moottorikelkkailun kysynnästä ja eri yhteysvälien matkailullisesta merkityksestä. Väylästö pyrkii yhdistämään
tärkeimmät kelkkailukohteet ja kaupungit. Samansuuntaisten väylien keskinäinen
etäisyys vaihtelee riippuen maastosta ja yhteyksien oletetusta tarpeesta. Vähäisen
kysynnän ja heikkenevän lumitilanteen vuoksi valtakunnallisia väyliä ei ole esitetty
Lounais-Suomeen eikä eteläiselle rannikkoalueelle.
Näin päädyttiin näissä kuvissa esitettyyn, pelkistettyyn ”runkoverkostoon” (kuvat 22 ja 23; suuremmassa koossa liitteessä 1 (A ja B). Tämän työn luonnosvaiheessa
verkostoa kommentoivat vielä monet tahot, viitaten mm. Etelä- ja Pohjois-Suomen
huomattavasti toisistaan poikkeavaan lumi- ja jäätilanteeseen, ilmastonmuutoksen
vaikutuksiin ja matkailun suurempaan merkitykseen pohjoisessa. Kommenttimateriaalin perusteella luonnosvaiheen verkostosta on poistettu joitakin osia. Verkosto päätettiin esittää kaksitasoisena. Kokonaisverkostolle (vaihtoehto, VE 1, liite 1 A) luotiin
vertailuvaihtoehto, jossa eteläisiä osia ei toteutettaisi (VE 2, liite 1 B). Yhteysväleillä
Ikaalinen–Himos ja Sappee–Himos on kuitenkin niin runsaasti kysyntää, että ne ovat
mukana myös vaihtoehdossa 2. Liitekartoissa on esitetty kelkkailun kannalta tärkeimmät talvimatkailukeskukset jaoteltuna kahteen luokkaan kävijämäärän mukaan.
Liitteissä raportin lopussa on kartoilla osoitettu, mikä osa tavoiteverkosta voitaisiin
toteuttaa nykyisiä reittejä pitkin, ja mihin tarvittaisiin uusia reittejä. (Liite 2)
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Kuva 22. Tavoiteverkon vaihtoehto 1, jossa on mukana kattavammin myös eteläisen Suomen
reittejä.
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Kuva 23. Tavoiteverkon vaihtoehto 2, joka on laajuudeltaan suppeampi, pohjoiseen painottuva
verkosto.
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Verkostossa on pyritty hyödyntämään mahdollisimman paljon jo olemassa olevia
väyliä. Tässä työssä esitetyn väylästön kokonaispituus on noin 7 300 km, josta noin
80 % on nykyisiä ja noin 20 % uusia moottorikelkkaväyliä. Liitekartassa 2 on esitetty karkeasti väylien jakautuminen jo olemassa oleviin ja uusiin yhteyksiin. Väyläkilometrien jakautuminen maakunnittain on esitetty taulukossa 7.

Taulukko 7. Valtakunnallisen moottorikelkkaväylästön pituus maakunnittain.
Maakunta

Väylää, km

Etelä-Karjala

180

Etelä-Pohjanmaa

250

Etelä-Savo

330

Kainuu

600

Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Kymenlaakso
Lappi

90
50
510
100
2 590

Pirkanmaa

230

Pohjanmaa

240

Pohjois-Karjala

530

Pohjois-Pohjanmaa

950

Pohjois-Savo

510

Päijät-Häme

120

Satakunta

50

Itä-Uusimaa

–

Uusimaa

–

Varsinais-Suomi
Yhteensä

–
7 330

Valtakunnallisilta väyliltä on yhteydet Ruotsiin ja Norjaan, mm. kaikkien kolmen
maan alueilla kulkevalle Arctic Trail -matkailureitistölle (liite 6). Ruotsin ja Suomen
yhteinen Viktoria-reitti kulkee Tornionjoen vartta Muoniosta Kilpisjärvelle. Tornion
ja Muonion välillä rajapaikkakunnat ovat Pello ja Ylitornio. Norjan puolelle yhteydet kulkevat Kilpisjärven, Kivilompolon (Enontekiö), Karigasniemen ja Nuorgamin
kautta.
Itärajalla valtakunnalliseen väylästöön liittyy 6 rajanylityspaikkaa: Imatra, Niirala,
Vartius, Salla, Raja-Jooseppi ja Näätämö.
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5 Tavoiteverkon vaikutusarviointi

Kuten raportin alussa todettiin, selvityksessä ei ole kyse SOVA-lain tarkoittamasta
suunnitelmasta tai ohjelmasta. SOVA-laissa edellytetään kuitenkin ympäristöarvioinnin tekemistä valmistelun rinnalla siten, että arvioinnin tulokset voidaan ottaa
huomioon suunnitelmassa.
”Suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaavan viranomaisen on huolehdittava siitä, että suunnitelman tai ohjelman ympäristövaikutukset selvitetään ja arvioidaan riittävässä määrin
valmistelun kuluessa, jos suunnitelman tai ohjelman toteuttamisella saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia.” (Laki suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten
arvioinnista 3 §)
Vaikutukset on arvioitu tavoiteverkosta (luku 4). Oletuksena on että tarkemmassa
suunnittelussa sovelletaan tässä selvityksessä esitettyjä suunnitteluperiaatteita (luku
3).
Ympäristövaikutusten arviointityön tärkein tehtävä on arvioida eri vaihtoehtoja ja
niiden ympäristövaikutuksia. Sen ohessa tämän arvioinnin tavoitteena on käsitellä ja
jäsentää myös valtakunnallisen reitistön perustamisen vaikutuksia elinkeinoihin ja sitä kautta syntyviä sosiaalisia vaikutuksia. Ympäristövaikutusten kannalta on tärkeää
arvioida, lisäisikö tavoiteverkon toteuttaminen moottorikelkkailun kokonaismäärää
ja vähentäisikö se toisaalta väylien ulkopuolella ajettua ”villiä” kelkkailua.
Moottorikelkkailun useat vaikutukset ovat hyvin epäsuoria ja epävarmoja. Kelkkailun edistäminen voi osaltaan vaikuttaa matkailun ja sitä kautta esimerkiksi lentoliikenteen määrään. Tällaisia kysymyksiä voidaan tässä arvioida vain suuntaa antavasti.
Kuitenkin myös epävarmuustekijöiden ja jatkotutkimustarpeiden kirjaaminen on
vaikutusarvioinnissa tärkeää.

5.1

Vaihtoehtojen muodostaminen
Tässä työssä laadittu tavoiteverkko on hyvin alustava eikä sillä ole sinänsä vaikutuksia maankäytön suunnitelmiin, vaan se toteutunee tarkempien suunnitelmavaiheiden kautta ja vähittäin. Tavoiteverkkoa on vaikea esittää yhtenä konkreettisena
kokonaisuutena tai vaihtoehtoinakaan. Vertailua varten on kuitenkin luotu kolme
hypoteettista vaihtoehtoa:
VE 1 = kuvassa 22 (liite 1 A) esitetyn laajuinen tavoiteverkko suunnitellaan tarkemmin ja toteutetaan pääpiirteissään vuoteen 2030 mennessä. Jatkosuunnittelussa käytetään esitettyjä suunnitteluperiaatteita.
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VE 2 = verkosto toteutetaan vain pohjoisosiltaan, noin Kalajoki–Niirala -linjan
pohjoispuolelta (kuva 23, liite 1 B).
VE 0 = se vertailutilanne, että valtakunnallista reitistöä ei määritellä eikä perusteta.

5.2

Merkittävien vaikutusten tunnistaminen
SOVA-ohjeita soveltaen vaikutukset voi jakaa vaikutuksiin 1) maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen, 2) ihmisiin ja yhteisöihin, 3) elinkeinoihin ja matkailuun sekä
4) luontoon ja ympäristöön. Omana luokkanaan voi olla edellisten yhteisvaikutukset
(luokka, jossa tuodaan esiin eri vaikutusten yhteyksiä sekä hyvinkin epävarmoja ja
ehdollisia vaikutusketjuja).
Valtakunnallisen moottorikelkkareitistön vaikutukset voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen/osatekijään, jotka ovat 1) reittien perustaminen, 2) reittien ylläpito sekä 3)
itse toiminnan eli kelkkailun vaikutukset.
Vaikutusulottuvuudet voidaan yhdistää seuraavanlaiseksi taulukoksi. Se auttaa
jäsentämään tavoiteverkon vaikutuksia. Luvun lopussa taulukon avulla esitetään
yhteenveto erilaisista vaikutuksista.

Taulukko 8. Vaikutusarvioinnin kehikko. Minkä vaikutuksia tutkitaan – ja mihin.
Mihin
Vaikutukset…

Maankäyttöön ja Ihmisiin
yhdyskuntarakenteeseen

Elinkeinoihin,
mm. matkailuun

Ympäristöön

Minkä
Reittien perustaminen
Reittien ylläpito
Toiminnan,
kelkkailun vaikutukset

5.3

Vaikutukset maankäyttöön ja
yhdyskuntarakenteeseen
Esitetty valtakunnallinen moottorikelkkareittiverkosto perustuu noin 80-prosenttisesti jo oleviin reitteihin ja uriin. On vaikea arvioida, kuinka laajana reitistö lopulta toteutuu, sillä reittien rahoitus on erillisen hankerahoituksen varassa. Todennäköisesti
valtio ei tule osoittamaan kovin mittavia resursseja valtakunnallisen väylästöön, joten
täydentävä verkosto toteutuu vähittäin tarpeen mukaan. Verkoston tarkoituksena on
kohentaa ylläpidon tasoa, kuten edellä on todettu. (Ylläpidon vaikutuksista ks. 5.2.4
Vaikutukset luontoon) Valtakunnallinen moottorikelkkailureitistö on suhteellisen
harva, tavallista laadukkaampi reitistö.
Valtakunnallisella verkostolla sinänsä ei ole suoraan kaavoitusta tai maankäytön
suunnittelua ohjaavaa vaikutusta, vaan reittien tarvetta selvitetään tarkemmin mm.
maakuntien suunnittelussa.
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Kaavoituksessa ja yksittäisten reittien suunnittelussa on pyrittävä siihen, että aivan
reitistön lähietäisyyteen ei pääsääntöisesti osoiteta asutusta. Asutusta ei tulisi jäädä 50
metriä lähemmäs reittejä (ks. taulukko kohdassa 3.8.1). Tämäkin vähimmäisetäisyys
edellyttää käytännössä nopeuden rajoittamista esimerkiksi 30–40 kilometriin tunnissa. Käytännössä olosuhteet vaikuttavat paljon, ja jos reitillä on vaihtoehtoja, tulisi aina
valita etäämpää asutuksesta kulkeva vaihtoehto. Sopiva suojaetäisyys asutukseen
voi olla olosuhteista riippuen noin 50–150 metriä ja esimerkiksi aukeassa maastossa
ja taustameluttomilla, rauhallisilla alueilla hieman enemmän. (ks. 5.4.3) Tällä pyritään
suojaamaan ihmisten altistumista liian kovalle kelkkaliikenteen melulle, mutta myös
päästöille. Reittien tuomista taajamien ydinalueille tuleekin välttää ja asuinalueille
sijoittamista tarkoin harkita.
Päijät-Hämeessä järjestetyssä ryhmäkeskustelussa todettiin, että Etelä-Suomessa
ja Itä-Suomen järvialueilla kelkkareittien suunnittelu on hyvin vaikeaa. Ensinnäkin
maanomistus on hajautunutta, maankäyttö melko tehokasta, toisaalta vesistöjä paljon
ja rantatontit ovat arvokkaita. Eri puolilla Suomea todettiin, että juuri maan arvo ja
maankäytön eri tarkoitusten ristiriitaisuus ovat johtaneet siihen, että niin paljon kelkkaillaan jäillä vesialueilla. Hyvässä ja pahassa, jäällä liikkuminen on varsin vapaata
– reitin voi valita riippumatta väylistä ja urista. Tällainen kelkkailu voi olla häiritsevää
koti- tai mökkirannalta koettuna. (Tarkemmin luvut 5.4.2 ja 5.4.3.)
Vaikutukset lyhyesti: Tavoiteverkko on suhteellisen harva, laadultaan ja ylläpidoltaan
tavallista taatumpi reitistö. Sillä ei ole suoraa vaikutusta maankäyttöön, vaan reittien tarvetta tutkitaan tarkemmin erityisesti maakuntien suunnittelussa. Vaihtoehto 2 on todennäköisemmin lähellä toteutuvaa verkkoa, koska ilmastonmuutos aiheuttaa epävarmuutta
lumioloihin Etelä-Suomessa. Lisäksi kelkkareittien suunnittelu on Etelä-Suomessa myös
ristiriitaisempaa. Silti tavoiteverkon (VE 1) avulla voitaisiin ehkä paremmin rajoittaa ja hallita
moottorikelkkailun vaikutuksia. Tarjoamalla laadukkaat reitit yhtäällä voitaisiin useammissa
paikoissa rajoittaa hallitsematonta kelkkailua, mm. jäällä ajelua.
5.4

Vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin
Ihmisiin kohdistuvat ns. sosiaaliset vaikutukset eroavat ympäristövaikutuksista siinä, että niitä aiheutuu jo suunnitteluvaiheessa. Ihmisissä saattaa herätä monenlaisia
odotuksia, pelkoja ja epäilyksiä moottorikelkkailun vaikutuksista ”omilla nurkilla”.
Avoimella vuorovaikutusmenettelyllä voidaan ehkäistä liiallisten haittojen syntymistä ja myös punnita esim. taajamaan tulevan reitin hyviä ja huonoja puolia sekä
reunaehtoja.
Kuten jo raportin alussa todettiin, toivottavaa olisi että mahdollisimman suuri
osa reiteistä perustetaan virallisen reittimenettelyn kautta. Reittisuunnitelmassa on
osoitettava reitin kulku ja levähdys- sekä huoltoalueet sekä mainittava ne kiinteistöt,
joiden kautta reitti tulisi kulkemaan. Tällöin uuden reitin perustaminen tulee kuntalaisten tietoon siten, että kunnan ympäristöviranomainen tiedottaa käsittelyssään
olevasta reittisuunnitelmasta. Kunnan tulisi tässä yhteydessä tarjota tietoa hankkeen
vaikutuksista ja perustellut etukäteisarviot odotettavissa olevista kelkkamääristä, jotta asia ymmärretään oikeissa mittasuhteissaan. Yleisesti ottaen ihmisten kokemukset
hankkeista ovat myönteisempiä, jos he kuulevat suunnitelmista ajoissa, pääsevät
suoraan kontaktiin suunnittelijoiden kanssa ja voivat kommenteillaan vaikuttaa vähintäänkin yksityiskohtiin.
”paikallisten ihmisten tulee voida vaikuttaa konkreettisesti reittisuunnitelmiin ja kuntien
tulisi kuunnella yhteistä tahtotilaa herkällä korvalla” (alueellisen ympäristökeskuksen
edustaja, sähköpostipalaute)
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Tavoiteverkon vaikutukset ihmisiin voidaan jäsentää neljään osallisryhmän mukaan:
1) vaikutukset kelkkailijoihin;
2) lähiasukkaisiin sekä
3) luonnon muihin virkistyskäyttäjiin.
4) Vaikutukset elinkeinoelämään, mukaan lukien matkailu ja matkailijat, muodostaa neljännen ryhmän (ks. luku 5.5).
Yhteistä kaikille ryhmille on kysymys siitä, miten hyvin tietoa saadaan kelkkailun vaikutuksista ja reittien sijainnista. Kaikki nämä ryhmät haluavat ja tarvitsevat
tietoa reiteistä ja niiden suunnittelusta. Parantaako valtakunnallinen reitistösuunnitelma kansalaisten tietoisuutta moottorikelkkareiteistä, säännöistä, oikeuksista
ja velvollisuuksista? Ainakin periaatteessa nykyistä yhtenäisempi reitistö voidaan
viedä erilaisiin informaatiojärjestelmiin, jolloin sekä kelkkailijat että muut luonnon
virkistyskäyttävät osaavat ottaa reitit huomioon lomamatkaa tai virkistysretkiä suunnitellessaan.
5.4.1

Vaikutukset kelkkailijoihin
Tavoiteverkon vaikutukset kelkkailijoihin itseensä ovat tärkeitä, koska heidän käyttäytymisestään seuraa muita vaikutuksia.
Seudullisella/valtakunnallisella verkostolla on vain vähän vaikutusta ammatinharjoittamiseen liittyvään kelkkailuun, paitsi matkailuun liittyvään. Pitkämatkaista
reitistöä on tässä suunniteltu harrastuskelkkailijoiden ja matkailijoiden tarpeisiin.
Kelkkaharrastajien ja -kerhojen paineet ja toiveet saada lisää ja paremmin kunnossapidettyjä reittejä vaikuttavat kyselyjen ja ryhmäkeskustelujen perusteella olevan
suurempia keskisessä ja melko eteläisessäkin Suomessa.
Suurin muutos lienee se, että pitkämatkaisten kelkkaretkien houkuttelevuus lisääntyy ja markkinointi sekä tuotteistaminen helpottuu. Tämä tuottanee lisää kelkkailua
matkailukeskittymien lähistöllä ja niitä yhdistävillä reiteillä. Reittien valtakunnallinen status helpottaa kelkkailua ja reitinvalintaa erityisesti pitemmillä välimatkoilla.
Vaikutus on arvion mukaan suurin Itä- ja Keski-Suomessa. Lapissa reitit ovat jo
paljolti maakuntakaavatasollakin määriteltyjä ja vähintään kohtuullisen hyvin ylläpidettyjä.
Tavoiteverkon hyvä suunnittelu (luvun 3 suunnitteluperiaatteiden mukaan) parantaa kelkkailun turvallisuutta osalla maan reittiverkkoa. Kunnollinen reitti vaikuttaa
kauden pituuteen ja siten kelkkailuun perustuvan matkailun ennustettavuuteen ja
kannattavuuteen. Kelkkareittien ja teiden risteämisiä samassa tasossa tulee välttää
mikäli mahdollista.
Suurin turvallisuusvaikutus on sillä, että reitit sijoitetaan (pääosin) kuivalle maalle,
ei jäälle. Jääpeitteinen vesialue on nykyisin moottorikelkkailijalle vaarallisinta aluetta. Kaksi kolmasosaa onnettomuuksista on tapahtunut jäällä ja neljännes teillä; vain
viitisen prosenttia reiteillä ja viisi prosenttia metsissä. Vesistöt ja suot ovat riski myös
kunnossapitäjille, sillä jäät eivät aina kanna raskaita tamppareita.
Tämän selvityksen luvussa 3 on esitetty turvallisen moottorikelkkareitin ominaisuuksia. Riittävän leveä ura koetaan paikoin turvallisuudelle tärkeäksi – erot riippuvat varmasti mm. maaston metsäisyydestä tai avoimuudesta. Turvallisen reitin
minimileveytenä pidetään paikkakunnasta riippuen 3–6 metriä.
Parannettaessa palvelua, tulisi samalla pohtia esimerkiksi nykyisen valvonnan
riittävyyttä. Viestinnässä tulisi korostaa kelkkailijan velvollisuuksia ja vastuita. Tämä
olisi kaikkien osapuolten yhteinen etu.
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Vaikutukset lyhyesti: Pitkämatkaisten kelkkaretkien houkuttelevuus lisääntyy ja markkinointi sekä tuotteistaminen helpottuu, mikä lisää kelkkailua. Reittien turvallisuus paranee,
kun niitä ei pääsääntöisesti sijoiteta jäälle, eikä suosita vilkkaiden väylien ylittämistä samassa
tasossa varsinkaan rautateiden kanssa. Kelkkaharrastajien ja -kerhojen paineet ja toiveet
saada lisää ja paremmin kunnossapidettyjä reittejä ovat suurempia keskisessä ja melko eteläisessäkin Suomessa. Nämä toteutuvat paremmin vaihtoehdossa 1. Edellytyksenä myönteisille
vaikutuksille on, että viestinnässä korostetaan kelkkailijan velvollisuuksia ja varovaisuutta.
5.4.2

Vaikutukset reittien lähiasukkaisiin
Vaikutukset moottorikelkkareittien varrella asuviin ovat yleensä lieviä, sillä verkosto
tuo vain vähän uusia reittejä. Kun väli on yli 100 kilometriä, se houkuttelee vain vähän kelkkailijoita, liikenne keskittyy jatkossakin enimmin palveluiden läheisyyteen.
Tarkemmassa suunnittelussa tulee arvioida käyttäjämääriä erillisillä yhteysväleillä
– toisiaan suhteellisen lähellä (alle 50 km etäisyydellä) sijaitsevien matkailukeskusten
välisillä reiteillä on potentiaalia tulla safarireiteiksi, jolloin ohituksia voi olla satoja
päivässä. Jos melu ja/tai päästöt pääsevät tällaisella reitillä esteettömästi leviämään
läheiseen asuin- tai ulkoiluympäristöön, se voi olla varsin häiritsevää.
Melu on merkittävin kelkkailun ulkopuolisiin ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista. Selvästi korkeimpia melutasoja seuraa kiihdytyksistä. Yksittäistenkin kiihdytysten
tuottama melu on voimakkainta ja häiritsevintä. Kiihdytyksiä voidaan suunnittelun
keinoin osittain välttää; esimerkiksi tasaisessa maastossa voidaan ajaa tasaisemmalla
nopeudella. Tällaisella hyvällä reitillä keskinopeudet voivat muodostua korkeammiksi, mutta ainakin taajamien tuntumassa näihin voidaan puuttua nopeusrajoituksilla
ja valvonnalla sekä suojavyöhykkeillä.
Luvussa 3.8.1 on esitetty arvioita melusuojaetäisyyksiksi väylän ja asuinalueiden,
loma-asunto- ja virkistys- sekä luonnonsuojelualueiden välillä. Suojavyöhyke saisi
olla suhteellisen leveä, koska häiritsevyyden kokemusta on vaikea arvioida ja siinä
on lisäksi eri ihmisten välillä huomattavasti subjektiivista vaihtelua. Meluherkkien
ihmisten sijoittumista ja asumisvalintoja on vaikea ennakoida. Yleistää voinee, että
taajamien reuna-alueilla ja haja-asutusalueella odotukset äänimaiseman hiljaisuuden
suhteen ovat korkeammat kuin kaupungeissa. Siten häiritsevyys voisi lisääntyä hajaasutusalueella, suurimpien hiihtokeskusten ympäristössä. Kelkkailun häiritsevyyttä
ei ole juuri systemaattisesti tutkittu, mutta ympäristöministeriön tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden kokemuksia muutamalla asuinalueella Tahkovuoren lähistöllä.
Kelkkailun kokeminen häiriönä vaihteli hyvin paljon, mutta yleisesti ottaen reittien
läheisyydessä asuminen ei ollut johtanut kielteiseen suhtautumiseen kelkkailuun.35
Melun lisäksi moottorikelkkailu aiheuttaa pakokaasupäästöjä, jotka voivat olla
paikallisesti selvästi häiritseviä. Hajua aiheuttavat hiilivetypäästöt ja terveyshaittoja
hiilivedyn lisäksi häkäpäästöt. Erityisesti kaksitahtikoneet aiheuttavat suuret päästöt
kelkkaa kohti. (Tarkemmin luku 3.8)
Verkosto kohdentaa paikoin kelkkailua harvemmille reiteille. Siten on mahdollista,
että se lisää häiriöitä joidenkin kohdalla. Vakiintuva ylläpidetty reitistö toisaalta vähentää häiriöitä epävirallisilla urilla, ja mikä tärkeintä, häiritsevää huviajelua asuinympäristössä. Tästä on kokemuksia mm. Pohjanmaalta.
Perhonjokilaaksossa on ollut hyvin merkattu reitti Halsua–Kruunupyy–Kokkola. Itse
maanomistajana koen hyvänä ratkaisuna: kelkat keskittyvät tietylle reiteille eivätkä aja
missä sattuu kuten ennen. (ympäristökeskuksen edustaja, Pohjois-Pohjanmaan ryhmäkeskustelu)
35
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Reitin virallisuus ei toisaalta tunnu kovin merkitykselliseltä asukkaan kannalta, mikäli reitti on tulossa hyvin lähelle omaa kotitaloa. Reiteistä on odotettavissa ainakin
tiukkasävyistä keskustelua, kuten Lapin kokemuksessa:
Äkäslompolossa kunta haluaisi reitin mahdollisimman keskustaan, asukkaat vastustavat.
Kunnan valitus voitti hallinto-oikeudessa. Ihmisten tuntemukset eivät oikein pärjää matkailuyrittämisen tukemista vastaan. (ympäristökeskuksen edustaja, Lapin ryhmäkeskustelu)
Vaikutukset lyhyesti: Tavoiteverkko parantaa asukkaiden ja luonnon virkistyskäyttäjien
turvallisuutta uusien reittien varrella, keskittämällä kelkkailun enemmän näille ennustettaville reiteille. Tarvitaan suojaetäisyyksien noudattamista maankäytön suunnittelussa, monin
paikoin nopeusrajoituksia asutuksen lähellä ja valvontaan myös uusia keinoja ja resursseja.
Vaikutukset toteutuvat Etelä-Suomessa vain vaihtoehdossa 1. Tavoiteverkon kelkkailua rauhoittava ja selkiyttävä vaikutus pitänee reittikohtaisessa suunnittelussa ja vuoropuhelussa
selvittää erikseen.
5.4.3

Vaikutukset luonnon virkistyskäyttäjiin
Valtakunnallinen moottorikelkkareitistö parantaa yleensä kansalaisten tietoisuutta
reittien sijainnista, koska pysyvä verkosto voidaan osoittaa järjestelmällisemmin ja
yhdenmukaisemmin eritasoisissa kaavoissa ja kartoissa, kuntien opaskartoista virkistysreittikarttoihin. Kelkkailu keskittyy matkailukeskusten lähistölle ja palvelujen
läheisyyteen. Luonnonhiljaisuutta hakeville matkailijoille löytyy omia alueita, joita
voidaan ja tulisikin varata erityisesti maakunnallisessa ja seudullisessa suunnittelussa.
Moottorikelkkailun häiritsevyyttä muille luonnossa liikkujille lisää varsinkin se,
jos kohtaamistilanteissa oma turvallisuus koettiin vaarantuvan ja/tai kelkkailijoiden
tiedettiin liikkuvan luvattomasti. Lukumääräisesti pienen joukon nähtiin aiheuttavan
suurimman osan kelkkailun lieveilmiöistä.36
Valtakunnalliset reitit on merkittävä selkeästi maastoon, jolloin myös niiden huomioinen on helpompaa. Lisääntyvien käyttäjämäärien kautta valtakunnallinen reitistö voi hieman lisätä kelkkailun häiritsevyyttä niiden reittien varrella, jotka yhdistävät tärkeimpiä hiihtokeskuksia. Reittien valtakunnallinen status lisää ajan oloon
kelkkailun tunnettuutta ja ennustettavuutta.
Reitistön perustaminen kohdentaa kelkkailua harvemmille mutta paremmin ylläpidetyille reiteille. Pysyvän ja taatun reitin varteen on paremmat edellytykset tuoda
palvelupisteitä, jotka palvelevat sekä kelkkailijoita että muita luonnon virkistyskäyttäjiä. Tällä on merkitystä muillekin retkeilijöille kesä- ja talvikaudella, mikäli
palveluita suunnitellaan eri tahojen hyvällä yhteistyöllä.
Vaikutukset lyhyesti: Tavoiteverkko ”suosii” moottorikelkkailua paikoin. Toisaalta se
mahdollistaa kelkkailun nykyistä tiukemmankin hallinnan ja valvonnan. Tarvitaan mm. äänimaisemien huomioimista. Palvelupisteet tarjoavat eri käyttäjäryhmille yhteisiä palveluita.
Vaihtoehdossa 1 tavoiteverkko keskittää näitä väylien varsiin laajemmin myös Keski- ja
Kaakkois-Suomessa.
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5.5

Vaikutukset elinkeinoihin (matkailu, porotalous)
5.5.1

Tavoiteverkon vaikutus matkailuun
Suomessa oli vuonna 1998 moottorikelkkailun ohjelmapalvelu- ja vuokraustoimintaa
harjoittavia yrityksiä noin 230. Moottorikelkkailun ohjelma- ja vuokrauspalveluiden
välitön työllistävä vaikutus oli arvion mukaan 420 henkilötyövuotta ja välillinen
lisäksi 650 henkilötyövuotta, yhteensä runsaat tuhat henkilöä työllistyi siis näillä toimialoilla. Nykyisin moottorikelkkailun ohjelmapalveluyrityksiä on yksistään Lapissa
noin 200 ja niiden liikevaihto on noin 50 milj. euroa.
Elämyksien merkitys matkailun vetovoimaisuudessa on erittäin keskeinen. Ne
muodostuvat yhä enemmän omasta toiminnasta. Nousussa on ollut luontoon ja kulttuuriin liittyvä aktiivilomailu. Moottorikelkan erityismerkitys on siinä, että se mahdollistaa pääsyn alueille, joille ei muilla ajoneuvoilla talviaikana pääse. Kohtuullisessa
ajassa on mahdollista nähdä laajojakin alueita ja toisistaan etäällä olevia kohteita.
Osalle matkailijoista vauhti ja moottoriäänet ovat osa matkailuelämystä (lähinnä
itse ajettaessa), toisille tärkeimmät elämykset syntyvät luonnonrauhasta ja hiljaisuudesta. Myös hiljaisuushakuisten matkailijoiden arvostukset on järkevää ottaa
huomioon, ja nimenomaan suurempien matkailukeskusten lähellä. Toisaalta monin
paikoin hiihtäjät käyttävät moottorikelkkailijoiden tekemiä uria latuina, joten käyttötarkoitukset eivät suinkaan aina ole ristiriidassa.
Kunnollinen reitti vaikuttaa kauden pituuteen ja siten kelkkailuun perustuvan
matkailun ennustettavuuteen ja kannattavuuteen. Valtakunnallinen moottorikelkkaväylästö antaa toteutuessaan kelkkailijoille yhtenäisen ja palvelutasoltaan taatun
verkoston käyttömahdollisuuden. Yrittäjät voivat toiminnassaan luottaa väylästön
pysyvyyteen ja palvelutasoon. Väylästö lisää näin osaltaan matkailuelinkeinon kannattavuutta, tuloja ja työllistävää vaikutusta. Reitit tukevat niiden ympäristössä olevaa/tulevaa palvelutarjontaa, joka työllistää paikallista väestöä (joskin myös etelästä
tulevia ”kausityöläisiä”) ja hyödyttää kelkkailijoiden lisäksi muitakin matkailijoita ja
retkeilijöitä. Tavoiteverkon vaikutus matkailuun on suurin Itä- ja Keski-Suomessa.
Lapissa reitit ovat jo pidemmälle suunniteltuja ja ylläpidettyjä.
Toisaalta lumeen perustuva matkailu ylipäätään näyttää muuttuvan ilmastonmuutoksen myötä epävarmemmaksi37. Siksi niin matkailuyritykset kuin kunnatkin joutuvat miettimään moottorikelkkailun lisäksi muita tukijalkoja matkailulle ja erityisesti
palvelujen ympärivuotisuutta. Vaikutuksen suuruus riippuu siitä millä strategioilla
palvelutoimintaa suunnitellaan.
Vaikutukset lyhyesti: Moottorikelkkailun matkailullinen merkitys on kasvanut ja vielä
kasvussa. Tulevaisuudessa lumiraja siirtyy pohjoisempaan ja lumeen perustuva matkailu on
yhä epävarmempaa. Samalla näyttää kuitenkin, että Suomen suhteellinen kilpailuetu kasvaa
alalla vielä toistaiseksi. Tavoiteverkko ohjaa ja keskittää lisää asiakkaita palveluihin, erityisesti
matkailukeskuksissa ja niiden välisillä reiteillä laajasti Suomessa, maan lounaisosaa lukuun
ottamatta. Tavoiteverkko mahdollistaa kokonaisvaltaisemman luonnon- ja äänimaisemien
suunnittelun ja profiloinnin matkailutarkoituksiin. Vaihtoehto 2 tekee saman suppeammalla
alueella, Pohjois- ja Itä-Suomessa.
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5.5.2

Tavoiteverkon vaikutus porotalouteen
Matkailunäkökulmat – esimerkiksi reitit hienoihin maisemiin – ovat joskus ristiriidassa porotalouden harjoittamisen kanssa. Saamelaisten oikeudet ja porotalouden
edellytykset tulee huomioida Lapissa. Poronhoidon laidunkierto ja muu siihen liittyvä vuodenaikaiskierto ovat poroisäntä Outi Jääskön mukaan ”valtavia perinteisen
luontotietämyksen ja rikkaan kielen varastoja. Kulttuuria ei ole olemassa ilman yhteisöä,
ja kaikista perinteisistä elinkeinoista vain poronhoidon yhteisöllisyys on säilynyt. Vain yhteistoiminta ylläpitää ja kehittää sosiaalista verkostoa, elinkeinoa, toimintatapoja ja kieltä.
Poronhoito on myös ainoa elinkeino, joka pitää saamelaisalueen kaikki keskuskyliä pienemmät
kylät asuttuina ja työllistettyinä.”38
Esimerkiksi Pohjois-Lapin maakuntakaavaehdotuksen käsittely vuonna 2006 osoittaa, että nimenomaan matkailu- ja virkistyskäyttöä palvelevat moottorikelkkareitit
ovat kiistanalaisia. Paliskunnat esittivät useiden reittien poistamista maakuntakaavasta, Saamelaiskäräjät esitti reittien poistamista ylipäätään erämaa-alueilta. Toisaalta
kunnat, yrittäjät ja yhdistykset esittivät uusia yhteystarpeita, joita ei maakuntakaavaan ollut merkitty.39 Myös porotalous voi hyötyä moottorikelkkamatkailusta hyvin
hoidettuna – useilla porotiloilla on myös kelkkailuun liittyvää toimintaa ja matkailukelkkailuun liittyvää reittitarpeita.
Vaikutukset lyhyesti: Matkailukelkkailun kanssa on opittu elämään. Ristiriitoja on kuitenkin toisinaan. Porotalouden tarpeet voidaan ottaa päätöksenteossa huomioon. Luonnonrauhan ja perinteisten elinkeinojen turvaaminen on pitkällä aikavälillä myös kelkkailuun
perustuvan matkailun etu. Mikäli valtakunnallisten reittien suunnittelussa onnistutaan keskustelun lisäämisessä ja laajentamisessa, voidaan päästä parempaan reittisuunnitteluun,
syvällisempään vuoropuheluun ja ristiriitojen hallintaan.
5.5.3

Muut elinkeinoihin kohdistuvat vaikutukset
Muihin kuin suoraan matkailualan palveluyrityksiin tai porotalouteen liittyviä vaikutuksia kohdistuu kelkkavuokraamoihin ja -korjaamoihin. Myös kelkkojen kesäsäilytys on jonkin verran työllistävää. Huoltoasemille kelkkailun keskittäminen tietyille
reiteille tuo lisää asiakkaita, ja varsinkin niiden yhteydessä menestyvät myös grillit
ja kahvilat. Reittien ylläpito on suurelta osaltaan ammattitoimintaa, joten myös sillä
on jonkin verran maaseudun asukkaita työllistäviä vaikutuksia.
Kelkkaväylistä hyötynevät suhteellisesti eniten syrjäseutujen pienet majoitus- ja
ravitsemusliikkeet ja ohjelmapalvelut.
Koiravaljakko- ja moottorikelkkayrittäjät voivat käyttää samoja palveluja. Hyvällä
vuorovaikutteisella suunnittelulla tulisi varmistaa, että sekä matkailu- ja muiden
yrittäjien että kelkkailijoiden edut tulevat otetuksi huomioon. Reittisuunnitelmia
laadittaessa tulee olla yhteydessä ympäröivän alueen yrittäjien kanssa.
Vaikutukset lyhyesti: Tavoiteverkko saattaa kärjistää ristiriitoja (jos reitille ennustetaan
runsaasti liikennettä), mutta keskustelun lisäämisellä ja laadukkaalla suunnittelulla voidaan
myös päästä parempaan lopputulokseen.
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5.6

Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin
Pääosa ympäristövaikutuksista on paikallisia, kuten vaikutukset vesiin, maaperään
ja eläimistöön. Näiden osalta on vaikea arvioida koko maata koskevaa summavaikutusta, erityisesti verkon vaiheittaisen toteutumisen vuoksi. Vaikutukset erityisiin
luontoarvoihin ja ympäristökohteisiin (kuten luonnonsuojelualueet, pesimisympäristöt, laajat yhtenäiset luontoalueet, tärkeät vesistöt, hiljaiset alueet) on siksi käsitelty
kelkkailureittien suunnitteluperiaatteiden yhteydessä luvussa 3.8.
5.6.1

Suorat vaikutukset luontoon
Moottorikelkkailun luontovaikutukset vaikuttavat virkistyskäyttöön. Tavoiteverkko
lisää osaltaan luonnon kulutusta, joka kuitenkin kohdentuu kapealle väylälle maastossa. Hyvät palvelut (viitoitukset, levähdyspaikat, käymälät ja jäteastiat) kohdistavat
kulutuksen kapealle alueelle.
Olemassa olevien reittien hyvä ylläpito on liikkujien ja ympäristön yhteinen etu.
Kun vähän ylläpidetyn reitin käytettävyys huononee jatkuvasti, reitti muuttuu ns.
patikoksi eli lumi pakkautuu vuorotteleviksi hyppyreiksi ja montuiksi. Tällaisella
uralla ajo aiheuttaa jatkuvia kiihdytyksiä ja jarrutuksia ja kuluttaa polttoainetta enemmän kuin tasaisella reitillä ajaminen. Siten reitin hyvä ylläpito parantaa kelkkailun
turvallisuutta ja vähentää turhinta energian käyttöä sekä ilmeisesti myös maapohjan
kulumista.
Kelkkailun vaikutuksia pakokaasupäästöjen ja vuotojen kautta ilmaan, pohjaveteen ja maaperään käsiteltiin reittikohtaisena kysymyksenä luvussa 3.8.
5.6.2

Vaikutukset ilmastoon
Moottorikelkkailulla on oma vaikutuksensa myös globaaliin ilmastonmuutokseen
osana fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Se on toki vähäinen verrattuna esimerkiksi yksityisautoiluun. Autoilun merkitys on kuitenkin joka tavalla aivan toinen,
joten miten kelkkailun merkitystä voisi muuten arvioida – tai oikeastaan, arvottaa?
Moottorikelkka on paljon energiaa käyttävä kulkuneuvo, sillä keskikulutus on 12 –25
l/100 km. Kelkkojen suunnittelussa ja tuotannossa on kiinnitetty enemmän huomiota
käyttövarmuuteen kaikissa sääoloissa ja lämpötiloissa kuin energiatehokkuuteen.
Kaksitahtiset kelkat ovat ongelmallisia, koska niiden hyötysuhde on paras silloin
kun moottoria käytetään korkeilla kierroksilla (jolloin myös melutasot ovat kovat).
Nelitahtimoottorisen kelkan etuja taas ovat pienempi polttoaineen kulutus sekä alhaisemmat melu- ja päästötasot.40
Moottorikelkkojen kuluttamasta bensiinistä suurin osa palaa vesihöyryksi ja hiilidioksidiksi, joka on tärkein ilmastonmuutosta kiihdyttävistä kasvihuonekaasuista.
Hiilidioksidipäästöt riippuvat suoraviivaisesti polttoaineen kulutuksesta. Moottorikelkan kulutus ajokilometriä kohti on varsin suuri esimerkiksi henkilöautoon verrattuna. Kulutus riippuu suuresti ajotavasta. Nelitahtikelkkojen polttoaineenkulutus
on yleensä pienempi kuin kaksitahtikelkkojen.
Jos moottorikelkkailun hiilidioksidipäästöjä suhteutetaan esimerkiksi lomamatkan
aiheuttamiin kokonaispäästöihin, moottorikelkkailun suhteellinen merkitys pienenee. Seuraavat esimerkkilaskelmat valaisevat kysymystä:
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1. Automatka Helsingistä Tahkon lomakeskukseen Nilsiään. Edestakainen automatka
on noin 900 km. Perillä ajetaan moottorikelkalla 100 km. Jos auton kulutus on 8 litraa bensiiniä 100 km:llä ja moottorikelkan 25 litraa / 100 km, auto kuluttaa matkan
aikana 72 litraa ja moottorikelkka 25 litraa. Kokonaiskulutus on siis 97 litraa, josta
moottorikelkkailun osuus on noin neljännes.
2. Lentomatka Lontoosta Rovaniemelle. Lentomatka on noin 5 000 km ja perillä ajetaan
jälleen 100 km moottorikelkalla. Lentokoneen kulutus on noin 4 litraa/matkustaja/100
km, kun kone on täynnä. Lentoon kuluu näin ollen 200 litraa ja moottorikelkkailuun
25 litraa. Matkan suora kokonaispolttoaineenkulutus on 225 litraa, josta suoraan
moottorikelkkailusta aiheutuu runsas kymmenesosa.
Täydellisessä hiilitasetarkastelussa pitäisi ottaa huomioon myös matkaan liittyvät
välilliset hiilidioksidipäästöt, mm. moottorikelkkojen valmistuksessa käytetty energia
ja raaka-aineet. Joka tapauksessa voidaan todeta, että erityisesti pitkillä lomamatkoilla
tehtyjen lyhyehköjen moottorikelkkaretkien merkitys ilmastonmuutoksen kannalta
on melko marginaalinen tekijä matkailun kokonaisvaikutuksia tarkasteltaessa. Toki
jos kelkkailu on matkan tavoitteena, reitistö lisää osaltaan matkailua ja siihen liittyvää
kulutusta.
Hiilidioksidipäästöjen kannalta ratkaisevaa on moottorikelkoilla ajettujen kilometrien määrä. Tähän voidaan vaikuttaa vain vähän väylien suunnittelu- ja sijoittamisperiaatteilla. Tasaisempi väylä vähentää kyllä päästöjä kilometrisuoritetta kohden,
mutta toisaalta uusia väyliä tulee siinä määrin vähän, että tämä vaikutus jää vähäiseksi. Väylien tarjonnan lisääminen sen sijaan kasvattaa todennäköisesti kelkkailun
kokonaismäärää. Jos ajoa kuitenkin samalla onnistutaan keskittämään järkevästi
sijoitetuille väylille, kelkkailun muut haitat (erityisesti melu) vähenevät ainakin suhteessa kelkkailun määrään.
5.6.3

Muut epäsuorat vaikutukset
Kiinnostavia seurannaisvaikutuksia tavoiteverkosta voi seurata sitä kautta, millaisia
ovat kelkkailevien matkailijoiden toiveet reittien suhteen. Lapissa on keskusteltu
siitä että matkailijoille tulisi näyttää myös vanhaa metsää ja kestävää metsänhoitoa.
Tämä voi liittyä niin reittien linjaukseen kuin itse metsänhoidon periaatteisiinkin.
Tietyllä tavalla luontomatkailijat tuovat lisää silmiä ja ”sosiaalista kontrollia” Suomen
luontoon.
Kelkkailun tavoiteverkolla on selviä synergioita useiden muiden luonnon virkistyskäytön kehityskohteiden (mm. liikunta-, majoitus-, matkailu-, ravitsemus- ja
yritystoiminta) kanssa.
Toisaalta sillä on tiettyjä ristiriitoja luonnon virkistyskäytön ja kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Kysymys on siis myös siitä, halutaanko edistää matkailua,
ja millä edellytyksillä. Jos myös maastoliikennettä hyödyntävää matkailuelinkeinoa
halutaan edistää, se pitäisi tehdä mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavalla
tavalla. Matkan tulisi täyttää ne lupaukset, mitä siitä on ennakkoon annettu, myös
ympäristön suhteen. Mm. polttoaineiden kallistumisen ja ilmastonmuutostietoisuuden nousun myötä matkailuelinkeinoihin liittyvässä päätöksenteossa ympäristövaikutusten arvioinnin merkitys kasvaa. Ympäristömyönteisen matkailun kasvu on
lähitulevaisuuden tärkeitä trendejä.
Vaikutukset lyhyesti: Tavoiteverkko vähentää päästöjä kilometrisuoritetta kohden tarjoamalla paremman, tasaisemman väylän. Lisää kuitenkin jonkin verran ajokilometrejä.
Vaihtoehdoilla 1 ja 2 ei ole merkittävää eroa.
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5.7

Yhteenveto
Taulukko 9. Yhteenvetotaulukko. Voimakkaimmiksi arvioidut vaikutukset on rasteroitu sinisellä.
Mihin
Vaikutukset…

Maankäyttöön ja
yhdyskuntarakenteeseen

Ihmisiin
(kelkkailijat,
lähiasukkaat,
luonnon virkistyskäyttäjät)

Uusia kelkkareittejä rakennetaan
lisää vähittäin ja
tarveharkinnan
mukaan (vaihtoehdon 1 mukaan
enintään 1 500
km). Vanhoja uria
tulee virallisen
reittimenettelyn
piiriin. Moottorikelkkareitit
huomioitava eri
virkistysalueiden
ja -reittien sekä
hiljaisten alueiden
suunnittelussa. Eri
osapuolten ristiriitaisia tavoitteita
tulee kuntien
suunnittelijoiden
tasapainoteltavaksi.

Pitkämatkaisen
moottorikelkkailun olosuhteet
parenevat.

Matkailuun ja
muihin elinkeinoihin

Ympäristöön

Minkä
Reittien perustaminen ja
rakentaminen

Reittien
ylläpito

Toiminnan,
kelkkailun
vaikutukset

Tukee eri liikkujaryhmien palvelukeskittymiä.

Matkailukeskusten väliset yhteydet paranevat.
Kelkkamatkailun palvelujen
Virallisten reittien järjestäminen
reittimenettelyjä
helpottuu. Mattulee käsiteltäkailunäkökulmat
väksi. Saattaa
– esimerkiksi
aiheutua kiistoja
reitit hienoihin
ympäristöväen ja
maisemiin – josmatkailua ediskus ristiriidassa
tävien tahojen
ympäristötavoitvälillä.
teiden kanssa.
Saamelaisten
oikeudet ja porotalouden edellytykset tulee huomioida Lapissa.

Reittien turvallisuus paranee.
Ylläpito työllistää
jonkin verran nykyistä enemmän.

Palvelutaso
paranee osalla
reiteistä.

Ylläpidon kohentuminen osalla
reiteistä vähentää
maaston kulumista.

Kelkkailijoihin:
selkeämpi, luotettavampi reitistö,
kohtuullisesti
saavutettavissa
suurimmassa
osassa Suomea.

Moottorikelkkailun markkinointi
ja olosuhteet
matkailussa paranevat. Keskittää matkailukeskusten palveluihin
lisää asiakkaita.
Vaikutus suurin
Keski- ja Itä-Suomessa.

Pitkämatkainen
kelkkailu helpottuu ja lisääntyy.
Villi kelkkailu
vähentyy valtakunnallisten reittien lähiseudulla.
Ympäristöhaitat
kuten päästöt
lisääntyvät hieman nettovaikutuksena.

Asukkaisiin ja
luonnon virkistyskäyttäjiin: kelkkailun häiriöt keskittyvät hieman
enemmän muutamille pääreiteille.
Melu lisääntyy
paikoin, nopeusrajoituksia tarvitaan erityisesti
taajama-alueilla.
Toisaalta ”villi”
luvaton kelkkailu
vähenee.
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Uusia kelkkareittejä raivataan.
Tällä on paikallisia
suoria vaikutuksia
luontoon. Ympäristövaikutukset
tulee huomioida
mm. linjausta
suunniteltaessa
(ks. periaatteista
3.8.2). Vältettävä
laajojen ja yhtenäisten luontoalueiden pirstomista;
usein väylä voidaan sijoittaa tien
kanssa samaan
käytävään.
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Liite 3. Nykytilanne ja suunnitelmat maakunnittain

LIITE 3/1

Satakunta
Satakunnan nykyiset moottorikelkkaväylät ovat uria ja ne sijaitsevat suurelta osin
maakunnan pohjoisosassa. Satakunnan maakuntakaavassa (valmisteluvaiheen aineistossa) osoitetaan ylimaakunnallisesti merkittävät moottorikelkkareittien yhteystarpeet.
Häme
Hämeen maakunnassa moottorikelkkaväylät ovat uria. Maakuntakaavaehdotuksessa
on esitetty moottorikelkkailun yhteystarpeita.
Pirkanmaa
Pirkanmaan moottorikelkkaväylät ovat suurelta osin uria, maakunnan pohjoisosissa
on joitakin virallisia reittejä. Maakuntaliitto on ollut mukana väylähankkeissa, mutta
moottorikelkkaväyliä ei ole esitetty Pirkanmaan maakuntakaavassa.
Päijät-Häme
Päijät-Hämeellä on ollut yhteinen ylimaakunnallinen ulkoilu- ja luontomatkailuhanke Kymenlaakson, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan kanssa. Moottorikelkkailureitistöä
ei kuitenkaan ollut mahdollista toteuttaa vielä hankkeen puitteissa. Päijät-Hämeen
maakuntakaavassa ei ole esitetty kelkkareittejä.
Kymenlaakso
Kymenlaakso on ollut mukana em. ylimaakunnallisessa hankkeessa, jossa suunniteltuja ylimaakunnallisia reittejä ulottuu myös Kymenlaakson alueelle. Suunnitelma
toimii lähtökohta-aineistona Kymenlaakson maakuntakaavaa laadittaessa.
Etelä-Karjala
Etelä-Karjalan moottorikelkkareittisuunnitelma on valmistunut, mutta maanomistajien kuuleminen on muutoksien osalta kesken. Tavoitteena on virallisten reittien
toteuttaminen, mutta toistaiseksi käytössä ovat kelkkakerhojen sopimat urat. Moottorikelkkareitit on tarkoitus merkitä maakuntakaavaan ohjeellisena.
Etelä-Savo
Etelä-Savossa laaditaan parhaillaan maakuntakaavaa ja moottorikelkkaväylät ovat
olleet mukana maakunnan ulkoilureittiselvityksessä sekä matkailustrategiassa. EteläSavossa on sekä reittejä että uria.
Pohjois-Savo
Pohjois-Savossa on tehty periaatepäätös kuntia yhdistävien moottorikelkkaväylien
virallistamisesta reiteiksi. Pohjois-Savon ympäristökeskus on yhdessä kuntien kanssa
huolehtinut reittien toteuttamisesta, maakuntaliitto on vastannut maakunnallisista
kartoista. Kuopion seudun maakuntakaavassa on esitetty olemassa olevat ja suunnitellut maakunnalliset runkoreitit.
Pohjois-Karjala
Pohjois-Karjalassa on tehty koko maakunnan kattava uraverkosto. Hankkeen toteutuksesta on vastannut Pohjois-Karjalan virkistysreittiyhdistys, jossa alueen kunnat
ja maakuntaliitto ovat mukana. Keväällä 2007 julkaistiin koko maakunnan kattavat
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reittikartat. Maakuntakaavassa on merkitty olemassa olevat ja suunnitellut maakunnalliset runkoreitistöt.
Keski-Suomi
Kelkkailu-urat (noin 2 000 km) perustuvat suurimmaksi osaksi kelkkakerhojen ja
maanomistajien välisiin sopimuksiin, muutama yrittäjä toimii lähialueillaan omien
sopimuksiensa puitteissa. Kelkkaurat on suunniteltu ja rakennettu Keski-Suomen
TE-keskuksen rahoituksella osittain EU-varoilla. Keski-Suomen maakuntakaavassa
(maakuntavaltuuston hyväksymä 16.5.2007) on osoitettu moottorikelkkailun runkoreitistö ohjeellisena.
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaalla maakuntakaavassa on esitetty moottorikelkkailun runkoreitit.
Pohjanmaa
Pohjanmaalla nykyiset moottorikelkkaväylät ovat moottorikelkkakerhojen tekemiä
uria, maakuntaliitto ja ympäristökeskus eivät ole osallistuneet väylien suunnitteluun. Paikallisista urista on kuitenkin harrastajien yhteistyönä pyritty kokoamaan
laajempia seudullisia väyliä. Pohjanmaan maakuntakaavassa on merkintä ohjeellisille
moottorikelkkailu-urille.
Keski-Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavassa on esitetty moottorikelkkailun runkoreittien
yhteystarpeet.
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaalla moottorikelkkaväylien suunnittelusta on vastannut ympäristökeskus ja väylät ovat statukseltaan virallisia reittejä ja uria. Maakuntakaavassa on
esitetty seudulliset moottorikelkkaväylät ja yhteystarpeet. Urasto on osittain sisällytetty kuntien kaavoitukseen.
Kainuu
Kainuussa oli keväällä 2007 moottorikelkkaväyliä noin 2 500 km, jotka kaikki uria.
Kainuun maakuntakaavassa on esitetty ohjeelliset moottorikelkkareitit.
Lappi
Lapissa oli vuoden 2007 lopussa moottorikelkkaväyliä yhteensä 8 391 km, josta virallisia reittejä 3 391 km ja uria 5 000 km. Lapin seutukaavoissa on mukana moottorikelkkailureittejä ja uusissa maakuntakaavoissa esitetään myös yhteystarpeita. Lapissa,
Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on runsaasti Metsähallituksen uria ja reittejä.
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Liite 4. Kyselylomake (keväällä 2007 tehty kysely)

LIITE 4/1

Moottorikelkkaväylien tavoiteverkko. Valtakunnalliset suuntaviivat verkon
suunnittelun tueksi.
Liite 4 (keväällä 2007 tehty kysely)
LIITE 1. Kysymyksiä moottorikelkkailun yleisistä kehittämisperiaatteista
Moottorikelkkailun yleisten suunnittelu- ja kehittämisperiaatteiden selventämiseksi pyydämme näkemyksiänne alla esitetyistä, lähinnä monivalintamuotoisista kysymyksistä.
Lopussa on tilaa myös vapaamuotoisille näkökohdille.

Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0

Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?
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A. Moottorikelkkailun huomiointi kaavoituksessa
ja maankäytössä

täysin
eri
mieltä

osittain
eri
mieltä

osittain
samaa
mieltä

täysin
samaa
mieltä

en
osaa
sanoa

Seudullisesti ja valtakunnallisesti tärkeät kelkkaväylät
pitäisi merkitä maakuntakaavoihin.

1

2

3

4

5

Kaikki kelkkaväylät pitäisi merkitä yleiskaavoihin.

1

2

3

4

5

Maakunta- ja yleiskaavoihin pitäisi kelkkaväylien yhteyteen merkitä keskeiset kohteet, joita väylät yhdistävät ja joille väylältä pitäisi taata pääsy.

1

2

3

4

5

Kelkkaväylille tehtävissä varauksissa pitäisi maakunta- ja yleiskaavoissa ottaa huomioon melutasoltaan
erityisen rauhalliset alueet.

1

2

3

4

5

Moottorikelkkailu pitäisi sisällyttää maakuntaohjelmiin
ja maakunnallisiin matkailustrategioihin.

1

2

3

4

5

B. Kelkkaväylien sijoitus- ja suunnitteluperiaatteet

täysin
eri
mieltä

osittain
eri mieltä

osittain
samaa
mieltä

täysin
samaa
mieltä

en
osaa
sanoa

Kelkkaväylille pitäisi määrittää minimietäisyydet häiriöalttiisiin kohteisiin (esim. asutus, virkistys- ja luonnonsuojelualueet, ulkoilu- ja hiihtoreitit).

1

2

3

4

5

Kelkkaväylillä pitäisi rajoittaa nopeuksia häiriöalttiiden
kohteiden lähellä (esim. asutus, virkistys- ja luonnonsuojelualueet, ulkoilu- ja hiihtoreitit).

1

2

3

4

5

Moottorikelkalla ajo kadulla pitäisi sallia tietyin ehdoin
(esim. huoltoasemalle ajo, nopeus max. 20 km/h).

1

2

3

4

5
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Moottorikelkalla ajo yleisellä tai yksityistiellä pitäisi sallia tietyin ehdoin (esim. siirtyminen kotipihasta varsinaiselle kelkkaväylälle, nopeus max. 30 km/h).

1

2

3

4

5

täysin
eri
mieltä

osittain
eri mieltä

osittain
samaa
mieltä

täysin
samaa
mieltä

en
osaa
sanoa

Moottorikelkalla ajo metsäautoteillä pitäisi pääsääntöisesti sallia tietyillä ehdoilla (esim. max. 40 km/h).

1

2

3

4

5

Kelkkaväylät pitäisi yleensä suunnitella niin, että ne
soveltuvat kesällä esim. ratsastus- tai mönkijäreiteiksi.

1

2

3

4

5

Asutukselle ja luonnon virkistyskäytölle koituvien häiriöiden vähentämiseksi kelkkaväylät pitäisi ensisijaisesti sijoittaa samaan maastokäytävään muiden liikenneväylien tai voimalinjojen kanssa.

1

2

3

4

5

Matkailullisen vetovoiman ja virkistysarvojen takia
kelkkaväylät pitäisi ensisijaisesti sijoittaa maisemaltaan miellyttäviin paikkoihin.

1

2

3

4

5

täysin
eri
mieltä

osittain
eri
mieltä

osittain
samaa
mieltä

täysin
samaa
mieltä

en
osaa
sanoa

Kelkkaväylien rakentamisen ja ylläpidon pitäisi pääsääntöisesti tapahtua julkisen vallan (valtio, kunnat)
rahoituksella ja vastuulla.

1

2

3

4

5

Kelkkaväylien rakentaminen ja ylläpito pitäisi pääsääntöisesti rahoittaa väylän käyttäjiltä perittävillä
maksuilla.

1

2

3

4

5

C. Kelkkaväylien rakentamisen ja ylläpidon
vastuut ja rahoitus

Mille taholle alueenne / maakuntanne seudullisesti merkittävien kelkkaväylien ylläpito
mielestänne soveltuisi parhaiten?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Mitä muita yleisiä suunnittelu- ja hallintoperiaatteita suosittelisitte sovellettaviksi tulevaisuuden moottorikelkka- ja maastoliikennejärjestelmään?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Ympäristöministeriön raportteja 3 | 2009

61

3 (3)

LIITE 4/3

Mikä on mielestänne suurin haaste moottorikelkkailun kehittämisessä alueellanne / maakunnassanne?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Moottorikelkkailun turvallisuus
Mitkä seuraavista moottorikelkkailun turvallisuuteen liittyvistä aiheista ovat tärkeimpiä
maastoliikennejärjestelmää kehitettäessä? Asettakaa aiheet tärkeysjärjestykseen numeroimalla (1 = tärkein, 7 = vähiten tärkeä).

Turvallisuuskysymys

Tärkeyttä
kuvaava
sijaluku

Kelkkaväylien risteämiset yleisten teiden ja katujen kanssa
Kelkkaväylien risteämiset hiihto- ja ulkoilureittien kanssa
Kelkkaväylien risteämiset rautateiden kanssa
Jäällä kulkevat kelkkaväylät
Väyläkohtaiset nopeusrajoitukset
Ajonopeuksien, -tapojen yms. valvonta
Väylien yksityiskohtainen rakenne (kaarresäteet, pituuskaltevuudet, näkemät ym.)

Millä muilla tavoilla moottorikelkkailuun liittyviä turvallisuusriskejä pitäisi mielestänne pyrkiä
vähentämään jatkossa?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

KIITOS MIELIPITEISTÄNNE!
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Liite 5. Melun huomioon ottaminen kelkkaväylien
suunnittelussa

LIITE 5/1

Ilkka Niskanen ja Lauri Virrankoski
WSP Finland Oy 21.11.2007

Yleistä
Moottorikelkkojen aiheuttama melu tulee ottaa huomioon kelkkaväylien suunnittelussa. Vilkkaiden kelkkaväylien aiheuttama melu aiheuttaa väylien läheisyydessä
asuvien kiusaantumista ja melu koetaan häiritseväksi. Moottorikelkkojen aiheuttama
melu koetaan usein erityisen häiritseväksi virkistysalueilla, joilta tullaan hakemaan
rauhallista ja hiljaista ympäristöä. (Päivänen ym. 2006.)
Tutkimustietoa moottorikelkkamelun häiritsevyydestä on vähän, joten tässä hahmoteltavat suunnittelukriteerit pohjautuvat Suomessa voimassa oleviin yleisiin melutasojen ohjearvoihin ja Ruotsissa moottoriurheiluradoille sovellettaviin ohjearvoihin.
Ympäristön olosuhteet vaikuttavat merkittävästi moottorikelkkojen aiheuttaman
melun leviämiseen. Pehmeä lumi vaimentaa tehokkaasti melua. Toisaalta Suomen
talvessa on myös olosuhteita, joissa kova hanki heijastaa moottorikelkan aiheuttamaa ääntä. Seuraavassa on tarkasteltu näiden kahden äärivaihtoehdon mukaisia
tilanteita.
Melutason ohjearvot ja sovelletut käytännöt
Valtioneuvoston asettamia melutasojen yleisiä ohjearvoja (VNp 993/1992) sovelletaan
maankäytön, rakentamisen ja liikenteen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä (taulukko 1). Melutasojen ohjearvot otetaan huomioon myös ympäristölupaharkinnassa arvioitaessa ympäristöluvan varaisten toimintojen aiheuttamaa melua.
Näitä ohjearvoja ei sovelleta ampumaratojen ja moottoriurheiluratojen aiheuttamaan
meluun.

Taulukko 1. Melutason yleiset ohjearvot ulkona (VNp 993/1992).
Kohde

1)
2)
3)

Keskiäänitaso päivällä
L Aeq 7–22 , dB

Keskiäänitaso yöllä
L Aeq 22–7, dB

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä
hoito- ja oppilaitoksia palvelevat alueet

55 dB

45–50 dB 1) 2)

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet,
virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet

45 dB

40 dB 3)

Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB.
Oppilaitoksia palveleville alueille ei sovelleta yöohjearvoa.
Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai
luonnon havainnointiin yöllä.
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Valtioneuvoston päätöksen tekstissä mainitaan erikseen, että ohjearvot eivät koske
ampuma- ja moottoriurheiluratojen melua. Moottorikelkkojen melun kiusallisuuden
ja häiritsevyyden mittarina keskiäänitaso on puutteellinen: vilkkaankaan kelkkaväylän varrella melu harvoin on jatkuvaa vaan luonteeltaan satunnaisesti toistuvaa.
Koettuun häiriöön vaikuttaa sen sijaan huomattavasti hetkellinen melutaso.
Ruotsissa moottoriurheiluradoille on annettu hetkelliseen maksimitasoon (LAFmax)
perustuvat ohjearvot. Ohjearvot on määritelty erikseen päivä- ja ilta-ajalle (taulukko
2). Näissä ohjearvoissa on erikseen mainittu erikseen ulkokäyttöön tarkoitetut alueet,
joissa alhainen melutaso on tärkeä laatutekijä.
Myös Suomessa näitä Ruotsin ohjearvoja on sovellettu moottoriurheiluratojen
ympäristölupaharkinnassa ja hallinto-oikeuden ratkaisuissa. Moottorikelkkojen aiheuttaman melun voidaan katsoa vastaavan moottoriurheiluratojen aiheuttamaa melua, minkä vuoksi tässä esityksessä meluvyöhykkeitä tarkastellaan myös hetkellisen
maksimitason (LAFmax) tunnusluvun avulla.
Taulukko 2. Ruotsin meluohjearvot moottoriradoille (http://www.naturvardsverket.se/ index.
php3?main=/dokument/lagar/buller/bullerdok/motorsport.htm).
Alue

1)

Maksimiäänitaso, dBA fast-aikavakiona ilmaistuna
Päivällä
klo 07–19

Illalla
klo 19–22

Vakituiseen asumiseen
ja vapaa-ajan asumiseen
tarkoitettu alue (julkisivun
edessä)

60

55

Alueet, joilla sijaitsee hoitorakennuksia (julkisivun
edessä)

55

50

Alueet, joilla opetusrakennuksia (julkisivun edessä)

55

50

Ulkoilma-alueet 1)

55

50

Yöllä klo 22–07
Yöaikaan moottoriradat eivät saa
aiheuttaa melua

Alueet, jotka yleiskaavoituksessa on tarkoitettu vapaa-ajan liikuntaan tai muuhun yleiseen ulkokäyttöön, joissa luontokokemukset ovat tärkeitä ja joissa alhainen melutaso on tärkeä laatutekijä. Melun taustataso on alhainen eikä alueella ole muita häiritseviä toimintoja, kuten ampumaratoja, vapaa-ajan veneiden tai moottorikelkkojen aiheuttamaa melua.

Moottorikelkkojen aiheuttamat meluvyöhykkeet
Ympäristöministeriön rahoittamassa Kelmit-projektissa (Liikonen ym. 2007) mitattiin useiden erilaisten moottorikelkkojen aiheuttamaa melua tasaisessa ajossa eri
nopeuksilla sekä kiihdytyksessä. Moottorikelkkojen aiheuttama melu oli mittausten
perusteella voimakkainta kiihdytyksessä, jolloin hetkelliset melutasot noin 15 metrin etäisyydellä olivat kelkkamallista riippuen välillä 80–86 dB. Moottorikelkkojen
tasaisessa ajossa äänialtistustasot (LAE) 15,2 metrin etäisyydellä 80 km/h nopeudella vaihtelivat välillä 74–76 dB. Hitaammin ajettaessa melutaso oli luonnollisesti
pienempi ja 30 km/h nopeudella äänialtistustasot olivat 6–12 dB pienempiä kuin 80
km/h nopeudella ajettaessa.
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Moottorikelkkojen aiheuttamien meluvyöhykkeiden leveyttä arvioitiin laskentamallin avulla pehmeälle ja kovalle pinnalle. Neli- ja kaksitahtisten kelkkojen hetkellisten maksimitasojen ja keskiäänivyöhykkeiden leveyksissä ei ollut olennaisia eroja,
minkä vuoksi taulukoissa 3 ja 4 on esitetty vain nelitahtisen kelkan aiheuttamat
meluvyöhykkeiden leveydet. Vyöhykkeet on laskettu aukean maaston olosuhteissa.
Metsäisessä maastossa meluvyöhykkeet ovat kapeampia.
Asuinalueille asetetun päiväaikaisen keskiäänitason ohjearvon, 55 dB, ylittyminen
on laskennallisen arvion perusteella mahdollista aivan vilkkaan (yli 200 kelkkaa/vrk)
kelkkauran läheisyydessä. Kovan pinnan vaikutuksesta meluvyöhykkeet ovat yli kolme kertaa leveämpiä kuin pehmeälle lumelle arvioidut vyöhykkeet (taulukko 3).
Taulukko 3. Moottorikelkkojen ohitusten aiheuttamien melun keskiäänivyöhykkeiden (L Aeq 7–22)
leveydet (metriä) eri liikennemäärillä pehmeälle ja kovalle lumipinnalle. Pituusäänitehotasot on
arvioitu tasaisella 80 km/h nopeudella ajettujen ohitusten mittaustulosten perusteella. Laskelmissa
oletetaan maaston olevan aukeaa.
Pehmeä lumi
L Aeq 7–22
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L Aeq 7–22
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45
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150

220

320

390

460

40

90

160

250

310

410

570
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770

Moottorikelkkojen melun aiheuttamien hetkellisten maksimitasojen vyöhykkeiden
laajuuksia arvioitiin hetkellisille maksimitasoille 35–70 dB välille. Laskennallisen
arvioinnin perusteella moottorikelkan kiihdytyksen aiheuttama hetkellinen melu on
kuultavissa jopa kahden kilometrin etäisyydellä kelkasta (taulukko 4).
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Taulukko 4. Moottorikelkan ohiajon aiheuttamien hetkellisten melutasojen (L AFmax) vyöhykkeiden
leveydet (m) aukeassa maastossa.
L AFmax
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Kuva 1. Esimerkkilaskenta moottorikelkkamelun leviämisestä, kohteena
Nilsiän Simolanlahti. Laskennan
perusteet ja lähtötiedot esitetään
raportissa Moottorikelkkojen melu
(Liikonen, ym. Ympäristöministeriö,
Suomen ympäristö
33/2007).
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Johtopäätökset ja suositukset
Valtakunnallisten moottorikelkkaväylien suunnittelussa ehdotetaan sovellettavaksi
taulukon 5 mukaisia suojaetäisyyksiä asuntoihin, hoito-, opetus- ja vastaaviin rakennuksiin, virkistys- ja luonnonsuojelu- tms. alueisiin sekä historiallisesti, kulttuurisesti
ja maisemallisesti arvokkaisiin kohteisiin.
Suojaetäisyyksissä on otettu huomioon sekä yleiset melun ohjearvot (Valtioneuvoston päätös 993/1992) että Ruotsissa käytetyt melun ohjearvot moottoriradoille.
Etäisyydet on laskettu kovalle pinnalle, siis esimerkiksi hankikanto- tai jääolosuhteissa. Lisäksi on oletettu, etteivät ajonopeudet ole tasaisia, vaan ajo sisältää jonkin
verran kiihdytyksiä ja jarrutuksia.
Taulukko 5. Ehdotus valtakunnallisten moottorikelkkaväylien suunnittelussa sovellettaviksi melun
suojaetäisyyksiksi.
Sovelluskohde

2)

Perustelu

Metsämaasto1)

Aukea
maasto

Asumiseen käytettävät
alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä
läheisyydessä sekä hoito- ja
oppilaitoksia palvelevat alueet

50

50

Nopeusrajoituksella 40 km/h hetkellinen
melutaso (L AFmax) < 60 dB ja keskiäänitaso (L Aeq7–22) < 55 dB

Loma-asumiseen käytettävät
alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet

150

300

Nopeudella 60 km/h hetkellinen melutaso (L AFmax) < 50 dB ja keskiäänitaso
(L Aeq7–22) vilkkaillakin reiteillä (200–1000
kelkkaa / vrk) < 45 dB

1 000

2 000

Kiihdytyksen hetkellinen melutaso (L AF) on enimmillään noin 35 dB ja kesmax
kiäänitaso (L Aeq7–22) vilkkaillakin reiteillä
selvästi alle 30 dB

Alueet, joilla halutaan
korostaa rauhallista äänimaisemaa2)
1)

Suojaetäisyys
(metriä)

Kelkkaväylän ja kohteen välisestä matkasta vähintään puolet on metsän peittämää tai muuten
huomattavan peitteistä maastoa.
Tällaisia voivat olla esimerkiksi erityisen hiljaiset ja luonnonrauha-alueet, kansallis- ja luonnonpuistot tai niiden osat sekä muut sellaiset retkeily- ja virkistysalueet, joilla on muuten hiljaista.

Taajama-alueella kulkevilla moottorikelkkaväylillä yleiseksi kattonopeudeksi ehdotetaan 40 km/h.
Sellaisilla jääalueilla, joilla on merkitystä muulle virkistyskäytölle tai joiden rannalla on loma-asutusta, kattonopeudeksi ehdotetaan 60 km/h. Nopeuden alentaminen
80 km/h:sta 20 km/h:lla kaventaa melualueita olennaisesti.
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lumeen perustuvaa matkailua. Moottorikelkoilla voidaan ajaa lähinnä
vain niille tarkoitetuilla väylillä maastossa ja jääpeitteisillä vesialueilla.
Tämän työn tavoitteena on ollut luoda valtakunnallinen kuva
moottorikelkkaväylien kehittämistarpeesta. Työ perustuu kelkkaväyliä
koskevaan nykytilan kartoitukseen ja väylien pitäjien, elinkeinon
ja käyttäjien ilmaisemaan tarpeeseen. Pääpaino on maakunnallisen
suunnittelun yhteensovittamisessa.Verkostossa on pyritty hyödyntämään
mahdollisimman paljon jo olemassaolevia väyliä. Tässä työssä esitetyn
väylästön kokonaispituus on noin 7 300 km, josta noin 80 % on nykyisiä
ja noin 20 % uusia moottorikelkkaväyliä.
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