llSO uraprojekti on alkanut Pohjois-Pohjanmaan parhaat
kelkkailumahdollisuudet 9
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llSO -uraston rakentamisella
varmistetaan mahdollisimman
kelkkailun parhaine mahdolliseen yhteyksineen seka mahdollisimman vahan hairiota
tuottavan harrastustoirninnan.
Hyva kelkkaurasto luo lisaa
kysyntaa alueen matkailu elinkeinolle ja rnahdollistaa uusien
palvelujen kysynnan syntymisen ja tarjonnan Pohjois-Pohjanrnaan alueella (vuokraus
toirninta, opaspalvelut majoitus, era opastoirninta).
liseudun
rnoottorikelkkailuurasto muodostuu nykyisellaan
alueen urista. Nykyiset urayhteydet ovat lista, Yli-lihin, 01havaan, Oijarven kautta Ranualle seka Pudasjarven suuntaan
Venkaalle saakka. Lisaksi Perameren jaata pitkin on merialueen yhteys Oulun ja Kerniin.
Maa-alueella olevat yhteydet
ovat perustuneet kelkkakerhojen ja maanomistajien valisiin
suullisiin sopirnuksiin. Nykyiset
urat ovat vain kohtuullisesti
perustettu eivatka tayta taman paivan moottonkelkkaurille asetettuja vaatimuksia.
Uusia uralinjauksia on kaivatt u erityisesti Kuivaniemen ja
Oijarven alueelle seka uutena
li - Pudasjarvi yhteys joka on
Pohjois-Pohjanrnaan
maakuntakaavaan mukaan otettu
rnoottorikelkkailuyhteys. 1150uraprojektin rnyMa mahdollistuu
Suunnitelrnassa on pyritty
kelkkaura linjaarnaan niin,
etta se aiheuttaa mahdolli-

simman vahan haittaa luonnolle, asutukselle ja alueen
muille kiyttomuodoille. Uran
suunnittelussa on huomioitu
vaikutukset asuinymparistolle, maisernalle, kylien toirninnalle, kulttuuriyrnparistijIle,
muinaisjaannoksille, luonnonsuojelualueille, kasvillisuudelle, elaimille, turvesoille, kalastukselle, metsastykselle ja
poronhoidolle.
Myos yksityisten maanomistajien positiivinen suhtauturninen
on vaikuttanut moottorikelkkauran linjaukseen huornattavasti. Olemassa olevat yhteydet, varsiteiden pohjat,
rajalinjat ja sahkolinjat on pyritty hyodyntarnaan. Vesistoja
ja niiden ylityksia on pyritty
valttarnaan, mikali se on ollut
mahdollista. Moottorikelkkaura on pyritty linjaamaan niin
etta yhteys tavoittaa mahdollisimrnan kattavasti kelkkailun lahtopisteet ja kelkkailua
palvelevat palvelupisteet. liseudunkelkkailijoiden moottorikelkkaura-verkosto perustuu
kelkkailijoiden ja yli 250 maanomistajan valisiin sopimuksiin.
Valtion maalla reittilinjaus on
sovittu liseudun kelkkailijat
ry:n esityksesta Metsahallituksen luontopalveluiden ja metsatalouden kanssa.
Suunnitelmaan sisaltyy noin
140 km kokonaan uutta urayhteytta, joka aiheuttaa rnerkittavia rakentamis- ja raivaus-
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toita. Olemassa oleva vanha
urapohja noin 130 km vaatii
runsaasti parantamista. Erityisesti ojien luiskaus, siltojen
rakentaminen ja pohjan tasaus
ovat tarkeimmat toimenpiteet
olemassa olevan uran kehittamisessa niin etta taso vastaa
taman paivan turvallisuusvaatimuksia. Uran leveys on paasaantoisesti viisi metria, ojien
ylitysten ja siltojen kohdalla
leveys voi olla kapeirnillaan
kolrne metria. Uran alusta on
tasattu koneellisesti, hairitsevat kivet ja puusto poistetaan
uraston alueelta. Uran koko
rnatkalle asennetaan ns. jatkanristit jotka osittavat uran
sijainnin maastossa. Kaikki
vaaralliset vesistojen ylitykset, tienylitykset, vaaralliset mutkat yrn. turvallisuutta
vaarantavat kohteet pyritaan
varustamaan riittavilla liikenne- ja varoitusmerkeilla.
Risteyksiin asennetaan STOPmerkit ennen tienylityksia.
Nopeusrajoitusta osoittavilla
merkinnoilla rajoitetaan nopeutta asutusten, huoltoasemien
jne. laheisyydessa. Noin 100
km uudesta urastosta rakennetaan lahes pystyrnetdan, joka
aiheuttaa merkittavia raivaus-

toita. liseudunkelkkailijoiden
osuus kokonaiskustannuksista
on n. 50.000 €, josta puolet
tullaan tekemaan talkootyona.
ISK:n tavoitteena on saada ennen talven alkua aikana tehtya
koneelliset tasaus tyot ja oja
rurnpujen asennukset (n. 200
kpl) sekaa asennettua liikennemerkit risteysalueille ,jotta
urasto saadaan "vihittya" HETl
kauden alusta kayttoon. ISK:n
tavoitteena on kehittaa tulevaisuudessa yhteyksia myos
naapurikuntien ja kelkkakerhojen kanssa yhteistyosd,
jotta mahdollistetaan kelkkakansan "vapaa" liikkurninen
lahirnaastossa ja harrastuksen
myonteinen kehitys yhteistyossa kaikkien sidosryhrnien kanssa. Hankkeessa mukana mrn.
Metsahallitus Luontopalvelut
(Vesa Simonen), Il:n ja Yli-iin
kunnat, Eu:n maaseuturahasto
Lisatietoja :
liseudunkelkkailijat ry
Pj. Marko Kaveri
www.iiseudunkelkkailijat.com
markokC9iiseudunkelkkailijat.
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