Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Kontiolahden kunnan tietoverkossa 24.4.-1.6.2020 välisenä aikana.
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Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) 23.4.2020 tekemä päätös
(POKELY/210/2019) Kontiolahden Lehmon kylässä sijaitsevalla Jaamankankaalla voimassa olevalle
moottorikelkkakieltoalueelle poikkeuksella myönnetyn moottorikelkkauran sijainnin muuttamisesta ja
uuden moottorikelkkakieltoalueen perustamisesta.
Päätöksen sisältö
Pohjois-Karjalan ELY-keskus on hyväksynyt Joensuun Vesi -liikelaitoksen, Kontiolahden kunnan ja
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen tekemän esityksen. Päätöksellä on hyväksytty uusi moottorikelkkailua
koskeva kieltoalue (alue 2), joka sijoittuu pääosin Välilampien ja Kylmälammen alueille sekä rajautuu
voimassa olevaan moottorikelkkailua koskevaan kieltoalueeseen. Moottorikelkkailua koskevat kieltoalueet on esitetty päätöksen liitteessä 1 olevalla kartalla. Aluetta 2 koskeva moottorikelkkakielto ei
koske:
- moottorikelkalla ajoa liitteessä 1 ja maastoon merkittyä moottorikelkkauraa pitkin;
- moottorikelkan käyttöä maanomistajan omalla maallaan satunnaiseen hyötykäyttöön rinnastuvaan
ajoon, esimerkiksi metsänhoitotöiden tekemiseksi;
- poliisin, tullilaitoksen, rajavartiolaitoksen tai muiden vastaavien viranomaisten virkatehtäviä taikka
sairaankuljetuksen taikka palo- ja pelastustoimen tehtäviä;
Pohjois-Karjalan ELY-keskus on hyväksynyt Pohjois-Karjalan Virkistysreitistöyhdistys ry:n esityksen
moottorikelkkauran siirtämisestä ja muuttaa Pohjois-Karjalan lääninhallituksen 27.2.1989 päätöstä
Dnro (12331 365 88 127), sellaisena kuin se on Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen päätöksellä
3.4.2000 (Dnro 0700L0003-26) muutettuna siten, että kieltoalueella sallitun moottorikelkkauran sijainti
siirretään kulkemaan päätöksen liitteessä 1 olevan kartan mukaisesti. Aluetta 1 koskeva moottorikelkkakielto ei koske:
- moottorikelkalla ajoa liitteessä 1 ja maastoon merkittyä moottorikelkkauraa pitkin;
- maa- ja metsätalouden taikka muun luontaisen elinkeinon eikä muutoin työnteon tai asunnon sijainnin vuoksi tarpeellista moottorikelkan käyttöä;
- puolustusvoimien toimintaa sekä virka-, sairaankuljetus- ja pelastustoimien suorittamiseksi välttämätöntä moottorikelkan käyttöä;
- urheilu- ja liikuntatilaisuuksien vuoksi tarpeellista moottorikelkan käyttöä.
Päätöksen voimaantulo
Päätös tulee voimaan 1.6.2020 alkaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ja on voimassa toistaiseksi. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.
Päätöksen tiedoksianto
Kuulutus päätöksestä ja päätös liitteineen on julkaistu Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen verkkosivuilla
24.4.2020 ja ne pidetään nähtävillä kuulutusaikana 24.4. - 1.6.2020. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.
POHJOIS-KARJALAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 026 000
www.ely-keskus.fi
Y-tunnus 2296962-1

Kirjaamo
PL 69, 80101 Joensuu
kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi

Kuulutus

2 (2)
POKELY/210/2019

24.4.2020

Asiakirjat löytyvät Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala >
Ajankohtaista > Kuulutukset.
Kuulutus julkaistaan myös Kontiolahden kunnan verkkosivuilla ja 24.4.2020 päivänä ilmestyvässä sanomalehti Karjalaisessa.
Lisätiedot
Lisätietoja asiasta antaa lakimies Heikki Holopainen, puh. 0295 026 142, heikki.holopainen@ely-keskus.fi

Joensuussa 24.4.2020
POHJOIS-KARJALAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

