
HANKESUUNNITELMA  
 
Hakija: Vilppulan kunta 
 
 
1. LÄHTÖTILANNE  
 
Vuodesta 1999 lähtien on pohjoisella Pirkanmaalla yli kymmenen kunnan/kaupungin alueella 
toteutettu pitkäjänteistä ulkoilureittiverkoston kokoamista. Aikaisempien hankkeiden tuloksena 
alueelle on saatu mm. lähes 300 km. hiihto- ja patikkareittejä ja 200 km moottorikelkkaurastoa.  
 
Rakentamisen yhteydessä on kiinnitetty erityistä huomioita rakennettujen reittien laatuun ja 
turvallisuuteen. Mm. merkkaus ja opastus on tehty mahdollisimman laadukkaasti ja niin, että 
eksymisvaara on minimoitu. Turvallisuudessa on huomioitu reittien rakentaminen tasaisiksi ja 
pitkät hiihtoreitit ja kelkkaurasto ovat neljä metriä leveitä. Niistä on maksettu maanomistajille 
kuuden metrin mukaan voimassa olevat maapohjakorvaukset.  
 
Erikoisuutena on kehitelty reitistöille ns. pelastuskoodijärjestelmä turvaamaan mahdollisissa 
onnettomuustilanteissa pelastusviranomaisten mahdollisimman nopean avun. Järjestelmän ovat 
hyväksyneet kaikki pelastustahot ja siitä on saatu Kunnallisliiton kautta valtakunnallinen suositus.  
 
Ruoveden kunta on toiminut koko projektiajanhankkeen vastuullisena toteuttajatahona ja 
hallinnoijana.  
 
Ruoveden kunta on hakenut vuosiksi 2008 -2009 Pirkanmaan TE-Keskukselta projektirahoitusta 
"SNOWCONNECTION PROJEKTILLE". Hankkeen on tarkoitus saattaa päätökseen lähes 
kymmenen vuoden projektityö.  
 
Hankehakemusneuvotteluissa päädytyissä rahoitusraameissa todettiin, että kaikki jo eri työvaiheissa 
olevat moottorikelkkaurastojen työt eivät mahdu näihin suunnitelmiin. Tämän johdosta Pirkanmaan 
TE --Keskuksesta suositeltiin edellä mainittujen osioiden rahoitusta alueen Toimintaryhmien kautta.  
  
 
2. TARVE HANKKEELLE   
 
 
Yhdessä Snowconnection projektin kanssa saadaan toteutettua loppuun laaja lähes koko Tampereen 
pohjoisen puolen Pirkanmaan sekä Läntisen Keski-Suomen alueen moottorikelkkailun runkourasto 
kuntoon. Samalla urasto palvelee mm. patikoitsijoita, marjastajia, metsästäjiä ja maastopyöräilijöitä 
(ei moottoroitua toimintaa kuten mönkijät, moottoripyörät jne).Talvella myös hiihtäjät ja 
patikoitsijat ovat hyödyntäneet urastoa. Urasto soveltuu mainiosti jopa potkukelkkailuun.  
 
Mootorikelkkaurasto on jo valmiilta alueiltaan osoittanut hyötynäkökohdat niin pienille 
maatilamatkailuyrittäjille kuin isompien matkailupalvelun tarjoajille.  
 
Edellä esitetyt käyttömahdollisuudet lisäävät matkailuyrittäjien ympärivuotisia 
toimintamahdollisuuksia sekä paikallisen väestön ja vapaa-ajan asukkaiden 
harrastusmahdollisuuksia.  
 
Koko hankeajan vuodesta 1999 lähtien projektityöntekijät ovat olleet mm. tiiviissä yhteistyössä 



Ympäristöministeriöön, jossa Ylitarkastaja Pekka Tuunasen toimialaan kuuluu mm. 
moottorikelkkailun valtakunnalliset asiat.  
 
Pohjoisen Pirkanmaan projektit ovat olleet mukana toteuttamassa Ympäristöministeriön kanssa 
mm." VALTAKUNNALLISTA MELUMITTAUSTUTKIMUSTA" (osa suoritettiin Kihniön 
kunnassa) sekä antanut lausuntoja julkaisuun "MOOTTORIKELKKAILU HUVINA, HYÖTYNÄ 
JA HÄIRIÖNÄ". Ympäristöministeriö on käynnistänyt myös ns. "MOOTTORIKELKKAILUN 
KÄSIKIRJAN" toteuttamisen, jossa projekti on mukana.  
 
Olemme toimittaneet ympäristöministeriöön myös vuodesta 1980 lähtien tehdyn ns. 
LUMITILANNE/REITTIKAUDEN PITUUTTA KOSKEVAN TILASTON (Vesa Lahelman 
kokoama).Ympäristöministeriö on ollut tästä erittäin kiinnostunut, koska hankkeen alue on eteläisin 
moottorikelkkailuun ilmastollisesti ja infrastruktuurisesti soveltuva (mitä myös edellä esitetty 
lumitilanne tilasto osoittaa). Edellä esitettyjen ja monien Ympäristöministeriön ylitarkastajan 
maastovierailujen pohjalta aluettamme on pidetty Etelä-Suomen ns. pilottikohteena myös 
ministeriön taholta.  
 
Hyvin suunnitellulla urastolla pystytään järjestämään kelkkailu ohjatusti ja turvallisesti, luontoa 
säästäen ja minimoiden erilaiset ristiriidat. Hyvin suunniteltu urasto tarkoittaa mm. sitä että sen 
linjaukset pyritään viemään aina kun se on mahdollista kuivalle maalle (turvallisuus, sääolot ja 
monikäyttöisyys).  
 
Reitistöjen hoito on myös huomioitu ja se on järjestetty erillisen Pirkanmaan Maastoreittipoolin 
kautta, mikä on toiminut jo runsaan kahden vuoden ajan koko projektialueella.  
 
Hoitopooli on hoitotyön lisäksi mukana myös projektityössä tarvittavissa neuvotteluissa sekä 
linjaus- ja rakentamistyössä asiantuntija-apuna. Tämä on erittäin tärkeää sen vuoksi, koska he 
suorittavat hoidon ja jo suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa voidaan huomioida hoidon kannalta 
tärkeät näkökohdat.  
 
Hoitopoolin avulla turvataan kaikkien reittien tasapuolinen hoito koko alueella.  
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) laatiman "/Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 & 
Toimenpideohjelma vuosille 2007 -- 2013" /(julkaisu 21/2006).KTM toteaa tässä selvityksessä 
matkailustrategian päämääräksi mm. aikaansaada tuloksellinen, hallinto- ja aluerajat ylittävä, 
ennakoiva ja pitkäntähtäimen matkailun kehittämistapa. KTM painottaa lisäksi ympärivuotisen 
matkailun vahvistamista, verkostoitumista, matkailukeskusten ja teemapohjaisen matkailun 
kehittämistä. KTM:n mukaan matkailulle tärkeän infrastruktuurin rakentaminen ja ylläpito sekä 
maankäytön suunnittelu tulee huomioida maakuntasuunnitelmissa ja --ohjelmissa, sekä tehdä 
yhdessä matkailuyrittäjien kanssa.  
 
Kehittämistavoitteeksi nimetään mm. reitistöjen turvallisuus, viitoitus ja opastus, ylläpito ja 
kehittäminen. Kaikki tämän hankkeen suunnitelmat ovat linjassa näiden KTM:n suuntauksien 
kanssa.  
 
3. TOTEUTETTAVAT TOIMENPITEET 
 
Hankkeen toteutusaika on 1.9.2008 – 31.8.2011.  
 
Haettavassa hankkeessa tullaan suunnittelemaan moottorikelkkaurastoa ja rakentamaan n. 50 km.  



 
Suunnitteluun kuululuvat sopivien linjauksien etsiminen, neuvottelut maanomistajien kanssa, 
korvausten laskeminen MTK:n suositusten pohjalta, urien merkkaaminen maastoon jne. Osassa 
haettavan hankkeen urista on jo maanomistajaneuvottelut saatu myönteiseen päätökseen.  
 
Urasuunnitelmat hyväksytetään Ympäristökeskuksissa. Urat rakennetaan koneellisesti tasaten (kivet 
ja kannot pois maisemoiden) neljä metriä leveäksi. Laadukkaalla rakentamisella pidennetään 
lumipeitteistä aikaa ja helpotetaan ympärivuotista hoitoa ja mikä tuo myös kustannussäästöjä sekä 
keventää luonnon rasitusta.  
 
Rakentaminen teetetään kilpailuttamalla urakoitsijoilla, sekä osittain kuntien omana työnä. Myös 
moottorikelkkakerhot ovat osallistuneet mm. uralla olevien siltojen rakentamiseen.  
 
Snowconnection hankkeessa selvitetään reitistön markkinoinnin mahdollisuudet ja tulevaisuus 
siten, että se toimii tehokkaasti hankkeen päätyttyäkin.  
 
Tämä hanke on tiiviissä yhteistyössä Snowconnection hankkeen kanssa ja näin myös yhteistyö 
Ympäristöministeriön kanssa on saumatonta ja jatkuu edellä esitettyjen asioiden saattamiseen 
konkreettiselle tasolle.  
 
Hankkeen hallinnosta vastaa hakijakunta Vilppula (vuoden 2009 alusta Mänttä-Vilppula).  
 
Suunnittelusta vastaavat Snowconnection projektin työntekijät. He vastaavat myös rakentamisesta 
yhdessä mukana olevien kuntien teknisten osastojen henkilöiden kanssa niin, että rakentaminen 
tulee mm. kilpailutettua asianmukaisesti. Toimistotilana käytetään Snowconnection projektin 
toimistoa, joka on vuokrattu Kurun kunnalta.  
 
Hankkeeseen ei sisälly henkilöstömenoja.  
 
Hankkeen kustannukselliset ja ajalliset arviot ovat hyvin ennakoitavissa aikaisemmista hankkeista 
saadun kokemuksen pohjalta.  
 
3.1. HANKKEESSA MUKANA OLEVAT KUNNAT  
 
Suunnittelua ja rakentamista vaativat urastot sijaitsevat kolmen kunnan alueella.  
 
Hankkeessa mukana olevat kunnat/kaupungit ovat: Mänttä, Vilppula ja Virrat.  
 
 
3.2. SUUNNITELLUT OSUUDET YKSILÖIDEN 
 
(Erillinen karttaliite, jossa osuudet merkattu) 
 
*/OSUUS 7 MÄNTTÄ -- JÄMSÄ PoKon osuus 15km /*/(yht. n. 30km)./  
 
/Reittilinjaus kulkee lähes koko matkan voimalinjan aluetta./  
 
/Osuus yhdistää ns. pohjoisen runkoreitistön Jämsän Himokselta Mänttään/Vilppulaan ja sieltä 
edelleen osuuden 27 kautta Keurusselän Lomahotelliin ja edelleen 
Petäjävedelle,Haapamäkeen,Ähtäriin jne./  



*/OSUUS 27 VILPPULA --KOLHO/KEURUUN RAJA n. 20 km./*  
 
/Osuus kulkee noin kolmanneksen voimalinjan aluetta./  
 
/Osuus yhdistää kuten edellisessä osuusesittelyssä kerrotaan, mm. Keuruun, Petäjäveden, 
Haapamäen ja Ähtärin alueet Mäntän kautta Jämsän Himokseen./  
 
*/OSUUS 16 VIRRAT/KIHNIÖ VANHARATALINJA -- ÄIJÄNNEVA n. 15 km./*  
 
/Osuus on merkattu maastoon, maanomistajien kirjalliset sopimukset on saatu ja maapohjasta on 
maksettu korvaukset maanomistajille./  
 
/Osuus lähtee valmiilta urastolta Pohjois-Hämeen Moottorikelkkailijoiden rakentamalle 
harjoitusradalle [ moottorikelkat ja --pyörät ] Äijänevalle. Mahdollistaisi mm. Marttisen 
Nuorisokeskuksen ja harjoitusradan välisen toiminnan kuten ajokoulutus ym./  
 
*/YHTEENSÄ N. 50 KM./*  
 
Osuuskohtaiset kustannuslaskelmat erillisenä liittenä. 
 
 
4. TAVOITTEET JA TULOKSET 
 
Tämä hanke tukee merkittävänä osan suurempaa ulkoilureittikokonaisuutta, jonka tavoitteena on 
saada valmiiksi Pirkanmaan ja pohjoisen Keski-Suomen alueelle ulkoilureitistö, joka yhdistää 
valtakunnallisestikin merkittävät matkailukohteet Jämsän Himoksen, Ikaalisten Kylpylän sekä 
Keurusselän lomakeskuksen ja hotellin. Runkoreitistön lisäksi valmistuvassa reitistössä on runsaasti 
paikallisesti merkittäviä ulkoilureittejä. 
 
Tämän hankkeen kanssa samanaikaisesti toteutetaan Kahden muun toimintaryhmän (Vesuri ry:n 
sekä Pomoottori ry:n) toimialueella vastaava reitistöhanke. Nämä kolme hanketta sekä 
Snowconnection hanke liittyvät toisiinsa myös maastossa synnyttäen yhteneväisen 
valtakunnallisestikin merkittävän reitistön. 
 
Hanke tukee merkittävästi reitin lähistöllä olevien maaseutuyritysten toimintaedellytyksiä sekä 
edesauttaa isojen matkailukeskusten saavuttamien volyymien jakautumista myös laajemmalle 
maaseutualueelle.    
 
5. TULOSTEN MITTAAMINEN 
 
Hankkeen tulosta mitataan rakennettujen urakilometrien määrällä. Lisäksi seurataan, kuinka paljon 
kelkkailijoiden määrä urilla kasvaa. Tavoite on 20% kasvu vuosittain vuoden 2006 -2007 määrään 
nähden. Määrät saadaan selville myydyistä uraluvista reitistöllä sekä käytössä olevalla siirrettävällä 
digitaalisella kävijälaskurilla.  
 
6. TIEDOTUSSUUNNITELMA  
 
 
Hankkeesta tiedotetaan paikallislehdissä sekä samoissa yhteyksissä, kun Snowconnection projekti 
on esillä.  



Paikallisten kelkkakerhojen edustajien kanssa pidetään aikaisempien projektien tapaan yhteisiä 
kokouksia. Mukana olevia kuntia informoidaan yhteisten kokouksien lisäksi jatkuvalla 
yhteydenpidolla. Hanketta tuodaan esille myös Snowconnection projektin tulevilla internetsivuilla 
Ruoveden kunnan palvelimella.  
 
7. KIRJANPITO  
 
Kirjanpidosta vastaa hallinnoiva kunta Vilppula (vuoden 2009 alusta Mänttä-Vilppula).  
 
 
8. SEURANTARYHMÄ  
 
Seurantaryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin. Hankkeen vetäjä raportoi 
hankkeen taloudesta ja toiminnasta Seurantaryhmälle ja rahoittajalle.  
 
Seurantaryhmän kokoonpano: 
 
Hallinnoivan kunnan edustaja 
 
Ympäristökeskuksen edustaja  
 
PoKo ry:n edustaja 
 
Matkailuyrittäjien edustaja  
 
Hoitopoolin edustaja 
 
Hanke  
 
 
9. HANKKEEN KUSTANNUARVIO 
 
8.1 RAKENTAMINEN  
 
maapohjakorvaukset.................................. 17.850 EUR 
 
- sähkölinjan alla a 150EUR/km 
 
- muu maasto keskihinta a 780 EUR/km  
 

- reitin rakentaminen a 2.500 EUR/km................. 125.000 EUR 
      sisältää mm. puuston poiston, kaivurityön tasaus ,sillat, rummut ja merkkaus  
 

Hankekustannukset yhteensä..................... 142.850 EUR  
 
 
 
 
 



PoKo ry  
 
MÄNTTÄ-VILPPULA  
Reittivälit:  
 
(Ruoveden kunta on maksanut reittiväliltä Balkaninvuori-Lyly Vilppulan kunnan alueelta  
 
n. 3 km:n osuuden).  
 
* Mänttä -- Jämsä/voimalinjaa.....................................   n. 15 km.  
 
* Vilppula -- Kolho/Keuruun raja...................................  n. 20 km.  
 
** yhteensä.............................................................   n. 35 km.  
 
MAAPOHJAKORVAUKSET:  
 
* 20km x 780 EUR.........................................................  n.15.600 EUR  
 
* 15km x 150 EUR.........................................................  n. 2.250 EUR  
 
* YHTEENSÄ..........................................................   17.850 EUR  
 
RAKENTAMINEN:  
 
* 35km x 2.500 EUR......................................................  87.500 EUR  
 
*/* YHTEENSÄ..........................................................   105.350 EUR  
 
VIRRAT  
Reittiväli:  
 
* Virrat--Kihniö rata/valmis reitti--Harjoitusrata/Äijänneva... n. 15 km.  
 
MAAPOHJAKORVAUKSET:  
 
* Maksettu...............................................................  
 
RAKENTAMINEN:  
 
* 15km. x 2.500 EUR......................................................  37.500 EUR  
 
*/* YHTEENSÄ..........................................................   37.500 EUR 
 
 
*/MÄNTTÄ-VILPPULA JA VIRRAT YHTEENSÄ..............  142.850 EUR 
 
Rahoitus: 100 % PoKo ry:n rahoituskiintiöstä  
(70 % TE-Keskus ja 30 % kuntarahoitus)   142.850 EUR 
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