27.3.2017

VALTUUSTOALOITE

Pyhäselän jäälle retkilui stelu- ja potkukelkkarata!
Joensuussa talvet ovat olleet normaalin kylmiä, mutta tulee vaikutelma, että lumen määrä vähenee.
Joensuussa huihtoladut ovat hyvässä kunnossa ja latuverkko on laaja koko Joensuun alueella.
Muuttunut lurniti lanne antaisi meille uuden mahdollisuuden ulkoiluun.
Keskustan valtuustoryhmä ehdottaa, että talveksi perustetaan luistelu- ja polkukelkkarata Joensuusta
Niittylahteen saakka. Kun rata tehdään sopivan matkan päästä rannasta, tällä alueella olevat purot
eivät aiheuttaisi haittaa tai vaaraa luisteluradalle. Jos jäällä on riittävästi lunta, voisi luisteluradan
viereen tehdä hiihtoladun. Saisimme loistavan mahdollisuuden j oensuulaisten ulkoi luun, jossa
olisivat retkiluistelu- ja potkukelkkaradat ja hiihtolatu. Tämä rata voisi alkaa esim. Koivuniemestä
ja sieltä Haapaniemen kautta päättyä Niittylahteen saakka. Radan pituus olisi noin 10 kilometriä.
Radan alussa voisi olla noin kilometrin lenkki, jolloin lapset voivat luistellaja iäkkäillä olisi
mahdollisuus potkukelkkailla.
Luisteluradan käyttökustannukset eivät liene suuret. Radan ylläpitäminen voisi olla kaupungin
omaa toimintaa tai sen voisi kilpailuttaa paikalliselle yrittäjälle. Jäätilanteesta riippuen toimintaaika olisi marraskuusta huhtikuun alkuun.
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Valtuutettu Kari Väkeväisen ynnä muiden valtuustoaloite retkiluistelu- ja potkukelkkaradasta
Pyhäselän jäälle
634/12.04.02/2017
KV 27.03.2017 § 23
Valtuutettu Kari Väkeväinen jätti 27.3.2017 kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle valtuustoaloitteen retkiluistelu- ja potkukelkkaradasta Pyhäselän
jäälle.
Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet myös valtuutetut Hannes Rossi,
Juha Mustonen, Tuula Parikka, Laura Jormanainen, Martti Surakka, Paula
Puhakka, Katja Asikainen, Antti Kainulainen ja Matti Väistö.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
HYVOSVJ § 13
Valtuustoaloitteessa esitetään luistelu- ja potkukelkkarataa Pyhäselän jäälle.
Esityksen mukaan reitti voisi kulkea Koivuniemestä aina Niittylahteen saakka.
Liikuntapalvelut on useana vuonna yrittänyt toteuttaa retkiluistelurataa Pyhäselän jäälle. Lisäksi retkiluisteluradan perustamista on kokeiltu
Lykynlammen jäälle. Kaupungin toimenpiteiden lisäksi retkiluisteluratoja on
perustettu yksityisten toimijoiden toimesta. Joensuun Latu on myös
osallistunut Lykynlammen radan ylläpitoon.
Retkiluisteluradan perustaminen ja ylläpito vaatii aivan toisenlaiset
toimenpiteet ja kaluston kuin jääladut. Luisteluradan perustaminen pitää
aloittaa mahdollisuuksien mukaan heti kun ensimmäinen jääkansi syntyy.
Tätä kantta vahvistetaan pumppaamalla jäälle vettä. Lisäksi kansi täytyy
pitää lumesta vapaana, jotta rata saadaan perustetuksi teräsjäälle. Tällaisella
jääkannella kulkeminen vaatii siihen erityisesti sopivan kaluston. Lisäksi rata
vaatii päivittäistä ylläpitoa ja ennen kaikkea osaamista milloin mitäkin
toimenpiteitä voidaan ja pitää tehdä. Kaupungilla ei tällaista kalustoa ole eikä
sitä ole löytynyt aiemmin myöskään paikallisilta urakoitsijoilta. Lisäksi radan
ylläpito sitoo yhden henkilön työpanoksen viikon jokaisena päivänä läpi radan
ylläpitoajan.
Pyhäselän jäänsärkijät on vapaaehtoistoimin ylläpitänyt retkiluistelurataa Pyhäselän jäällä lähtöpaikkana Koivuniemi. Jäänsärkijät on kehittänyt
yhteistyössä paikallisen urakoitsijan kanssa ylläpitoon soveltuvaa kalustoa.
Jäänsärkijät on kerännyt paikallisilta yrityksiltä tukea kulujen kattamiseksi.
Kerätyt varat eivät yksin riitä kuluihin ja näin ollen vapaaehtoistyön osuus on
edelleen merkittävä työpanos etenkin henkilöstöresurssin kohdalla.
Kaupunki tukee liikuntajohtajan viranhaltijapäätöksen 2172/12.04.00/2018

mukaisesti 5 000 eurolla retkiluistelurataa vuonna 2018. Kaupunki ei vastaa
radan ylläpidosta, vaan toimii samassa roolissa kuin muutkin Pyhäselän jäänsärkijöiden yhteistyökumppanit.
Pyhäselän jäänsärkijöiden kanssa on sovittu, että retkiluistelukauden 2018
päätyttyä käydään keskustelut toiminnan siirtämisestä kaupungin
ylläpitämäksi palveluksi.Oleellista on voida arvioida miten aiemmin
vapaaehtoisvoimin ylläpidetyn radan kustannus muuttuu ja voidaanko
vapaaehtoistyötä edelleen jatkaa joltakin osin.
Valmistelija: liikuntajohtaja Timo Heinonen
Liikuntajohtajan päätösehdotus:
Hyvinvointilautakunnan sivistys- ja vapaa-aikajaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää
antaa edellä olevan vastauksena Kari Väkeväisen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KH 19.03.2018 § 109
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena Kari Väkeväisen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 26.03.2018 § 41
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena Kari Väkeväisen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa neljä valtuutettua käytti puheenvuoron.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

