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Asia, jota päätös 

koskee 

Päätös maastoliikennelain 30 §:n mukaisesta hakemuksesta:  Jäärataharjoittelu 

moottoripyörällä 

 

Asianosaiset Ville Jauhiainen 

 

Viinikkalanselän lähialueen vakinaiset ja vapaa-ajan asukkaat 

 

Selostus asiasta Toiminnan kuvaus: 

 

Jäärataharjoittelu moottoripyörällä.  

 

Toiminnan sijainti: 

 

Kuuhankaveden jäällä Viinikkalanselän länsirannan tuntumassa  

 

Hakemuksen mukainen toiminta: 

 

Lupahakemuksessa toiminta-ajaksi esitetään 10.12.2020 – 11.4.2021.  

Mahdollinen toiminta-aika olisi tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin klo 12 - 15.   

 

Radalla ajetaan enintään 6 pyörällä kerrallaan.  

 

Pyörät tankataan rannalla huoltomaton päällä.  Imeytysturvetta on käytössä 

mahdollisten öljyvuotojen varalta.  Moottoripyörissä on säännösten mukaiset 

äänenvaimentajat.  Sallittuja toiminta-aikoja noudatetaan tarkasti. 

 

Alueen omistajan lupa: 

 

Toiminta sijoittuu Pänkälän jakokunnan alueelle.  Jäärataharjoitteluun on saatu 

vesialueen omistajan asioita hoitavan Kuuhankaveden kalanhoitoyhtymän 

kirjallinen lupa. 

 

Asianosaisten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien varaaminen: 

 

Viinikkalanselän lähialueen vakinaisten ja vapaa-ajan asuntojen omistajille (52 

kirjettä) on tiedotettu hakemuksesta kirjeitse.  Hakemuksesta on tiedotettu kunnan 

verkkosivuilla. 

 

Hakemuksen johdosta jätettiin 1 kirjallinen mielipide.  Muistutuksessa 

vastustettiin luvan myöntämistä.  Toiminnasta aiheutuva melu häiritsee 

muistuttajan työtä ja perhettä. 

 

Ville Jauhiainen kertoi vastineessaan, että harjoittelu on jo aika hyvin rajoitettu ja 

varsinkin viikolla (ti ja to) ajaminen on todella satunnaista.  Moottoripyörien äänet 

tullaan pitämään kurissa Moottoriliiton sääntöjä noudattaen. 

 

Perustelu Maastoliikennelaki 30 §: 

 

Päätöksen mukaisesti järjestettynä jäärataharjoittelusta ei ole odotettavissa 

kohtuutonta haittaa luonnolle, muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, 
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yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle.   

 

Hakemuksessa ilmoitetuilla ja sen johdosta annettujen määräysten mukaisilla 

toimilla vähennetään yleiselle tai yksityiselle edulle aiheutuvia haittoja.  Toiminta-

aikaa, toiminta-aluetta ja radalla samanaikaisesti ajavien moottoripyörien määrä 

on rajoitettu meluhaitan vähentämiseksi.  Pääsiäisen aikaan vapaa-ajan asunnoilla 

on todennäköisesti jo runsaasti käyttäjiä. 

 

Radalla samanaikaisesti ajavien pyörien määrän rajaaminen parantaa myös 

turvallisuutta. 

 

Päätös Jäärataharjoittelulle myönnetään maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa 

seuraavin lupamääräyksin: 

 

Sallitut harjoitusajat ovat tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin klo 12–15 10.12.2020 

– 11.4.2021.  Radalla saa harjoitella enintään kahtena päivänä viikossa.  Muina 

aikoina radan käyttö ei ole sallittu.  Radan käyttö ei ole sallittua juhlapäivinä 24.-

26.12.2020 eikä pääsiäisen aikaan 1.-5.4.2021. 

 

Radalla saa harjoitella enintään 5 moottoripyörällä kerrallaan.   Alueella 

käytettävien moottoripyörien tulee olla asianmukaisin äänenvaimentimimin 

varustettuja ja Suomen Moottoriurheiluliiton säännöstön mukaisia. 

 

Rata (pituus noin 1 km) tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle rantaa 

Porsasmäentien tuntumaan. 

 

Pyörät tulee tankata ja huoltaa maa-alueella. Polttonesteiden ja muiden nesteiden 

pääsy maastoon tulee estää käyttämällä esimerkiksi huoltomattoa tankkausten 

aikana.   

 

Rannassa tulee olla käytettävissä imeytysturvetta, tiivis astia ja lapio mahdollisten 

öljy- ym. vuotojen varalta.  Alue tulee siistiä tarpeen mukaan ja harjoittelukauden 

päättyessä. 

 

Allekirjoitus  

  

Sirpa Peitsenheimo-Aarnio 

Ympäristönsuojelusihteeri 

Oikaisuvaatimus-

ohjeet 
[ ] Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta 

Kiellon peruste 

 
[x ] Oikaisuvaatimusohjeet kääntöpuolella 

 
Liitteet  

[ ] Valitusosoitus - Hallintovalitus (lomake nro 

3043) 

[ ] Muutosvaatimusosoitus (lomake nro 3045) 

 



OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 
 

 
Oikaisu- 

vaatimusoikeus 

 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 

päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 
 

 
  

 
 
Oikaisu- 

vaatimus- 

viranomainen 

 

 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 
Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 

Hankasalmi 

 
 
Oikaisu- 

vaatimus- 

aika ja sen 

asettaminen 

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  Asianosaisen katsotaan saaneen 

päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen 

osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  
 

 
  

 

 
 
Pöytäkirjan 

nähtäväksi 

asettaminen 

 

Päätös on nähtävillä kunnan verkkosivuilla www.hankasalmi.fi 20.11.-

28.12.2020. 
 
Tiedoksianto 

asianosaiselle 

 
[x ] Lähetetty tiedoksi kirjeellä  

Asianosainen: Ville Jauhiainen, Viinikkalanselän lähialueen vakinaiset ja loma-asukkaat 

Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja 20.11.2020, SPA 

 
 
  

[ ] Luovutettu asianosaiselle 

Asianosainen:  

Vastaanottajan allekirjoitus 

Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus 
 
  

[ ] Muulla tavoin, miten 
 

 
  

 
 
Oikaisu- 

vaatimuksen 

sisältö ja sen 

toimittaminen 

 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja sen on tekijän allekirjoitettava. 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.  

 

http://www.hankasalmi.fi/

