
LAUKAAN KUNTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 
Tekniset palvelut 
Ympäristönsuojelusihteeri (SP-A) 18.11.2021 9 § 
 
691/11.01.03/2021 
         
   
 
Päätös maastoliikennelain 30 §:n mukaisesta hakemuksesta:  Jäärataharjoittelu 
moottoripyörällä 
 
 
ASIA Päätös maastoliikennelain 30 §:n mukaiseen hakemukseen, joka koskee 

jäärataharjoittelua moottoripyörällä Kuuhankaveden jäällä 
 
LUVAN HAKIJA 

nimi : Ville Jauhiainen 
Osoite:              
                          
Puhelin:             
 

TOIMINNAN SIJAINTI 
 

Hankasalmi, Kuuhankaveden Viinikkalanselällä länsirannan tuntumassa 
 

HAKEMUKSEN VIREILLETULO 
 

Lupahakemus on tullut vireille Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisessa 13.9.2021. 

 
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
 

Maastoliikennalaki 30 §  
 
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
 
 Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen viran-

omainen.  Lupa- ja valvontalautakunta on päätöksellään 25.8.2021 
siirtänyt toimivallan asiassa alaiselleen viranhaltijalle. 

 
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT  

 
Toiminta sijoittuu Pänkälän jakokunnan alueelle.  Jäärataharjoitteluun on 
saatu vesialueen omistajan asioita hoitavan Kuuhankaveden 
kalanhoitoyhtymän kirjallinen lupa. 

 
HARJOITETTAVA TOIMINTA  
 
 Lupahakemuksessa toiminta-ajaksi esitetään 10.12.2021 – 11.4.2022.  

Mahdollisia ajopäiviä olisivat tiistai, torstai ja lauantai klo 12 - 15. Hakijan 
mukaan viime talvena ajokerrat jäivät noin 6 päivään heikon jään ja suuren 
lumitilanteen vuoksi. 

 
 Radalla ajettaisiin 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. 
 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 

Asianosaisten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien varaaminen 
 

Hakemuksesta on tiedotettu kunnan verkkosivuilla.  Lisäksi 
Viinikkalanselän lähialueen vakinaisten ja vapaa-ajan asuntojen omistajille 
(54 kirjettä) on tiedotettu hakemuksesta kirjeitse.   
 

Jätetyt muistutukset ja mielipiteet 
 

X:ää on useamman kerran lähestytty  kyläläisten toimesta, jotta kyseinen 
harjoittelu lopetettaisiin. Hänen mukaansa osa asukkaista kokee 
harjoittelun melusta aiheutuvaa kohtuutonta haittaa. Harjoittelu ajoittuu 
koko valoisaan aikaan ja talviolosuhteissa melu kantautuu ajoittain 
hyvinkin kauas. Tietyissä olosuhteissa melu häiritsee jopa  
Kuuhankaveden kirkonkylän puolella aina Hankamäen kylään asti. 
Venekosken kylällä melu kuuluu taajaman asutukseen saakka erittäin 
kovana. X kävi sitä havainnoimassa paikan päällä taajaman rajalla. Ääni 
oli niin kova vielä taajaman puolella, että vierestä ajavan auton ääni peittyi 
moottoripyörien jylinään, puheääni peittyi täysin (puheäänen voimakkuus 
on noin 60 dB).  
Kolmena päivänä viikossa koko valoisan ajan kestävä häiriö on kohtuuton. 
Viikonloppuisin ihmisillä on maaseudulla oltava mahdollisuus nauttia 
rauhasta ja hiljaisuudesta. Moottoripyöräradan ääni on todella 
stressaavaa. Edelleen, on kohtuutonta, että muutaman ihmisen huvi 
aiheuttaa hyvin monille asukkaille ja lomalaisille voimakasta stressiä ja 
häiriötä. X esittää, että harjoitteluun järven jäällä ei anneta enää lupaa. 
Moottoriurheilun harjoituspaikat on syytä olla paikoilla, joissa meluntorjunta 
on tehty asianmukaisesti.  
 
Y esittää jäärataharjoittelun kieltämistä kokonaan.  Hän kertoo joutuvansa 
siivoamaan Jauhiaisen jäälle jättämät puut. Keräämättä jääneet puut 
repivät jalat auki, kun menee uimaan.  Öljyä on joka kevät rannassa.  Koko 
järven alueelle aiheutuu meluhaittaa.  Kalastus on mahdotonta.  Y vaatii 
korvauksia.   
 

 Hakijan vastine 
 

X:n muistutuksen osalta hakija vakuuttaa, että taajamassa mitattuna 
pyörien ääni jää alle muun liikenteen melun helposti. Toki ääni kantaantuu 
mutta desibelejä siinä ei ole paljoa. (Esimerkki Lievestuoreen motocross 
radan vieressä asuva oli mittauttanut äänet koska hän väitti olevan niiden 
liian korkeat yli 80 mutta desibeli mittari ei hänen pihassaan ei noussut yli 
40 db missään vaiheessa.)   Viimeisinä talvina on saanut ajaa vain 
kahtena päivänä eikä kolmena niin kuin X väittää.  Hakija kertoo 
odottavansa itsekin innolla koska saataisiin sähköllä toimivia motocross 
pyöriä.  
 
Y:n muistutuksen osalta hakija myöntää, että viime talvena kohvajään alle 
jäi muutama havun oksa, joita ei saatu pois.  Muilta osin hän viittaa 
vanhoihin, jo edllisen sukupolven aikaisiin tapahtumiin. 
 
 
 
 
 



YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN RATKAISU 
 

Jäärataharjoittelulle myönnetään maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa 
seuraavin lupamääräyksin: 
 
1. Sallitut harjoitusajat ovat tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin klo 12–15 
10.12.2021 – 11.4.2022.  Radalla saa harjoitella enintään kahtena päivänä 
viikossa.  Muina aikoina radan käyttö ei ole sallittu.  Radan käyttö ei ole 
sallittua juhlapäivinä 24.-26.12.2021, 1.1.2022 tai 6.1.2022. 
 
2. Radalla saa harjoitella enintään 5 moottoripyörällä kerrallaan.   Alueella 
käytettävien moottoripyörien tulee olla asianmukaisin äänenvaimentimimin 
varustettuja ja Suomen Moottoriurheiluliiton säännöstön mukaisia. 
 
3. Radan pituus saa olla enintään 1 km, ja rata tulee sijoittaa 
mahdollisimman lähelle rantaa Porsasmäentien tuntumaan. 
 
4. 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.  Toiminta-alue tulee siistiä tarpeen 
mukaan ja harjoittelukauden päättyessä. 
 
5. Hakijan tulee pitää kirjaa jäärataharjoittelusta.  Kirjanpitoon tulee 
sisältyä harjoittelupäivät ja -kellonajat sekä ajajien lukumäärä jokaiselta 
harjoittelukerralta.  Kopio kirjanpidosta tulee toimittaa Hankasalmen 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle huhtikuun 2022 loppuun 
mennessä. 
 

RATKAISUN PERUSTELUT 
 

Päätöksen mukaisesti järjestettynä jäärataharjoittelusta ei ole 
odotettavissa kohtuutonta haittaa luonnolle, muulle ympäristölle, 
kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle 
edulle.  Hakemuksessa ilmoitetuilla ja sen johdosta annettujen määräysten 
mukaisilla toimenpiteillä vähennetään yleiselle tai yksityiselle edulle 
aiheutuvia haittoja.   
 
Toiminta-aikaa, radalla samanaikaisesti ajavien moottoripyörien määrää ja 
toiminta-aluetta on rajoitettu ympäröivälle asutukselle ja Kuuhankaveden 
alueen muulle virkistyskäytölle aiheutuvan meluhaitan vähentämiseksi 
(lupamääräykset 1-3).  Radalla samanaikaisesti ajavien pyörien määrän 
rajaaminen parantaa myös turvallisuutta. 
 
Lupamääräys 4 on annettu roskaantumisen ja poltto- ja voiteluaineiden 
ympäristöön pääsyn ehkäisemiseksi. 
 
Kirjanpito toiminnasta (lupamääräys 5) on tarpeen, koska hakijalla ja 
muistutuksen jättäneillä näyttää olevan poikkeavat käsitykset harjoitetun 
toiminnan laajuudesta.  Kuuhankavedellä ajetaan talvisin yleisesti mm. 
moottorikelkoilla, joten kirjanpito on tarpeen eri toiminnoista aiheutuvan 
meluhaitan arvioimiseksi.  
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ei päätä korvaushakemuksista. 
 
 

 



SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 
 

Maastoliikennelaki 30 ja 31 §:t 
Lupa- ja valvontalautakunnan päätös toimivallan siirrosta 25.8.2021, 67 § 
Laukaan ja Hankasalmen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa, 
LupaValv  24.2.2021, 23 § 

 
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 
 

Luvan käsittelymaksu on 1240 €. 
 

MUUTOKSENHAKU 
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua Laukaa kunnan lupa- ja 
valvontalautakunnalta.  Oikaisuvaatimusohje on päätöksen liitteenä.  
 

ALLEKIRJOITUS 
 
Sirpa Peitsenheimo-Aarnio 
Ympäristönsuojelusihteeri (SP-A)   

 
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

  
Päätös Ville Jauhiainen 
 
Jäljennös päätöksestä  

Keski-Suomen ELY-keskus (sähköpostitse kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi) 
Muistutuksen jätteneet 
Lupa- ja valvontalautakunta (julkaisu sähköisenä luottamushenkilöiden 
verkkopalveluun) 
 

Yleistiedoksianto  
Hankasalmen kunnan verkkosivut 
 

Lisätietoja päätöksestä 
  Ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, 050 573 1168 
 
 
Liitteet Oikaisuvaatimusohje 



 
  OIKAISUVAATIMUSOHJE / Hallintolain mukainen 
 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla tuomioistuimeen.  
 
Oikaisuvaatimusoikeus 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 

 
Oikaisuvaatimusviranomainen 
Viranomainen, jolle kirjallinen oikaisuvaatimus tehdään 
  
 LAUKAAN KUNNAN LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA 
 Käyntiosoite  Laukaantie 14, Laukaa 
 Postiosoite  PL 6, 41341 Laukaa 
 Puhelin   014 267 5000 
 Sähköposti  kirjaus@laukaa.fi 
 Kirjaamon aukioloaika ma-pe 9.00 – 13.00 
                                
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä 
päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kir-
jeen lähettämisestä tai verkossa julkaisemisen ajankohdasta tai sinä päivänä, jona päätös on luovutettu 
asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 
Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon 
saantitodistuksen osoittamana aikana. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.  

 
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 

 päätös, johon haetaan oikaisua 

 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

 millä perusteella oikaisua vaaditaan 
 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos 
oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan 
myös sähköpostiosoite. 
 
 
Päätös on lähetetty asianosaiselle 
[ x  ] postitse tavallisena kirjeenä  22 .11. 2021 
[ x  ] lisäksi sähköpostilla hakijalle 22.11.2021 
 
Päätös on julkaistu Hankasalmen kunnan verkkosivuilla 22.11.2021.  

mailto:kirjaus@laukaa.fi

