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D/61/11.01.03/2021

MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN LUPAHAKEMUS JÄÄRA-
DALLE,KUKKAROLAHTI, PIEKSÄMÄKI

Hakemus koskee ajoharjoitusten ja kilpailujen järjestämistä maastossa kil-
pa-ajoneuvoilla ja tieliikennekelpoisilla autoilla Pieksäjärven Kukkarolah-
den jäällä vuosina 2021-2025. 

Hakijalla on Rusalan osakaskunnan kirjallinen suostumus alueen käytöstä. 

Hakemuksen mukaan toiminta on samanlaista kuin vanhan luvan aikana. 
Toiminnalla on ollut Keski-Savon ympäristölautakunnan 15.3.2016 § 16 
(Dnro PI:2/2016) myöntämä maastoliikennelain mukainen lupa vuosille 
2016-2020.

Jäärata sijaitsee samassa paikassa kuin aiempana vuosina 2016-2020. 
Ajoaika on torstaisin ja perjantaisin klo 12 – 19 ja lauantaisin klo 10 – 16 
(1.1.– 15.4). Jääradalla kerrallaan olevien ajoneuvojen lukumäärä on 1- 8. 
Rata suljetaan ulkopuolisilta lukittavalla puomilla. Kilpa-autoilla on 
sääntöjen mukaiset äänenvaimentimet ja kilpailujen aikana autoille 
suoritetaan melumittausta. 

Kilpailuja järjestetään vuosittain enintään kahdet.

Hakemuksen vireilläolosta kuulutettiin 26.1. – 3.3.2021 Keski-Savon ym-
päristötoimen ja Pieksämäen kaupungin internetsivuilla. Asiakirjat olivat 
kuulutusaikana nähtävillä internet-sivuilla 
www.keskisavonymparistotoimi.fi / Hallinto / Vireillä olevat asiat ja sovi-
tusti Keski-Savon ympäristötoimen Pieksämäen toimipisteellä, osoitteessa 
Tapparakatu 1-3, 76101 Pieksämäki.

Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja eikä hakemuksesta jätetty muistutuk-
sia.

Hakemusasiakirjat ja muut toimintaa koskevat paperit ovat nähtävillä ko-
kouksessa.

Lupapäätösehdotus on esityslistan liitteenä. 

Valmistelija ja lisätietoja: ympäristösihteeri Maija Nykänen, p. 044 386 
6729, maija.nykanen@leppavirta.fi

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta päättää myöntää liitteenä olevan päätös-
ehdotuksen mukaisen maastoliikennelain mukaisen luvan Pieksäjärven 
Kukkarolahden jääradalle Pieksämäen Urheiluautoilijat Ry:lle. Lupa on 
voimassa määräajan.
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Leppävirran kunta PÄÄTÖS 1(5)
Keski-Savon ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä
PL 4 25.3.2021 ( § 34 )
79101 Leppävirta                                                       

ASIA MAASTOLIIKENNELAIN 30 §:N MUKAINEN HAKEMUS, 
KUKKAROLAHDEN JÄÄRATA, PIEKSÄMÄKI

Hakija Pieksämäen Urheiluautoilijat Ry,
/Rauno Malinen
Savontie 1, 3 krs.
76100 Pieksämäki

Asian vireille tulo Hakemus on saapunut Keski-Savon ympäristötoimelle 15.1.2021, Dnro 
D/61/11.01.03/2021, jolloin asia on tullut vireille. 

Maastoliikennelain 30 §:n mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla 
tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään 
järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. 

Luvan myöntämisen edellytyksinä ovat, että tapahtuma tai harjoitus täyttää 
riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta 
haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, 
yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle, sekä että toiminnan 
järjestämiseen on saatu alueen omistajan tai haltijan kirjallinen lupa.

Hakemuksen mukainen
toiminta Hakemus koskee ajoharjoitusten ja kilpailujen järjestämistä maastossa 

kilpa-ajoneuvoilla ja tieliikennekelpoisilla autoilla Pieksäjärven 
Kukkarolahden jäällä vuosina 2021-2025. Hakijalla on Rusalan 
osakaskunnan kirjallinen suostumus alueen käytöstä. 

Jäärata sijaitsee samassa paikassa kuin aiempana vuosina 2016-2020. 
Ajoaika on torstaisin ja perjantaisin klo 12 – 19 ja lauantaisin klo 10 – 16 
(1.1.– 15.4). Jääradalla kerrallaan olevien ajoneuvojen lukumäärä on 1- 8. 
Rata suljetaan ulkopuolisilta lukittavalla puomilla. Kilpa-autoilla on 
sääntöjen mukaiset äänenvaimentimet ja kilpailujen aikana autoille 
suoritetaan melumittausta. 

Kilpailuja järjestetään vuosittain enintään kahdet.

Toiminnalla on ollut Keski-Savon ympäristölautakunnan 15.3.2016 § 16 
(Dnro PI:2/2016) myöntämä maastoliikennelain mukainen lupa vuosille 
2016-2020.

Lausunnot ja asianosais-
ten kuuleminen Hakemuksesta kuulutettiin 26.1. – 3.3.2021. Kuulutus oli nähtävillä Keski-

Savon ympärstötoimen ja Pieksämäen kaupungin verkkosivuilla 30 päivän 
ajan. Hakemusasiakirjat olivat nähtävillä Keski-Savon ympäristötoimen 
verkkosivuilla kuulutusajan ja sovitusti nähtävillä Keski-Savon 
ympäristötoimen Pieksämäen toimipisteellä.

LIITE: Keski-Savon ympäristölautakunta 25.03.2021 / 34 §



Leppävirran kunta PÄÄTÖS 2(5)
Keski-Savon ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä
PL 4 25.3.2021 ( § 34 )
79101 Leppävirta                                                       

Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja.

Lähikiinteistöjen omistajia sekä mahdollisesti häiriintyviä kohteita on 
kuultu lupaviranomaisen toimesta.

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Keski-Savon ympäristölautakunta päättää myöntää Pieksämäen 
Urheiluautoilijat Ry:lle maastoliikennelain 30§:n mukaisen luvan autoilla 
tapahtuviin hakemuksen mukaisiin harjoituksiin ja vuosittain enintään 
yhden viikonlopun kestävien kilpailujen järjestämiseen Pieksäjärven 
Kukkarolahdelle vuosille 2021-2025 (päättyen 15.4.2025).

Mikäli radan sijoitus- ja käyttölupa loppuu aiemmin, myös radan 
maastoliikennelain mukainen lupa päättyy samanaikaisesti. 

Toiminnassa tulee noudattaa alueen haltijan asettamien ehtojen lisäksi 
seuraavia ehtoja:

1. Jäärata tulee merkitä siten, ettei sen käytöstä aiheudu vaaraa muille jäällä 
liikkujille.

2. Rataa voidaan käyttää vuosittain 1.1.- 15.4. torstaisin ja perjantaisin klo 
12.00 - 19.00 ja lauantaisin klo 10.00 - 16.00. 

Radalla saa olla kerrallaan korkeintaan viisi autoa harjoitteluaikaan ja 
kilpailuissa kerrallaan korkeintaan kahdeksan autoa. 

Vuosittain voidaan järjestää yhdet kilpailut yhden viikonlopun aikana 
lauantaina klo 10.00 – 16.00 ja sunnuntaina klo 11.00 – 16.00.

3. Tarpeetonta tyhjä- ym. käyntiä harjoitusaikana on vältettävä.

4. Ajoradalle johtavan portin yhteydessä tulee olla kyltti, johon merkittävä 
harjoitteluradan sallitut ajoajat ja vastuuhenkilön yhteystiedot.

5. Harjoittelusta ja kilpailusta aiheutuvaa melua suhteessa lähimpiin asuin- 
tai lomakiinteistöihin on vaimennettava mahdollisuuksien mukaan esim. 
lumivallien sijoittelun avulla. Ympäristönsuojeluviranomainen voi 
tarvittaessa edellyttää melutasojen mittaamista.

6. Harjoittelussa / kilpailuissa käytettäviä autoja sekä radan 
kunnossapidossa käytettäviä moottoriajoneuvoja ei saa säilyttää jäällä 
harjoitteluaikojen ulkopuolisena aikana.

LIITE: Keski-Savon ympäristölautakunta 25.03.2021 / 34 §



Leppävirran kunta PÄÄTÖS 3(5)
Keski-Savon ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä
PL 4 25.3.2021 ( § 34 )
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7. Radan jätehuolto on järjestettävä siten, etti roskaantumista tai muuta 
ympäristön pilaantumista pääte tapahtumaan ja noudattaen kulloinkin 
voimassaolevia Pieksämäen kaupungin jätehuoltomääräyksiä.

8. Mahdollisista häiriötilanteista (vuodoista ja vahingoista) on välittömästi 
ilmoitettava Etelä-Savon pelastusviranomaiselle ja lupaa valvovalle 
viranomaiselle. Vahingon tai onnettomuuden seurauksea ympäristöön 
päässyt öljy tai muut haitalliset, ympäristöä kuormittavat aineet on 
välittömästi kerättävä talteen ja toimitettava asianmukaisesti käsiteltäväksi 
vaarallisten jätteiden vastaanottopisteeseen. Harjoitusten ja kilpailujen 
aikana tulee olla saatavilla riittävästi imeytysainetta.

9. Hakija vastaa radan vaatimista turvallisuusjärjestelyistä harjoitusten ja 
kilpailujen aikana. Radan toiminnasta vastaavan henkilön yhteystiedot on 
ilmoitettava kauden alussa lupaa valvovalle viranomaiselle ja poliisille.

10. Mikäli tämän päätöksen mukaisia ehtoja ei noudateta tai mikäli ilmenee 
sellaisia jääradan käyttöön liittyviä ennalta arvaamattomia seikkoja, joita ei 
ole voitu ottaa huomioon asiaa valmisteltaessa, voidaan lupaehtoja muuttaa 
tai peruuttaa myönnetty lupa välittömästi.

Päätöksen perustelut

Hakemuksen mukainen toiminta täyttää riittävät turvallisuuden 
vaatimukset. Annetut ehdot huomioiden päätöksen mukaisesta toiminnasta 
ei ennalta arvioiden aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle 
ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle 
edulle. 

Toiminnalle on saatu alueen haltijan kirjallinen lupa.

Rata on ollut aiemmin samalla alueella, eikä toiminnasta ole havaittu 
aiheutuvan haittaa ympäristölle tai muutoinkaan alueelle.

Toiminta-aikojen rajoituksilla ja edellytetyillä meluntorjuntatoimilla 
ehkäistää kohtuuttoman rasituksen syntymistä lähellä olevalle vakituiselle 
ja loma-asutukselle. Rata sijaitsee taajaman ulkopuolella. Tarvittaessa 
melutasoja voidaan määrätä selvitettäväksi mittauksin.

Jätehuoltoa koskeva yleinen määräys on annettu, jotta voidaan varmistua 
jätehuollon asianmukaisesta toteutumisesta sekä siten estää jätteiden 
kulkeutumista tai leviämistä ympäristöön.

Jäälle valuvat öljyt ym. nesteet aiheuttavat vesistön pilaantumisen vaaaraa 
ja ne on välittömästi kerättävä ympäristövahinkojen välttämiseksi. 

Toiminnan vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan tiedon kulku lupaa 
valvovalle viranomaiselle myös poikkeuksellisissa tilanteissa.

LIITE: Keski-Savon ympäristölautakunta 25.03.2021 / 34 §
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SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Maastoliikennelaki 30, 31 §
Jätelaki (646/2011) 72 §, 74 §
Hallintolaki 49 a-d §

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös
Hakija

Jäljennös päätöksestä
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pieksämäen kaupunki

Ilmoitus päätöksestä
Niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
Keski-Savon ympäristölautakunnalle. Oikaisuvaatimusohje on liitteenä. 

Maija Nykänen
ympäristösihteeri

LIITE: Keski-Savon ympäristölautakunta 25.03.2021 / 34 §
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Liite: Oikaisuvaatimusohje

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, velvol-
lisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 
Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos laissa niin säädetään tai jos muutoksenha-
kuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Leppävirran kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä 
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päi-
vän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katso-
taan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, 
jollei muuta näytetä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauan-
tai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on:

Keski-Savon ympäristölautakunta 
PL 4, Savonkatu 39
79101 Leppävirta
sähköposti kunta@leppavirta.fi 
avoinna arkisin klo 8 – 15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on allekirjoitettava. Myös sähköinen asia-
kirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta, 
- se, millaista oikaisua vaaditaan,
- millä perustein oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhe-
linnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteys-
tietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

LIITE: Keski-Savon ympäristölautakunta 25.03.2021 / 34 §
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tämän kokouksen päätökset § 27 – 31, 38, 39 
koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei 
saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätöksiin § 32 – 35, 37 
oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

Tämän kokouksen päätökseen § 36
ja/tai asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea valittamalla muutosta 
Vaasan hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla. Määrä-
aika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Asian-
osaisille asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä (sähköisen) vies-
tin lähettämisestä tai seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Yleistiedoksi-
saannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajan-
kohdasta.

Valitusoikeus
Valitusoikeus on asianosaisella sekä rekisteröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, jon-
ka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympä-
ristöön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat 
ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jon-
ka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY-keskuksel-
la sekä vaikutusalueen kunnan ympäristösuojeluviranomaisella ja muulla asiassa 
yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
1. Mitä päätöstä valitus koskee
2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi
3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan
4. Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 
valittajaan
5. Valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). 
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on 
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on 
valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle.

Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa yhdyshenkilöksi. 

Valituksen liitteet

Keski-Savon ympäristölautakunta
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1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen
2. Tieto siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, esimerkiksi kopio saan-
titodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu pää-
töksen tehneelle viranomaiselle
4. Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, ellei hän ole asianajaja, julkinen 
oikeusavustaja, luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitet-
tu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai toiminut asiamiehenä asian aikaisem-
massa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai tuomioistuimessa.

Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus hallin-
to-oikeuteen on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle 
henkilökohtaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa 
myös postitse, sähköpostitse, telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon tai sähköi-
sen asiointipalvelun kautta. Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa 
valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite. Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin. 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu 
Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä peritään oikeudenkäyntimaksu, joka on 260 
euroa. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen pää-
töksen valittajan eduksi.
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