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D/606/11.01.03/2020

MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN LUPAHAKEMUS MOTO-
CROSSRADALLE, LAKEAKANGAS,PIEKSÄMÄKI

Hakemus koskee ajoharjoitusten ja kilpailujen järjestämistä maastossa mo-
tocross –pyörillä. Hakijana on Virtasalmen ja Haukivuoren motoristit.

Toiminnalla on Keski-Savon ympäristölautakunnan 3.11.2016 § 73 myön-
tämä maastoliikennelain mukainen lupa vuosille 2016-2021, päättyen 
17.5.2021 (Dnro PI:11/2016).

Hakemuksen mukaan toiminta säilyy samanlaisena kuin edellisen luvan ai-
kana.

Rata sijaitsee Savon Kuljetus Oy:n omistamalla Lakeakankaan soranotto-
alueella tilalla Lakeaharju 593-413-16-36, Mikkelintien (kantatie 72) ja La-
keakankaantien kulmauksessa Lakeakankaantien pohjois- ja Mikkelintien 
itäpuolella. Maanomistaja ja maa-ainesluvan haltija on antanut kirjallisen 
hyväksynnän maa-ainesalueen käytöstä motocrossratakäyttöön.

Ajoaika on hakemuksen mukaan esitetty olevan maanantaista torstaihin klo 
15 – 20 ja sunnuntaisin klo 12 – 20.
Radan pituus on noin 1,5 kilometriä ja se sijaitsee soranottoalueen laita-
alueilla. Radan parkkialueen läheisyydessä on pieni juniorirata. Radalla aje-
taan säännösten mukaisilla motocross –pyörillä ja käyttäjien määrä on 15 – 
20 ajajaa. Kerrallaan radalla on maksimissaan 10 ajajaa. 

Kilpailuja järjestetään enintään kerran vuodessa.

Hakemuksen vireilläolosta kuulutettiin 8.1. – 16.2.2021 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 ole pyydetty lausuntoja.

Hakemuksesta jätettiin 2 kpl muistutuksia.
 

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

Päätösehdotuksessa on huomioitu muistutukset soveltuvilta osin. Lupapää-
tösehdotus on esityslistan liitteenä. 

35 §
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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 Pieksämäen La-
keakankaan motocrossrata- toiminnalle Virtasalmen ja Haukivuoren moto-
risteille. Lupa on voimassa määräajan.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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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
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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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