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Maastoliikennelain 30 §:n mukainen päätös, Toivakan Autourheilukerho ry:n jäärata 
Leppävedellä   
  
Luvan hakija Toivakan Autourheilukerho ry 
 
Yhteyshenkilö Mika Mäkelä 
 p. 045 154 9247 
 mika.k.makela@gmail.com 
 
Selostus asiasta Toivakan Autourheilukerho Ry hakee maastoliikennelain 30 §:n 

mukaista lupaa jääradan perustamiseen Leppävedelle 
talviaikana. 

 
 Toiminnan sijainti ja hakijan kuvaus toiminnasta 
 

 
 
 Maastoliikennelain mukaista lupaa haetaan ajoharjoitteluun 

jääradalla. Alueella ei järjestetä kilpailutoimintaa. Lupaa haetaan 
alkaen talvesta 2022/2023 ja päättyen 30.3.2024. Alueella 
ajaminen on sallittu klo 12.00 - 18.00. 

 
 Jäärata sijoittuu kiinteistölle 850-876-4-1. Vesialueen haltija on 

Toivakan osakaskunta. 
 
 Jääradan suunniteltu paikka olisi Uudispellontie 82 41660 

Toivakka. (Toivakan Venesatama).  
 Toiminnan tarkoituksena on saada kadulla häiriötä aiheuttavat 

luistattelijat sinne, missä ei vaaranneta muuta liikennettä. 
 Samoin talviautoilun opetteluun on kaikilla hyvä harjoittelupaikka. 
 Jäärata sopii varsinkin niille nuorille kuljettajille, jotka saavat 

ajokortin seuraavana kesänä. 
 Liukkaan kelin ajoharjoittelua on voinut jo suorittaa vanhemman 

läsnaollessa. Ettei tulisi yllätyksiä sitten kun ajokortti on jo 
hallussa. 
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 Lisänä voidaan sanoa, että tämän kaltaisia hankkeita Suomessa 
ei oikeastaan ole näkynyt ja saataisiin kunnalle julkisuutta kun 
tehdään jotain uutta. 

 
  Hakemuksesta tiedottaminen ja mahdolliset lausunnot 
 
 Hakija on toimittanut hakemuksensa liitteenä vesialueen haltijan 

suostumuksen, mikä on voimassa 30.3.2024 saakka. 
 
 Lupahakemus on kuulutettu Toivakan kunnan ilmoitustaululla ja 

yleisessä tietoverkossa ajalla 26.10. – 9.11.2022.  
 Kunnan toimesta on lähetetty 21.10.2022 tieto kuulutuksesta 

mahdollisen vaikutusalueen kiinteistönomistajille Leppäveden 
ranta-alueilla. 

 Paikallisuutiset -lehdessä on julkaistu 26.10.2022 kuulutus 
hakemuksen vireilletulosta.  

 
 Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja. Toivakan kunnan 

ympäristöviranomainen varasi niille, joiden oikeutta tai etua asia 
saattaa koskea (asianosainen) tilaisuuden tehdä muistutuksia 
tämän lupa-asian johdosta. Hakemusalueelle ei tehty 
tarkastuskäyntiä. 

 
 Muistutukset 
 
 Muistutuksia jätettiin kaksi (2) kappaletta. 
 
 Muistutus 1.: 
 Muistuttaja esittää muistutuksessaan, että kyseessä oleva jäärata 

aiheuttaa päivittäin monituntisesti koko talvikauden jatkuvan 
melulähteen Leppävedelle. Muistutuksessa esitetään huoli 
vakituisesti asuvien ja vapaa-ajan viettäjien mukavuudesta ja 
viihtyisyydestä Leppäveden rannalla. 

 Muistutuksessa kysytään kuka on vastuussa toiminnasta tai kuka 
vastaa mahdollisten vahinkojen aiheuttamista kustannuksista. 
Lisäksi on kiinnitetty huomiota, että hakemuksessa esitetään 
ainoastaan yksi puhelinnumero radan käytön valvonnasta ja 
epäillään, että onko yhden nimetyn henkilön resurssi valvontaan 
riittävä. 

 Muistuttaja on huolissaan vesistölle aiheutuvasta kuormituksesta 
sekä siitä, että hakemuksessa ei ole mainintaa radan 
turvaetäisyyksistä asutukseen desibelirajoituksista tai 
melutasojen seurannasta eikä meluvallien rakentamisesta radan 
ympärille. Ennen mahdollisen lupapäätöksen antamista, tulisi 
muistuttajan mukaan laatia ympäristövaikutusten arvio ja 
toimintasuunnitelma ohjeineen ja vastuuhenkilöineen. 

 Muistutuksessa otetaan myös kantaa Toivakan kunnan 
ilmastosuunnitelmaan, jota muistuttaja ei ole löytänyt mistään.  

 Muistuttaja odottaa kunnan osoittavan kyseessä olevalle 
toiminnalle sellaise paikan, missä sen haitat ympäristölle ja aivan 
erityisesti järvelle eivät olisi liian suuret eivätkä sellaiset, että ne 
karkottava ranta-asujia sekä eläimiä että ihmisiä pois 
Leppäveden ääreltä. 
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Toiminnanharjoittavan vastine muistutukseen: 
- Liukkaan kelin ajoharjoittelu ei vaaranna edellä mainittuja 

asioita. Monia asioita voi ainoastaan luonnossa harrastaa. Ei 
ole olemassa muita puitteita, tai paikkoja. 

- Melusaaste ei ole tavanomaista tieliikennettä voimakkaampaa. 
Hyvänä apuna aurapenkat ja lumi eristävät äänen 
kantautumista. Äänen heijastumista ei voi arvioida ennenkuin 
toimintaa on päästy toteuttamaan ja seuraamaan 
käytännössä. Veneliikenteeseen ei oteta kantaa. 

- Toiminnan tavoitteena ei ole vähentää kenenkään rauhaa tai 
viihtyisyyttä. Moni viihtyy jäällä liikkuessaan ajoneuvoilla tai 
ilman. 

- Talviaikainen haitta ei ole jatkuvaa. Alueen omistajan 
myöntämä lupa on olemassa kaksi talvea eteenpäin. 
Kaikenlainen uusi toiminta , mikä tahansa on oltava 
lähtökohtaisesti hyväksyttävää ja yrittämisen arvoista kunhan 
se on laillista. 

- Ympäristönsuojeluohje on laadittu riittävällä riskien 
tutkimuksella. Mitään yleistä järjestystä ja turvallisuutta 
vaarantavaa tekijää toiminnassa ei ole. Ajoneuvoilta 
edellytetään normaalia tieliikennekelpoisuutta eli 
liikennevakuutusta,rekisteröintiä ja katsastuksen 
voimassaoloa. Ajoneuvon omistaja ja/tai kuljettaja vastaa 
radan sääntöjen noudattamisesta ja onnettomuustilanteen 
jälkipuinnin joko vakuutusyhtiö tai omistaja. 

- Yksi puhelinnumero on riittävä. Toimintaohjeet on laadittu 
riittävällä tarkkuudella lyhyesti ja selkeästi. 

- Toiminnalle ei pystytä palkkaamaan jokapäiväistä valvojaa sen 
luonteen vuoksi. Tarkoitus ei tosiaan ole sallia rataohjeiden 
noudattamatta jättämistä. Jos todetaan ettei ohjeita kukaan 
noudata laitetaan paikka kiinni. Puomeilla sulkemista ei 
toteuteta, ettei jouduta ongelmiin jos joku niihin pimeällä 
törmää. 

- Uhkaa tai pelkoa ei ole syytä tuntea tässä vaiheessa. 
Rehevöitymistä tapahtuu normaalilla tahdilla, on jäällä 
ajaminen mahdollista tai ei. Leppäveden mataluus, suuri 
valuma-alue,kesäinen veden lämpötila ja ylisuuri 
kalakanta(särkikalat) typpikuormittaa vesistöä moninverroin 
enemmän. Sinilevä ei ole ollut ongelmana Toivakassa. ELY-
keskuksen sivulta löytyy tarkemmin. 

- Turvaetäisyyksiä ei tarvita kun toiminta on niin kaukana 
asutuksesta. Tässäkin tapauksessa ainoat selventäjät ovat 
järven toiselta puolelta asti. Koska kyseessä ei ole 
moottoriurheilu eikä muu kuin tavanomainen ajelu jäälle 
tehdyllä radalla ilman yleisötapahtuman järjestämistä niin 
melumittauksiin ei ole tarvetta. 

- Vesialue ei ole päätöksen mukaista loma-asumisaluetta, 
leirintä-tai virkistysaluetta jne. 

- Haitta ei tule olemaan merkittävää. Rata-alue ei estä muun 
jääalueen käyttämistä mihin tahansa toimintaan. Jääaluetta 
riittää kilometrin verran etelän suuntaan ja viitisen kilometriä 
pohjoiseen. Käyttöaika voidaan myös siirtää tarvittaessa 
valoisan ajan ts. normaalin virka-ajan ulkopuolelle. 
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- Muuta paikkaa suunnitellulle toiminnalle ei ole olemassa, eikä 
voida sitä varten tehdä. Ympäristölle aiheutuvat haitat ovat 
riittävän pieniä että rataa voidaan alkaa käyttämään. Kyseessä 
ei ole jatkuva riesa tai uhka. 

 
 Muistutus 2.:  
 
 Muistuttaja vastustaa jääradan perustamista Leppäveden jäälle. 

Perusteluna autoista aiheutuva melu, polttomoottorista aiheutuvat 
päästöt luontoon, autoista aiheutuvan malun ja tärinän aiheuttava 
haitta kalastukselle. 

 Muistutuksessa kysytään, onko yhteyshenkilö aina paikalla 
valvomassa radan käyttöä ja ettei rataa käytetä klo 12 – 18 
ulkopuolella. Lisäksi kysytään, keitä ovat radan käyttäjät. 

 
 Toiminnanharjoittavan vastine muistutukseen: 
 

- Kalastukselle ei tule haittaa jääradan olemassaolosta. 
Kalakanta ei myöskään vähene, itse asiassa jos rata sattuu 
kovalle apajalle niin siinä ei voida verkkoja pitää. Näin ollen 
kalat säilyvät paremmin järvessä. Liito-oravien elämään 
suunnitellulla radalla ei ole vaikutusta. Lähes täyteen 
rakennetuilla rantamaastoilla rakennuksineen ja teineen sen 
sijaan on ollut. 

- Ei ehkä ihan aina ole paikalla. Valvontaa suoritetaan kun 
toiminta saadaan alkamaan 

- Poliisi valvoo kaikkea moottorikäyttöisillä laitteilla tapahtuvaa 
liikennöintiä ml.veneet. 

- Alueen käyttöön on lupa olemassa alueen omistajalta. 
- Ympäristönsuojeluohjeiden laadinta tarkoittaa sitä, että hakija 

osaa ottaa huomioon poikkeustilanteet ja pystyy arvioimaan 
riittävällä tarkkuudella riskien hallinnan ja toimenpiteet 
ympäristön suojelemiseksi. 

- Rata on tarkoitettu kenen tahansa käytettäväksi. 
- Tarkoituksena ei ole olla suojelematta luontoa ja ympäristöä. 

Pakokaasupäästöt vähenevät kun jossain aikataulussa 
siirrytään sähköllä kulkeviin ajoneuvoihin. 

- Hanke on julkinen 
 
 
 Hakijan kuuleminen 
 
 Hakijaa on kuultu lupamääräyksistä. 
 
 
 
Päätösvallan peruste Toivakan kunnan hallintosääntö § 19 
 
Päätös Lupaviranomainen myöntää maastoliikennelain 30 §:ssä 

tarkoitetun luvan ajoharjoitteluun jääradalla Toivakan kunnan 
puolella sijaitsevalla Leppävedellä talvikausiksi 2022 – 2024. 

 
 Lupa myönnetään seuraavin lupamääräyksin: 
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 1. Alue tulee merkitä huolellisesti niin, että se ei ajoharjoittelun 
aikana eikä jälkitöiden yhteydessä aiheuta vaaraa jäällä 
tapahtuvalle muulle liikkumiselle. Ajoharjoittelu saa tapahtua vain 
sille merkityllä alueella. Asiattomien pääsy radalle tulee estää. 
(MaastoliikenneL 30 §) 

 2. Rataa saa käyttää jää-/lumitilanteen mahdollistaessa päivittäin 
klo 12.00 – 18.00 lukuun ottamatta suurjuhlapyhinä. 
Kilpailutoimintaa ei sallita. (MaastoliikenneL 30 §) 

 3. Maaperään tai vesistöön ei saa päästä polttoainetta tai muita 
niitä pilaavia aineita. Tämän ehkäisemiseksi autojen säilyttäminen 
jäällä, esim. yön yli, on kiellettyä. Alueella ei saa tankata tai 
huoltaa ajoneuvoja. (YSL § 7, 16–17) 

 4. Öljy- tai polttoainevahinkojen torjumiseksi tulee alueella olla 
riittävästi imeytysaineita. Imeytysaineet tulee olla helposti 
kaikkien saatavilla. (YSL 15 §) Mahdollisesta 
onnettomuustapauksesta on välittömästi ilmoitettava palo- ja 
pelastusviranomaiselle sekä viipymättä 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 134 §) 

 5. Autoissa tulee olla asiallinen äänenvaimennus. Toiminnasta 
syntyvä melu ei saa Leppäveden ranta-alueiden 
asuinrakennusten ja loma-asuntojen pihamaalla tai muilla 
häiriöille alttiissa kohteissa ylittää melutason ohjearvoista 
annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä 
ulkomelun ohjearvoja: asumiseen käytettävillä alueilla melutaso ei 
saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) 
päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB, loma-asumiseen käytettävillä 
alueilla ja luonnonsuojelualueilla melutaso ei saa ylittää 
päiväohjearvoa 45 dB. (ekvivalenttitaso = keskiäänitaso 
määrättynä aikavälillä). Mikäli melutaso voidaan olettaa ylittyvän, 
tulee ryhtyä tarvittaviin toimiin meluhaitan pienentämiseksi. 

 6. Luvan haltijan on mitattava melutasoja lähimpien häiriintyvien 
asuntojen tai loma-asuntojen piha-alueilla, mikäli melusta tulee 
valituksia. Mittaus tulee suorittaa vähintään kahdessa 
lähimmässä häiriintyvässä kohteessa. Mittaukset on suoritettava 
ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 ”Ympäristömelun 
mittaaminen” mukaisesti. Mittaussuunnitelma on toimitettava 
lupaviranomaiselle hyväksyttäväksi vähintään kaksi viikkoa ennen 
mittausajankohtaa. 

 Mikäli mittaustulokset ylittävät edellä annetut rajaarvot, tulee 
mittaustuloksista laaditussa raportissa esittää toimenpiteet 
aiheutuvan melun vähentämiseksi. Mittausraportti on toimitettava 
kahden viikon kuluessa mittausten suorittamisesta Toivakan 
kunnan ympäristötoimelle, joka antaa tarvittaessa lisämääräyksiä 
melun vähentämistoimenpiteistä ja melutason 
uusintamittauksista. Ympäristötoimi voi myöntää mittausten 
suorittamiselle lisäaikaa, mikäli sääolosuhteet estävät jääradan 
käytön. 

 7. Ajoradalle johtavan portin yhteydessä tulee olla kyltti, johon on 
merkittävä harjoitteluradan säännöt (muun muassa harjoitteluajat 
ja melurajat), tiedot imeytysaineen sijainnista, sekä 
harjoitteluradan vastuuhenkilön yhteystiedot. (MaastoliikenneL 30 
§) 
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 8. Ympäristönsuojeluviranomaiselle tulee tiedottaa ajokauden 
jälkeen mahdollisista ajokauden aikana tapahtuneista 
öljyvuodoista ja kaikista esitetyistä valituksista. (YSL 172 §) 

 9. Alue tulee siivota roskista ja muista toimintaan liittyvistä 
tavaroista välittömästi ajokauden päätyttyä. (JäteL 72–74 §) 

 10. Ympäristöviranomainen voi halutessaan tehdä tarkastuksia 
alueella. (YSL 172 §) 

 11. Tämä lupa on voimassa 30.3.2024 asti 
 
Perustelut: Hakijan antamien tietojen perusteella voidaan katsoa, että 

noudattamalla päätöksessä annettuja ehtoja ajoharjoittelu täyttää 
luvan myöntämisen edellytykset. Maastoliikennelain 30 §:n 3 
momentin mukaisesti luvan myöntämisen edellytyksinä ovat, että 
toiminta 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. 

 
 Lupamääräykset on annettu luvan myöntämisen edellytysten 

täyttämiseksi: riittävän turvallisuuden varmistamiseksi, sekä 
haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi häiriintyviä kohteita 
ajatellen. Toiminnalla on alueen haltijan kirjallinen lupa. 

 
 Hakemuksen perusteella tulleet muistutukset ja niiden johdosta 

annetut vastineet on otettu huomioon lupamääräyksissä 1 - 7. 
Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti talven 2024 loppuun 
asti, koska pakkas- ja lumitilanteiden vaihtelevuuden takia voi 
tulla myös talvia, jolloin ajaminen jäällä on 
mahdotonta/lyhytaikaista. Luvan myöntäminen edellä mainituista 
epävarmuustekijöistä johtuen ei ole järkevää kovin lyhyiksi 
ajanjaksoiksi.  

 
 Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri katsoo, että 

lupamääräykset huomioiden haettavalla toiminnalla ei ole 
ajoharjoittelun väliaikaisuuden vuoksi kohtuutonta haittaa 
häiriintyville kohteille. 

 
Maksu Paikallisuutisten kuulutuskustannus   354,64 € 
  muu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteisen 

tehtävän käsittely, euroa/tunti, 8 t * 75 €/t  600,00 € 
 Yhteensä    954,64 € 
 
Sovelletut oikeusohjeet Maastoliikennelaki  
 Ympäristönsuojelulaki 
 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 
 Jätelaki 
 Toivakan kunta, ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.1.2022 

alkaen 
 

Jari Vuopio 
Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri 

 
 *Tämä viranhaltijapäätös on sähköisesti järjestelmäallekirjoitettu.* 
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Jakelu Hakija: Toivakan Autourheilukerho ry 
 Muistutuksen jättäneet 
 Toivakan ympäristölautakunta 
 Toivakan osakaskunta 
 Keski-Suomen ELY-keskus 
 Jyväskylän seudun ympäristöterveys 
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Valitusosoituksen korjaaminen hallintolain 49 §:n mukaisesti 

 

VALITUSOSOITUS 
  Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.  
 

Päätös on julkaistu 13.12.2022 yleisessä tietoverkossa, osoitteessa 
www.toivakka.fi. Päätös ja kuulutus siitä ovat nähtävillä 14.12.2022 – 
31.1.2023. Viimeinen muutoksenhakukelpoinen päivä on 30.1.2023. 

 

Valitusoikeus 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu 
tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. 
Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen 
on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi. 

 

Valitusaika 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen 
katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen 
saapumispäivänä. 
 
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä 
viestin lähettämisestä.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Valitusviranomainen 
Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle 
 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna  
Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, 13100 Hämeenlinna  
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi 
Faksinumero: 029 564 2269 
Puhelinnumero: 029 564 2200/vaihde  
 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 

mailto:hameenlinna.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
 

Valituksessa on ilmoitettava: 

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); 

3) vaatimusten perustelut; 

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös 
ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän 
yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen 
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää 
(prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden 
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista 
osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Oikeudenkäyntimaksu 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  

 

Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Toivakan 
kunnan kirjaamosta.  
 
Postiosoite: Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka  
Sähköpostiosoite: kirjaamo@toivakka.fi  
Puhelinnumero: 014 267 4000  
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 9 - 15. 
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