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JULKIPANOILMOITUS  

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA 

 

PVM 13.6.2018 

Julkipanoilmoitus ympäristönsuojelulain 527/2014 ja ympäristönsuojeluasetuksen 713/2014 

mukaisesta hakemuksesta : 

 

Reisjärven Motocross rata. 

 

Luvan hakija on Reisjärven Moottorikelkkailijat ry.  

Hakijan Y-tunnus 1817989-7 

 

Ympäristölupaa haetaan uudelle motocross radalle noin 10 hehtaarin alueella kiinteistölle rekisteri-

numero: 691 893 10 1, joka on osa valtion metsämaata. Osoite on Sievintie 1090, Kangaskylä, Sie-

vintien koillispuolella. Alue sijaitsee pohjavesialueella: 1169151 Pesonkangas VHA4.  

 

Lupaa haetaan toistaiseksi voimassaolevaksi. Toiminta keskittyy motocross-moottoripyörillä tehtä-

vään ajoharjoitteluun. Lisäksi alueella järjestetään enintään kerran vuodessa kilpailutoimintaa. Ra-

dan pituus on noin 1750 metriä ja se on luonnonmukaisella maaperällä (soraa ja hiekkaa). Radan 

matalin kohta on korkeudella +137 metriä ja korkein kohta +143 metriä. Radan ja pohjaveden väliin 

jää keskimäärin viiden metrin vahvuinen maakerros. Alueelle suunnitellaan tehtäväksi paikoitusalue 

jolla on katos ja varastokontti sekä käymälä. Varikko- ja lähtöalueella on minirata-alue aloitteleville 

juniori-ajajille, tälle alueelle suunnitellaan myös grillikotaa. Hakemuksen kohteena oleva alue on 

entistä maa-aineksen otto-aluetta, joka on osittain taimettunut männyllä. 

 

Alueella ei varastoida poltto- tai voiteluaineita eikä siellä tehdä öljynvaihtoja. Varikkoalueelle vara-

taan tankkausalue jolla varaudutaan öljyvahinkoihin. Alueelle varataan öljyntorjuntamateriaalia. 

Alueelle syntyvälle vähäiselle sekajätteelle järjestetään jätehuolto. 

Hakijan konsulttiyhtiöllä teettämän selvityksen mukaan moottoriurheiluradan toiminnasta ei aiheu-

du Vnp 993/92 mukaisia keskiäänitasoylityksiä lähimmissä häiriytyvissä kohteissa. Myöskään 

enimmäis-äänitasot eivät ylitä 60 dB (loma-asutuksen kohdalla 55 dB) lähimmissä häiriintyvissä 

kohteissa.  Toiminta-ajaksi esitetään arkipäivisin (ma-pe) klo 12.00 – 21.00 ja viikonloppuisin (la-

su) klo 12.00 – 20.00 välistä aikaa. Rata pidetään suljettuna juhlapyhinä ja juhannusaattona. 

 

Ympäristölupahakemus liitteineen on nähtävillä Reisjärven kunnantalon neuvonnassa osoitteessa: 

Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi, klo 9 – 15 ja 9.7 alkaen Reisjärven kirjastossa. 

 

Ne joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea voivat jättää kirjallisen muistutuksen nähtävillä 

oloajan kuluessa, viimeistään 13.7.2018 mennessä osoitteella: 

Ympäristötarkastaja, PPKY Selänne, PL 66, 85801 HAAPAJÄRVI 
 

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Pekka Peuranen puh 040 3008 272. 

 

Haapajärvellä 13.6.2018 

 

Pekka Peuranen Ympäristötarkastaja 


