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EIMEKO OY:N MAASTOLIIKENNELAIN 30 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS KILPAILU- JA 
HARJOITTELUTOIMINNASTA MERTAJÄRVEN JÄÄLLÄ JA UUSI-KUHMOLAN 
METSÄAUTOTIELLÄ, VESANTO 
 
 
Vireille  22.11.2021, dnro 49/2021 
 
Hakija  Eimeko Oy 
  Yhteyshenkilö Eino Kuhmonen  

Alarinteentie 8, 71570 Syvänniemi                                                                                                                      
puh. 040 707 5842, eino.kuhmonen@hotmail.com 

 
Päätös Ympäristönsuojelutarkastaja myöntää Eimeko Oy:lle maastoliikennelain 

(1710/1995) 30 §:n mukaisen luvan kilpailuiden ja harjoitusten 
järjestämiseen moottoriajoneuvoilla Vesannon kunnan Uusi-Kuhmolan 
kylässä sijaitsevalla Mertajärven jäällä sekä Uusi-Kuhmolan 
metsäautotiellä.  

 
Maastoliikennelain 30 §:ssä tarkoitetun luvan myöntämisen edellytyksinä 
ovat, että tapahtuma 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.  
 
Hakijan antamien tietojen perusteella voidaan katsoa, että noudattamalla 
päätöksessä annettuja ehtoja, ajotoiminta Mertajärven jääradalla täyttää 
luvan myöntämisen edellytykset. Tällöin melutasot lähimmissä 
häiriintyvissä kohteissa eivät muodostu niin korkeiksi, että hakemuksen 
mukainen toiminta aiheuttaisi kohtuutonta meluhaittaa. Toiminta radalla 
on valvottua ja luvassa on määrätty, että vesistöön ja muualle 
ympäristöön ei saa päästä polttoainetta tai muita niitä pilaavia aineita.  

 
Kuuslahden osakaskunta ja maa-alueiden omistajat ovat antaneet 
suostumuksensa alueellaan harjoitettavalle toiminnalle toistaiseksi. 

 
Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito 
 Kuulutuksen julkaisupäivä on 5.9.2022. Tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  
 

Kuulutus on nähtävillä 5.9.–13.10.2022 Vesannon kunnantoimiston 
ilmoitustaululla sekä Vesannon kunnan verkkosivuilla osoitteessa 
www.vesanto.fi > Vesannon kunta > Päätöksenteko > Virallinen 
ilmoitustaulu.   
 

http://www.vesanto.fi/
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Kuulutus julkaistaan Paikallislehti Sisä-Savossa 13.9.2022.   
 
Päätösasiakirjat ovat kuulutusajan yleisesti nähtävillä sekä verkkosivuilla 
että Vesannon kunnantoimistolla osoitteessa Strandmanintie 2, 72300 
Vesanto.   
 
Sijaintipaikan vaikutusalueella (alle 1 kilometri) sijaitsevia kiinteistöjä 
tiedotetaan kirjeitse.    

 
Muutoksenhaku Niillä, joihin päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 

etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), on oikeus tehdä 
oikaisuvaatimus päätöksen johdosta. Viranomainen saa lisäksi vaatia 
oikaisua, jos laissa niin säädetään tai jos muutoksenhakuoikeus on 
viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen. 
Oikaisuvaatimukset on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle, 
Nilakan ympäristölautakunnalle, viimeistään 13.10.2022 mennessä.  

 
 Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:  

- päätös, johon haetaan oikaisua 
- se, millaista oikaisua vaaditaan  
- millä perusteella oikaisua vaaditaan 
- tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja postinumero. Jos oikaisuvaati-

muspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystie-
tona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.  

 
Kirjallisen oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai sähköpostitse 
oikaisuvaatimusviranomaiselle eli Nilakan ympäristölautakunnalle 
osoitteeseen Laituritie 1, PL 14, 72601 Keitele tai sähköpostitse 
osoitteeseen keitele@keitele.fi.   

 
 
 5. päivänä syyskuuta 2022 
 
 

Elisa-Maria Heikkinen 
Ympäristönsuojelutarkastaja 
puh. 044 7499 322 

mailto:keitele@keitele.fi

