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Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupahakemus kilpailuihin, harjoituksiin ja tapahtumiin 
 

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai 
pysyvään järjestämiseen samassa maastossa tai vesialueella on haettava kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta var-
ten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelu-
laissa tarkoitettu ympäristölupa.  
 
Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on 
odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, ylei-
selle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen lupaa ei kuitenkaan tarvita poliisin, palo- ja pelastus-
toimen viranomaisten tai puolustusvoimien harjoituksiin.  
 
Luvan myöntämisen edellytyksinä ovat, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden 
vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ym-
päristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle 
edulle. Toiminnan järjestämiseen pitää olla alueen omistajan tai haltijan kirjallinen 
lupa.  
 
Lupaviranomainen Kouvolassa 
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Kouvolassa on rakennus- ja ympäristölauta-
kunta. Lautakunta on delegoinut päätöksenteon viranhaltijalle (ympäristötarkastaja tai 
ympäristöterveystarkastaja) maastoliikennelain mukaisen lupahakemuksen käsitte-
lystä. (Rakennus- ja ympäristölautakunta 4.5.2016 § 55) 
 
Lupahakemuksen käsittely 
 
Lupahakemuksesta ja –päätöksestä kuulutetaan 14 vrk kunnan ilmoitustaululla. Kuu-
lutusaika lupahakemuksesta voi tarvittaessa olla pidempi. Kuulutuksesta ilmoitetaan 
kaupungin internet-sivuilla sekä tarvittaessa myös sanomalehdessä.  
 
Kuulutuksesta lähetetään tieto naapureille ja muille asianosaisille. Tarvittaessa hake-
muksesta pyydetään lausunto esim. ELY-keskukselta tai muulta asiantuntijataholta. 
Jos hakemuksesta saapuu muistutuksia tai lausuntoja, hakijalta pyydetään niihin vas-
tine. 
 
Lupamaksu 
 
Lupahakemuksen käsittelystä ei peritä maksua (v. 2017/05 tilanne). Jos lupahake-
muksen ja -päätöksen kuulutuksesta ilmoitetaan lehdessä, ilmoituskustannukset peri-
tään hakijalta. 
 
 
 
 

http://www.kouvola.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@kouvola.fi


Kouvolan kaupunki   Ohje  2 
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut 
 
    10.5.2017 
 
 
 

 
 
 
Kouvolan kaupunki PL 32 (Valtakatu 33) Puhelin 020 615 11  
www.kouvola.fi Y-tunnus 0161075-9 
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut 45701 Kuusankoski Faksi 020 615 3423 
etunimi.sukunimi@kouvola.fi 

Tarkastukset 
 

Toiminta-alueelle tehdään tarvittaessa tarkastus ennen luvan myöntämistä tai toimin-
nan aloittamista. Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelujen valvontasuunnitelman mu-
kaiset tarkastukset maastoliikennelupakohteisiin tehdään viiden vuoden välein. Toi-
minnan aikana tarkastuksia tehdään myös tarvittaessa.  
 
Lupahakemuksen sisältö 
 
Lupahakemus laaditaan vapaamuotoisesti ja siinä tulee esittää seuraavat tiedot: 

 

- Hakijan ja yhteyshenkilön yhteystiedot 

- Harjoittelu-/kilpailupaikan sijainti (osoite, kiinteistörekisteritunnus ja sijaintikartta) 

- Toiminnan kuvaus  

o Mitä radalla tehdään ja millaisilla moottoriajoneuvoilla 

o Toiminta-aika: viikonpäivät ja kellonajat ja ajanjakso vuodessa, jolloin alu-

eella toimitaan 

o Kuinka paljon ajosuorituksia esim. vuodessa/päivässä, kuinka monta aja-

jaa radalla kerralla (ajosuoritusten taajuus) 

o Miten ajajien ja sivullisten turvallisuus on huomioitu 

- Lähimmän häiriintyvän kohteen (asuinalue tai -rakennus, loma-asunto, hoitolaitos, 

koulu tms.) etäisyys ja sijainti harjoitusrataan nähden 

- Ympäristön kuvaus (muut häiriintyvät kohteet, alueen kaavatilanne, luonnonsuo-

jelualueet, pohjavesialueet, vesistöt) 

- Toiminnassa syntyvät jätteet, niiden varastointi ja käsittely 

- Varautuminen häiriötilanteeseen (esim. polttoaine- tai öljypäästö) 

- Toiminnasta aiheutuva melu 

o Melun lähtötaso LWA (riippuu moottoriajoneuvotyypistä) 

o Melutaso lähimmässä häiriintyvässä kohteessa (meluselvitys)  

 LAeq (ajon aikainen keskiäänitaso) 

 LAeq 7-22 (päiväaikainen keskiäänitaso) 

 LAFmax (hetkellinen maksimitaso) 

- Toiminnan tarkkailu (melu- ja muut päästöt, toiminta-aikojen valvonta) 

- Rata-alueen kartta, jossa näkyy myös radan ympäristöä ja keskeiset toiminnot 

radalla esim. jätepiste, huoltorakennus ym. 

- Maanomistajan tai vesialueen omistajan lupa alueen käyttöön 

Hakemus lähetetään osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Ympäristöpalvelut, PL 32, 
45701 Kuusankoski. Ympäristöpalvelujen käyntiosoite on Valtakatu 33, Kuusankoski. 
 
 
Lisätietoja 

 
Ympäristötarkastaja Katja Kangas, katja.kangas(a)kouvola.fi, p. 020 615 7995 
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