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Valitus Laukaan kunnan viranhaltijapäätöksestä (576/11.03.01/2015, annettu 2.12.2015) koskien
Peurungassa järjestettävää ratamoottorivenekilpailua ja tapahtumaan liittyvää ulkoilmakonserttia.
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Muutoksenhakijan toimivaltaisuus: Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry (myöhemmin
KSLY) on yleishyödyllinen yhdistys, jonka yhtenä tarkoituksena on yhdistyksen sääntöjen 2§
mukaan edistää alueensa lintujen ja yleensä luonnonsuojelua. Laukaan kunta kuuluu yhdistyksen
toimialueeseen.
VAATIMUKSET
KSLY vaatii, että Laukaan kunnan viranhaltijapäätös kumotaan ratamoottorivenekilpailun osalta,
koska asiassa on sovellettu väärää lainsäädäntöä.
PERUSTELUT
Laukaan kunta on 11.11.2015 kuuluttanut meluilmoituksesta koskien 10.-12.6.2016 järjestettävää
moottoriveneiden rata-ajokilpailua ja ulkoilmakonserttia Laukaan Peurungassa ja Peurunkajärvellä
(liite 1). KSLY on määräajan kuluessa 27.11. esittänyt luvasta muistutuksen Laukaan kunnan
ympäristötoimelle (liite 2). Muistutus ei ole aiheuttanut muutoksia lupaan tai lupaehtoihin
muistuttajan saaman päätöksen mukaisesti (liite 3).
KSLY:n näkemyksen mukaan asiassa on sovellettu ympäristönsuojelulakia virheellisesti. Asia on
kokonaisuudessaan käsitelty ympäristönsuojelulain 118§ mukaisena ilmoituksena melua ja tärinää
aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. KSLY katsoo, että F2-luokan moottoriveneiden MM-sarjan
osakilpailu on vesiliikennelain 21§ toisen momentin mukainen tapahtuma, joka tarvitsee
vesiliikennelain 21§ mukaisen luvan.
Meluilmoituksena käsitelty ratamoottorivenekilpailu on poikkeuksellisen suuri, F2-luokan
moottorivenekilpailu, johon osallistuu noin 40 kilpailijaa. Vastaavansuuruisille
ratamoottorivenekilpailuille on aiemmin edellytetty vesiliikennelain mukaista lupaa (liite 4).
On oletettavaa, että kyseessä olevasta, suuresta ratamoottorivenekilpailusta voi seurata
vesiliikennelain 21§ toisen momentin mukaisia merkityksellisiä ympäristöhaittoja.
Moottorivenekilpailusta aiheutuvia mahdollisia ympäristöhaittoja ovat melu, pakokaasupäästöt,
aallokon muodostus ja veteen pääsevä polttoaine. Tapahtuman järjestävä taho ei kuitenkaan

meluilmoitukseen liittämässään riskikartoituksessa (liite 5) ja turvallisuussuunnitelmassa (liite 6)
ole käsitellyt tapahtuman mahdollisia ympäristöhaittoja, eikä niiden ehkäisyä tai
toimintasuunnitelmaa ympäristövahingon varalle. Näin ollen Laukaan kunnan viranhaltijan
perustelu siitä, että tapahtumasta aiheutuvat ympäristöhaitat ovat riskianalyysin ja
turvallisuuskartoituksen perusteella erittäin vähäiset, perustuu täysin puutteellisiin tietoihin.
Linnuston kannalta merkittävimmän ympäristöuhkan muodostavat moottorivenekilpailusta
aiheutuva aallokko ja melu. Kilpailussa ajavat formulaveneet (teho n. 500hv, huippunopeus n. 190
km/h) synnyttävät äkkimutkia sisältävällä radalla aallokon, joka uhkaa vakavasti lintujen pesiä.
Kilpailualueen välittömässä läheisyydessä on Peurunkajärven Haaralan ruovikko (liite 7), jossa on
pesimäreviirejä lukuisilla vesilintulajeilla, mm. kaulushaikaralla, ruskosuohaukalla, härkälinnulla,
laulujoutsenella ja silkkiuikulla. Mainittujen lajien pesät ovat kaislikossa, lähes vesirajassa.
Vesialueella on havaittu myös pesintäaikaan kuikkia, tukkakoskeloita ja runsaasti pikkulokkeja.
Anottuun kisa-aikaan 10.-12.6. edellä mainituilla linnuilla on munapesiä tai tuoreita poikueita.
Aallokon lisäksi myös lähes yhtäjaksoisesti jatkuva moottorien melu häiritsee poikueiden hoitoa ja
munien hautomista kolmen päivän ajan.
KSLY:n mielestä tulisi myös selvittää, aiheuttavatko kilpailuveneiden moottorit sellaisia pyörteitä,
että järven pohjasedimentistä lähtee liikkeelle hienojakoisia kerrostumia ja ravinteita, jotka
heikentävät Peurunkajärven veden laatua. Veden laatua voivat heikentää myös kilpailuveneiden
polttoainepäästöt, joiden suuruusluokkaa ei ole asian käsittelyssä toistaiseksi selvitetty. Veden laatu
on tärkeää mm. järvestä vetensä saavalle Luonnonvarakeskuksen Keskuskalanviljelylaitokselle.
Lisäksi KSLY huomauttaa, että moottorivenekilpailu rajoittaa jyrkästi jokamiehenoikeuksia
Peurunkajärven pienveneilyn sekä virkistys- ja kotitarvekalastuksen osalta kolmen päivän ajan.
Kalanpyydysten säännöllinen ja turvallinen kokeminen estyy.
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