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ASIA Maastoliikennelain mukaista moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksy-

mistä koskeva valitus  

 

Valittajat Jorma Miettinen 

 Sirpa Miettinen 

 Eila Tolppanen 

 Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ry 

 

Valituksenalainen päätös 

 

Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.12.2019 § 96  

 

Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta on hylännyt Kansa-

laisten maastoliikennevalvontayhdistys ry:n ja AA:n oikaisuvaatimukset 

sekä hyväksynyt moottorikelkkareitin Annamarintie-Suuri-Pieksä päivitetyn 

reittisuunnitelman karttaliite uusi linjaus mukaisesti. Päätöksen mukaan li-

säksi on noudatettava Nilsiän kaupungin ympäristölautakunnan valvontaja-

oston 17.4.2012 § 26 antamaa päätöstä ja siinä annettuja määräyksiä: 

- BB tilan kohdalla on selvitettävä, aiheutuuko tilalle meluhaittaa, kartta-

liite. 

- CC tilan kohdalla reitinpitäjän on siirrettävä reitti kulkemaan tienylityk-

sen jälkeen suoraan karttaliitteen mukaisesti. 

- Salaojien ja vesijohtojen sijainti on selvitettävä ennen reitin rakenta-

mista, ettei johdoissa pääse syntymään jäätymisiä tai rikkoontumista. 
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Reitin pitäjäksi on hyväksytty Kuopion kaupunki. 

VAATIMUKSET HALLINTO-OIKEUDESSA 

 

Valituksenalainen päätös on kumottava. 

 

Asia on valmisteltu puutteellisesti. ELY-keskuksen aikanaan antamat lau-

sunnot eivät ole enää voimassa. Moottorikelkkareittiä koskevasta muutos-

esityksestä ei ole kuulutettu maastoliikenneasetuksen mukaisesti lehdessä. 

Rantakaava-alueella ei ole otettu huomioon moottorikelkkailun meluvaiku-

tusta.  

 

Lautakunnan jäseniä on harhautettu, kun asiaa käsiteltäessä lautakunnan jä-

senille on esitetty, että tarve reitille on ratkaistu jo Nilsiän kaupunginhalli-

tuksen päättäessä 3.4.2006 (158 §) tekemällään päätöksellä lähteä mukaan 

Koillis-Savon ulkoilureittihankkeeseen. Päätöksessä on lausuttu, että reitti-

suunnitelma on hyväksyttävä, mikäli se täyttää maastoliikennelain ja -ase-

tuksen säännösten vaatimukset. Tämä käsitys on virheellinen, sillä se ei 

vastaa korkeimman hallinto-oikeuden tulkintaa päätöksentekijän harkinta-

vallan luonteesta.  

 

Kuopion kaupungin viranhaltijat ovat esteellisiä käsittelemään asiaa. Kuo-

pion kaupungin vastineen mukaan reitti on tärkeä kaupungille. Näin ollen 

kaupunki katsoo saavansa jotain etua itselleen reitin perustamisesta. Kau-

pungille saatavan edun vuoksi viranhaltijat ovat asiassa esteellisiä.  

 

Valituksenalaisessa päätöksessä käsitellään asiaa ikään kuin päätös olisi an-

nettu koko reittisuunnitelman osalta, vaikka asiassa on 7.5.2015 (51 §) rat-

kaistu vain reitin Annamarintie-Suuri-Pieksä osaa koskeva muutos. Sikäli 

kuin valituksenalainen päätös on tarkoitettu ratkaisuksi koko Annamarintien 

ja Suuri-Pieksän välisen reitin osalta, maanomistajien oikaisuvaatimukset 

ovat edelleen ratkaisematta.  

 

Päätös on perustelematon, koska perusteluista ei ilmene, mistä syystä ja 

kuinka kysymyksessä olevan moottorikelkkareitin perustaminen vähentää 

haittoja tai parantaa liikenneturvallisuutta ja kuinka on todettu reitin tarpeel-

lisuus yleisen edun kannalta. Siltä osin kuin reitti perustetaan vastoin maan-

omistajien tahtoa, päätöksestä tulee käydä ilmi, miksi reitti on tarpeen ylei-

sen kulkuyhteyden tai yleisen virkistyskäytön kannalta.  

 

Kaikkia asiaan liittyviä päätöksiä ei ole asetettu nähtäväksi kuntalain edel-

lyttämällä tavalla, sillä ympäristö- ja rakennuslautakunnan 7.5.2015 (51 §) 

tekemää päätöstä ei ole asetettu tietoverkkoon nähtäville. 

 

Lausunto ja vastine 

 

Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta on antanut lausun-

non. 

 

Hallinto-oikeus ei ole varannut Kuopion kaupungille eikä valittajille tilai-

suutta vastineen antamiseksi asiassa, koska se on arvioitu jäljempänä pää-

töksestä ilmenevät palauttamisen perusteet huomioon ottaen ilmeisen tar-

peettomaksi.  
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Hallinto-oikeus toteaa, että maastoliikennelain 16 §:n 3 momentin mukaan 

moottorikelkkailureitti voidaan perustaa riippumatta maa-alueen tai vesialu-

een omistajan tai haltijan suostumuksesta, jos reitin perustaminen on tar-

peen yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tai yleisen virkistyskäytön kannalta 

eikä reitistä aiheudu maa-alueen omistajalle tai haltijalle eikä poronhoidolle 

huomattavaa haittaa. Säännöksestä ilmenee, että reitin perustamisen edelly-

tyksenä on yleinen tarve, joka liittyy joko kulkuyhteyden luomiseen tai ylei-

seen virkistyskäyttöön. Hallinto-oikeuden arvion mukaan perustelu yleisen 

tarpeen puuttumisesta on lähtökohtaisesti sellainen oikeudellinen peruste, 

jolla on merkitystä moottorikelkkareitin perustamisen oikeudellisia edelly-

tyksiä arvioitaessa. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan olisi tullut Kansa-

laisten maastoliikennevalvontayhdistys ry:n ja Jorma Miettisen oikaisuvaa-

timuksen hylätessään antaa siihen ainakin tältä osin lainmukaisesti perus-

teltu vastaus. Tämä tarkoittaa, että päätöksen perusteluista käy ilmi, mitkä 

seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun, miten niitä on arvioitu ja 

mihin säännöksiin perustuen asia on ratkaistu. Seikoista ja selvityksistä tu-

lee mainita ne tosiasiat ja niitä tukevat selvitykset, jotka ovat ratkaisun kan-

nalta relevantteja. Tosiseikat ja selvitykset tulee selostaa riittävän laajasti. 

Perusteluja kirjoitettaessa tulee ottaa huomioon myös se, että asiaan osalli-

nen odottaa saavansa vastauksen siihen, mikä merkitys hänen vetoamallaan 

seikalla on asian ratkaisulle. Jos jollakin seikalla voi olla säädösten sisältö 

huomioon ottaen periaatteessa merkitystä, mutta päätöksentekijän mielestä 

tämä tilanne ei ole käsillä, tulee päätöksestä ilmetä, miksi päätöksentekijä 

on päätynyt tekemäänsä ratkaisuun. Päätöksestä tulee myös käydä ilmi, 

mitä päätöksentekijä ylipäätään on katsonut oikaisuvaatimuksen tekijän 

vaativan ja millä perusteella. Tämä edellyttää vaatimusten ja niiden tueksi 

esitettyjen keskeisten seikkojen selostamista päätöksessä.   

 

Hallinto-oikeus toteaa, että ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 

ei käy ilmi, mitä se on oikaisuvaatimuksissa ja Kuopion kaupungin vasti-

neissa esitetyn ja muuten asiassa olevan selvityksen perusteella pitänyt oi-

kaisuvaatimusten perusteluiksi esitettyjen seikkojen osalta totena tai selvi-

tettynä, mitä säännöksiä asiassa on sovellettu ja miten tosiseikkoja ja selvi-

tyksiä on arvioitu asiassa sovellettavien säännösten valossa. Valituksenalai-

sessa päätöksessä on päätöksen perustelemiseen liittyvä menettelyvirhe.  

 

Yhteenveto 

 

Hallinto-oikeus on edellä arvioinut, että valituksenalaisessa päätöksessä on 

päätöksen perustelemiseen liittyvä virhe. Päätöksen perustelemisen merki-

tyksellisyys huomioon ottaen hallinto-oikeuden arvion mukaan virhe on sen 

laatuinen, että valituksenalainen päätös on kumottava.  

 

Lisäksi hallinto-oikeus on edellä arvioinut, että Kuopion ympäristö- ja ra-

kennuslautakunnan 7.5.2015 (51 §) tekemään päätökseen liittyvässä valmis-

telussa on tapahtunut virhe, kun kuulutuksesta ei ole ilmoitettu sanomaleh-

dessä.  

 

Hallinto-oikeuden arvion mukaan maastoliikenneasetuksen 3 §:n 1 momen-

tissa edellytetyn kuulutuksesta sanomalehdessä ilmoittamisen tarkoituksena 

on tiedottaa asiasta riittävän laajasti ja tehokkaasti niin, että myös kaikki ne 

selvitettävissä oleviin maanomistajiin ja haltijoihin kuulumattomat tahot, 
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joita asiaa koskee ja joilla on oikeus antaa lausunto asiasta, saisivat asian 

vireillä olosta tiedon. Asian vireilletulosta on tärkeää tiedottaa sanomaleh-

dessä myös kuntalaisten tiedonsaannin ja heille asiassa kuuluvan valitusoi-

keuden vuoksi. Puuttuvan lehti-ilmoituksen merkitystä arvioidessaan hal-

linto-oikeus on ottanut huomioon myös sen seikan, ettei uudessa reittilin-

jauksessa ole kysymys vain vähäisestä poikkeamisesta aikaisemman reitti-

linjauksen kulusta, vaan reitin kulkua on siirretty selvästi toiseen paikkaan 

erityisesti Linnanmäen kohdalla, missä aikaisempi reittilinjaus kiersi mäen 

länsipuolelta ja uusi linjaus kiertää mäen itäpuolelta. Hallinto-oikeuden ar-

vion mukaan myös lehti-ilmoituksen puuttumiseen liittyvä virhe on siinä 

määrin merkittävä kuuluttamisen tarkoitus huomioon ottaen, että myös ym-

päristö- ja rakennuslautakunnan 7.5.2015 (51 §) tekemä päätös on kumot-

tava.  

 

Asia palautetaan edellä mainittujen virheiden vuoksi ympäristö- ja raken-

nuslautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi ja lainmukaisesti perustellun poh-

japäätöksen antamiseksi. Asiaa uudelleen käsitellessään ympäristö- ja ra-

kennuslautakunnan on otettava huomioon maastoliikennelain ja maastolii-

kenneasetuksen moottorikelkkareitteihin liittyvät säännökset niin menette-

lyn kuin asian ratkaisemisen osalta sekä hallintolain säännökset asiassa so-

vellettavaksi tarkoitetuin osin.  

 

Valituksenalaisen päätöksen ja sitä edeltäneen 7.5.2015 (51 §) päätöksen 

tultua jo edellä mainituilla perusteilla kumotuksi lausunnon antaminen vali-

tuksesta enemmälti raukeaa.  

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

Hallintolainkäyttölaki (586/1995) 51 § 2 mom. 

 

Muutoksenhaku 

 

Kuntalain 142 §:n 1 momentin mukaan tähän päätökseen saa hakea muu-

tosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oi-

keus myöntää valitusluvan. 

 

Valitusosoitus on liitteenä (valituslupa kunnallisasia). 

 

 

 

 

Päätöksen ovat tehneet hallinto-oikeuden jäsenet Riikka Tiainen, Paula Ves-

terinen ja Jaana Malinen. 

 

Esittelevä jäsen  Jaana Malinen 

 

 

 

 

 

 


