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LAUSUNTO ÄÄNEKOSKEN URHEILUAUTOILIJAT ry:n YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISESTA LUPAHA-
KEMUKSESTA 

Äänekosken Urheiluautoilijat ry hakee ympäristölupaa suunnitellulle moottoriurheilukeskukselle, jonka 
toimintoihin kuuluvat jokamiesluokka, rallicross, rallisprint, radio-ohjattavat autot (ROA), enduro/cross 
country ja motocross. Suunniteltu moottoriurheilukeskus sijaitsee Äänekosken kaupungissa Suolahden ky-
lässä kiinteistöllä 992-403-15-3 noin 15 km etäisyydellä Äänekosken taajamasta itäkaakkoon ja noin 6 km 
etäisyydellä Suolahden taajamasta. Hankealueen kokonaispinta-ala on 38 ha. 

Hakemuksen mukaan moottoriurheilukeskuksessa on ajotoimintaa ympäri vuoden. Harjoituspäivinä ajo-
toimintaa on maanantaista perjantaihin klo 8.00-21.00 sekä lauantaista sunnuntaihin klo 8.00-18.00. Kilpai-
lukäytössä moottoriurheilukeskus on pääsääntöisesti lauantaisin ja sunnuntaisin sekä mahdollisesti hela-
torstaina ja vappupäivänä klo 7.00-21.00. Kilpailupäiviä eri radoilla on yhteensä 10-15 vuodessa.  

Hakemukseen sisältyy luontoselvitykset hankealueelta ja sen vaikutusalueelta sekä Natura-arvioinnin tar-
veharkinta. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää hakemuksesta Keski-Suomen liiton lausuntoa 
31.1.2020 mennessä. 

Hankealueella on voimassa maakuntavaltuuston 1.12.2019 hyväksymä Keski-Suomen maakuntakaava. 
Maakuntakaavassa moottoriurheilukeskus sijoittuu biotalouteen tukeutuvalle alueelle. Merkintä on kehit-
tämisperiaate, jonka suunnittelumääräyksen mukaan alueen suunnittelussa varmistetaan maa- ja metsäta-
louden ja muiden maaseutuelinkeinojen toiminta- ja kehittämisedellytykset sekä turvataan hyvien ja yhte-
näisten metsä- ja peltoalueiden säilyminen maaseutuelinkeinojen käytössä. Lisäksi hankealuetta sivuaa oh-
jeellinen moottorikelkkailun runkoreitistö.  

Hankealueen luoteispuolella sijaitsee Jurvon alue-Jouhtisen metsän Natura 2000 -alue, joka jää lähimmil-
lään noin kahden kilometrin päähän moottoriurheilukeskuksesta. Luontodirektiivin mukaisesta SCI-
aluetyypin Natura-alueesta vain Jouhtisen metsän osa-alue on luonnonsuojelulailla toteutettavaa aluetta, 
joka on merkitty maakuntakaavassa Natura-merkinnän lisäksi luonnonsuojelualueeksi (SL). Jouhtisen met-
sän SL-alue sijaitsee noin seitsemän kilometrin päässä moottoriurheilukeskuksesta.  

Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaan Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena 
olevia luonnonarvoja ei saa merkittävästi heikentää. Se heikentääkö hanke tai suunnitelma todennäköisesti 
merkittävästi Natura-arvoja selvitetään usein Natura-arvioinnin tarveharkinnalla. Jos tarveharkinnan perus-
teella hanke heikentää todennäköisesti merkittävästi Natura-alueen perusteena olevia luontoarvoja, hank-
keen vaikutuksista on tehtävä luonnonsuojelulain tarkoittama arviointi. Äänekosken moottoriurheilukes-
kuksen ympäristölupahakemukseen sisältyvän Natura-arvioinnin tarveharkinnan mukaan hanke ei heikennä 
Natura-arvoja. 

Maakuntakaavassa on tutkittu ja osoitettu valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset moottorirata-
alueet. Maakuntakaavassa on tunnistettu alueen tarve moottorirata-alueelle, alue on osoitettu Konneve-
den Jouhtisvuorelle, noin kahdeksan kilometriä Äänekosken hankealueesta itään. Osoitettu hankealue ei 
siten ole suoraan maakuntakaavan mukainen. 
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Hankealueen kehittäminen ylikunnallisesti alueen moottoriurheilutoimijoiden yhteistyönä muodostaa hy-
vän lähtökohdan hankkeelle.  Hankkeen voi tulkita yleisesti edistävän maakuntakaavan tavoitteita mootto-
riurheilun suhteen. Aluevarauksen sijainnin muuttaminen maakuntakaavamerkintään nähden yksityiskoh-
taisemmassa kaavassa edellyttää, että maakuntakaavan keskeiset ratkaisut ja tavoitteet eivät vaarannu. 
Seudullinen yhteensovitus, perustelut ja oleellisten vaikutusten arviointi ja ratkaisut tulee esittää yksityis-
kohtaisemman kaavan kaavaselostuksessa.  
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