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Jäällä ajo vaatii pelisääntöjä 
  
Moottoriajoneuvoilla ajaminen jäällä on sallittua ja perustuu yleiseen kulkuoikeuteen. Oikeuksia käy-
tettäessä pitää kuitenkin ottaa huomioon maastoliikennelaki, jota sovelletaan moottorikäyttöisen 
ajoneuvon käyttämiseen maastossa ja jäällä.  
 
Jäärata tarvitsee luvan 
 
Maastoliikennelain mukaan toistuvaan moottoriajoneuvoilla tapahtuvaan harjoitusten tai kilpailujen 
järjestämiseen auratulla jääradalla tulee hakea maastoliikennelain mukainen lupa kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaiselta. Toistuvasti tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että jäärataa käytetään use-
ammin kuin yksittäisiä kertoja talven aikana. Mikkelin, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja 
Kangasniemen ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Mikkelin seudun ympäristölautakunta. 
 
Maastoliikennelain mukainen lupa tulee hakea jääradalle seuraavissa tapauksissa: 
 

- Jäärata on muulta liikenteeltä suljettu, ja sillä harjoitellaan tai kilpaillaan moottorikerhon 
toimesta, tai rata on yleisessä käytössä,  

- Jäärata sijaitsee sellaisella alueella, josta kohdistuu vaikutuksia asutukselle tai alueen yleiselle 
virkistyskäytölle tai jos jäärata aiheuttaa muita maastoliikennelain 5 §:n tarkoittamia haittoja, 
joiden ehkäisemiseksi on tarpeen asettaa ehtoja, 

- Jäärataan liittyy elinkeinon harjoittamista tai jääradalla tapahtuu muutoin yleisön tai asiak-
kaiden ajeluttamista. 

 
Jääradalle pitää aina saada lupa vesialueen omistajalta eli yleisimmin osakaskunnalta. 
 
Epäselvissä tapauksissa pyydetään ottamaan yhteyttä ennen jääradan auraamista ja käyttöön otta-
mista Mikkelin seudun ympäristöpalveluihin, joka arvioi maastoliikennelain mukaisen luvan tarpeen. 
 
Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että jäärata ja sillä tapahtuva ajaminen täyttävät riittävät tur-
vallisuuden vaatimukset, ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ym-
päristölle, kalastukselle, asetukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. 
 
Poliisi voi keskeyttää luvanvaraisen jääradalla tapahtuvan ajelun, mikäli jääradalla ei ole lainvoimasta 
lupaa, tai jos luvassa olevia lupaehtoja ei noudateta. 
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Turvallinen ajaminen jäällä 

Moottoriajoneuvoa, kuten moottorikelkkaa, moottoripyörää, autoa ja mönkijää saa jäällä kuljettaa 
15 vuotta täyttänyt henkilö. Ikärajoitus ei koske suljetulla alueella ajamista. Suurin sallittu nopeus 
jäällä on 80 km/h. Jos ajoneuvoon on kytketty perävaunu, jossa on ihmisiä, suurin sallittu nopeus on 
40 km/h. Valtion ylläpitämällä jäätiellä on noudatettava tieliikennelakia eli siellä saa ajaa vain 18 
vuotta täyttänyt ajokortin omistava henkilö. 

Moottoriajoneuvolla jäällä ajettaessa on noudatettava huolellisuutta ja varovaisuutta. Luonnolle, 
ympäristölle, asutukselle, kalastukselle ja yleiselle virkistyskäytölle ei saa aiheuttaa haittaa. Ranta-
asutukseen ja mökkeihin kannattaa jättää runsaasti etäisyyttä, sillä suurin moottoriajoneuvojen ai-
heuttama haitta on melu ja liikenneturvallisuuden vaarantuminen. 

Jään paksuus vesistöissä vaihtelee. Esimerkiksi moottorikelkka ja mönkijä tarvitsevat vähintään 15 
cm paksun jääkannen. Petollisia ovat etenkin virtapaikat, kuten kapeikot, salmet, jokisuistot ja nie-
menkärjet. Samoin kannattaa välttää laivaväyliä, karikkoja, kaislikkoja sekä siltojen ja laitureiden ym-
päristöjä. 

Jääradat kannattaa merkitä hyvin, ettei moottorikelkalla tai autolla törmää aurattuun valliin.  

 
Jäällä ajon kieltäminen 
 
Yksityiset henkilöt, yhteisöt ja vesialueen omistajat, joille jäällä ajosta aiheutuu haittaa, voivat esittää 
hakemuksen ELY-keskukselle alueellisen ajokiellon tai -rajoituksen asettamisesta. 
 
 
Rikkomukset 
 
Poliisi valvoo maastoliikennelakia. Poliisi voi keskeyttää jäärata-ajon, jos sillä ei ole lupaa. 
 
 
Lisätietoja: ympäristötarkastaja Anne Luttinen, puh. 044 794 5331 
 ympäristöpäällikkö Hanna Pasonen, puh. 044 794 4715  
 ylikomisario Petri Isokuortti, puh. 295 455 415 
 


