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Hähkäjärvelle tehtävä jäärata
Sijainti
Kuvaus toiminnasta Hähkäjärven jäälle tehdään jäärata. Rata on pituudeltaan 700-1000 m ja se
sijoittuu Hähkäjärven Koskisen Oy:n puoleiseen päähän. Hähkäjärven omistaa
Koskisen Oy, joka on antanut luvan jäärataa varten. Lupaa haetaan vuosille
2018-2023. Jäärata on auki lauantaisin klo 12-16. Mikäli pyhäpäivä osuus
lauantaille, rata on suljettu. Käyttöaikana radalla on valvonta ja käyttöaikojen
ulkopuolella ajorata radalle suljetaan ketjulla tai puomilla.
Pysäköintialue ja jäälleajopaikka sijaitsevat ns. tukkilaanilla eli Vuokkoharjun
lämpövoimalan vieressä olevalla metsittyneellä alueella. Alue on Kärkölän
kunnan omistuksessa ja alueen käyttöön on saatu suullinen ehdollinen lupa
kunnaninsinööriltä. Alueen käyttölupa raukeaa, mikäli kunnalle tulee tarve ottaa
alue omaan käyttöönsä.
Kalustona on AKK:n alaisten sääntöjen mukaisia kilpa-ajoneuvoja tai
nelipyöräisiä siviiliajoneuvoja. Ympäristölle suurin haitta on melu. Meluhaitan
vuoksi radan käyttöaika on rajattu vain yhteen päivään viikossa ja samaan
aikaan radalla ajavien ajoneuvojen määrä on rajattu neljään. AKK:n sääntöjen
mukaisten kilpa-ajoneuvojen äänitaso on rajoitettu säännöissä 110 dB:iin.
Tarvittaessa suoritetaan ääntenmittausta.
Radan käyttäjiä edellytetään noudattamaan AKK:n lajisääntöjen mukaisia
suojauksia, jotka määräävät pysäköintialueella kilpa-ajonneuvon alle nesteitä
läpäisemättömän suojapeitteen sekä tankkauksen aikana käyttämään
imeytysmattoa tankkauskohdan alla. Rata-alueella on aina saatavana
öljyntorjunta-aineet ja kalusto mahdollisen vuotojen varalle. Rata-alue
tarkastetaan käyttöpäivän päätteeksi ja epäpuhtaudet poistetaan. Käyttöaikoina
alueella on jäteastiat sekajätteelle sekä vaaralliselle jätteelle.
Radan jäävahvuuden on oltava vähintään 300 mm teräsjäätä ja sen kantavuutta
seurataan. Alle 18-vuotiaiden ajaessa läsnä on oltava vastuullinen täysi-ikäinen
huoltaja.
Toiminnasta pidetään kirjanpitoa ja selvitys toimitetaan ajokauden jälkeen
kunnan ympäristösihteerille.

Hakemusasiakirjojen Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Kärkölän kunnanviraston neuvonnassa
osoitteessa Virkatie 1, Järvelä, ajalla 1.2.2018-14.2.2018 kunnanviraston
nähtävillä pito
aukioloaikana.
Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on osoitettava Kärkölän
Muistutusten ja
ympäristölautakunnalle ja toimitettava osoitteeseen Virkatie 1, 16600
mielipiteiden
Järvelä, viimeistään 14.2.2018 klo 15.00 mennessä.
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