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Moottoriajoneuvolla ajo vesistön jäällä Asikkalan kunnan alueella 
 
 

Yleinen oikeus ajaa jäällä 
Moottoriajoneuvolla (auto, moottorikelkka) saa ajaa jäällä ilman erilisiä lupia. Ajo perus-
tuu yleiseen kulkuoikeuteen. Jäärata on poikkeus. 

 
Jäärata tarvitsee luvan 
Toistuvaan moottoriajoneuvoilla tapahtuvaan harjoitus- tai kilpa-ajoon auratulla jäära-
dalla tulee hakea lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Luvanvaraisuus ei riipu 
ajoneuvojen määrästä, vaan siitä, että ajo on toistuvaa ja samassa paikassa tapahtuvaa. 
Yhdenkin auton ajoharjoitteluun esim. kotirannan jääradalla tarvitaan lupa. 
 
Jääradalle pitää saada myös lupa vesialueen omistajalta eli yleisimmin osakaskunnalta. 
 
Sääntöjä jäällä ajamisessa 
Moottoriajoneuvoa (esim. moottorikelkka, moottoripyörä, auto ja mönkijä) saa jäällä kul-
jettaa 15 vuotta täyttänyt henkilö. Ikärajoitus ei koske suljetulla alueella tapahtuvaa ajoa. 
Suurin sallittu nopeus jäällä on 80 km/h. Jos ajoneuvoon on kytketty perävaunu, jossa on 
henkilöitä, suurin sallittu nopeus on 40 km/h. Valtion ylläpitämällä jäätiellä on noudatet-
tava tieliikennelakia eli siellä saa ajaa vain ajokortin omistava henkilö. 
  
Ympäristön ja asutuksen huomioiminen 
Moottoriajoneuvolla jäällä ajettaessa on noudatettava huolellisuutta ja varovaisuutta tar-
peettoman haitan välttämiseksi mm. luonnolle, ympäristölle, asutukselle, kalastukselle ja 
yleiselle virkistyskäytölle. Kannattaa jättää runsaasti etäisyyttä ranta-asutukseen ja mök-
keihin. 
  
Pääasiallinen haitta on moottoriajoneuvon aiheuttama melu. Suurista liikennemääristä 
voi tulla yleishäiriö ilman, että mikään yksittäinen moottoriajoneuvo aiheuttaisi suurta 
häiriötä. Liikennemäärien kasvaessa myös liikenneturvallisuus voi vaarantua. Yksittäisten 
ajoneuvojen päästöt ovat moottoriajoneuvojen kehityksen myötä pienentyneet, koska 
kaksitahtisista moottoreista on siirrytty nelitahtisiin. 
 
Turvallista ajoa 
Jään paksuus vesistössä vaihtelee. Esimerkiksi moottorikelkka ja mönkijä tarvitsevat vä-
hintään 15 cm paksuisen jääkannen. Petollisia ovat etenkin virtapaikat kuten kapeikot, 
salmet, jokisuistot ja niemenkärjet. Samoin kannattaa välttää laivaväyliä, karikkoja, kais-
likkoja sekä siltojen ja laitureiden ympäristöjä. 
 
Jääradat kannattaa merkitä hyvin, ettei moottorikelkalla tai autolla törmää aurattuun val-
liin. 
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Jäätie 
Yksityinen henkilö tai yhteisö voi perustaa jäätien vesialueen omistajan luvalla. 
Asikkalan kunnan alueella ei ole virallisia jääteitä.  
 
Jäällä ajon kieltäminen 
Yksityiset henkilöt, yhteisöt ja vesialueen omistajat, joille jäällä ajosta aiheutuu haittaa, 
voivat esittää hakemuksen ELY-keskukselle alueellisen ajokiellon tai –rajoituksen asetta-
misesta. 
 
Asikkalan kunnassa on kielletty moottoriajoneuvoilla jäällä liikkuminen osissa Vesijärven 
ja Päijänteen järviä (kuva). 

 
Kartalla näkyy merkittynä ne Asikkalassa olevat vesialueet, joiden jäällä moottoriajoneuvoilla liik-
kuminen on kielletty. 

 
Rikkomukset 
Poliisi valvoo maastoliikennelakia. Poliisi ja rajavartiomies voivat keskeyttää jäärata-ajon, 
jos sillä ei ole lupaa. 
 
Lainsäädäntö 
Moottoriajoneuvoilla ajaminen jääpeitteisellä vesialueella on sallittua, mutta toimintaa 
ohjaavat erilaiset säännöt ja suositukset. Jäällä ajo on maastoliikennettä, jota säännellään 
maastoliikennelailla ja -asetuksella. Jääpeitteinen vesialue määritellään laissa maastoksi 
niiltä osin, kun se ei ole tieliikenteelle tarkoitettu jäätie. 
 


