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Sastamalan Autourheilijat ry  
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38250 SASTAMALA  
  
  
  

 
PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA 93 § / 2022 
 

Päätöspäivä 30.12.2022 

 
Asia Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka 

koskee Evonlahden jäärataa Sastamalassa 

 
Ilmoituksen tekijä 

 

 

 

 

Melua aiheuttava 

toiminta ja sen 

sijainti 

 

Ilmoitus- 

velvollisuus ja 

toimivaltainen 

viranomainen 

 

 

 

 

 

Arvioidut 

melupäästöt 

 

Suunnitellut 

melunsuojaus- 

toimenpiteet 

 

Asian käsittely 

 

 

Päätös 93 § 

Sastamalan Autourheilijat ry 

c/o Mäkelänkatu 4 A 

38250 Sastamala 

Yhteyshenkilö: Niko Lehtinen puh. 040 706 3645 

 

Evonlahden jäärata, Soukontie 74, 38250 Sastamala, 1.2.2023-15.4.2023 

Evonlahdella. Jäärata on avoinna maanantaista perjantaihin klo 10-18 ja 

viikonloppuisin klo 12-18 välisenä aikana. 

 

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä 

melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten 

rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä 

olettaa olevan erityisen häiritsevää. Sastamalan kaupungin yhteistoiminta-

alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto on delegoinut 

ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen käsittelyn 

ympäristötarkastajalle.   

 

Ympäristölle melua aiheutuu ajoneuvojen äänistä. Radalla ajetaan 

tieliikennekelpoisilla autoilla enintään 7 autoa kerrallaan.  

 

Ajoneuvoissa on asianmukaiset äänenvaimentimet. 
 

 

 

Ilmoitus on tullut vireille 29.12.2022. Ilmoituksesta ei ole pyydetty 

lausuntoja, eikä asian vireilläolosta ole erikseen tiedotettu.  

 

Ympäristötarkastaja on tarkastanut Sastamalan Autourheilijoiden tekemän 
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ilmoituksen tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta ja katsoo, että 

toimintaa voidaan harjoittaa ilmoituksen mukaisesti ja seuraavia 

määräyksiä noudattaen:  

 

1. Jäärataa saa käyttää arkisin ma-pe klo 10-18 sekä lauantaisin ja 
sunnuntaisin klo 12-18. Muuna aikana radalle pääsy on estettävä. Radalla 
saa ajaa enintään seitsemällä autolla kerrallaan. Radalla saa ajaa vain 
tieliikennekelpoisilla ajoneuvoilla, joissa on asianmukaiset 
äänenvaimentimet. Maastoliikennelain mukainen lupahakemus on 
laitettava vireille pikimmiten. 
 
2. Toiminnan aloittamisesta tulee ilmoittaa lähialueen asukkaille ja 
kalastuskunnalle.  
 

3. Jääradan sisääntulon välittömässä läheisyydessä tulee olla 
ilmoitustaulu, jossa on sallitut käyttöajat ja maininta, ettei muuna aikana 
rataa saa käyttää sekä vastuuhenkilön nimi ja puhelinnumero.  
 
4. Mahdollisesta öljyvahingosta on ilmoitettava hätäkeskukselle ja 
ryhdyttävä paikan päällä välittömästi toimenpiteisiin vahingon leviämisen 
estämiseksi. Öljyvahinkojen varalle tulee pitää Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen riittäväksi katsoma öljyntorjuntavarustus.  Vahinkojen 
ehkäisemiseksi autojen säilyttäminen jäällä, esim. yön yli, on kiellettyä. 
 
5. Jäärata tulee sulkea pois käytöstä riittävän aikaisin keväällä, ettei ole 

vaaraa jään pettämisestä ajoneuvojen alla. Samalla alue tulee siivota 

mahdollisesti sinne jääneistä jätteistä ja roskista.  

 

Perustelut 

Päätöksessä annetut määräykset ovat tarpeen terveys- ja 

ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Toimittaessa ilmoituksen sekä 

päätöksen määräysten mukaisesti toiminta ei aiheuta terveyshaittaa eikä 

merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminta on 

tilapäistä.  

 

Melupäästön rajoittaminen on tarpeen melun leviämisen rajoittamiseksi. 

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan harjoitusten toistuvaan tai 

pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisen lupa (maastoliikennelaki (1710/1995) 30 

§).   (Määräys 1) 

 

Riittävällä tiedotuksella annetaan häiriintyville kohteille mahdollisuus 

varautua häiriöihin, ja siten vähennetään koettuja haittoja. (Määräys 2) 

 

Tiedot toiminta-ajoista ja yhteyshenkilön yhteystiedot tulee olla nähtävillä, 

jotta mahdollisista epäkohdista tai häiriöistä voidaan ilmoittaa. (Määräys 



 

Sastamalan seudun sosiaali- ja 
terveyspalvelut 
Ympäristöterveydenhuolto 

Nro 28916 Sivu 3 (5 ) 

 93 § / 2022 30.12.2022 
_____________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

Sastamala, Punkalaidun     Toimipisteet:  Tampereentie 7 A 38200 Sastamala 
          

Puh. vaihde (03) 52 131         

e-mail: ymppi(at)sastamala.fi, etunimi.sukunimi(at)sastamala.fi     
Y-tunnus: 0144411-3 www.sotesi.fi 

3) 

 

Järjestäjän tulee minimoida luonnolle aiheutuvat vahingot. (Määräys 4) 

 

Järjestäjä vastaa turvallisuudesta ja tapahtuman jätehuollosta. (Määräys 

5) 

 
  

  

 

 

Heidi Leppinen 
ympäristötarkastaja 
 

Sovelletut oikeus-

ohjeet 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 14, 22,118, 121,122, 190, 191, 

200 ja 205 § 

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24 ja 26 §                                                                          

Jätelaki (646/2011) 2, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 20, 23, 24, 28, 72, 73 ja 148 § 

Maastoliikennelaki (1710/1995) 30 §  

 

Maksu Ilmoituksen käsittelyn hinta on 120 euroa Sastamalan kaupungin 

yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan 16.12.2020 § 143 

hyväksymän taksan mukaisesti. 

 

Päätöksen 

täytäntöönpano 

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. 

 

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella Sastamalan kaupungin 

verkkosivuilla 2.1.2023.  

 

Päätöksestä 

tiedottaminen 

Päätös julkaistaan sivuilla sastamala.fi. Päätöksen tiedoksisaannin 

katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen 

julkaisemisajankohdasta. 

 

Tiedoksi 

Pirkanmaan ELY-keskus 

 

 

Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-

oikeuteen. Valitusosoitus päätöksen liitteenä. 

 

Lisätietoja 

päätöksestä antaa 

ympäristötarkastaja Heidi Leppinen p. 0400 805 432 
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Valitusosoitus  Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella 

 

 
Valitusviranomainen 

ja aikataulu 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

Vaasan hallinto-oikeus  

Korsholmanpuistikko 43  

65100 VAASA  

vaasa.hao@oikeus.fi  

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Valitusaika 

30 päivää 

Valituskirjelmä Valitus tehdään aina kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 

valitusviranomaiselle, on tultava ilmi:  

1. Mitä päätöstä valitus koskee 

2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi 

3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

4. Valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.  

 

Valituskirjelmään on liitettävä:  

1. Päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,  

2. Tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, esim. kopio saantitodistuksesta tai muu 

selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. 

3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 

4. Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja. Valtakirjaa ei kuitenkaan yleensä 

vaadita asianajajalta tai yleiseltä oikeusavustajalta. 

 

 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa määräpäivänä 

klo 16.15 mennessä. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.  

Liitteitä valitukseen voi toimittaa myöhemminkin. Jos valitusajan viimeinen päivä on 

pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 

valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Valituksen voi 

toimittaa postitse, sähköpostitse tai telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon. Omalla 

vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 

valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet . Hallinto-oikeuden päätöksistä peritään 

vuosittain vahvistettava oikeudenkäyntimaksu, joka 1.1.2019 lukien on suuruudeltaan 

260 euroa (1455/2015). 

 

 


