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Tampereen kaupunki 

Kaupunkiympäristö palvelualue 

ympäristönsuojelu 

Ympäristöpäällikön päätös 

7.3.2023 

2023-63-IPM 

 

 

Päätös Hämeen Moottorikerho ry:n meluilmoituksesta, Jääspeedwayn SM-

kilpailu Pyynikin urheilukentällä 

 

Ilmoituksen tekijä 

Ilmoitusvelvollinen: Hämeen Moottorikerho ry 

Ilmoitusvelvollisen osoite: Kauhakorvenkatu 26, 33720 Tampere 

Y-tunnus: 1821286-1 

Yhteyshenkilö: Outi Kalliomäki 

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 4588481 

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite: outi.kalliomaki@gmail.com 

 

Ilmoituksen vireilletulo ja täydentäminen 

Meluilmoitus on kirjattu saapuneeksi 28.2.2023. Meluilmoitusta on täydennetty 6. 

ja 7.3.2023.  

 

Ilmoitettu toiminta ja meluntorjunta 

Hämeen Moottoriurheilukerho järjestää lauantaina 11.3.2023 jääspeedwayn 

henkilökohtaisen SM-finaalin Pyynikin Urheilukentällä, osoitteessa F. E. Sillanpään 
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katu 1, 33230 Tampere. Moottoripyöriä ja äänentoistoa käytetään alueella kello 

10.00–17.00.  

 

Moottoripyörien kilpailutapahtumassa ajetaan 20 kierrosta. Pyörien katsastus 

alkaa kello 11.00. Kilpailutilanne alkaa kello 13.00 ja päättyy kello 16.30. Erien 

välissä on kuulutuksia. Tapahtumassa ei ole musiikkiesityksiä. 

 

 

Kuva 1. Tapahtuma-alueen asemapiirros 

 

Meluilmoituksen täydennyksenä toimitettiin tiedot kilpapyörien sallitusta 

melutasosta ja sen kontrolloinnista. Hetkellisen melutason raja on mittauksissa 

115 dB(A) kahden metrin päässä pyörän takapuolelta mitattuna. 

 

Moottoripyörien alla käytetään tarvittaessa huoltomattoja, jotka imevät 

mahdolliset polttoainevuodot. Pyörissä käytetään metanolia. Käytössä on 

sammuttimia. 
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Altistuviksi kohteiksi on ilmoitettu ympäristön asuinrakennukset ja koulut. 

Lähistön rakennuksiin viedään torstaina tai perjantaina ennen tapahtumaa 

tiedotteet meluhaitasta. Tiedotteessa on yhteyshenkilön yhteystiedot. 

Yhteyshenkilö on tavoitettavissa koko tapahtuman ajan. Koulut ovat 

meluilmoituksen mukaan viikonloppuna suljettu. 

 

Asian käsittely 

Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja, ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu 

eikä asianosaisia kuultu, koska ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa olennaisesti 

vaikuttavan yleisiin tai yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan 

ajankohta ja kesto sekä asianosaisten etua suojaavat ympäristöpäällikön 

ratkaisuun sisältyvät määräykset. 

 

Tapahtumajärjestäjä on laiminlyönyt velvollisuutensa tehdä meluilmoitus 

viimeistään 30 vuorokautta ennen työn alkamista. Laiminlyönti johtui 

tapahtumajärjestäjän mukaan siitä, että he olivat olettaneet, että samalla viikolla 

järjestettävän Tampereen Pistejääradan meluilmoituksessa olisi ollut myös 

speedwaykisan tiedot mukana. Pistejääradan meluilmoituksessa (2023-18-IPM) ei 

kuitenkaan ollut mukana tietoja speedwaykisasta, joten myöskään sitä koskevassa 

melupäätöksessä (ympäristöpäällikön päätös 8.2.2023) ei käsitelty speedwaykisan 

asioita.  

 

Ympäristöpäällikön päätös  

Ympäristöpäällikkö päätti, että toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa esitetyn 

mukaisesti, ellei seuraavista lupamääräyksistä muuta johdu: 
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1. Melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille, hoitolaitoksille ja muille kohteille, 

joille saattaa aiheutua tapahtumasta häiriötä on toimitettava viipymättä 

tiedote tapahtuman kestosta, aikatauluista, sekä vastuuhenkilön nimi ja 

yhteystiedot. Yhteystiedoissa tulee olla myös puhelinnumero, johon voi 

tarvittaessa antaa palautetta koko tapahtuman ajan. Tiedote tulee viedä 

vähintään 150 metrin säteellä tapahtuma-alueesta sijaitseviin, edellä 

mainittuihin kohteisiin, esimerkiksi kaikkiin kouluihin tai vastaaviin laitoksiin, 

joissa on toimintaa tapahtuma-aikana sekä asuintaloihin, joista on näköyhteys 

tapahtuma-alueelle tai joihin melu voi muuten kuulua erityisen häiritsevästi. 

(YSL 122 §) 

 

2. Äänentoiston käyttö ja moottoripyöräkilpailuun liittyvä kovaäänisempi ajo ja 

harjoittelu on sallittu tapahtumassa 11.3.2023 kello 10.00–17.00. (YSL 122 §) 

 

3. Äänentoistolaitteet on sijoitettava ja suunnattava ja kilpailu muutenkin 

järjestettävä niin, että meluhaitta ympäristöön on mahdollisimman vähäinen. 

Moottoripyörien melutaso on tarkistettava ilmoituksen mukaisesti ja säädetyn 

melutason ylittävät pyörät evättävä kilpailusta. (YSL 122 §) 

 

4. Alueelle on varattava imeytysainetta ja vuotojen keräysvälineitä mahdollisten 

polttoaine- ja muiden kemikaalivuotojen tai -vahinkojen varalle. Mahdolliset 

tippavuodot tai muut kemikaalipäästöt on siivottava maaperästä aina 

välittömästi. Vaarallinen jäte on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on 

lupa vastaanottaa jäte. (YSL 122 §, JäteL 12, 13, 15 §:t, Kunnalliset 

jätehuoltomääräykset 43 §).  

 

5. Tapahtuman järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta sekä 

tilaisuuteen varatun alueen sekä sen välittömässä läheisyydessä 
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olevan alueen siivoamisesta. Järjestäjä vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä 

neuvonnasta tilaisuuden aikana. Tapahtuman jätehuolto tulee suunnitella 

huolellisesti etukäteen. Tapahtuma-alue sekä sen välittömässä läheisyydessä 

oleva roskaantunut alue on siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä sekä 

tarvittaessa tilaisuuden aikana. Tapahtuman järjestäjä vastaa jätteiden 

lajittelusta ja erilliskeräämisestä jätehuoltomääräysten mukaisesti (YSL 122 §, 

JäteL 73, 74 ja 76 §:t, Kunnalliset jätehuoltomääräykset 43 §). 

 

Tapahtumajärjestäjä on laiminlyönyt velvollisuutensa tehdä meluilmoitus 

viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtuman alkamista. Ympäristöpäällikkö 

kehottaa tapahtumajärjestäjää jatkossa noudattamaan määräaikaa. 

 

Päätöksen perustelut 

Päätöksessä mainitut 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. Toiminta ei vaikuta 

merkittävästi yleisiin ja yksityisiin etuihin, eikä ympäristönsuojelulain 121 §:n 

mukainen kuuleminen ole tarpeen. 

 

Määräys 1. Riittävällä etukäteistiedotuksella annetaan asukkaille ja muille 

toimijoille mahdollisuus varautua häiriöihin, ja siten vähennetään koettuja 

haittoja.  

 

Määräys 2. Äänentoiston käyttöaikaa ja kilpapyörien käyttöä tapahtumassa on 

rajoitettu asukkaiden levon turvaamiseksi ja ympäristölle aiheutuvan haitan 

vähentämiseksi. Toiminta-aika on rajattu meluilmoituksen mukaisesti. 
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Määräys 3. Toimintojen sijoituksesta ja toteutuksesta on määrätty meluhaittojen 

ehkäisemiseksi. Ilmoituksessa kuvattu moottoripyörien meluhaittojen hallinta on 

varmistettu määräyksellä. Tapahtuma on kohtalaisen lyhytaikainen ja meluhaitta 

rajoittuu päiväaikaan, joten moottoripyörien riittävän alhaisen melutason 

tarkistamisen lisäksi ei muita melumittauksia katsota tarpeellisiksi. 

 

Määräykset 4–5. Määräyksillä varmistetaan, että tapahtumajärjestäjä hoitaa 

jätelain mukaiset velvollisuutensa koskien tapahtuma-aikaista jätteiden keräystä 

ja roskaantumisen ehkäisyä. Polttoaine- ja muihin kemikaalivuotoihin 

varautumisesta ja vaarallisten jätteiden käsittelystä on annettu määräys 

tapahtuman luonteen vuoksi. 

 

Ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu 

Ilmoituksen käsittelystä peritään voimassa olevan maksutaksan mukainen maksu 

550 €. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 118, 121, 122, 190 ja 205 §:t 

Jätelaki 646/2011, 73, 74 ja 76 §:t 

Kunnalliset jätehuoltomääräykset: 43, 73, 74 ja 76 § 

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 18.2.2019, 19, 20 ja 22 §:t  

Ympäristö- ja rakennusjaoston päätös 7.5.2019, 74 § 

Ympäristö- ja rakennusjaoston päätös 19.2.2019, 27 §  

Ympäristö- ja rakennusjaoston päätös, 21.2.2023, 22 § 
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Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan 

valitusosoituksen mukaisesti. 

 

Päätöksen täytäntöönpano 

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.  

Päätös tehdään 7.3.2023. 

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla 

8.3.2023. 

 

Kati Skippari 

Ympäristöpäällikkö  

 

Päätöksestä tiedottaminen 

Kopio päätöksestä sähköpostitse: ilmoitusvelvollinen, Sisä-Suomen poliisilaitos, 

Pirkanmaan pelastuslaitos, Pirkanmaan ELY-keskus, 

terveydensuojeluviranomainen 

 

Lisätietoja 

Ympäristötarkastaja Mirkka Anttalainen,  

Sähköposti: etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 050 521 5186 

 

Tampereen kaupunki, ympäristönsuojeluyksikkö 

Osoite: Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere 

Sähköposti: ymparistonsuojelu@tampere.fi 

Puhelin: 041 730 8168 (Tampereen palvelupiste) 
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VALITUSOSOITUS 

Valitusviranomainen  

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. 

Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin 

pääasiasta. 

Valitusaika 

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla.  

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua päätöksen 

julkaisemisesta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. 

Päätöksen tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen 

päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 

arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Valitusaika päättyy 14.4.2023. 

Valituskirjelmän toimittaminen 

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. 

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa, käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43 

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi 

Vaihde: 029 56 42611, telekopio: 029 56 42760 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 

osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 

Valituskirjelmän liitteineen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä 

päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää 

myös postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti toimitetun 

valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se käytettävissä 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen 

virka-ajan päättymistä. 

Valituksen muoto ja sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 

kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava Vaasan hallinto-

oikeudelle, on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin 

päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa 

käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on 

joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat 

yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä 

viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä 

asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on 

tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 

 

Valitukseen on liitettävä 

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

- selvitys valitusajan alkamisesta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle 

- mahdollisen asiamiehen valtakirja, jollei hän ole asianajaja tai yleinen 

oikeusavustaja, tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen 

toimivallasta. 
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Oikeudenkäyntimaksu 

Vaasan hallinto-oikeus voi periä valittajalta muutoksenhakuasian käsittelystä 

oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa 

11.12.2015/1455. Laissa (1455/2015) on erikseen säädetty tapauksista, joissa 

maksua ei peritä. 

Pöytäkirja  

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tampereen kaupungin 

ympäristönsuojeluyksiköstä, os. Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere, 

sähköpostilla: ymparistonsuojelu@tampere.fi tai puh. 041 730 8168 (Tampereen 

palvelupiste). 


