
Osakaskunnan vesialueen käy.äminen muuhun, kuin kalastus toimintaan 

Tämä ohjeistus ei koske normaalia kulkua osakaskunnan vesialueilla kesällä tai 
jäällä talviaikaan, josta on ohjeistus maastoliikennelaissa (www.finlex.fi/fi/laki/
ajantasa/1995/19951710).  
Tällainen liikkuminen on kulkemista paikasta toiseen siirtymätarkoituksessa. 

Ohjeistuksella tarkoitetaan toimintaa, joka tuoCaa erilaista haiCaa melun, 
ympäristöpäästöjen tai virkistyskäytön osalta. Tällaista on esimerkiksi jäällä 
erilaisilla välineillä tapahtuva ajo, joka tuoCaa melua, haiCaa ja vaaraa alueen 
muuta virkistyskäyCöä ajatellen. 

Tällaiseen toimintaan vaaditaan aina vähintään osakaskunnan antama lupa ja 
tarviCaessa myös ELY-keskuksen/Ympäristö viranomaisen lupa. 
Tällöin osakaskunnan antama lausunto/lupa on osa tätä meneCelyä .  

Luvan hakeminen aloitetaan viranomaisten kauCa ja he määriCelevät oman 
näkemyksensä hakemuksen ja osakaskunnan lausunnon perusteella. Jos 
osakaskunnan lupa todetaan riiCäväksi silloin luvan tapauskohtaisesK voi myöntää 
osakaskunta. Mikäli se ei riitä, luvan myöntää viranomainen saamiensa selvitysten 
perusteella. 

Osaskunnan lupa/lausunto määritellään anneCujen Ketojen perusteella, joCa 
Klanne saadaanadaan mahdollisimman oikeudenmukaiseksi hakijalle. 

Vaadi.avia ehtoja ovat seuraavat: 
1. Toiminnasta ei saa olla haiCaa normaalille kalastustoiminnalle tai liikkumiselle 
kyseisellä alueella. 

2. Mitään haitallisia päästöjä ei saa joutua veteen tai jäälle. 

3. Melun tuoCaminen täytyy olla mahdollisimman pientä. Mikäli toiminta 
aiheuCaa melua, täytyy se rajoiCua siten, eCei se tuota jatkuvana haiCaa 
virkistyskäytölle. Toiminta on ajoiteCava siten, eCä viikonloppuisin ei aloiteta 
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ennen kello 10.00 ja lopetetaan viimeistään kello 15.00, ”normaali autolla” kello 
17.00 saakka. Toimintaa suositellaan vain lauantai päivälle. Arkipäivinä aikataulu 
09.00 – 16.00, ei jokapäiväistä. 
Juhlapäivinä on syytä välCää kokonaan melua aiheuCavaa toimintaa. Tällaisia ovat 
esimerkiksi Joulu, Uusivuosi. 

4. Alue, jolla toimita tapahtuu on merkiCävä näkyväsK lipuilla, joCa ulkopuoliset 
Ketävät varoa alueCa. 

5. Kaikkia muita maastoliikenteen sääntöjä ja rajoituksia on noudateCava, liiCyen 
toimintaan (nopeudet, ikärajat ja käyCöoikeudet, nämä löytyvät 
maastoliikennelaista). Alue ei ole suljeCu. 

6. Toiminnalle täytyy olla määriteCy vastuuhenkilö, joka huolehKi siitä, eCä 
ohjeita ja lupien ehtoja noudatetaan. 

7. Osakaskunnan ohjeiden ollessa risKriidassa Suomen lain kanssa, laki on se, jota 
noudatetaan. 

Osakaskunnan antamaan luvan toteutumista valvoo osakaskunnan määriCämä 
henkilöstö. Viranomaislupien valvonnan hoitaa viranomaiset, lähinnä poliisi. 

Osakaskunta pääCää siitä, miten lupa/ lausunto annetaan. Tarvitaanko yleinen 
kokous, hoitokunta vai joku valtuutetaan luvan antajaksi. 


