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Annettu julkipanon jälkeen

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta tilapäistä
melua koskevasta ilmoituksesta

ILMOITUKSEN TEKJÄN NIMI JA OSOITE
Numibia Racing Team ry, c/o Nina Järvinen
Nordbo 230
04660 Numminen
Yhteyshenkilö: Nina Järvinen, 040 532 4550
MELUA AIHEUTTAVA TOIMINTA
XXIV Numibia Snow Enduro, 25.2.2018.
SIJAINTI
Enduromoottoripyörien nopeuskilpailu ajetaan Mäntsälän ja Pornaisten
kuntien alueella.
TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Uudenmaan ELYkeskus)
Ympäristönsuojelulaki 118 §
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (897/2009) 3 §:n 1
momentin kohta 9 ja 2 momentin kohta 3
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista
(1392/2014) 2 §:n 1 momentin kohta 3
ASIAN VIREILLETULO
Ilmoitus on saapunut Uudenmaan ELY-keskukseen 19.12.2017.
MAKSU

570 €
Laskutusosoite: Ali-sepäntie 7, 07170 Pornainen
Laskutusviite: Numibia Racing Team ry c/o Anneli Peltola

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 021 000
www.ely-keskus.fi
Y-tunnus 2296962-1

Kirjaamo
PL 36, 00521 Helsinki
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
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TOIMINNAN KUVAUS
Toiminta
Ilmoitus koskee Mäntsälän ja Pornaisten kuntien alueilla 25.2.2018
ajettavaa enduromoottoripyöräkilpailua.
Kilpailun kokonaispituus on 60 km, josta maastokokeiden pituus on 30 km
ja siirtymäosuuksien pituus 30 km. Maastokokeita on yhteensä viisi. Yleisiä
teitä ei suljeta kilpailun vuoksi.
Kilpailu ajetaan aikavälillä klo 7.00–18.00. Pääosin kilpapyörät ovat
liikenteessä klo 9.00–17.00. Kilpailuun osallistuu enintään 250
moottoripyörää.
Kilpailukeskus
sijaitsee
Nummisten
Ojankulmantie 20, 04660 Numminen.

seurojentalolla

osoitteessa

Suojelu- ja rajoitusalueet
Huolto- ja tankkausalueet eivät sijaitse pohjavesialueilla. Siirtymäosuudet
kulkevat Purnunmäen vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella
(0161102 A) noin 1,2 kilometriä ja Riihikorvennummen vedenhankintaan
soveltuvalla pohjavesialueella (0150507) noin 1,2 kilometriä.
Maasto-osuudet
eivät
sijoitu
maastoliikenteen
rajoitusalueille.
Siirtymäosuuksilla ylitetään siltoja pitkin Mustijoen (ML0100052)
rajoitusalue, jossa on moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä
vesialueella kielletty noin 10 kilometrin matkalla Mäntsälän kunnan alueella.
Melu
Kilpapyörien aiheuttama melutaso on 0,5 metrin etäisyydellä pakoputkesta
mitattuna enintään 112 dB(A). Mittaus on suoritettu desibelimittarilla
mäntänopeudella 13 m/s, 45 asteen kulmassa ensisijaisesti vaakatasoon,
kuitenkin vähintään 20 cm maanpinnasta. Lisäksi melutasoa on arvioitu
aistinvaraisesti.
Katsastuksessa mitataan desibelimittarilla moottoripyörien käyntiäänen
voimakkuus.
Suomen
Moottoriliitto
ry:n
sääntöjen
mukaisen
maksimimelutason (112 dB(A)) ylittäviä moottoripyöriä ei päästetä
kilpailuun.
Melu leviää 200–300 metrin etäisyydellä ajettavan reitin ympäristöön.
Häiriintyviä kohteita ovat reitin varrella oleva asutus.
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Jätteet, huolto ja tankkaus
Kilpailun huoltoalue sijaitsee kilpailukeskuksen läheisellä pellolla. Kilpailijat
ja huoltohenkilöt velvoitetaan käyttämään öljyjä ja nesteitä läpäisemätöntä
suojamattoa moottoripyörän ja huoltoauton alla. Suojaamatonta käyttöä
valvotaan. Pyörät tankataan huoltoalueella kannuista. Alueelle varataan
jäteastioita.
Teiden varsille laitetaan reittimerkkejä, jotka kiinnitetään tikkuihin.
Maastossa käytetään ohjaavaa siimaa reitillä. Maastokokeiden lähtö- ja
maalipaikkoihin pystytetään ajanottolaitteet (valokenno, josta vedetään
johto tietokoneeseen ja auton akkuun). Kilpailun järjestäjä siivoaa
reittimerkit, siimat ja ajanottolaitteet pois kilpailun jälkeen.
Toimintaan liittyvät muut luvat ja vakuutus
Kilpailulle on haettu kilpailulupa Suomen Moottoriliitto ry:stä. Lupaan sisältyy
vakuutus. Maanomistajilta on pyydetty luvat maasto-osuuksien käytölle.
Lupaa yleisötilaisuuden pitämiselle haetaan tammikuun 2018 lopussa.
Tiedottaminen
Maanomistajille on tiedotettu haettaessa lupa-allekirjoituksia. Lisäksi
jaetaan erillinen tiedote reitin varrella asuville asukkaille. Kilpailusta on
tiedotettu ja tiedotetaan myös paikallislehdissä.
ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Tiedottaminen
Ympäristönsuojelulain 121 §:n mukaista kuulemista ei ole katsottu tässä
tapauksessa tarpeelliseksi, koska toiminta on lyhytaikaista eikä olennaisesti
poikkea muun liikenteen aiheuttamasta melusta.
Täydennykset
Ilmoitusta on täydennetty 16.1.2018 ja 19.1.2018.
PÄÄTÖS
Uudenmaan ELY-keskus hyväksyy Numibia Racing Team ry:n tekemän
ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäistä melua
aiheuttavasta toiminnasta. Toimintaa on harjoitettava ilmoituksen ja
seuraavien määräysten mukaisesti.
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1.

Kilpailussa saa käyttää vain esikatsastuksessa hyväksyttyjä
moottoripyöriä, jotka täyttävät tieliikennelainsäädännön mukaiset
vaatimukset.

2.

Kilpailusta,
kilpailuaikataulusta,
kilpailun
järjestäjästä
ja
vastuuhenkilöstä sekä toimintaohjeista kilpailun aikana on
tiedotettava kilpailureitin varrella sekä lähtö-, maali- ja huoltoalueiden
läheisyydessä asuville ja muille lähimmille melulle altistuville kohteille
viimeistään viikkoa ennen kilpailua. Kilpailusta vastuussa olevan
henkilön on oltava tavoitettavissa tiedotteessa ilmoitettujen
yhteystietojen avulla koko kilpailun ajan.
Tiedote
on
toimitettava
tiedoksi
kilpailualueen
kuntien
ympäristönsuojeluviranomaisille ja Uudenmaan ELY-keskukselle
ennen kilpailua.

3.

Kilpailu on järjestettävä siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman
vähän haittaa ympäristölle. Kilpailunaikainen jätehuolto on
järjestettävä riittäväksi ja siinä on noudatettava kunkin kunnan
jätehuoltomääräyksiä.
Kilpailun
järjestäjä
on
velvollinen
puhdistamaan tapahtuman seurauksena roskaantuneet alueet.

4.

Ympäristönsuojelun kannalta poikkeuksellisiin tilanteisiin on
varauduttava ennakolta. Polttoaineiden, öljyjen ja muiden haitallisten
aineiden pääsy maaperään ja vesiin on estettävä.
Vahinko- ja onnettomuustilanteissa on viivytyksettä ryhdyttävä
tarvittaviin
toimenpiteisiin
ympäristöhaittojen
ehkäisemiseksi.
Öljyvahingoista
on
viivytyksettä
ilmoitettava
alueen
pelastuslaitokselle.
Öljyvahingon varalle on moottoripyörien huolto- ja tankkausalueella
oltava aina saatavilla riittävä määrä tarkoitukseen sopivaa
imeyttämismateriaalia ja astioita kerätyille aineille. Vaaralliset jätteet
on toimitettava vaarallisten jätteiden käsittelyluvan saaneeseen
laitokseen.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä
kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä
tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai
tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Jos hanke toteutetaan
usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle, jonka toimialueella melu tai tärinä pääasiallisesti
ilmenee.
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Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että edellä annettuja määräyksiä
noudattaen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain mukaiset vaatimukset.
Toiminta on tilapäistä ja sen kesto kullakin vaikutusalueella on muutamia
tunteja.
Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan ilmoituksesta tehtävässä
päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan
ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämiseen
liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Päätöksessä
voidaan lisäksi antaa määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta
asukkaille. (Määräykset 1.–4.)
Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä
toimintansa ympäristövaikutuksista. Ilmoituksen mukaan Suomen
Moottoriliitto ry:n sääntöjen mukaisen maksimimelutason (112 dB(A))
ylittäviä moottoripyöriä ei päästetä kilpailuun. (Määräys 1.)
Tilapäiselle melulle altistuville tahoille on ilmoitettava kilpailusta, jotta he
voivat varautua asiaan. (Määräys 2.)
Kilpailun haitalliset vaikutukset ympäristöön on minimoitava. (Määräykset 3.
ja 4.)
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 84, 85, 118, 122, 142, 190, 191 §
Valtioneuvoston astus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24, 26 §
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (897/2009)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista
(1392/2014)
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista
suoritteista vuonna 2017 (1554/2016)
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen
käsittelystä perittävä maksu on 570 euroa.
Päätöksen maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992)
perusteella annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1554/2016) elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä
kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2017
olevan maksutaulukon mukaisesti.
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Numibia Racing Team ry, c/o Nina Järvinen
Nordbo 230
04660 Numminen
Tiedoksi
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta (sähköisesti)
Askolan kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Ilmoittaminen ilmoitustaululla ja kunnissa
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Uudenmaan ELY-keskuksen
ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Mäntsälän sekä Pornaisten
kuntien ilmoitustauluilla. Tiedon julkaiseminen sanomalehdessä katsottiin
tarpeettomaksi,
koska
kilpailun
järjestäjä
tiedottaa
kilpailusta
sanomalehdessä.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on ratkaissut ylitarkastaja
Marjo Vuola ja esitellyt ylitarkastaja Annastiina Juvankoski.

LIITE

Valitusosoitus

Tämä asiakirja UUDELY/12700/2017 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument UUDELY/12700/2017 har
godkänts elektroniskt
Esittelijä Juvankoski Annastiina 25.01.2018 09:16
Ratkaisija Vuola Marjo 25.01.2018 11:57

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valitusaika
Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä
päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu
vielä seuraavana arkipäivänä.
Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi
ja millä perusteilla muutosta vaaditaan.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen
laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.
Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- ELY-keskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja
Valituksen toimittaminen perille
Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla
lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa,
että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu
250 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei
peritä.
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204
65101 Vaasa
Puhelin 029 56 42611
Telekopio 029 56 42760
Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi
Kirjaamo on auki maanantaista perjantaihin kello 8.00 - 16.15

