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Elinkeino-, liikenne- ja
ymparistokeskus

Päätös

UUDELY/61/2015

6.2.2015

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014)118 §:n mukaisen tilapäistä
melua koskevan ilmoituksen johdosta.

ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA OSOITE
Numibia Racing Team ry c/o Mia Aho
Mönkäreenmäki 15
04220 Kerava
Yhteyshenkilö: Mia Aho, puh. 0400 618 445
MELUA AIHEUTTAVA TOIMINTA
Enduromoottoripyöräkilpailu 1.3.2015
TOIM INTAPAIKKA
Enduromoottoripyöräkilpailu Numibia Snow Enduro ajetaan Mäntsälän ja
Pornaisten kuntien alueilla.
TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Uudenmaan ELY-keskus
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
(910/2009) 2 §:n 1 momentin kohta 3
ASIAN VIREILLE TULO
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus toimitettiin Uudenmaan
ELY-keskukselle 31.12.2014ja sitä täydennettiin 13.1.2015.
MAKSU

570 €

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 021 000
Opastinsilta 12 B 5. krs,
PL 36
www.ely-keskusSi/uusimaa
00520 Helsinki
00521 Helsinki

2/5

Toiminnan kuvaus
Ilmoitus koskee enduromoottoripyöräkilpailua, joka ajetaan enduromoot
toripyörillä Mäntsälän ja Pornaisten Halkian alueilla sunnuntaina
1.3.2015. Kilpailu alkaa moottoripyörien katsastuksella klo 6.30. En
simmäinen kilpailija lähtee reitille klo 8.31. Kilpailu päättyy viimeistään
klo 18.00. Todennäköisesti kaikki kilpailijat ovat maalissa viimeistään
klo 17.00 mennessä.
Kilpailukeskuksena toimii Nummisten seurojentalo osoitteessa Ojan
kulmantie 20, Mäntsälä. Huoltoalue sijaitsee noin 400 metrin etäisyydel
lä kilpailukeskuksesta itään pellolla osoitteessa Ojankulmantie 61.
Kilpailureitti sijaitsee pääasiassa maastossa ja siirtymät maastokokees
ta toiseen ajetaan pääasiassa yleisillä teillä. Kilpailureitin kokonaispituus
sflrtymineen on noin 100 km ja se sisältää kuusi maastokoetta, joista
sääoloista riippuen kaksi ajetaan kahteen kertaan. Lähtöjen väliaika
riippuu ilmoittautumisten määrästä, tavallisimmin väliaika on puoli mi
nuuttia. Kilpailuun osallistuu noin 300 moottoripyörää.
Kilpailulle on nimetty ympäristöpäällikkö.
Melu
Enduromoottoripyörät katsastetaan ennen kilpailua. Katsastuksessa
mitataan moottoripyörien käyntiäänen voimakkuus mäntänopeudella
13 m/s. Mittaus suoritetaan 0,5 metrin etäisyydeltä pakoputkesta 45 as
teen kulmassa ensisijaisesti vaakatasoon. Hyväksytty melutaso
0,5 metrin etäisyydellä äänenvaimentimesta on 112 dB(A). Lisänä on
kuuloperusteinen arviointi. Suomen MoottorilNton sääntöjen mukaisen
maksimitason ylittäviä moottoripyöriä ei päästetä kilpailuun. Moottori
pyörien käyntiäänen voimakkuutta valvotaan myös kilpailureitin varrella.
Kilpailusta aiheutuvan melun arvioidaan leviävän 200
300 m:n etäi
syydelle ajettavan reitin ympäristöön.
—

Jätteet, huolto ja tankkaus
Huoltoalueella kaikilla kilpailijoilla on oltava huoltomatto moottoripyörää
huollettaessa. Huoltomaton käyttöä kilpailun aikana valvotaan. Mootto
ripyörien tankkauksen kilpailijat suorittavat huoltoalueella huoltomaton
päällä. Muualla huolto ja tankkaus on kielletty.
Kilpailukeskuksessa on saniteettitilat. Käymälöitä sijoitetaan myös huol
to- ja yleisöalueelle. Kilpailun järjestäjä tyhjentää ja kuljettaa käymälät ja
käymäläjätteet välittömästi kilpailun jälkeen. Kaikille kilpailijoille jaetaan
ilmoittautumisen yhteydessä kuivajätepussi. Sekä huolto- että yleisöalueelle sijoitetaan riittävä määrä roska-astioita.
Huoltoalueella on merkityt vaarallisten jätteiden keräysastiat. Kilpailun
järjestäjä huolehtii itse vaarallisten jätteiden poiskuljettamisen vaarallis
ten jätteiden keräyspisteeseen (Mäntsälän kunta). Alueella on varattuna
myös öljyperäisten nesteiden imeytykseen soveltuvaa erikoispurua. Kil
pailukeskus ja huoltoalue eivät sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. Lähin
kaivo huoltoalueesta on noin 400 m:n etäisyydellä.
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Kilpailualue tullaan opastamaan opastemerkein. Opastemerkkejä ei
kHnnitetä puihin eikä alueille, jotka eivät sovellu tähän tarkoitukseen.
Kilpailun jälkeen opasteet ja merkkausnauhat poistetaan välittömästi
kilpailutapahtuman jälkeen. Kilpailualue pyritään saamaan mahdolli
simman nopeasti luonnolliseen tilaansa. Järjestäjä korjaa mahdolliset
ympäristössä vahingoittuneet maaston osat (esim. pellolle auratun huol
toalueen lumikasat levitetään takaisin, teihin tulleet jäljeUurat lanataan).
SML ry:n lupa ja vakuutus
Kilpailun järjestäjällä on kilpailulupa Suomen Moottoriliitto ry:ltä. Lupa
sisältää järjestäjän vastuuvakuutuksen.
Tiedottaminen
Maanomistajia on informoitu kilpailusta samalla, kun vaadiuavat maan
omistajien luvat kilpailua varten on hankittu.
Kilpailusta on laadittu 29.12.2014 päivätty tiedote, josta käy ilmi kilpailun
järjestäjä, kilpailuaikataulu ja vastuuhenkilöt sekä toimintaohjeet kilpai
lun aikana. Tiedote jaetaan reitin varrella asuville henkilöille ja on näh
tävissä Nummisten kyläkaupan seinällä sekä Nummisten seurojentalon
ilmoitustaululla. Kilpailusta on tiedotettu ja tiedotetaan myös paikallis
lehdissä.
PÄÄTÖS
Uudenmaan ELY-keskus hyväksyy Numibia Racing Team ry:n tekemän
ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäistä melua ai
heuttavasta toiminnasta. Toimintaa on harjoitettava ilmoituksen ja seu
raavien määräysten mukaisesti.
1.

Kilpailussa saa käyttää vain esikatsastuksessa hyväksyttyjä endu
romoottoripyöriä, jotka täyttävät tieliikennelainsäädännön mukaiset
määräykset.

2.

Kilpailusta, kilpailuaikataulusta, kilpailun järjestäjästä ja vastuuhenkilöstä sekä toimintaohjeista kilpailun aikana on tiedotettava
kilpailureitin varrella sekä lähtö-, maali- ja huoltaalueiden läheisyy
dessä asuville ja muille lähimmille melulle altistuville kohteille vii
meistään viikkoa ennen kilpailua. Kilpailusta vastuussa olevan
henkilön on oltava tavoitettavissa tiedotteessa ilmoiteliujen yhteystietojen avulla koko kilpailun ajan.
Tiedote on toimitettava tiedoksi Mäntsälän ja Pornaisten kuntien
ympäristönsuojeluviranomaisille ja Uudenmaan ELY-keskukselle
ennen kilpailua.

3.

Kilpailu on järjestettävä siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman
vähän haittaa ympäristölle. Kilpailunaikainen jätehuolto on järjes
tettävä riittäväksi ja siinä on noudatettava kunkin kunnan jätehuol
tomääräyksiä. Kilpailun järjestäjä on velvollinen puhdistamaan ta
pahtuman seurauksena roskaantuneet alueet.
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4.

Ympäristönsuojelun kannalta poikkeuksellisiin tilanteisiin on va
rauduttava ennakolta. Polttoaineiden, öljyjen ja muiden haitallisten
aineiden pääsy maaperään ja vesiin on estettävä.
Vahinko-ja onnettomuustilanteissa on viivytyksettä ryhdyttävä tar
vittaviin toimenpiteisiin ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Oljyva
hingosta on viivytyksettä ilmoitettava alueen pelastuslaitokselle.
Öljyvahingon varalle on moottoripyörien huolto- ja tankkausalueel
la oltava aina saatavilla riittävä määrä tarkoitukseen sopivaa imeyt
tämismateriaalia ja astioita kerätyille aineille. Vaaralliset jätteet on
toimitettava vaarallisten jätteiden käsiifelyluvan saaneeseen laitok
seen.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä
kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpi
teestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos
melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. J05 hanke
toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille elinkeino-, lii
kenne- ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella melu tai tärinä pää
asiallisesti ilmenee.

Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että edellä annettuja määräyksiä nou
dattaen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain mukaiset vaatimukset.
Toiminta on tilapäistä ja sen kesto kullakin vaikutusalueella on muutamia
tunteja.
Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava
riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Esikatsastuksessa
todetaan, että kilpailussa käytetään vain sellaisia moottoripyöriä, jotka
täyttävät tielNkenneasetuksen määräykset myös melun osalta. Tällöin
voidaan katsoa, että toiminnan aiheuttama melu ei oleellisesti poikkea
normaalista liikenteen aiheuttamasta melusta. (Määräys 1.)
Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan ilmoituksen johdosta tehtävässä
päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutu
van ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämi
seen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Päätök
sessä voidaan lisäksi antaa määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja tiedot
tamisesta asukkaille. (Määräykset 2. —4.)
Ympäristönsuojelulain 121 §:n mukaista kuulemista ei ole katsottu tässä
tapauksessa tarpeelliseksi, koska toiminta on lyhytaikaista eikä olennai
sesti poikkea muun liikenteen aiheuttamasta melusta ja koska kilpailun
järjestäjä huolehtii tiedollamisesta asianosaisille.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (52712014) 84, 85, 118, 122, 190, 191
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 26 §
Laki elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksista (897/2009)
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Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksista
(910/2009)
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä
työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2014
(3/2014)
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituk
sen käsittelystä perittävä maksu on 570 euroa.
Päätöksen maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) pe
rusteella annetussa valtioneuvoston asetuksessa (3/2014) elinkeino-, lii
kenne- ja ympäristökeskusten maksullisista suoritteista olevan maksu
taulukon mukaisesti.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Numibia Racing Team ry clo Mia Aho
Mönkäreenmäki 15
04220 Kerava
Tiedoksi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta (sähköisesti)
Askolan ympäristölautakunta (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Ilmoittaminen kunnissa
Uudenmaan ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla
Mäntsälän ja Pornaisten kuntien ilmoitustauluilla ympäristönsuojelulain
85 §:n mukaisesti.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto
oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on ilmoituksen tekuällä ja nflhlä, joi
den oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joi
den tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitusosoitus on liitteenä.

LIITE

Ylitarkastaja

Marjo/uola

Tarkastaja

Hannu Kivekäs

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Liite

‘alitusviranomaincn

Uudenmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muu
tosta Vaasan hallinto-oikeudelta ldrjallisella vahtuksella.
‘alitusaika
Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä
päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäi
vä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seu
raavana arkipäivänä.
‘alituksen sisältö
Valituskhjelmässä on ilmoitettava
valittajan nimi ja kotikunta
postiosoiteja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muuloksia vaaditaan tehtäväksi
ja millä perusteilla muutosta vaaditaan.
-

-

-

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija
na on joku muu henkilö. valituskidelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskiijelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.
Valituksen tulleet
Valituskiijelmään on liitettävä
ELY-keskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä olejo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
asiamiehen valtakhja
-

-

-

‘alituksen toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla
lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin valituskiijelmä on jätettävä niin ajoissa,
että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhaldjalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 €.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeudenkäyntiviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa
laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204
65101 Vaasa
Puhelin 0295642611
Telekopio 029 56 42760
Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi
Kirjaamo on auki maanantaista pcrjantaihin kello 8.00 - 16.15

