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Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristäkeskus

Päätös

UUDELY/4288/2015
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Annettu julkipanon jälkeen
ASIA

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

ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA OSOITE
Helsingin Moottorikerho ry
Loviisankatu 3 B 16
00510 Helsinki
Yhteyshenkilö: Raimo Rouvinen, puh. 045 1119424,
raimo.rouvinen0556gmail.com
MELUA AIHEUTTAVA TOIMINTA
Enduromoottoripyöräkilpailu 15.8.2015
TOIM INTAPAIKKA
Enduromoottoripyöräkilpailu Kantele By Night Enduro ajetaan Pukkilan
ja Myrskylän 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 8.7.2015 ja sitä täydennettiin 20.7.2015, 22.7.015 ja
10.8.2015.
MAKSU

570 €

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 021 000
Opastinsilta 12 6 5. krs,
PL 36
www.ely-keskus.fl/uusimaa
00520 Helsinki
00521 Helsinki
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Toiminnan kuvaus
Ilmoitus koskee enduromoottoripyöräkilpailua, joka ajetaan enduromoot
toripyörillä Pukkilan ja Myrskylän alueilla lauantaina 15.8.201 5. Kilpailu
alkaa klo 16.00 ja päättyy viimeisen osanottajan saavuttua maaliin vii
meistään klo 24.00.
Kilpailukeskuksena toimii Kanteleen seurantalo sekä seurantalon vie
reinen pelto osoitteessa Nuuttipolku 25, 07565 Kantele.
Kilpailureitti sijaitsee pääasiassa maastossa ja sNrtymät maastokokees
ta toiseen ajetaan pääsääntöisesti yleisillä teillä. Kilpailureitin kokonais
pituus siirtymineen on noin 85 km ja se sisältää kuusi maastokoetta.
Maastokokeet ajetaan Kanteleella, Humalkoskella, Kankkilassa sekä
Savijoella. Savijoella reitti ajetaan kahteen kertaan. Kilpailuun osallistuu
noin 50 moottoripyörää.
Savijoella sijaitsevan 6. maastokokeen reitti kulkee osittain vedenhan
kintaan soveltuvalla pohjavesialueella (Uudentalonkulma-Ol 61603).
Kilpailun järjestelyistä vastaa Helsingin Moottorikerho ry ja Kanteleen
Krossarit ry. Kilpailulle on nimetty ympäristöpäällikkö.
Melu
Enduromoottoripyörät katsastetaan ennen kilpailua. Katsastuksessa
mitataan moottoripyörien käyntiäänen voimakkuus voimassa olevien
sääntöjen mukaisesti. Mittaus suoritetaan 0,5 metrin etäisyydeltä ää
nenvaimentajan päästä. Meluraja on 112 dB(A). Suomen MoottorilHton
sääntöjen mukaisen maksimitason ylittäviä moottoripyöriä ei päästetä
kilpailuun. Moottoripyörien käyntiäänen voimakkuutta valvotaan myös
kilpailureitin varrella. Kilpailusta aiheutuvan melun arvioidaan leviävän
200 300 metrin etäisyydelle ajettavan reitin ympäristöön.
—

Jätteet, huolto ja tankkaus
Kilpailun huolto tapahtuu keskitetysti Kanteleen seurantalon viereisellä
pellolla. Kaikilla kilpailijoilla on oltava huoltomatto moottoripyörää huol
lettaessa. Kilpailijoita muistutetaan huoltomaton käytöstä ilmoittautumi
sen yhteydessä. Järjestäjä tuo huoltoalueelle ylimääräisiä huoltomattoja
ja imeytysturvetta ja toimittaa niitä tarvitseville. Muualla huolto ja tank
kaus on kielletty.
Kilpailukeskuksessa on kahvila ja saniteettitilat. Kaikille kilpailijoille jae
taan ilmoittautumisen yhteydessä kuivajätepussi. Huolto- ja yleisöalu
eelle toimitetaan riittävästi jäteastioita.
Kilpailukeskukseen tuodaan vaarallisten jätteiden keräysastiat. Vaaralli
set jätteet, kuten jäteöljy toimitetaan Ekokemille. Kilpailukeskus ei sijait
se tärkeällä pohjavesialueella. Lähin kaivo on huoltoalueesta noin 500
metrin etäisyydellä.
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Kilpailualueelle on selkeä opastus merkein ja INkenteenohjaajien toi
mesta. Opasteet ja merkkausnauhat poistetaan kilpailun päättymisen
jälkeen samana päivänä ja maastoon tulleet jäljet korjataan entiselleen
niin, kuin maanomistajien kanssa on sovittu.

SML ry:n lupa ja vakuutus
Kilpailun järjestäjä on saanut kilpailuluvan Suomen MoottorilNtto ry:ltä.
Lupa sisältää järjestäjän vastuuvakuutuksen.

Tiedottaminen
Maanomistajia on informoitu kilpailusta samalla, kun vaadittavat maan
omistajien luvat kilpailua varten on hankittu.
Kilpailureitin varrella asuville asukkaille jaetaan tiedote. Kilpailusta tie
dotetaan paikallislehdissä sekä kerhon internet-sivuilla. Polhsiviran
omaisille tehdään lain vaatima ilmoitus yleisötilaisuudesta. Kilpailun tie
dottamisesta vastaavat Kanteleen Krossarit ry:n Jari Perttiä ja Jari Luo
to.

PÄÄTÖS
Uudenmaan ELY-keskus hyväksyy Helsingin Moottorikerho ry:n teke
män ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäistä me
lua aiheuttavasta toiminnasta. Toimintaa on harjoitettava ilmoituksen ja
seuraavien 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 huoltoalueiden läheisyy
dessä asuville ja muille lähimmille melulle altistuville kohteille
mahdollisimman ajoissa ennen kilpailua. Kilpailusta vastuussa ole
van henkilön on oltava tavoitettavissa tiedotteessa ilmoiteftujen yh
teystietojen avulla koko kilpailun ajan.
Tiedote on toimitettava tiedoksi Pukkilan ja Myrskylän kuntien ym
päristönsuojeluviranomaiselle ja Uudenmaan ELY-keskukselle en
nen 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.

4.

Ympäristönsuojelun kannalta poikkeuksellisiin tilanteisiin on va
rauduftava ennakolta. Polttoaineiden, öljyjen ja muiden haitallisten
aineiden pääsy maaperään ja vesiin on estettävä.
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Vahinko-ja onnettomuustilanteissa on viivytyksettä ryhdyttävä tar
vittaviin toimenpiteisiin ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Oljyva
hingosta on viivytyksettä ilmoitettava alueen pelastuslaitokselle.
äljyvahingon 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 käsittelyluvan saaneeseen laitok
seen.
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
Ympäristänsuojelulain 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 ympäristäkeskukselle, 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 tieliikenneasetuksen määräykset myös melun osalta. (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 ja koska kil
pailun järjestäjä huolehtii tiedottamisesta asianosaisille.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 84, 85, 118, 122, 190, 191
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 26 §
Laki elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksista (897/2009)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne-ja ympäristäkeskuksista
(910/2009)
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä
työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2015
(1397/2014)
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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
valtioneuvoston
annetussa
asetuksessa
(1397/2014)
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten maksullisista suoritteista ole
van maksutaulukon mukaisesti.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Helsingin Moottorikerho ry
c/o Sillman GranBttitie 6 A 1
00710 Helsinki
Tiedoksi

Pukkilan ja Myrskylän kuntien ympäristönsuojeluviranomainen (sähköi
sesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Ilmoittaminen kunnissa
Uudenmaan ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla Puk
kilan ja Myrskylän kuntien ilmoitustauluilla ympähstönsuojelulain 85 §:n
mukaisesti.
MUUTOKSEN HAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto
oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on ilmoituksen tekijällä ja nNllä, joi
den oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisNia, joi
den tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua, Valitusosoitus on liitteenä.
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Ylitarkastaja

Marjo

Tarkastaja

Sanna Korhonen

Valitusosoitus

uola

VALITUSOSOITUS

Liity 1.

Valitusviranomainen
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muu
tosta 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 pyhäpäi
vä, lauantai, itsenäisyvspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seu
raavana arkipäivänä.
Valituksen sisältö
Valituskiijelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoiteja 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 laatija
na on joku muu henkilö. valituskiijelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekiijoitettava.
Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- ELY-keskuksen päätös alkuperäisenä tai jäijenriöksenä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä olejo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
- asiamiehen valtakiija
-

Valituksen toimittaminen perille
Valiwskiijelmän 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
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 €.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeudenkäyntiviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista aimetussa
laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista,joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204
65101 Vaasa
Puhelin 029 5642611
Telekopio 0295642760
Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi
Kirjaamo on auki maanantaista perjantaihin kello 8.00 - 16.15

