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ASIA

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

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Orimattilan moottorikerho ry
Mallusjoentie 194
16450 Mallusjoki
MELUA AIHEUTTAVA TOIMINTA
Enduromoottorikilpailu Toukokuunajo 30.5.2019
TOIMINNAN SIJAINTI
Kilpailu ajetaan Myrskylän ja Pukkilan kuntien sekä Orimattilan kaupungin
alueilla.
TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Uudenmaan ELYkeskus)
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 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 Hämeen ELY-keskukseen 28.4.2019. Hämeen ELYkeskus on 6.5.2019 siirtänyt asian hallintolain (434/2003) 21 §:n ja
ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 § ensimmäisen momentin perusteella
Uudenmaan ELY-keskuksen käsiteltäväksi. Ilmoitusta on täydennetty
16.5.2019.

MAKSU

570 €

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
Ilmoitus koskee Myrskylän ja Pukkilan kuntien sekä Orimattilan kaupungin
alueilla ajettavaa enduromoottoripyöräkilpailua.
Kilpailukeskus sijaitsee Kiparkatin tanssilavan paikoitusalueella osoitteessa
Porvoontie 109, Myrskylä.
Kilpailuun osallistuu enintään 200 ajoneuvoa. Kilpailu ajetaan kello 10.0018.00. Kilpailu sisältää 10 maastokoetta. Kilpailukeskus, jossa sijaitsevat
lähtö-, maali- ja tankkausalueet, sekä kaksi maastokoetta sijoittuvat
Kiparkatin vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen varsinaiselle
muodostumisalueelle
(0150403
V).
Kilpailun
reitti
ei
sijoitu
maastoliikennelain (1710/1995) 8 §:n mukaisille rajoitusalueille.
Ilmoituksen mukaan kilpailusta on tehty maastoliikennelain 30 §:n 2
momentin
mukainen
ilmoitus
Myrskylän
kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Ilmoituksen mukaan moottoripyörien melutaso 10 metrin etäisyydellä on
noin 50 dB(A). Moottoripyörien melutasot mitataan katsastuksessa ja
meluhaittaa aiheuttavat pyörät poistetaan kilpailusta.
Kilpailulla on nimetty ympäristövastaava, joka vastaa toimitsijoiden,
kilpailijoiden ja yleisön ohjeistuksesta ympäristöasioiden huomioinnissa.
Ilmoituksen mukaan moottoripyörien alla on oltava öljynimeytysmatot, joiden
käyttöä valvotaan ja säännön rikkominen johtaa aikarangaistukseen.
Kilpailukeskukseen järjestetään jätehuolto, joka sisältää öljynkeräysastiat ja
öljyvahinkojen torjuntavälineet.
PÄÄTÖS
Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että Orimattilan moottorikerho ry:n
ilmoituksen mukainen toiminta ei ole ympäristönsuojelulain 118 §:n
mukaista erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa.
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.

Päätös

3 (4)
UUDELY/5263/2019

21.5.2019

Orimattilan
Moottorikerho
ry
on
tehnyt
ilmoituksen
enduromoottoripyöräkilpailusta 30.5.2019 Myrskylän ja Pukkilan kuntien
sekä
Orimattilan
kaupungin
alueilla.
Ilmoituksen
mukaan
moottoripyöräkilpailu ajetaan päiväaikaan ja kilpailu on kokonaiskestoltaan
lyhytaikainen. Kilpailun varrella asuville tiedotetaan ennakkoon kilpailusta.
Ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetussa valtioneuvoston
asetuksessa (1270/2014) on säädetty toiminnassa sovellettavista melun ja
muiden päästöjen raja-arvoista. Maastoliikennelaissa (1710/1995) on
säädetty moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämisestä maastossa ja
maastoliikenteen haittojen ehkäisemisestä.
Uudenmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan toiminnan aiheuttama
melu kilpailureittien varsilla erottuu muusta alueen melusta, mutta sen ei ole
syytä olettaa olevan ympäristönsuojelulain 118 §:ssä tarkoitettua erityisen
häiritsevää melua, koska kilpailu ajetaan päiväaikaan arkipäivänä
ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annettua valtioneuvoston asetusta
(1270/2014) ja maastoliikennelakia (1710/1995) noudattaen. Lisäksi
toiminnassa on noudatettava Myrskylän ja Pukkilan kuntien sekä Orimattilan
kaupungin ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräyksiä.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 84, 85, 118, 122, 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 sekä työja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuosina 2019–2020
(1372/2018)
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen
käsittelystä perittävä maksu on 570 euroa. Ilmoituksen käsittelyn työmäärää
Uudenmaan ELY-keskuksessa on ollut 10 h.
Päätöksen maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992)
perusteella annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1372/2018) elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä
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kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja
2020 olevan maksutaulukon mukaisesti.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Orimattilan moottorikerho ry
Mallusjoentie 194
16450 Mallusjoki
Tiedoksi
Myrskylän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Pukkilan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Orimattilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Ilmoittaminen ilmoitustaululla ja kunnissa
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Uudenmaan ELY-keskuksen
ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Myrskylän ja Pukkilan kuntien
sekä Orimattilan kaupungin ilmoitustauluilla.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden
oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden
tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.
Valitusosoitus on liitteenä.

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

LIITE

Valitusosoitus

Tämä asiakirja UUDELY/5263/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument UUDELY/5263/2019 har
godkänts elektroniskt
Ratkaisija Vuola Marjo 21.05.2019 10:36
Esittelijä Juvankoski Annastiina 21.05.2019 10:31

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.
Valituksen
voi
tehdä
myös
hallintohttps://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

ja

erityistuomioistuinten

asiointipalvelussa

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu
260 €. 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

