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Asia ILMOITUS POIKKEUKSELLISESTA TILANTEESTA, MELUILMOITUS YM

Asian tunnus, diaari 2021-168-IPM

Otsikko Päätös melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Kangasalan

Moottorikerho ry, Classic Kisaranta 2021, Kustaa Kolmannentie 43

Ilmoituksen tekijä Kangasalan Moottorikerho ry

Nallekarhuntie 2

36100 Kangasala

Vireilletulo ja -peruste Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus on toimitettu Kangasalan

kaupungin ympäristönsuojeluun 21.7.2020.

Kuvaus toiminnasta Kangasalan Moottorikerho ry järjestää motocross soololuokkien,

sivuvaunuluokkien sekä ATV-luokkien (mönkijät) kansallisen (tai SM-tason)

kilpailun Kustaa Kolmannen tien 39 läheisyydessä Kisarannassa. Kilpailussa

on mukana arviolta 50-150 kilpailijaa.

Motocross-reitti kulkee Kustaa Kolmannen tien vierustaa sekä läheisellä

pelto- ja metsämaastossa, joiden käyttöön maanomistajilta on saatu luvat.

Tapahtuma järjestetään 2.10.-3.10.2021: lauantaina ja sunnuntaina kello

8.00-18.00. Testiajot suoritetaan 25.9.2021 klo 16-18.

Toiminnan vaikutukset Kaikki kilpailuun osallistuvat ajoneuvot katsastetaan Suomen Moottoriliiton

(SML) säännösten mukaisesti sekä niiden melua seurataan

kilpailutapahtuman ajan. Moottoripyörien melutasoksi arvioidaan 10 metrin

päässä äänilähteestä noin 90 dB. Melua seurataan paikan päällä sekä

desibelimittareilla tarvittaessa varmistaen.

Asian vireilläolosta tiedottaminen

Asian vireilläolosta ei ole erikseen ilmoitettu.

Toimivalta Viranomaislautakunta on siirtänyt kokouksessaan 24.4.2019 § 38

toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle mm. päätöksen

ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta ympäristöpäällikölle

ja ympäristötarkastajille.

Päätös Kangasalan Moottorikerho ry tekemä ympäristönsuojelulain 118 §:n

mukainen ilmoitus koskien Kustaa Kolmannen tien 43 läheisyydessä 2.10.-

3.10.2021 järjestettävää kilpailua on tarkastettu.

Toiminta voidaan järjestää ilmoituksen mukaisesti sekä seuraavia

määräyksiä noudattaen:
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1. Kilpailut voidaan järjestää lauantaina 2.10.2021 klo 8.00-18.00 ja

sunnuntaina 3.10.2021 klo 8.00-18.00. Ennen tapahtumaa radalla saa ajaa

radan merkitsemiseksi vain ratamestari sekä tarvittavat järjestäjät. Radalla ei

saa ajaa tapahtuman jälkeen ja radan merkit (paalit) ja nauhat tulee poistaa

viipymättä tapahtuman jälkeen.

2. Moottoripyörillä ja mönkijöillä saa ajaa vain merkityllä reitillä.

3. Lähimpiä häiriintyviä kohteita tulee tiedottaa tapahtumasta viimeistään

viikkoa ennen talokohtaisesti. Tiedotteesta tulee käydä ilmi tapahtuman

luonne, ajankohta,kesto sekä tapahtuman yhteyshenkilö yhteystietoineen.

4. Tapahtuman järjestäjän tulee siivota tapahtuma-alue sekä mahdollisesti

sen ympäristöön levinneet roskat ja muut jätteet välittömästi tapahtuman

päätyttyä. Tapahtuma-alueella tulee olla riittävä määrä jäteastioita.

5. Maaperän ja pohjavesien suojelemiseksi ei maastossa saa tankata eikä

huoltaa moottoriajoneuvoja. Tankkaukset ja huollot tulee suorittaa tarkoitusta

varten suunnitelluilla pisteillä ja tankkausten aikana tulee käyttää

suojamattoja. Vahinkotapauksissa maa-alue tulee puhdistaa välittömästi.

6. Rataa varten tehdyt maastomuokkaukset tulee maisemoida tapahtuman

jälkeen.

Päätöksen perustelut Toiminta on tilapäistä ja sen kesto on lyhyt. Toiminta ei merkittävästi vaikuta

yleisiin ja yksityisiin etuihin eikä täten ympäristönsuojelulain 121 §:n

mukainen kuuleminen ole tarpeen.

Tiedottamalla tapahtumasta etukäteen annetaan asukkaille mahdollisuus

varautua häiriöihin ja siten vähennetään koettuja haittoja.

Ilmoituksessa esitetyt ja lupamääräyksissä edelletyt toimenpiteet meluhaitan

torjumiseksi ovat riittäviä.

Jätteen haltijan on huolehdittava jätehuollon järjestämisestä siten, ettei

jätteestä tai jätehuollosta aiheudu vaaraa tai haittaa. Järjestäjän tulee

huolehtia alueen siivouksesta tilaisuuden päätyttyä.

Tapahtuma sijoittuu 2-luokan pohjavesialueelle (Kirkkoharju-Keisarinharju),

jonka vuoksi on annettu määräykset maaperän ja pohjaveden

suojelemiseksi.

Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118 §, 121 §, 122 §
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Jätelaki (646/2011)

Kangasalan kaupungin viranomaislautakunnan päätös 24.4.2019 § 38

(delegointi)

Kangasalan kaupungin viranomaislautakunnan päätös 22.5.2019 § 50

(ympäristönsuojeluviranomaisen taksa)

Kunnalliset jätehuoltomääräykset, alueellinen jätehuoltolautakunta 19.5.2021

§ 27

Suoritemaksu Meluilmoituksen käsittelystä peritään taksan mukainen maksu 200 €. Lasku

lähetetään myöhemmin.

Allekirjoitus

Heini Tanskanen

ympäristötarkastaja

050 550 9069

ymparistonsuojelu@kangasala.fi

Tiedoksi Päätös: Kangasalan Moottorikerho ry

Tiedoksi, Sisä-Suomen poliisilaitos (Kangasalan poliisiasema)

Päätöksen

täytäntöönpano

Päätöstä noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Päätös on tehty 13.9.2021.

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla

15.9.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen

seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemista.

Valitusosoitus Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Viimeinen valituspäivä on 21.10.2021.

Viranomainen, jolle valitus tehdään

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43

PL 204

65101 VAASA

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
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asiointipalvelussa osoitteessa

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusoikeus on:

- asianosaisella

- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on

ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön

viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat

ympäristövaikutukset ilmenevät

- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan

ympäristövaikutukset ilmenevät

- alueellisella ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun

kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella

- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän

päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Omalla vastuulla

valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan

viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetussa valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen

vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla 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.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin

asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen

edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
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Valtuutus

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä

valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti

valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinlain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään

oikeudenkäyntimaksua Vaasan hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei toisin

määrätä.

Kangasalan kaupunki Tekninen keskus Puhelin
Ympäristö- ja rakennusvalvonta PL 50 / Urheilutie 13 36201 Kangasala (03) 5655 3000 (vaihde)
www.kangasala.fi
etunimi.sukunimi@kangasala.fi


