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ROIDNO-2020-2922 
PÄÄTÖS PELLON MOOTTORIKERHO RY:N JÄTTÄMÄSTÄ MELUIL-
MOITUKSESTA 
 

1. ASIA 
 Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta. 
 

2. ILMOITUKSEN TEKIJÄ 
 Pellon Moottorikerho ry 
 Kittisvaarantie 23 A 

95700 Pello 
 

Yhteishenkilö: Juha Jolma 
Puh 0400 130 454 
autojapienkonejolma@gmail.com 

  
3. MELUA AIHEUTTAVA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

Pellon Moottorikerho ry on jättänyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoi-
tuksen, joka koskee watercrosskisoja Pellon Jolmanputaalla 14.-15.8.2021. 

 
4. ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE 

 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaan tilapäistä melua aiheuttavasta 
toiminnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus, jos toiminnasta aiheutuvan melun on syytä 
olettaa olevan erityisen häiritsevää. 
 

5. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
 Ympäristönsuojelulain mukaan meluilmoituksen ratkaisee kunnan ympäristönsuojelu- 
viranomainen silloin, kun melua aiheuttava toiminta tapahtuu yhden kunnan alueella. 
 
Rovaniemen kaupungin hallinto- ja johtosäännön mukaan kunnan ympäristönsuojelu- 
viranomaisena toimii ympäristölautakunta. Ympäristölautakunnan 31.1.2019 tekemän 
delegointipäätöksen mukaan meluilmoituksen ratkaisee ympäristötarkastaja. 
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6. ASIAN VIREILLETULO 
Meluilmoitus on saapunut Rovaniemen kaupungin ympäristövalvontaan 20.7.2021. 
 

7. TOIMINNAN KUVAUS JA SELVITYS YMPÄRISTÖHAITOISTA 
Pellon Moottorikerho ry on jättänyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoi-
tuksen, joka koskee Poikkinainti Watercross 2021 Pello SM-watercrosskisoja Pellon 
Jolmanputaalla 14.-15.8.2021. Tapahtuma järjestetään klo 8:00 – 18:00 välisenä aikana. 
Kaksi päiväisssä kilpailussa ajetaan useita luokkia (mm kiihdytykset ja watercross). Kil-
pailuun osallistuu noin 50 moottorikelkkaa.  
 
Moottorikelkat katsastetaan ennen kilpailua SML ry:n teknisen säännöstön mukaisesti. 
Kaikkien kelkkojen äänet mitataan ennen ajoa sekä karsintojen jälkeen, mikäli epäillään 
kilpailijan muuttaneen pakoputkistoa. Finaalien jälkeen suoritetaan tarkistusmittaus 
heti ajon jälkeen. Ilmoituksen mukainen arvio melutasosta 10 metrin päässä on 95 
dB(A). 
 
Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat noin 100 metrin päässä tapahtuma-alueesta, 
Jolmanputaan rannalla Hakatiellä. Järjestäjä tiedottaa kilpailusta erikseen lähialueen 
asukkaille talokohtaisesti jaettavalla tiedotteella. Kilpailun järjestäjä on hankkinut maa- 
ja vesialueiden omistajien suostumukset tapahtuman järjestämiselle.  

 
8. ASIAN KÄSITTELY 

 Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja eikä asian vireilläolosta ole erikseen kuulu-
tettu. 

 
9. YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN RATKAISU 

Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastaja on tutkinut ilmoituksen tilapäistä melua 
aiheuttavasta toiminnasta ja toteaa, että Pellon Moottorikerho ry voi toteuttaa meluil-
moituksen mukaista toimintaa seuraavin määräyksin: 
 

1. Melua aiheuttavaa toimintaa saa harjoittaa vain ilmoituksen mukaisella alueella ja 
tapahtuma-aikoina.  
 

2. Kuulutuksissa käytettävät äänentoistolaitteet tulee säätää ja suunnata siten, että niistä 
aiheutuva meluhäiriö on mahdollisimman vähäinen.  
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3. Kilpailuun osallistuvien moottorikelkkojen äänitaso tulee tarkastaa ja liian äänekkäiden 
kelkkojen osallistuminen kieltää. 

 
4. Melu- tai muita päästöjä ympäristöön olennaisesti lisäävän häiriön sattuessa on 

päästöjä aiheuttava toiminta keskeytettävä heti ja häiriö korjattava ennen toiminnan 
jatkamista.  
 

5. Ympäristölle haitallisten aineiden kuten polttonesteiden pääsy maaperään ja vesiin tu-
lee estää. Huollot ja tankkaus tulee tehdä tiiviillä alustoilla. Haitallisista aineista ai-
heutuvaa ympäristön pilaantumista tulee varautua torjumaan mahdollisissa onnetto-
muus- ja vahinkotilanteissa. Valuneet aineet on välittömästi kerättävä talteen ja 
toimitettava asianmukaisen vastaanottoluvan omaavalle laitokselle. 

 
6. Tapahtuma-alueelle tulee sijoittaa riittävä määrä jäteastioita. Tapahtuman järjestäjän 

tulee huolehtia toimintaan käytetyn alueen ja sen välittömässä läheisyydessä olevan 
alueen siivoamisesta välittömästi tapahtuman jälkeen. Järjestäjä vastaa siitä, että jätteet 
toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn tai vastaanottopaikkaan. 
 

7. Tapahtumasta, tapahtuman aikatauluista ja siitä aiheutuvasta häiriöstä ja rajoituksista 
tulee tiedottaa lähialueen asukkaita hyvissä ajoin ennen tapahtuman järjestämistä. 
Tiedotukseen on liitettävä tapahtuman vastuuhenkilön yhteystiedot sekä osoite, johon 
asukkaat voivat jättää palautetta tapahtumasta. 

 
8. Toiminnnanharjoittajan tulee toimia valtioneuvoston ja alueellisen viranomaisen 

tapahtuma-aikaisten koronapandemiaa koskevien ohjeistusten mukaisesti (mm. ko-
koontuminen, turvaetäisyydet, hygienia). 

 
10. PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

Viranomainen katsoo, että tapahtuman järjestäjän esittämiä toimenpiteitä sekä tässä 
päätöksessä annettuja määräyksiä voidaan pitää riittävinä kyseisestä tapahtumasta ai-
heutuvien haittojen torjumiseksi. Tapahtuma on tilapäinen ja lyhytaikainen, eikä siitä 
ennalta arvioiden uskota aiheutuvan huomattavaa haittaa yleiselle tai yksityiselle 
edulle tai haitallisia vaikutuksia ympäristölle. Ottaen edellä mainitun huomioon, asian 
vireilläolosta ei ole katsottu tarpeelliseksi suorittaa ympäristönsuojelulain 121 §:n 
mukaista ilmoittamista ja asianosaisten kuulemista. 
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Rajaamalla melua aiheuttava toiminta ilmoituksessa esitettyyn ajankohtaan ja 
toiminta-alueelle, rajaamalla toiminnasta aiheutuvaa melutasoa sekä edellyttämällä 
tiedottamista meluhaitasta, vähennetään ympäristöön kohdistuvaa meluhaittaa. 
 
Toiminnanharjoittajalla on aina vastuu jätehuollon järjestämisestä ja roskaantumisen 
estämisestä. Jätelain mukaan alueella on järjestettävä riittävä jätteenkeräys ja muut jä-
tehuollon palvelut. Lisäksi tapahtuman järjestäjä on siivousvelvollinen tilaisuuteen va-
ratulla ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla alueella, joka on roskaantunut 
toiminnasta johtuen.  

 
11. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 5-7, 16, 17, 118, 121, 122, 190 ja 205 § 
 Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 26 § 
 Jätelaki (646/2011) 73, 74 ja 76 § 

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1921) 17 ja 18 § 
 Ympäristölautakunnan 27.1.2021 hyväksymä ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 
 

12. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 
Meluilmoituksen käsittelymaksu määräytyy Rovaniemen kaupungin ympäristölau-
takunnan 27.1.2021 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti. 
Taksan mukaan meluilmoituksen käsittelymaksu ilman lehtikuulutusta on 180 €. Kun 
asian käsittelyn vaatima työmäärä on ollut merkittävästi keskimääräistä vähäisempi, 
voidaan käsittelymaksu määrätä 30 prosenttia meluilmoituksen käsittelymaksua 
pienemmäksi. Tämän ilmoituksen käsittelymaksu on 126 €. 

 
13. MUUTOKSEN HAKU 

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta 
ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaan valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Vali-
tusosoitus on liitteenä. 

 
14. TIEDOKSIANTAMINEN 

 Päätös 
 Pellon Moottorikerho ry / autojapienkonejolma@gmail.com 
 
 Päätös tiedoksi 

Lapin ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat, kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi 
Pello kunnan terveydensuojeluviranomainen, terveystarkastaja@rovaniemi.fi 

mailto:autojapienkonejolma@gmail.com
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Poliisin lupavalvonta Lappi, kirjaamo.lappi@poliisi.fi 
Lapin pelastuslaitos, virka@lapinpelastuslaitos.fi 


