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POLAR-CROSS MOOTTORIKERHO RY:N YMPÄRISTÖLUPA MOOTTORIURHEILU-
RADALLE / KOIVUROVAN ENDUROPUISTO 
 

Valmistelijat ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen ja ympäristötarkastaja 
Minna Karhunen: 

 

ASIA 
Polar-Cross Moottorikerho ry hakee ympäristölupaa enduro- ja motocrosspyö-
rillä, mönkijöillä sekä moottorikelkoilla tapahtuvaan harjoittelu- ja kilpailutoi-
mintaan. 

 

HAKIJA 
Polar-Cross Moottorikerho ry 
Blomsterinkatu 14 

 95450 Tornio 
 
Yhteyshenkilö 
Jukka Puurunen, puh. 040 7123883 
jpuurune(at)gmail.com 
 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
Polar-Cross Moottorikerho ry:n Koivurovan enduropuisto sijaitsee Tornion 
kaupungissa Alaraumon kylässä tiloilla 851-410-40-2, 851-410-39-5, 851-410-
38-4 ja 851-410-12-3. Polar-Cross Moottorikerho ry on vuokrasopimukset toi-
minta-alueesta. Vuokraoikeus on voimassa toistaiseksi.  
 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
Ympäristönsuojeluasetuksen 1 § 1 momentin kohdan 12 d) mukaan ulkona si-
jaitsevalla moottoriurheiluradalla tulee olla ympäristölupa. (YSL 28 §, YSA 1 §) 
 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
Ympäristönsuojeluasetuksen 7 § 1 momentin kohdan 12 c) mukaan lupaha-
kemuksen mukaisen toiminnan lupaviranomaisena toimii kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen, jona Tornion kaupungissa toimii Tornion, Keminmaan ja 
Tervolan ympäristölautakunta. 
 

ASIAN VIREILLETULO 
Ympäristölupa on tullut vireille Jukka Puurusen 6.9.2012 allekirjoittamalla ym-
päristölupahakemuksella.  

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 
Tornion yleiskaava 2021:ssa (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.12.2009) 
toiminta-alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Kan-
kaanpäässä alueella olevan soramontun etelä/kaakkoispuolella on myös mui-
naismuisto (sm). Yleiskaavassa on merkitty toimintakiinteistöille uhanalaisten, 
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suojeltujen tai silmälläpidettävien lajien esiintymäalueita (sl) lähimmillään noin 
300 metrin päässä suunnitellusta enduroradasta. 
 
Lapin liiton vuonna 2012 tekemän Länsi-Lapin kiinteät muinaisjäännökset –
kansion mukaan tilalla 851-410-40-2 olevan sorakuopan kaakkoispuolella on 
varhaismetallikautinen asuinpaikka. 
 

TOIMINNAN SIJAINTI JA SEN YMPÄRISTÖ 
Toiminta-alue sijaitsee Alaraumon kylän Kankaanpäässä ja Pihlajamaalla. 
Toiminta-alueen länsiosa sijaitsee noin 400 metrin päässä osoitteesta Kalkki-
maantie 277 ja toiminta-alueen eteläosa sijaitsee noin 600 metriä Laivakan-
kaan ampumaradasta pohjoiseen.  

 
Lähimmät asuinrakennukset, jotka sijaitsevat noin 200 metrin päässä enduro-
radasta, ovat maa-aluetta enduroratakäyttöön vuokranneiden omistuksessa. 
Ahvenjärven rannalla olevat asuinrakennukset ovat noin kilometrin päässä ja 
Laivajärven kylä on noin kahden kilometrin päässä suunnitellusta endurora-
dasta. 

 
Toiminta sijoittuu entisen soranottoalueen laitamille ja viereiselle metsäalueel-
le. Maasto on pääosin kovapohjaista metsää, jossa kulkee valmiita trakto-
riuria. Rata rakennetaan valmiille urille, ilman maaston merkittävää muok-
kaamista. Alueella ei ole tiedossa olevia erityisesti suojeltavia luonnon arvoja, 
mutta luontoarvoja tullaan kunnioittamaan radan teossa ja käytössä. [1] 
 

TOIMINTA 

Yleiskuvaus  
Rata on maastoon ajettu polku Koivurovan-Kankaanpään maastossa. Radalle 
tulee sen eri kehitysvaiheissa mittaa noin 5 - 10 km. Radalla harjoitellaan ja 
jatkossa pidetään myös erimuotoisia kilpailuja Suomen Moottoriliiton Enduro-
lajiryhmän sääntöjen puitteissa. Ympäristönsuojelu hoidetaan moottoriliiton 
sääntöjen mukaisesti. Järjestettävissä kisoissa tulee olla nimetty ympäristö-
päällikkö, joka huolehtii liiton säännöstön noudattamisesta. [1, 1:liite 1] 
 
Toiminta keskittyy klo 12 - 21 välille kahtena päivänä viikossa. Yöaikaan voi-
daan myös erikseen sovittaessa järjestää kilpailuja naapureiden suostumuk-
sella. Toimintaa on ympäri vuoden, talvella tosin lyhyemmällä radalla, joka ei 
kulje aukeilla paikoilla lumen tukkiessa radan. Rataa käytetään keskimäärin 
noin viisi tuntia viikossa (viisi ajajaa käy ajamassa tunnin). Samaan aikaan ra-
dalla on 1-3 pyörää, pois lukien mahdolliset kilpailut, jolloin pyöriä voi olla 10 - 
50. Aukioloajoista sovitaan yhdessä maanomistajien kanssa. Aktiivisia harras-
tajia on alkuvaiheessa vain viisi. Todennäköisesti luku nousee muutamassa 
vuodessa noin 20 radan käyttäjään, joista puolet käyttänee rataa satunnaises-
ti. Radan kiertämiseen menee noin 15 - 30 minuuttia. [1] 
 
Jatkossa järjestetään mahdollisesti avoimia kilpailuja, joihin osallistuu myös 
muiden seurojen kuljettajia. Kilpailuissa voi olla noin 50 kuljettajaa. Isompia 
kilpailuja on vuosittain enintään kolme. Kun pidetään kilpailuja, joiden aikana 
väkimäärä voi nousta yli 50 hengen, järjestetään alueelle myös wc ja käsien-
pesumahdollisuus. [1] 
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Rata erotetaan selvästi siten, että ajaminen tapahtuu aina samalla 1 – 3 met-
riä leveällä polulla. Rajatun alueen ulkopuolella ajaminen on ehdottomasti 
kielletty. Merkitsemiseen käytetään muovinauhaa aukeilla paikoilla ja nuolikylt-
tejä metsässä, missä aukko puiden välissä osoittaa selvästi radan uran. 
Maastoa tai puustoa ei ole tarkoitus muokata merkittävästi radan teon yhtey-
dessä, vaan rata tehdään olemassa olevia maastonmuotoja hyödyntäen. [1, 
1: liite 1] 
 
Alueen käytöstä julkaistaan ohjeet internetissä ja varikkoalueelle sijoitettavalla 
kyltillä. Varikko sijaitsee soramontun laidalla, mistä rata myös alkaa. 
Varikkoalueelle pysäköidään autot ja suoritetaan paikan päällä tapahtuva pie-
nimuotoinen moottoripyörien huolto, jolloin pyörä on aina sijoitettu huoltoma-
ton päälle. Matto on kooltaan vähintään 60 cm * 150 cm ja se kerää satunnai-
set roiskeet eikä päästä niitä maahan. Pyörien pesu paikan päällä on kielletty. 
[1] 
 
Moottoripyörissä käytetään 98-oktaanista bensiiniä ja 2T-moottoriöljyä. Näi-
den lisäksi käytetään ketjuvoiteluaineita, jotka ovat vahatyyppisiä eivätkä irtoa 
ketjuista kuten voiteluöljyt. [1] 
 
Alueelle ei ole tarpeen järjestää sosiaalitiloja käytön vähäisyyden vuoksi. Mi-
käli järjestetään kilpailuja, joissa on paikalla yli 100 henkilöä, järjestetään pai-
kalle siirrettäviä vessoja. [1] 
 
Rataa rakennettaessa huomioidaan turvallisuus. Vaaralliset paikat merkitään 
selvästi ja niihin liittyvät riskit minimoidaan ratasuunnittelulla mm. ajosuuntia ja 
ajonopeutta säätämällä. Maastossa kulkevien tieurien ylitykset tehdään siten, 
että ylityspaikalla on selkeä näkyvyys ja pyörä pakotetaan radan muodostuk-
sella lähes pysähtymään sekä kääntymään molempiin suuntiin. Lisäksi radan 
ja tien varteen asetetaan varoitusmerkit. Nuorille kuljettajille on oma 85cc-
rata, joka on helpompi kiertää. [1] 

 

HANKKEEN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 

 

Päästöt ilmaan 
Moottoripyöristä aiheutuu vähäisiä pakokaasupäästöjä ilmaan. Radan ympä-
ristöön ei näillä päästöillä ole näkyvää vaikutusta. [1] 
 

Melu ja tärinä 
Endurotoiminnasta aiheutuu vähäistä melua ympäristöön moottoripyörien 
moottoreista. Se on todennäköisesti kuultavissa soramontun alueella, mutta ei 
muualla asutusalueella. Kilpailutilanteita lukuun ottamatta melulähteet ovat 
yksittäisiä pyöriä ja kierroksen kestäessä noin 15 minuuttia ei melu ole koh-
tuutonta. Melukuorman vakavuutta voidaan säätää radan aukioloajoilla. Tä-
rinää toiminnasta ei aiheudu. [1] 
 

Jätteet.  
Harrastajat vastaavat pääasiallisesti omasta jätteiden poistosta, joskin alueel-
le järjestetään pieni jäteastia, jonka tyhjentämisestä seura vastaa. Erityistä jä-
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teöljyn keräystä ei alueelle järjestetä. Radan ylläpidosta voi aiheutua merkit-
semiseen ja radan muokkaamiseen käytettyjen muovi- ja puutarvikkeiden jät-
teitä. Nämä viedään ylläpitotoimien yhteydessä aina pois alueelta. Varikko-
alueet siivotaan keväällä ja syksyllä. Kilpailujen aikana yleisölle järjestetään 
jätteidenkeruupisteitä, jotka siistitään kilpailujen jälkeen. [1] 
 

Tiedot veden käytöstä ja päästöistä vesiin 
Toiminnassa ei käytetä vettä. [1]  
 

Maaperän suojelu 
 Moottoripyörien tankkaamisesta aiheutuvat polttoaineroiskeet voivat imeytyä 
maastoon. Roiskeiden vaikutus minimoidaan käyttämällä moottoriliiton sään-
nöstön mukaisia ympäristömattoja varikkoalueella. Alueella ei säilytetä poltto-
aineita, vaan kuljettajilla on mukanaan 1-5 litran bensiinikanisterit. Alueella on 
imeytysturvetta mahdollisten vuotojen varalta. Maan pintakerroksen rikkoutu-
essa maastoon syntyy selkeästi erottuva polku. Polun ulkopuolella ei ole lupa 
ajaa. [1] 

 

Vaikutusten tarkkailu 
Radan käyttö on sallittu ainoastaan kerhon jäsenille, jotka ovat maksaneet ra-
tamaksun tai vieraille, jotka ovat suorittaneet radan käytöstä kertamaksun. 
Koska alue on puomin takana, jokainen harjoituskerta tulee tietoon avaimen 
noutamisen yhteydessä. Radan käytöstä pidetään päiväkirjaa. Kerho seuraa 
vuotuisia kävijämääriä. [1] 
 

Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi 

suunnitelluista toimista 
Vetisen maan kohdalla pyörä voi joutua kosketuksiin veden kanssa, jolloin 
pyörän pinnalla olevat epäpuhtaudet voivat sekoittua veteen. Pyörän sisällä 
olevat nesteet eivät pääse ulos. Erityisen vetiset paikat, kuten ojat, ohitetaan 
rakentamalla puinen silta, jolloin moottoripyörät eivät ole tarpeettomasti kos-
ketuksissa veteen. [1] 
 
Varikkoalueella voi tapahtua polttoneste- tai öljyvuoto. Riskin rajaamiseksi 
nesteitä saa tuoda alueelle enintään viiden litran säiliöissä. Alueelle sijoitetaan 
imeytysturvetta, jota käytetään mahdollisen vuodon talteen korjaamiseksi. [1] 
 
Kilpailutilanteessa voi tapahtua onnettomuus. Isommissa kilpailuissa paikalle 
järjestetään ambulanssi tai vastaava sairaankuljetustapa, jonka avulla voi-
daan reagoida nopeasti mahdollisiin loukkaantumisiin. [1] 
 
Harrastajat ja kilpailijat opastetaan ottamaan välittömästi yhteyttä harrastus-
toiminnan johtajaan tai kilpailutilanteessa kilpailun johtajaan, mikäli alueella 
sattuu onnettomuus, joka vaarantaa ympäristön. Johtaja ottaa tällöin viipymät-
tä yhteyttä pelastusviranomaisiin. [1] 
 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 

Lupahakemuksesta tiedottaminen 
Lupahakemuksesta on kuulutettu 12.9.-11.10.2012 Tornion kaupungin ilmoi-
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tustaululla ja internetissä Tornion kaupungin sivuilla. Hakemusasiakirjat ovat 
olleet nähtävillä Tornion kaupungintalolla samana aikana. Hakemuksesta on 
ilmoitettu Kemi-Tornio -kaupunkilehdessä 20.9.2012. Hakemuksesta on an-
nettu 16.10.2012 lähetetyillä kirjeillä tieto radan sijaintialueen naapurikiinteis-
töjen omistajille (Ylipiessa Tuula, Ylipiessa Risto, Härkönen Janne ja Maili, 
Kulmuni Sylvi, Kulmuni Aulis, Heikkilä Terhi, Putkonen Henri, Reino Frimanin 
oikeudenomistajat (c/o Friman Kyösti, Friman Helmi), Kaarlo Johannes Petä-
jämaan oikeudenomistajat (c/o Petäjämaa Veikko), Salmi Mauri, Salmi Mark-
ku, Skantsi Rami ja Marjut, Puumala Veli-Matti, Mäkinen Pekka, Säippä Lau-
ra, Winberg Leena, Nurminen Kati, Dahl Leena, Korkala Erkki ja Anja, Mä-
enalanen Jussi, Mäenalanen Sari, Tornion seurakunta, Pyyny Petri, Siivola 
Tero ja Paula, Ahvenjärvi Paavo, Pyykkö Elsa, Ylipiessa Jorma ja Friman Ar-
vo). 
 

Tarkastus kiinteistöllä 
Ympäristötarkastaja kävi lupahakemuksen mukaisella alueella 11.2.2013. 
Alueelle johtava tie on suljettu lukitulla puomilla. Alueella ei ollut toimintaa, 
mutta enduroreitti oli merkitty puihin kiinnitetyin keltaisin nauhoin. Reitti kulkee 
olemassa olevia teitä, polkuja tai metsätyökoneiden tekemiä aukkoja pitkin.  
 

Lausunnot ja muistutukset 
 

Koska hakemuksen mukaisella alueella on merkintä muinaismuistosta, hake-
muksesta pyydettiin museoviraston lausunto. Museoviraston lausunto on liit-
teenä. Museovirasto toteaa lausunnossaan muun muassa seuraavaa: ”Rata-
suunnitelma sijoittuu osittain mainitun Kankaanpään arkeologisen kohteen 
kohdalle (vrt. tämän lausunnon liitekartta). Muinaisjäännöskohde on esihisto-
riallinen muinaisjäännösryhmä, josta merkkinä ovat olleet vuonna 1994 poluil-
la ja koekuopissa havaitut, muinaiseen asuinpaikkaan viittaavat kvartsi-
iskokset ja kivilatomus, mahdollinen hautarakenne. 
… 
Museovirasto toteaa, ettei enduroreitin osankaan toteuttaminen muinaisjään-
nöksen kohdalle ole mahdollista ja reitin linjaus tulee ohjata muinaisjäännös-
alueen ulkopuolelle. Alueella on myös tarpeen toteuttaa arkeologinen tarkas-
tus alkukesällä 2013. Siinä arvioidaan muinaisjäännöksen ja sen ympäristön 
nykytilaa sekä pyritään määrittämään arkeologisen kohteen tai kohteiden si-
jaintia nyt tiedossa olevaa tarkemmin. Tarkastuksen tuloksesta tullaan mah-
dollisimman nopeasti ilmoittamaan kuntien Ympäristöpalveluille.” 
 
Hakemuksesta tuli määräaikaan mennessä yksi muistutus. Muistutuksessaan 
Henri Siponen tuo esiin muun muassa seuraavia asioita. Radalle ei ole perus-
teita, koska Kaakamossa on jo rata. Ajo ei jäisi pelkästään radalle, vaan kaikki 
metsäautotiet ja polut olisivat käytössä lähialueella. Radan aiheuttamaa me-
lua vähätellään. Mikäli rata toteutetaan, tulee rajata viikonpäivät ja kellonajat, 
jolloin rataa käytetään, jotta rälläystä ei tarvitse kuunnella joka päivä. Muistu-
tus on liitteenä. 
 

Vastineet 
 

Vastineessaan museoviraston lausuntoon Polar-Cross Moottorikerho ry tote-
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aa muun muassa seuraavaa: 
”1) PCMK tulee ottamaan toiminnassaan huomioon muinaisjäännösten esiin-
tymisen eikä tule toiminnallaan vaikeuttamaan tutkimustoimintaa, saati vahin-
goittamaan itse jäämistöjä. 
2) Endurotoiminta ei edellytä sellaisia maan muokkauksia, jotka muuttaisivat 
muinaisjäämistöjen tutkimuksen tilannetta oleellisesti. 
3) Kuvatulla suoja-alueella ei ole tällä hetkellä harjoitettu endurotoimintaa. 
Nykyinen koekäytössä oleva rata sijaitsee kokonaisuudessaan suoja-alueen 
ulkopuolella. 
4) Keväällä, kun varsinaista rataa päästään ajamaan, tulemme ohjaaman ra-
dan siten, että se ei kulje suoja-alueen kautta. Samoin tutkimme maaston 
myös kauempaa ja kierrämme kaikki sellaiset paikat, jotka maallikon silmään 
antavat viitteitä muinaisjäänteistä. Kaikki mahdolliset muinaisjäämistöihin viit-
taavat havainnot alueella kirjataan ylös ratavalmisteluiden aikana. 
5) Arkeologisen tarkastuksen jälkeen voimme miettiä yhdessä museoviraston 
kansa, onko radan uudelleen ohjaamiselle tarvetta.” 
 
Vastineessa muistutukseen Polar-Cross Moottorikerho ry (PCMK) toteaa seu-
raavaa: 
”PCMK harjoittaa motocross-urheilua Kaakamossa sijaitsevalla motocross-
radalla. Nyt haetaan lupaa kerhon jo vuosia tavoittelemalle Enduro-radalle. 
Enduro on kokonaan eri laji kuin motocross, eikä niitä tule sekoittaa keske-
nään. Molemmille on omat pyöränsä, omat sääntönsä ja omat kisansa. Endu-
rossa korostuu kestävyys ja luotettavuus pitkällä matkalla sekä kyky selviytyä 
erilaisista tilanteista, siinä missä motocrossissa korostuu nopeus ja muutami-
en tuttujen hyppyjen ja kurvien hallinta. Siis: enduroa ei voi harjoittaa moto-
cross-radalla. PCMK on yrittänyt järjestää myös endurorataa Kaakamoon, 
mutta tämä ei ole osoittautunut mahdolliseksi. Siksi olemme hakeneet vuosien 
2011ja 2012 aikana aktiivisesti korvaavia paikkoja. 
… 
Seuran säännöt kieltävät radan ulkopuolella ajamisen erittäin selkeästi ja kos-
ka rata on auki vain 2 päivänä viikossa ja jokainen käyttökerta kirjataan ylös, 
on meillä myös mahdollisuus valvoa että sääntöjä noudatetaan. Ajo on sallit-
tua vain seuran luvalla (jäsenille tai vieraille) ja jokainen saa kertauksen 
säännöistä ennen ajamaan pääsyä. Radasta on tulossa noin 10 km pitkä, mi-
kä takaa myös sen, että siellä saa kyllä ajaa sydämensä kyllyydestä ja into 
pärräillä poluilla vähenee. Eräs radan tekemisen tärkeimmistä perusteista on 
juuri se, että niille, joilla ajohaluja on, olisi luvallinen paikka ja turvalliset puit-
teet ajaa eikä tarvitsisi ajella ”missä sattuu”. 
… 
Jos seisoo moottoripyörän vieressä ja avaa kaasun kokonaan, lähteehän siitä 
ääntä. Oletan, että Kaakamossa harjoitettava motocrosstoiminta on ollut poh-
jana sille, minkälaista ääntä harrastuksesta lähtee, siksi kerron hiukan siitä. 
Laivajärven kylältä on nelisen kilometriä linnuntietä Kaakamon radalle ja kol-
misen kilometriä tulevalle enduroradalle. Motocrossia ajetaan avoimella alu-
eella, useita pyöriä yhdessä paikassa ja rata on sellainen, että siinä voi avata 
kaasun kokonaan monessa paikassa. Lisäksi motocrosspyörien äänen-
vaimentimet vaimentavat ääntä selvästi vähemmän kuin enduropyörien katu-
kelpoiset äänenvaimentimet. Endurossa ajetaan metsän keskellä, usein niin 
ettei useita pyöriä ole samassa kohtaa. Endurorata on sellainen, ettei siinä voi 
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avata kaasua kunnolla missään, vaan ajo on pääasiassa lähes tyhjäkäynnillä 
turruuttelua ja tasapainoilua. Tästä ei lähde paljoa ääntä ja se vähä ääni ka-
toaa hyvin lyhyellä matkalla metsän lehtiin ja muihin pintoihin. 
… 
Kahden vuoden aikana olemme kartoittaneet kaikki keksimämme paikat radal-
le, näitä on ollut kymmeniä. Tämä on ainoa paikka, jossa maasto-olosuhteet, 
sijainti, palstajaottelu ja olemattomat ympäristöriskit kohtaavat. 
… 
Aukioloajat on sovittu kahdelle päivälle viikossa juuri siitä syystä, ettemme ra-
joittaisi muuta toimintaa. Tämä myös lisää turvallisuutta ja antaa paremmat 
mahdollisuudet valvoa sääntöjen noudattamista. Lopuksi haluan vielä toivot-
taa kaikki asiasta kiinnostuneet paikan päälle tutustumaan rataan ja toimin-
taan, soitto vaan minulle ja voimme sopia ajankohdan! Tarkoitus on kehittää 
lajia pitkäjänteisesti ja se vaatii ympäristön ja muiden maankäyttäjien huomi-
oimisen alusta asti. Siksi palaute ja kommentit ovat erittäin tervetulleita!” 
 

VIRANOMAISEN RATKAISU 
Ympäristölautakunta tutkii hakemuksen ja myöntää Polar-Cross Moottorikerho 
ry:lle Koivurovan enduropuistoa koskevan ympäristöluvan kiinteistöille 851-
410-40-2, 851-410-39-5, 851-410-38-4 ja 851-410-12-3. Toimintaa tulee har-
joittaa hakemuksessa ja sen liitteissä sekä museoviraston lausuntoon ja Sipo-
sen muistutukseen annetuissa vastineissa esitetyn mukaisesti noudattaen 
seuraavia lupamääräyksiä (lupamääräyksiä tulee noudattaa, jos hakemuk-
sessa tai vastineissa esitetty on ristiriidassa lupamääräysten kanssa): 
 

LUPAMÄÄRÄYKSET 
 

Toiminta 
1. Koivurovan enduropuistoa saa käyttää hakemuksen mukaisilla moottoripyö-
rillä, mönkijöillä ja moottorikelkoilla tapahtuvaan harjoittelu- ja kilpailutoimin-
taan. Harjoittelu- ja kilpailuajoja saa järjestää enintään kolmena päivänä vii-
kossa. Toimintaa saa olla arkisin klo 9-21 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä 
klo 10-21. Jouluaattona ja -päivänä sekä juhannusaattona ja -päivänä toiminta 
on kielletty. Syys-, loka- ja marraskuussa toimintaa ei ole viikonloppuisin. 
Vuosittain saa järjestää enintään yhden yöaikaan ajoittuvan tapahtuman. Jos 
edellä mainituista ajoista halutaan maanomistajien suostumuksella perustel-
lusti poiketa, on asiasta sovittava Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristö-
palveluiden kanssa vähintään 30 vrk ennen toimintaa. (YSL 43 §, NaapL 17 §) 
 
2. Endurorata tulee linjata ja muu alueella tapahtuva toiminta sijoittaa siten, 
että Kankaanpään keskiosassa sorakuopan eteläpuolella olevaa museoviras-
ton lausunnossa tarkemmin esitetyllä muinaismuistoalueella ei ole toimintaa. 
Muinaismuistoa ei saa vahingoittaa. (YSL 42, 43 §) 
 
Pilaantumisen ehkäiseminen 

 
3. Moottoriurheiluradan toiminta tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu maa-
perän, pintavesien tai pohjaveden pilaantumisvaaraa, terveydellistä haittaa tai 
muutakaan kohtuutonta rasitusta ympäristölle. Alueella saa tehdä vain harjoi-
tusten ja kilpailujen aikana välttämättömiä vähäisiä huoltotoimenpiteitä. Moot-
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toriajoneuvojen huollot ja tankkaukset on tehtävä tiiviillä alustalla tai riittävän 
suuren polttoaineita ja öljyjä imevän maton päällä, joka ei päästä näitä nestei-
tä läpi. Paikat, joissa käsitellään tai säilytetään öljyä tai muuta maaperän tai 
pohjaveden kannalta vaarallista ainetta, on suojattava kestävällä yhtenäisellä 
muovilla, jonka päälle on levitettävä noin 20 cm:n hiekkakerros tai vastaava 
suojakerros. Muovin reunat on nostettava ylös ja peitettävä vallilla. Vastaava 
suojaus voidaan rakentaa myös muusta tiiviistä aineesta. Satunnaisetkaan 
päästöt eivät saa päästä pohjaveteen. (YSL 4-8, 42 ja 43 §, YSA 19 §) 
 
4. Polttoaineiden ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden pääsy maape-
rään sekä pohja- ja pintavesiin on estettävä tehokkaasti. Öljytuotteita tai muita 
ympäristölle haitallisia aineita tai vaarallisia jätteitä ei saa varastoida ilman 
Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristöpalveluiden hyväksymiä suoja-
kaukaloita. (YSL 4, 7, 8, 43 ja 45 §, JL 13 ja 29 §) 
 
5. Ajoneuvojen, koneiden, laitteiden, säiliöiden ja muiden rakenteiden kun-
nossapidosta on huolehdittava. Öljyä tai muuta ympäristölle haitallista kemi-
kaalia vuotavien ajoneuvojen tai muiden laitteiden käyttö on kielletty. (YSL 4, 
5, 7, 8 ja 43 §) 
 
6. Öljy- ja polttoainevalumien varalta toiminnanharjoittajalla on oltava käytet-
tävissä öljynimetysvillaa tai turvetta tai muuta imeytysainetta sekä valumien 
talteenottoa varten astioita ja muita välineitä. (YSL 4, 5, 7, 8, 43 §) 
 
Pöly 
7. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta pölyhaittaa. Toiminnassa muo-
dostuvan pölyn määrää on tarkkailtava. Aluetta on hoidettava siten, että pö-
lyäminen on mahdollisimman vähäistä ja tarvittaessa on ryhdyttävä pölyn 
määrää rajoittaviin toimenpiteisiin. (YSL 4, 5, 7 ja 43 §; NaapL 17 §) 
 
Jätteet ja niiden hyödyntäminen 
8. Toimintaa tulee harjoittaa siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. 
Jätteistä ei saa aiheutua epäsiisteyttä, roskaantumista eikä haittaa ympäristöl-
le tai terveydelle. Yleisötilaisuuksien, kuten kilpailujen, aikana tulee alueelle 
varata riittävä määrä jäteastioita sekä asianmukaisia käymälöitä. Toiminnan-
harjoittajan tulee huolehtia alueen siivoamisesta yleisötilaisuuden jälkeen. 
Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava kyseisen jäte-
lajin keräyspisteeseen tai muuten asianmukaisesti hyödynnettäväksi. Jäte-
huollossa tulee noudattaa Tornion kaupungissa voimassa olevia jätehuolto-
määräyksiä. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet voidaan toimittaa kaa-
topaikalle, mikäli ne eivät ole vaarallisia jätteitä. (YSL 4, 43, 45 §, JL 8, 13, 15, 
28 ja 72 §) 
 

 9. Jäteöljyt, kiinteät öljyiset jätteet ja muut vaaralliset jätteet on kerättävä kukin 
jätelaji sille merkittyyn omaan, tiiviiseen astiaansa. Vaaralliseen jätteeseen ei 
saa sekoittaa muuta ainetta eikä eri vaarallisten jätteiden laatuja saa sekoittaa 
keskenään. Vaarallisia jätteitä ei saa varastoida alueella, vaan ne on toimitet-
tava paikkaan, jolla on lupa niiden vastaanottoon. Toimitettaessa vaarallisia 
jätteitä niiden vastaanottajalle on huolehdittava siitä, että jätteet on pakattu ja 
merkitty asianmukaisesti sekä tehtävä siirtoasiakirja. (YSL 4, 7, 8, 43, 45 §, 
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YSA 19, JL 12, 13, 15-17, 28, 29, 72, 118, 120, 121 §, JA 7-9, 24 §) 
 
Melu 

 
10. Toiminnasta syntyvää melua on tarkkailtava ja tarpeeton melu on estettä-
vä. Mahdollisesti käytettävät äänentoistolaitteet tulee sijoittaa, suunnata ja 
säätää siten, että lähimmille asuinkiinteistöille aiheutuva meluhaitta jää mah-
dollisimman pieneksi. Rataa käyttävien moottoriajoneuvojen melupäästöjen 
tulee vastata moottoriliiton sääntöjen mukaisia äänirajoja. Kansallisten kilpai-
lujen yhteydessä melupäästöt tulee tarkistaa mittauksin. Liian äänekkääksi 
todetun pyörän osallistuminen kilpailuun tulee estää.  
 
Toiminnan johdosta ekvivalenttimelutaso (LAeq) ei saa ylittää minkään asu-
miseen käytettävän kiinteistön pihalla klo 7 – 22 välisenä aikana minään kuu-
den tunnin jaksona arvoa 55 dBA. Yöaikaan klo 22 - 7 melua aiheuttavaa toi-
mintaa ei saa aiheuttaa lukuun ottamatta kerran vuodessa järjestettävän yöai-
kaisen tapahtuman aikaa, jolloin ekvivalenttimelutaso (LAeq) ei saa ylittää ar-
voa 50 dBA minkään asumiseen käytettävän kiinteistön pihalla minään kol-
men tunnin jaksona. Luonnonsuojelualueilla ja loma-asumiseen käytettävillä 
alueilla ekvivalenttimelutaso ei saa em. tarkastelujaksoina ylittää arvoa 45 
dBA. Melun enimmäisäänitaso (LAFmax) lähimmissä häiriintyvissä kohteissa 
ei saa ylittää arvoa 60 dB. Jos on aihetta epäillä, että toiminnasta aiheutuu 
nämä raja-arvot ylittävää melua, toiminnanharjoittajan on varmistettava melu-
taso melumittauksin. Mittausten tekijällä tulee olla riittävä kokemus ja asian-
tuntemus melumittauksista. Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristöpalve-
lut voi antaa täsmentäviä määräyksiä melumittauksista. (YSL 4, 5, 21, 43, 46, 
83 §, YSA 19 §, NaapL 17 §, VNp 993/1992) 
 
Häiriötilanteisiin varautuminen ja niissä toimiminen 

 
11. Jos tapahtuu öljy- tai muu kemikaalivuoto tai muu ympäristön pilaantumi-
sen vaaraa aiheuttava tapahtuma (kuten melua tai muuta päästöä ympäris-
töön lisäävä häiriö), on välittömästi ryhdyttävä torjuntatoimenpiteisiin, joilla 
vaara pilaantumisen leviämisestä saadaan poistettua. Häiriöstä johtuvaa 
päästöä aiheuttava toiminta on keskeytettävä heti ja häiriö on korjattava en-
nen toiminnan jatkamista. Jos toiminnanharjoittaja ei kykene varmuudella itse 
torjumaan maaperän tai pohjaveden pilaantumista, tulipaloa tai muuta vaarati-
lannetta, sen on hälytettävä pelastuslaitos apuun.  

 
Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava ympäristöä pilaavista pääs-
töistä Tornion ympäristönsuojelulle (puhelinnumerot v. 2013: ympäristönsuo-
jelusihteeri 040 7703239, ympäristötarkastajat 050 5664195 / 0400 696756, 
ympäristöpäällikkö 040 7555891) sekä maaperää tai pohjavettä pilaavista 
päästöistä myös Lapin ELY-keskukselle (puhelinnumerot v. 2013: Lapin ELY , 
öljyvahingot 0400 209979 / 040 7166034, muut kemikaalivahingot 040 
5187484 / 040 7440938, vaihde 0295 037 000). Puhelinnumerot pelastuslai-
tokselle, Lapin ELY-keskukselle ja Tornion ympäristönsuojelulle on oltava esil-
lä toiminta-alueella niin, että nopea tiedottaminen näille onnistuu.  
 
Mahdollisten palonalkujen sammuttamista varten on oltava saatavilla sammut-
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timet, joiden toiminta on varmistettu.  
 (YSL 4, 5, 7, 8, 43, 76 §) 

 
Muu rasitus ympäristölle sekä paras käyttökelpoinen tekniikka 

 
12. Toiminnasta ei saa aiheutua merkittäviä haitallisia päästöjä ilmaan, veteen 
eikä maaperään eikä muuta kohtuutonta rasitusta ympäristölle. Jos on aihetta 
epäillä, että tällaisia päästöjä aiheutuu, niin toiminnanharjoittajan on tehtävä 
selvitykset ja tarvittaessa mittaukset päästöistä. Jos toiminnasta tehdään pe-
rusteltavissa olevia huomautuksia ympäristönsuojeluviranomaiselle, on toi-
minnanharjoittajan tarvittaessa tehostettava valituksen kohteena olleiden 
seikkojen seurantaa toiminnassaan ja varmistettava, että ympäristölle ei ai-
heudu kohtuutonta rasitusta. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43 §, NaapL 17 §) 
 
13. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialaansa liittyvien tekniikoiden 
kehittymistä ja otettava niitä soveltuvin osin käyttöön, jos näin voidaan vähen-
tää ympäristön pilaantumisen vaaraa. (YSL 3-5, 42 ja 43 §, YSA 37 §) 
 
Tarkkailu ja raportointi 
14. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että tässä lupapäätöksessä 
annetut ohjeet ja vaatimukset toiminnan järjestämisestä saatetaan tiedoksi 
kaikille rataa käyttäville. (YSL 4, 43 §) 
 
15. Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristöpalveluiden ympäristönsuoje-
luyksikölle on ilmoitettava etukäteen, milloin alueella järjestetään kilpailuja tai 
järjestetään yöaikaan sijoittuva tapahtuma. Kilpailun tai yöaikaan sijoittuvan 
tapahtuman ajankohta, kesto sekä sen yhteyshenkilön yhteystiedot tulee il-
moittaa hyvissä ajoin ennen tapahtumaa kirjallisesti myös radan vaikutuspii-
rissä oleville asuinkiinteistöille. (NaapL 17 §, YSL 43 ja 83 §) 
 
16. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava valvontaviranomaisen edustajalle eli 
Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristöpalveluiden ympäristönsuojeluyk-
sikölle mahdollisimman pian, jos toiminnanharjoittajalle tulee ilmoituksia toi-
minnan haitallisista ympäristövaikutuksista (esim. ilmoitus häiritsevästä pölys-
tä, melusta tai muusta päästöstä). Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava val-
vontaviranomaisen edustajalle mahdollisimman pian etukäteen, jos toimin-
nanharjoittaja oma-aloitteisesti tekee lupamääräyksen 10 mukaisia mittauksia 
tai muita selvityksiä tai muuta toiminnan tarkkailun tehostamiseksi tai ympäris-
tön pilaantumisen vaaran vähentämiseksi. (YSL 46, 81, 83 §, YSA 19, 30 §, 
JL 120, 122 §) 
 

 17. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa toiminnasta. Kirjanpidosta tulee 
käydä ilmi seuraavat tiedot: 
- radan käytöstä käyttöpäivät, kellonajat, ajoneuvotyypit ja -määrät sekä  kil-
pailut; 
- huoltotoimet sekä tiedot suojarakenteiden tarkkailusta ja kunnossapidosta; 
- jätteen määrä, kuvaus jätelajista sekä jätteiden kuljettajat, toimituspaikat ja -
 ajat; 
- vaarallisen jätteen määrä, jäteluettelon mukainen jätteen nimike ja kuvaus 
 jätelajista sekä olennaiset tiedot jätteen ominaisuuksista ja koostumuksesta, 



11(11) 

 

 vaarallisen jätteen pääasialliset vaaraominaisuudet sekä jätteen  vas-
taanottajan ja kuljettajan nimi ja yhteystiedot sekä jätteen käsittelytapa; 
- melu- ja pölymittausten tulokset; 
- tiedot häiriö- ja onnettomuustilanteista sekä niihin liittyvistä toimenpiteistä; 
- ympäristönäkökohtiin liittyvät tarkkailut, tarkastukset, niiden tulokset ja niiden 
 johdosta tehdyt toimenpiteet sekä 
- korjausmääräykset, huomautukset ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet. 
 
Kirjanpidosta on käytävä ilmi tarkkailun tai muun toimen ajankohta ja suoritta-
ja sekä tehdyt havainnot ja toimenpiteet. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä 
Tornion kaupungin ympäristönsuojelulle. Yhteenveto kirjanpidosta on toimitet-
tava Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain maalis-
kuun loppuun mennessä. Kirjanpito on säilytettävä vähintään kuusi vuotta. 
(YSL 4, 5, 43, 46, 83 §, YSA 19a §, JL 12, 118-120, 122 §, JA 20 §) 
 
18. Toiminnan suunnittelusta, valvonnasta, tarkkailusta, kirjanpidosta sekä 
ympäristövahinkojen torjunnasta vastaavan henkilön/henkilöiden yhteystiedot 
on ilmoitettava Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnalle. Yh-
teystiedot on pidettävä ajantasaisina. (YSL 43, 46 ja 83 §, YSA 30 §) 
 
Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen 
19. Mikäli toimintaa aiotaan muuttaa olennaisesti, toiminnanharjoittaja vaihtuu 
tai toiminta aiotaan lopettaa, on siitä ilmoitettava Tornion kaupungin ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle hyvissä ajoin ennen muutoksen tapahtumista. Yllät-
täen sattuvasta muutoksesta on ilmoitettava viimeistään sen tapahtuessa. 
(YSL 43, 46, 81 ja 83 §, YSA 30 §, JL 122 §) 
 
20. Luvan mukaisen toiminnan päätyttyä toiminta-alue tulee siistiä. Toiminnan 
lopettamisen yhteydessä toiminnanharjoittajan on sovittava Tornion kaupun-
gin ympäristönsuojelun kanssa lopputarkastuksen pitämisestä. Se on tehtävä 
mahdollisimman pian toiminnan lopettamisen jälkeen. (YSL 4, 5, 7, 43, 83 §, 
JL 13 §, JA 13 §) 

 

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 

 

Päätöksen voimassaolo 
Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Toimintaa ei voi harjoittaa ilman 
voimassaolevaa alueen hallintaoikeutta. Mikäli toiminta olennaisesti muuttuu 
tai laajenee, on sille haettava uusi ympäristölupa. 
 

Lupamääräysten tarkistaminen 
Lupaviranomainen voi määrätä tekemään hakemuksen lupamääräysten tar-
kistamiseksi tai tarkistaa lupaehtoja, jos toiminta muuttuu tai jos on aihetta 
epäillä, että tässä luvassa annetut ehdot eivät ole riittävät estämään luonnon 
vahingollista muuttumista tai vaaraa terveydelle tai viihtyisyyden melkoista vä-
henemistä tai muuta näihin rinnastettavaa edun loukkausta, tai jos se on tar-
peen toiminnan tarkkailemiseksi. Ehtoja voidaan myös lieventää tai vähentää, 
jos huomataan, että vahingolliset ympäristövaikutukset saadaan riittävästi es-
tettyä väljemminkin ehdoin. (YSL 4, 42, 43, 46, 55 ja 58 §) 
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Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen 
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän lu-
van määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä lu-
van voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä nouda-
tettava. (YSL 56 §) 
  

RATKAISUN PERUSTELUT 
 

Lupaharkinnan perusteet 
Ympäristölautakunta katsoo tämän hetkisen tiedon mukaan, että määräysten 
mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain ja niiden nojalla 
annettujen asetusten vaatimukset ja toiminnassa voidaan noudattaa, mitä 
luonnonsuojelulaissa säädetään. Edellä mainitun perusteella ympäristölupa 
myönnetään. (YSL 41 §) 
 

Luvan myöntämisen edellytykset 
 
Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset 
huomioon ottaen, aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pi-
laantumista tai sen vaaraa, maaperän, pohjaveden tai meren pilaantumista, 
erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan vaaran-
tumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta haittaa naapureille. 
 
Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Toiminta on sijoitettava si-
ten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumisen vaaraa ja että pilaantumista 
voidaan ehkäistä. 
 
Ympäristölautakunnan tämän hetkisen tiedon mukaan luvan myöntämisen 
edellytykset täyttyvät. 
 

Lupaviranomaisen vastaus yksilöityihin lausuntoihin ja muistutuksiin 

 
Museoviraston lausunto ja Henri Siposen muistutus on otettu huomioon tässä 
ympäristöluparatkaisussa siten kuin on edellä esitetty kappaleessa ”Viran-
omaisen ratkaisu”, jonka mukaan toimintaa tulee harjoittaa hakemuksessa ja 
sen liitteissä sekä museoviraston lausuntoon ja Siposen muistutukseen anne-
tuissa vastineissa esitetyn mukaisesti noudattaen lupamääräyksiä (lupamää-
räyksiä tulee noudattaa, jos hakemuksessa tai vastineissa esitetty on ristirii-
dassa lupamääräysten kanssa). 
 
Lisäksi Museoviraston lausunto on otettu huomioon lupamääräyksessä 2 ja 
Henri Siposen muistutus lupamääräyksissä 1, 10, 14, 15 ja 16. 
 

Lupamääräysten perustelut 

 
Määräykset 1 – 14 ja 20 on annettu, jotta toiminnasta ei aiheutuisi merkittävää 
ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai terveyshaittaa ja jotta ympäristön 
pilaantumisvaaraa ehkäistäisiin mahdollisimman tehokkaasti. 
 
Määräykset 3 – 9, 11 ja 12 on annettu maaperän sekä pinta- ja pohjavesien 
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suojelemiseksi. Toiminnanharjoittaja on vastuussa maaperän ja pohjaveden 
pilaantumisesta.  

 
Määräykset 8 ja 9 on annettu asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi ja 
jätteiden synnyn ehkäisemiseksi. Jätteistä ja jätehuollosta ei saa aiheutua 
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäte on hyödynnettävä, jos se 
teknisesti on mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia. 
Jätteiden hyödyntäminen ja loppukäsittely on tehtävä laitoksessa, jolla on sii-
hen lupa. 
 
Määräys 10 on annettu asutukselle ja muille häiriintyville kohteille aiheutuvan 
meluhaitan ehkäisemiseksi. Melutasojen raja-arvot perustuvat valtioneuvoston 
päätökseen melutason ohjearvoista (993/1992). Melumittaukset ovat tarpeen, 
jotta saadaan selville toiminnan todellinen äänitaso, jos sen epäillään ylitty-
vän. Mittaustulosten perusteella voidaan arvioida tarvetta lisätä meluntorjunta-
toimia tai muuttaa toimintaa muutoin. 

 
Häiriötilanteita koskeva määräys 11 on annettu poikkeuksellisista päästöistä 
aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Häiriötilanteisiin varautuminen ennakol-
ta ja mahdollisimman nopea toiminta häiriötilanteissa on tarpeen ympäristö- ja 
terveyshaittojen estämiseksi. Häiriötilanteista, vahingoista, onnettomuuksista 
ja niihin liittyvistä korjaavista toimista ilmoittaminen valvontaviranomaisille on 
tarpeen mahdollisimman pian, jotta häiriöistä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja 
niiden torjumista voidaan valvoa ja ottaa kantaa mahdollisiin häiriöistä johtu-
viin valituksiin. 

 
Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvil-
lä toimintansa ympäristövaikutuksista ja niiden vähentämismahdollisuuksista. 
Luvan voimassaoloaikana tekniikka voi kehittyä ja luvanhaltija on velvollinen 
ottamaan käyttöön parasta käyttökelpoista tekniikkaa lupamääräyksistä huo-
limatta (määräykset 12 ja 13). 
 
Määräykset 14 - 18 tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista ovat tarpeen 
toiminnan valvomiseksi. Toiminnanharjoittajan ja viranomaisen on pystyttävä 
olemaan selvillä siitä, että toimintaa harjoitetaan, kuten on tarkoitettu ja ilmoi-
tettu, sekä toiminnan aiheuttamista mahdollisista haitoista ja vaaroista, jätteis-
tä sekä säädösten noudattamisesta. Viranomaisella tulee toiminnan valvomi-
seksi olla tiedossaan toiminnan yhteyshenkilö, jolta saa tietoa toiminnasta ja 
sen ympäristövaikutuksista.  
 
Määräyksessä 17 on luvassa määritellylle kirjanpidolle määrätty pitkä säilytys-
aika, jotta siinäkin tapauksessa, että vasta myöhemmin huomataan toiminnan 
aiheuttaneen pilaantumista, olisi tallella tietoja, joiden perusteella toimintaa ja 
sen mahdollisesti aiheuttamaa pilaantumista voitaisiin arvioida. 
 
Luvan haltijan on ilmoitettava olennaisesta muutoksesta hyvissä ajoin ennen 
muutosta Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, jotta voidaan 
arvioida muutoksen aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä ympäristöluvan 
muutostarve (määräys 19).  
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Määräys 20 on annettu, jotta voidaan valvoa, että toiminnasta ei sen lopetta-
misen jälkeenkään aiheudu haittaa ympäristölle. 
 

Luvan voimassaolon ja tarkistamisen perustelu 

 
Lupaviranomainen varaa mahdollisuuden luvan ja lupaehtojen tarkistamiseen 
tämän päätöksen kohdan ”Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistami-
nen” mukaisesti. Tarkistamismahdollisuus on tarpeen, koska lupapäätöksessä 
ei voida ennakoida kaikkia toimintaan liittyviä tapahtumia eikä siten voida kat-
tavasti asettaa ehtoja toiminnalle. Lupamääräysten tarkistamista koskevan 
määräyksen perusteella lupa voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevana 
ilman, että on tarpeen määrätä tiettyä aikaa, johon mennessä on tehtävä ha-
kemus lupamääräysten tarkistamiseksi. 
 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 
Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan 18.1.2011 hyväksy-
män ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n mukaan keskimääräiseen 
työmäärään perustuva ympäristölupamaksu moottoriurheiluradalle on 1530 
euroa. Tätä taksan mukaista maksua voidaan pitää tässä tapauksessa koh-
tuuttoman suurena ottaen huomioon toiminnan luonne, kuten se, että toiminta 
on suhteellisen pienimuotoista ja taloudellista voittoa tuottamatonta harraste-
toimintaa. Niinpä tämän ympäristöluvan maksua alennetaan taksan 10 §:n pe-
rusteella 50 prosentilla. Ympäristöluvan käsittelystä peritään 765 euroa. 
 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätös 
Päätös liitteineen toimitetaan hakijalle sekä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle sekä Museoviras-
tolle (kirjaamoon ja intendentti Kaarlo Katiskoskelle) tavallisena kirjeenä sekä 
ympäristölupapäätös sähköpostitse ilman liitteitä ympäristölupahakemuksesta 
muistutuksen jättäneelle (henri.siponen(at)luukku.com). Tornion kaupunki pi-
tää päätöksen nähtävillä. Valitusaikana päätös on nähtävillä internetissä Tor-
nion kaupungin sivuilla ilman liitteitä. 
 

Tieto päätöksestä 
Tieto päätöksestä annetaan Tornion kaupungin ilmoitustaululle julkipantavalla 
kuulutuksella. Päätöksen antamisesta ilmoitetaan kirjeitse niille, joille on an-
nettu erikseen tieto hakemuksen vireillä olosta. Ilmoituksessa mainitaan mm. 
paikka, jossa päätös on nähtävillä sekä päätöksen valitusaika. 
 

MUUTOKSENHAKU 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskir-
jelmä on toimitettava Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnal-
le. Valitusaika päättyy 25.4.2013. Päätökseen liitetään valitusosoitus. (YSL 96 
§, HlkL 14 §) 
 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 
Ympäristönsuojelulaki (YSL) 86/2000: 2-8, 21, 28, 31, 34 - 38, 41-43, 45-46, 
52-56, 58, 62, 75-76, 81, 83, 96 ja 105 §; 
Ympäristönsuojeluasetus (YSA) 169/2000: 1, 7-10, 16-19a, 23, 30 ja 37 §; 
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Jätelaki (JL) 646/2011: 2, 5, 6, 8, 12, 13, 15-17, 28, 29, 72, 73, 118-122 §; 
Jäteasetus (JA) 179/2012: 7-9, 12, 13, 17, 20, 22, 24 ja 25 §; 
Hallintolaki (HL) 434/2003: 2, 5, 6, 9, 20, 22-24, 31, 32, 34, 36, 43-45, 47 ja 
54-57, 59 §; 
Hallintolainkäyttölaki (HlkL) 586/1996: 14 §; 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992; 
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, Tornion, Keminmaan ja Tervolan ym-
päristölautakunta 18.1.2011 (YsvoT) 
 
LIITTEET: 
1. Polar-Cross Moottorikerho ry, ympäristölupahakemus liitteineen  (al-
lekirjoitettu 6.9.2012) 
2. Museoviraston lausunto ympäristölupahakemuksesta 18.2.2013 
3. PCMK ry:n vastine museoviraston lausuntoon 27.2.2013 
4. Siposen muistutus ympäristölupahakemuksesta 3.10.2012 
5. PCMK ry:n vastine muistutukseen 7.10.2012 

 
  


