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Lupahakemus enduro kisan järjestämiseen Kalpalinnassa 

Maastoliikennelupa 

Maastoliikennelain 30§ mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen järjes-

tämiseen on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. 

Melu- ja tärinäilmoitus 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai 

muusta tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun 

tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. 

Toiminta 

Riihimäen moottoripyöräkerho Kahvakopla ry hakee maastoliikennelain 30§ mukaista lupaa 

endurokilpailun järjestämiseen 8.8.2020 Kalpalinnan alueella. 

Kilpailu järjestetään Kalpalinnan alueella. Kalpalinna Oy:n kiinteistöjen 165-443-2-85, 165-

438-1-30 165-438-1-31 alueella sekä Janakkalan Kunnan alueella Kunnan-Mikkola 165-438-

1-31. Reitin pituus on noin 8 km ottamatta huomioon korkeuseroja. Maanomistajien kirjalliset 

suostumukset maa-alueiden käyttöön ja reittikartat ovat liitteinä. 

Kilpailuun odotetaan noin 150 kilpailijaa ja koko ihmismäärä tapahtuma aikana alle 500 hlö. 

Henkilömäärä muodostuu kilpailijoista, kilpailijoiden avustajista, katsojista sekä kilpailun toi-

mitsijoista. Kilpailusta on laadittu turvallisuussuunnitelma. 

Kilpailualue sijaitsee Janakkalan kunnan pohjavesialueella 0416553 Kalpalinnanmäki, jolla on 

pohjavesialueen tärkeysluokitus I. Pohjavesialueiden kuvauksessa on mainittu, että Kalpalin-

nanmäen pohjavesialueella sijaitsee neljä vedenottamoa, joista otetaan noin 650 kuutiota 

vettä vuorokaudessa. Vesi otetaan putkikaivoista ja alkaloidaan ennen verkostoon johtamista. 

Suomen Moottoriliitto on antanut tiedon, että tiedossa ei ole tapauksia, joissa moottoriurheilu 

olisi aiheuttanut vaaraa tai muutoksia pohjaveden laatuun. Kilpailun järjestäjä pyrkii ennakoi-
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valla toiminnalla poistamaan ympäristöön ja pohjaveteen mahdollisesti vaikuttavat riskit. Ris-

keihin varaudutaan kilpailutoimitsijoiden ohjeilla niin, että henkilökunta tietää tehtävänsä va-

hingon sattuessa. Kilpailualueella on imeytysainetta sekä pilaantuneen maan poistoon tarvit-

tava välineistö kuten lapioita ja astioita. Moottoripyörien huolto ja tankkaus on sallittu vain val-

votulla varikkoalueella ja alueella on käytettävä ympäristömattoa. 

Kilpailun toteuttamisessa pyritään aiheuttamaan mahdollisimman vähän muutoksia maastolle. 

Kilpailureitti merkitään maastoon ennen kilpailua siimoilla ja opastemerkeillä niin, että kilpailu-

reitti on ajajille mahdollisimman selvä. Kilpailun jälkeen siimat ja merkit kerätään pois ja reitti 

kunnostetaan. 

Kilpailuun osallistuvat moottoripyörät katsastetaan ennen kilpailua. Katsastuksessa ja melu-

mittauksessa noudatetaan Suomen moottoriliiton lajisäädöstön määräyksiä. Katsastuksen pai-

nopisteenä ovat turvallisuusasiat, luokkasääntöjen mukaisuus sekä äänimittaus. Kilpailuun 

osallistuvien moottoripyörien melupäästöjä kontrolloidaan tarkasti. Kilpailussa mitataan kaik-

kien kilpailuun osallistuvien pyörien huippumelurajat ”2-meters max” menetelmällä eli ne eivät 

saa ylittää maksimikierrosluvulla, kahden metrin etäisyydellä 114 dB rajaa. Kilpailun aikana 

melutason tulee alittaa 78 dB maksimimelu 100 metrin päässä ajoreitiltä. Käytännössä endu-

ropyörällä ajetaan kilpailussa huomattavasti pienemmillä kierroksilla, joten melupäästö on ko-

konaisuudessaan alhainen, eikä aiheuta merkittävää kuormitusta ympäristölle. Jos kilpailun 

aikana epäillään moottoripyörän melutason nousua, voi kilpailunjohtaja määrätä kyseisen 

moottoripyörän uuteen melumittaukseen. 

Moottoripyörät sisältävät noin 1 – 1,5 litraa vaihteistoöljyä sekä polttoainetankkien enimmäis-

määrä on 10 litraa bensiiniä. 

Moottoripyörien tankkaus ja huolto tapahtuu suljetulla varikolla, jossa kilpailuntoimitsijat valvo-

vat huoltoa. Huollettavan ja tankattavan moottoripyörän alla on käytettävä nesteitä imevää ja 

nesteitä läpäisemätöntä ympäristömattoa. Reitillä moottoripyörän huolto ja tankkaus on kie-

letty ja sitä valvotaan kilpailutoimitsijoiden kautta. Kilpailualueella ei järjestetä moottoripyörien 

tai varusteiden pesumahdollisuutta. Varikkoalueelle varastoidaan nesteiden imeytysainetta 

sekä lapioita ja astioita. 

Kilpailija vastaa omien jätteidensä asiallisesta kierrätyksestä ja talteenotosta, joko viemällä 

jätteet pois tai toimittamalla ne varikkoalueella oleviin jätteen keräyspisteisiin. Kilpailunjärjes-

täjä tuo varikkoalueella öljyn ja öljyisten jätteiden keräyspisteen ja toimittaa jätteet jätteidenke-

räyslaitokselle kilpailun jälkeen. 

Alueella käytetään tiedottamiseen kuulutuslaitteita. Kuulutuslaitteet sijaitsevat lähdön ja maa-

lin välisellä alueella ja kuulutuslaitteiden kantama on muutamia kymmeniä metrejä. Kuulutus-

laitteiden asentamisen jälkeen äänitaso tarkastetaan. Kaiuttimet nostetaan ylös ja suunnataan 

maata kohti. 

Kilpailunjärjestäjä tuo alueella roska-astioita. Roska-astiat sijoitetaan yleisön käyttämille rei-

teille ja paikkoihin kuten grillin ja kilpailutoimiston läheisyyteen. Järjestäjä tyhjentää roska-as-

tiat kilpailun päätyttyä, kerää alueelle mahdollisesti jätetyt kulttuuriroskat pois ja toimittaa jät-

teet jätteiden vastaanottopaikkaan. 

Kilpailualueella ravintolarakennukset ovat auki. Rakennuksissa sijaitsevat käymälät. 

Kilpailua ennen ja sen aikana tiedotetaan kilpailijoita sekä katsojia ympäristöasioista. Tiedotta-

miseen käytetään kuulutuslaitteita, joilla ennen kilpailun alkamista kerrataan kilpailijoille ja 

yleisölle ympäristöön liittyvät asiat. Kilpailijoille jaetaan käsiohjelma, jossa on kilpailun ympä-

ristöohjeet. Lisäksi ympäristöohjeet ovat esillä kilpailutoimiston edessä. 
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Ympäristöasioita valvoo kilpailun aikana kilpailutoimitsijat kilpailunjohtajan johdolla. Kilpailun-

järjestäjä tekee yhdessä Suomen Moottoriliiton nimittämän valvojan kanssa arvioinnin ja ra-

portin kilpailun ympäristöasioista. 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

Jukka Romppainen 

044 5465 773 

jukka.romppainen@are.fi 
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