Järvenpää
Kaavoitusjohtaja
kunnallisasia

Ote viranhaltijapäätöksestä
26.09.2019

1 (4 )
§ 24

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

JARDno-2019-2833
Lausunto Tuusulan Moottorikerho ry:n lupahakemukseen enduroreitin perustamiseksi.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on pyytänyt 2.9.2019 Järvenpään
kaupunginhallitukselta sekä Järvenpään kaavoitukselta lausuntoa (TUUDno-2019-
1754) ympäristökeskuksessa vireillä olevaan maastoliikennelain 30 §:n mukaiseen
lupahakemukseen. Tuusulan moottorikerho ry hakee lupaa enduromoottoripyörillä
tapahtuvaan harjoitusten pysyvään järjestämiseen samassa maastossa Tuusulan
kunnassa sijaitsevalla kiinteistöllä 858-415-4-114. Maastoliikennelain 30 §:n mukaisen
luvan myöntämisen edellytyksenä on, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden
vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle
ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle
edulle.
Suunniteltu toiminta sijoittuu Vt 4:n ja oikoradan itäpuolelle. Lähin asutus sijaitsee
Järvenpään puolella noin 300 m päässä suunnitellusta enduroradasta. Suunnitellulle
radalle on tieyhteys sekä idästä Vanhalta Lahdentieltä (maantien 140), että lännestä
Perttiläntien kautta.
Järvenpään kaupunki ei kannata kyseisenlaisen toiminnan sijoittamista asuinalueen
välittömään läheisyyteen. Lupaprosessissa tulee huolellisesti arvioida suunnitellun
toiminnan aiheuttamien haittojen kohtuullisuus. Radan ilmoitettu lähimmäisetäisyys
asutuksesta tulee tarkistaa toimintaa koskevissa suunnitelmadokumenteissa (
täydennykset lupahakemukseen).
Järvenpään kaupunki edellyttää, että toiminnan harjoittaja ohjeistaa kaikkia
enduroradan käyttäjiä liikennöimään alueelle Vanha Lahdentien (maantien 140)
kautta. Järvenpään asutusalueen läpäisevää Perttiläntietä ei tule käyttää
kulkuyhteytenä harjoitusalueelle.
Suunnitelmasta on laadittu melumallinnus sekä luontoselvitys. Meluselvityksen
mukaan Järvenpäässä sijaitsevien asuinrakennusten luona toiminnasta aiheutuva
keskiäänitasojen melutaso pysyy korkeintaan ohjearvojen tasalla. Selvityksessä
todetaan kuitenkin, että enduroradan aiheuttama melu saattaa olla hyvinkin
kuultavissa ympäristön asuintaloilla. Luontoselvityksessä todetaan, että enduroradan
toteuttamisella ei ole luonnonsuojelulaista tai muista erityisiä luontoarvoja koskevista
säädöksistä johtuvaa estettä. Alueella kulkee noin 2 metriä leveä oja, joka laskee
Keravanjokeen.
Järvenpään kaupunki lausuu, että mikäli melulähteissä tapahtuu tai toiminnassa
suunnitellaan oleellisia muutoksia, tulee sekä melumallinnus, että muu vaikutusten
arviointi päivittää tarvittavalta osin. Haitallisten aineiden sekä maa-aineksen
joutumista ojaan ja vesistöihin tulee ennaltaehkäistä ja valvoa.
Päätöksen peruste
11.4.2019 §32 Kaupunkikehityslautakunnan päätös organisaatiorakenteesta ja
toimivallan edelleen siirtämisestä 1.5.2019 alkaen.
Päätös
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Päätän Järvenpään kaupungin lausuntona antaa Keski-Uudenmaan
ympäristökeskukselle kuvausosan mukaisen lausunnon lupahakemukseen.
Tiedoksi
Kirjaamopalvelut, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, kaupunkikehitysjohtaja, vs.
kaavoitusjohtaja, erikoissuunnittelija
Allekirjoitus

vs. kaavoitusjohtaja Juhana Hiironen
Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.jarvenpaa.fi) 26.9.2019
alkaen.
Järvenpää
26.09.2019

Leena Valtonen
Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi 26.9.2019
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Oikaisuvaatimus
§ 24
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkikehityslautakunnalle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla
tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan
jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa,
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Kaupunkikehityslautakunta

Osoite: Seutulantie 12, PL 41, 04400 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
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Puh. vaihde: (09) 27 191
Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe 8.00-13.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
-
-
-

päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

