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Ym pdristcinsuojel ulai n uudistustyci 4.1.2012
Suomen Moottori l i i tto ry:n (SML) ja AKK- Motorsport ry:n (AKK) lausunto

Moottori u rhei I u ratojen mdd ritte ly lai nsddddn nossd

Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata on kirjattur ympdristdnsuojelulaissa alueeksi, jolle vaaditaan laissa
ja -asetuksessa mddritelty ympairistolupa. Ympdristolupakds;ilttelyssd selvitetddn toirninnan aiheuttamat
vaikutukset ympdristolle. Nyt lausuntokierrokserlla olevasta luonnoksesta puuttuu kuitenkin edelleen
selked mddrittely siitd, mikd alue tulkitaan moottoriradaksi. {iuomessa sijaitsev'at moottoriurheilun
harjoittelu- ja kilpailualueet eroavat toisistaan olennaisesti jer rmoottorirata -.kdsite tulisi selkedsti avata
lakitekstissd, jotta ympdrist6lupiin ja niiden anomiseen li i ttyv'i l tai ongelmilta sddstytddin.

Tdrked olisi myds l injata, mil loin harjoittelualueella tapahtuv;a toiminta on niin vdhdprdtdistd, ettd
lupamenettely voitaisiin suorittaa kevennetyin rnenettelyin. l-iillaista pohdintaa tukeet myos tdlld hetkelld
kdynnissd oleva ampumaratalain uudistustyo, jossa vastaar,'anlainen keskustelu on kdynnissd. Tdmdn
hetkinen ympdristolupien kdsittelyprosessi on yleishryddyll iselle urheiluseuralle ja moottorikerholle raskas
ja kall is. My6s luvan mydntdjdpuolelle prosessi on epdselvd

lVlooftoriratojen ympdristdluvat, lupien hakerminen ja hakuprosessiin liittyvdt ongelmat

Moottoriurheiluratojen ympdristoohjeistuksesser tiettyjen refelrenssi/vertailuarvojen puuttuminen aiheuttaa
usein moottoriurheiluradan ympdrist6luvan tai maastoli ikenrrerlaissa mddritellyn luvan eprdselvdn
kdsittelyn. Toivottavaa olisi, ettd nyt uudistustyr5n ulkopuolellel jddneet meluraja-arvot otettaisiin tyonalle
ldhitulevaisuudessa.

Melun l isdksi moottoriratojen kannalta haastavia aihe ovat eri laiset pohjavesialueet ja niiden
huomioiminen ympdrist6lupien kdsittelyissd. Moottoriratojen ympdristolupien kannalta tdrkedd on, etti i
pohjavesialueille suunniteltavat moottoriradat tai niilld jo sijaitsevat radat voivat toteuttaa omaa
toimintaansa ympdristoluvan puitteissa. YSL.n tulere sall ia sr=llainen toiminta, joka eitodistetusti aiheuta
vaaraa pohjavedelle

Kdytdnndssd lupiin l i i ttyvtit ongelmat johtuvat lainsddddnnOn puutteell isista kirjauksista sekd siitd, ettd
moottoriratojen ympdristolupien hakemiseen ja kdsittelyyn ei ole olemassa riittdvdd ohjeistusta
viranomaisil le ja ympdiristOlupia hakevil le mootlloriratojen yll i i l l i telj i l le. Naimai onlgelmat tulee huomioida
lainsddddnnOssd sekd siihen l i i ttyvdssd ohjeistuksessa.

Moottoriurheiluratojen lupakdytdntoihin liittyviidr sel,ritystydtdr rtn tehty vuodesta 200U kihtien ja tydn
jatkaminen on ensisijaisen tdrkeda. SML ja AKK toivovat mytis tulevaisuudessa, etti i  ympdristdministerid
kohdistaa riittdvdsti resursseja lainsddddntoon Iiittyviin selvitysfydn tueksi.

Ym pd ristdmi n isteri<in ja laj i I i ittojen yhteistyci

SML ja AKK edustavat moottoriurheilun korkeinta asiantunternusta Suomessa. Jotter
moottoriurheiluratoja ja -alueita koskeva kehitys- ja lainsddddntotyo saadaan trulevaisuudessa
tehokkaasti edistettyd, on tdrkedd, ettd kehitystyo tehdddn y'hrteistydssai lajiliittojen, ympdristoministerion
sekd riittdvien asiantuntijatahojen vdlilld. Lajiliitot tarjoavat omat aineistonsa uudistustydtd tekevien
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kdyttOon ja useilla moottoriradoilla on seurattu esinrerkiksi rata-alueen maapohjan ja pohjaveden
tilannetta jo pitkaiain. Ongelmia tai haittaa ympiirist0lle ei edr:lld mainituissa mittauksissa ole havaittu.

SML ja AKK toivovat ympdristdministerioltd tuksvaisuudesser moottoriurheilua koskevan lainsddddnnOn
uudistamiseksi toteutettavan selvitystydn eteenpdin viemistii Lajiliitot ovat kdynnistidneet olosuhdetyo- ja
ympdrist6ryhmien toimesta kehitysprojekteja moottoriurheilun kehittdmiseksi, yhd tehokkaammin
kestdvdd kehityst€i huomioivaan suuntaan ja oflemme olleet urheilun sektorilla useasti edelldkaivijai
ympdristdnsuojelu asioissa. Ehk#i juuri tdmdn takia ei moottoriurheilu ole aiheuttanut ympdristd
ongelmia. Tavoitteena on joustava ja mydnteinen yhteisty6 yrnrpdristdministeridn ja paikallisten
pddtoksentekotahojen kanssa. Lainsddddnndn tulee perustua tutkittuun tietoon ja tditai pohjustavan ty6n
on jatkuttava ympdristOlupia hakevien ja niitd myontdvien tahojen tueksi.

Vastaamme mielelldmme kysymyksiin ja toimitamme tarvittaessa lisdtietoja asiaan liittyen.
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