Vaasan kaupunki
Rakennus- ja ympäristölautakunta
PL 3
(Senaatinkatu 1)
65101 Vaasa

Vesiliikennelain 106 §:n mukainen
lupapäätös

Puh. 040 764 2412

Asia
Liquid Level Promotions Oy hakee vesiliikennelain 106 §:n mukaista lupaa
moottorivenekilpailun järjestämiseen Vaasan Sisäsataman edustalla.

Luvan hakija
Liquid Level Promotions Oy
PL 51
02101 Espoo

Toiminta ja sijainti
29.-31.7.2022 järjestetään Sisäsataman edustan vesialueella kiinteistöillä 905-403-123-25 ja
905-402-24-0 ratamoottoriveneilyn SM-sarjaan kuuluva moottorivenekilpailu.

Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta
Toiminnalle tarvitaan vesiliikennelain 106 §:n mukainen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
myöntämä lupa.

Tapahtumaan liittyvät luvat ja päätökset
Vaasan kaupunki on myöntänyt tapahtuman järjestäjälle maa- ja vesialueen käyttöluvan
tapahtuman ajaksi.
Kilpailualueella olevan laivaväylän tilapäiseksi sulkemiseksi tarvitaan Liikenne- ja
viestintäviraston lupa.
Yleisötilaisuudesta on tehtävä ilmoitus poliisille.

Alueen kaavoitustilanne ja ympäristö
Kilpailun vesialueella ei ole asemakaavaa. Lähtöalue on tapahtuma- ja virkistysaluetta, jolla
sijaitsee museo ja ravintola. Lähimmät asuintalot sijaitsevat noin 100 metrin etäisyydellä
rantaviivasta ja noin 200 metrin etäisyydellä kilparadan alueesta. Asutuksen lisäksi
kilpailualuetta ympäröivillä rannoilla sijaitsee mm. oppilaitoksia, pienvenesatamia, voimalaitos ja
päiväkoti. Lähialueella ei ole luonnonsuojelualueita eikä vesiliikenteen rajoituksia lukuun
ottamatta nopeusrajoitusta.
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TOIMINNAN KUVAUS

Järjestäjä merkitsee alueelle poijuilla silmukan muodostavan 1500 metrin pituisen radan.
Lähtöjen aikana radalla päivystää kaksi pelastusvenettä sekä radan ympärillä sulkuveneet, jotka
tarvittaessa pysäyttävät liian lähelle tulevat yleisön veneet. Kilpailujen aikana valmiudessa on
kaksi turvasukeltajaa sekä ensihoitoyksikkö.
Veneluokkia on neljä (SJ10, GT15, GT30 ja F4) joissa käytetään 10-60 hevosvoiman tehoisia
vakiokuntoisia 4-tahtiperämoottoreita. Veneiden huippunopeudet vaihtelevat luokan mukaan
50…120 km/h. Pienin luokka on tarkoitettu 7-12 –vuotiaille. Lisäksi ajetaan näytösluonteisesti
yhdellä F1-luokan veneellä, jossa on 200 hv:n 2-tahtimoottori ja jonka huippunopeus on 190
km/h.
Aamupäivisin tapahtuvien vapaiden harjoitusten kesto on kullekin veneluokalle 20 minuuttia,
yhteensä noin kaksi tuntia. Iltapäivisin tapahtuviin kilpailulähtöihin osallistuu kerrallaan enintään
enintään 25 venettä ja yhden lähdön kesto on noin kahdeksan minuuttia.
Perjantai 29.7.:

Varikkoalueen ja radan valmistelu, veneiden katsastus

Lauantaina 30.7.:

Vapaat harjoitukset ja aika-ajo
Näytösajo ja kilpalähdöt

Sunnuntaina 31.7.: Vapaat harjoitukset
Kilpalähdöt

9.30-11.30
12.30-18.00
8.50-10.30
12.00-15.30

Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen
Merkittävin ympäristökuormitus aiheutuu moottoreiden melusta. Alueella on normaalistikin
paljon veneliikennettä, mutta nopeusrajoitus vähentää siitä aiheutuvaa melua.
Käytettävät moottorit ovat vakiokuntoisia ja F1-venettä lukuun ottamatta 4-tahtisia. Käytettävät
moottorit täyttävät huvivenedirektiivissä asetetut äänenpainearvot.
Vesialueen syvyyden ja veneiden matalan syväyksen vuoksi tapahtumasta ei arvion mukaan
aiheudu merkittävää pohjasedimentin sekoittumista.
Veneissä olevan polttoaineen (bensiini) määrä on vähäinen. Tulipalon varalta varikkoalueella
sekä turva- ja sulkuveneissä on alkusammutuskalustoa.

ASIAN KÄSITTELY
Hakemuksen vireille tulo
Lupahakemus on tullut vireille 17.1.2022 saapuneella hakemuksella.

Hakemuksen vireille tulosta tiedottaminen
Lupahakemuksen vireillä olosta on ilmoitettu Vaasan kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja
internet-sivuilla 23.2.–25.3.2022.

Hakemuksesta pyydetyt lausunnot
Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja.
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Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

RATKAISU
Rakennus- ja ympäristölautakunta on tutkinut lupahakemuksen ja päättää myöntää Liquid
Promotions Oy:lle vesiliikennelain 106 §:n mukaisen luvan moottorivenekilpailun järjestämiseksi
Vaasan Sisäsatamassa 29.-31.7.2022 seuraavia määräyksiä noudattaen:

Lupamääräykset

1. Kilparadan tulee sijoittua lupahakemuksen liitekartan osoittamalle alueelle.
2. Järjestäjän tulee tiedottaa moottorivenekilpailun järjestämisestä siten, että tapahtuma on
yleisesti tiedossa lähimpien asuinkiinteistöjen asukkailla vähintään kaksi viikkoa ennen
tapahtumaa.
3. Veneilijöiden pääsyä alueen pienvenesatamiin ja niistä pois ei tule rajoittaa sen enempää
kuin turvallisuuden kannalta on tarpeellista.
4. Tapahtuman pelastussuunnitelma on toimitettava Pohjanmaan pelastuslaitokselle
viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.
5. Järjestäjän tulee varmistua siitä, että kilpaveneet täyttävät niille luokittain asetetut
vaatimukset.
6. Varikkoalueella tulee olla saatavilla öljyn imeyttämiseen käytettävää materiaalia.
7. Järjestäjän tulee huolehtia siitä, että tapahtumaa varten asennetut poijut ym. rakenteet
poistetaan tapahtuman päätyttyä ja tapahtuma-alue siivotaan.

Päätöksen perustelut
Hakemuksessa esitettyjä toimintamalleja ja lupamääräyksiä noudattaen tapahtumasta ei
aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle eikä vesialueen muulle käytölle. Harjoituksista ja
kilpalähdöistä aiheutuu melua lähimmille asuinkiinteistöille, mutta haitan kesto on lyhytaikainen.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Vesiliikennelaki 100, 106-107 §:t

PÄÄTÖKSESTÄ KUULUTTAMINEN
Rakennus- ja ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla.
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MUUTOKSEN HAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus
on kokouspöytäkirjassa.

KÄSITTELYMAKSU
Asian käsittelystä peritään 350 €:n suuruinen käsittelymaksu. Maksu perustuu käytettyyn
työaikaan: 5 h à 70 e. (Vaasan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 11.12.2019
hyväksymä taksa § 63).

Rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Johan Ångerman

Ympäristötoimen johtaja

Christer Hangelin

Päätös:

hakijalle

Tiedoksi:

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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