KUULUTUS
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 21.5.2019 antanut päätöksen
Raision Urheiluautoilijat ry:n melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevasta
ilmoituksesta. Ilmoitus koskee 8.6.2019 Loimaan, Oripään ja Pöytyän alueilla ajettavaa
Kaasujalka Ralli -rallikilpailua.
Päätös on nähtävänä valitusaikana:
-

Loimaan kaupungintalolla, Kauppalankatu 3, Loimaa,

-

Oripään kunnanvirastossa, Koulutie 2, Oripää,
Pöytyän kunnan Kyrön toimipisteessä, Kehityksentie 6, Kyrö ja

-

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, Itsenäisyydenaukio 2,
20800 Turku ja verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi > Ajankohtaista > Kuulutukset

Valitusaika on 30 päivää päätöksenantopäivästä.
Valitusoikeus päätöksestä on:
- asianosaisella,
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
- valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisella,
- asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Turussa 21.5.2019
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ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan
ilmoituksen johdosta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Raision Urheiluautoilijat ry
Vahdontie 730
21270 Nousiainen
Yhteyshenkilö: Turo Kallio, puhelin 040 250 9577, sähköpostiosoite:
turoset@dnainternet.net

ILMOITUSVELVOLLISUUS
Ympäristönsuojelulain 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. Jos
toimenpide tehdään tai tapahtuma järjestetään usean kunnan alueella, ilmoitus
tehdään sille valtion valvontaviranomaiselle, jonka toimialueella melu tai tärinä
pääasiallisesti ilmenee.
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on asiassa toimivaltainen
viranomainen, koska toiminta tapahtuu usean kunnan alueella.

ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
2.5.2019.

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
PL 236
Puhelinvaihde: 0295 022 500
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
20101 TURKU
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 TURKU
Y-tunnus 2296962-1
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ILMOITUKSEN SISÄLTÖ
Ilmoitus koskee 8.6.2019 klo 10:01 – 23:00 ajettavaa Raision Urheiluautoilijat ry:n
järjestämää Kaasujalka Ralli –rallikilpailua. Rallin erikoiskokeet (8 kpl) ajetaan
Loimaan, Oripään ja Pöytyän kuntien alueilla. Erikoiskokeisiin käytettävät tieosuudet
ovat muulta liikenteeltä suljettuina noin 12 tunnin ajan. Ralliin osallistuu enintään
185 kilpa-autoa.
Kilpailukeskus, lähtö ja maali sekä tauko- ja huoltoalue ovat Oripään lentokentällä,
Okra-hallissa ja sen lähettyvillä.
Kilpa-autojen tankkaus kilpailun aikana tapahtuu ainoastaan huoltoasemalla Shell
Oripää.
Meluilmoituksen mukaan ohiajavat ralliautot aiheuttavat 10 metrin etäisyydellä tiestä
keskimäärin 73 dB(A) melutason.
Meluntorjuntatoimet
Kilpa-autojen esikatsastuksessa mitataan melutaso AKK:n rallisääntöjen artiklan
3.4. mukaisesti. Kilpailun aikana tapahtuvassa välikatsastuksessa tarkastetaan
melutasot. Sääntöjen mukaisen tason ylittyessä annetaan korjausmääräys tai
suljetaan ko. auto kilpailusta.
Muut ympäristönsuojelutoimet
Autojen huoltaminen tapahtuu ainoastaan kilpailukeskuksessa Oripään lentokentällä
olevalla huoltoalueella. AKK sääntöjen mukaan kilpa-auton alla on oltava vähintään
auton pohjapinta-alan kokoinen nestettä läpäisemätön pressu ja huolto-autossa on
lisäksi öljyn imeytysmattoa ja 6 kg sammutin. Huoltoalueen henkilöstö valvoo näiden
asioiden olemassaoloa ja käyttöä koko tapahtuman ajan.
Kilpailukeskuksessa Oripään lentokentällä käytetään Lions Club Oripää ry/Okrahallin jätehuoltoa ja jäteastioita. Erikoiskokeiden hoitajille jaetaan käyttöön
roskapussit, joihin heidän edellytetään keräävän kaikki roskat. Asia tarkistetaan
tiehoitokuntien ja tienpitäjän kanssa loppukatselmuksessa.
Tiedottaminen
Kilpailusta on ilmoitettu virallisella kuulutuksella Auranmaan Viikkolehdessä,
Loimaan Sanomissa ja Virallisessa Lehdessä. 2-3 viikkoa ennen kilpailua pääteiden
päihin asetetaan ennakkotiedotteet (koko 50 cm x 70 cm). Lisäksi suljettavien teiden
varsille näkyviin paikkoihin asetetaan A4-kokoisia tiedotteita.
Kilpailun ilmoittautuminen päättyy 11 päivää ennen kilpailua, jolloin tiedetään
osallistujien määrä. Tämän jälkeen 8-10 päivää ennen kilpailua suljettavien teiden
varsilla olevien talojen postilaatikoihin jaetaaan ns. talokirjeet, joista selviää kilpailun
tapahtumien aikataulu ja joihin liitetään kilpailun organisaation yhteystiedot.

3/8

Kilpailun luvat
Kilpailulla on AKK:n kilpailulupa, lupa nro 16/R/19. Lounais-Suomen poliisilaitokselta
on haettu lupaa teiden sulkemiseen. Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä
jätetään Lounais-Suomen poliisilaitokselle toukokuun alkupäivinä.
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ASIAN KÄSITTELY
Ilmoituksesta ei kuulutettu, koska tapahtuman ei katsota olennaisesti vaikuttavan
yleisiin tai yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon kilpailusta tiedottaminen ja tässä
päätöksessä annettavat määräykset.
Asian vireilläolosta on ilmoitettu sähköpostitse asianomaisten kuntien
ympäristönsuojeluviranhaltijoille 6.5.2019. Samassa yhteydessä on pyydetty myös
lausunnot asiasta.
Lausuntoja ei annettu.
RATKAISU

Varsinais-Suomen ELY-keskus hyväksyy Raision Urheiluautoilijat ry:n tekemän
ilmoituksen tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta edellyttäen, että tapahtuma
järjestetään ilmoitetulla tavalla noudattaen AKK-Motorsport ry:n luvalla toteutettavan
rallikilpailun vaatimuksia ja noudattaen lisäksi seuraavia määräyksiä.
1. Kilpailussa saa käyttää vain katsastuksessa hyväksyttyjä
tieliikennelainsäädännön mukaisia ajoneuvoja.
2. Autojen äänitasoa on seurattava sekä tarvittaessa mitattava esikatsastuksen ja
kilpailun aikana välikatsastusten yhteydessä. Liian äänekkäät autot, joiden
melupäästöt eivät alita tieliikennelainsäädännön mukaisia melutasoja, on
suljettava pois kilpailusta. Auton kilpailu on keskeytettävä myös, jos sen
vaurioitumisen, esimerkiksi öljy- tai polttoainevuoden vuoksi, on ympäristön
pilaantuminen/likaantuminen mahdollista.
3. Kovaäänisten kautta tapahtuvien kuulutusten äänitaso tulee pitää
mahdollisimman alhaisena. Kuulutuslaitteisto on myös sijoitettava ja
suunnattava siten, että tapahtumapaikan ulkopuolelle aiheutuva meluhaitta on
mahdollisimman vähäinen. Kello 22:00 jälkeen tapahtuvien kuulutusten
äänitasoon on kiinnitettävä erityisesti huomiota.
4. Polttoaineiden, öljyjen ja muiden haitallisten aineiden pääsy maaperään ja vesiin
on estettävä. Autoja saa huoltaa ja tankata vain ko. toimintoja varten
suunnitelluissa paikoissa. Maastossa ei myöskään saa varastoida polttoaineita,
öljyä tai muita ympäristön kannalta haitallisia aineita.
Mahdollisista öljyvahingoista on ilmoitettava välittömästi aluepelastuslaitokselle
ja ryhdyttävä toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi. Öljyvahinkojen
varalta rallialueilla on pidettävä aluepelastuslaitoksen riittäväksi katsoma
öljyntorjuntavarustus. Vahinkotapauksissa haitta-ainepitoinen alue tulee
puhdistaa välittömästi ja haitta-ainepitoiset maat on toimitettava viipymättä
asianmukaiseen käsittelyyn aluepelastuslaitoksen, kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen tai ELY -keskuksen ohjeiden mukaisesti.
Rallin järjestäjän on huolehdittava, ettei teistä aiheudu pölyhaittaa. Mahdollisesti
tarvittavaan pölyntorjuntaan tulee käyttää ensisijaisesti vettä.
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5. Tapahtumasta ei saa aiheutua ympäristön roskaantumista. Rallin jätehuolto on
järjestettävä siten, että kaikki tapahtuman aikana syntyvä jäte kerätään myös
maastosta ja toimitetaan jätelain mukaisesti käsiteltäväksi.
Kilpailukeskuksessa, lähtö- ja maalialueilla sekä huolto- ja taukopaikoissa tulee
olla jätteiden keräysvälineitä riittävästi ja ne on pidettävä moitteettomassa
kunnossa. Keräysvälineiden tyhjennys on suoritettava aina keräysvälineiden
täyttyessä. Alueen puhdistus on suoritettava välittömästi tilaisuuden päätyttyä.
Kilpailun järjestäjän tulee olla selvillä ja noudattaa myös rallireitin kuntien
ympäristönsuojelumääräyksiä sekä jätehuoltomääräyksiä.
6. Kilpailun järjestäjän on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa ennen rallia
erikoiskokeisiin käytettävien teiden varrella asuville vakituisille asukkaille ja
loma-asukkaille sekä lähtö/maalialueen läheisyydessä asuville ja muille
lähimmille häiriintyville kohteille yhteystietonsa sekä tieto kilpailun ajankohdasta
ja kestosta sekä toimintaohjeet. Tapahtumasta vastuussa olevan henkilön on
oltava tavoitettavissa koko kilpailun ajan.
7. Ympäristönsuojelua koskevat valitukset sekä tiedot tapahtuneista
ympäristövahingoista ja niiden yhteydessä suoritetuista toimenpiteistä tulee
kirjata ja toimittaa niistä yhteenveto (ensisijaisesti sähköpostitse) VarsinaisSuomen ELY-keskukselle sekä asianomaisten kuntien
ympäristönsuojeluviranomaisille viikon kuluessa tapahtumasta.
Melumittaustiedot tulee kirjata ja toimittaa niistä yhteenveto ELY-keskukselle
pyydettäessä.

PERUSTELUT
Kun kilpailussa ajetaan vain tieliikennelainsäädännön mukaisilla autoilla, toiminnasta
aiheutuva melu ei poikkea liikaa normaalista tieliikenteen melusta. Esikatsastuksella
ja sen yhteydessä tehtävillä melumittauksilla voidaan varmistaa, että autot täyttävät
lainsäädännön mukaiset määräykset. Vaurioituneiden autojen poisto kilpailusta on
välttämätöntä ympäristön pilaantumisen/likaantumisen estämiseksi (määräykset 1 ja
2).
Kuulutuksissa mahdollisesti käytettävien äänentoistolaitteiden äänenvoimakkuudet
on pidettävä mahdollisimman alhaisina ja suunniteltava siten, että ääni saadaan
rajattua kohdealueelle ylimääräisen häiriön välttämiseksi (määräys 3).
Maaperän sekä vesien pilaantuminen on tarpeen estää ennakolta riittävin
varotoimin. Mahdollisten vahinkojen sattuessa on myös oltava riittävä valmius
tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin (määräys 4).
Roskaaminen on jätelain mukaan kiellettyä. Lähtö- ja maalialueille sekä huolto- ja
taukopaikoille on sijoitettava jäteastioita, koska ne ovat tapahtuman keskuspaikkoja
ja niiden läheisyydessä oletettavasti oleskelee ihmisiä pidemmän aikaa (määräys 5).
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Erikoiskokeiden varrella asuville vakituisille asukkaille ja loma-asukkaille sekä muille
häiriintyville kohteille on tarpeen tiedottaa rallista hyvissä ajoin, jotta nämä voivat
varautua tapahtumaan. Yhteystietojen antaminen on välttämätöntä, jotta asukkaat
voivat halutessaan pyytää lisätietoja tai antaa palautetta (määräys 6).
Häiriövalituksia ja ympäristövahinkoja koskevien tietojen sekä melumittauksien
taltiointi ja niistä raportointi on tarpeellista valvonnallisista syistä (määräys 7).

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 14, 16, 17, 118, 121, 122, 190, 191 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24 ja 26 §
Jätelaki (646/2011) 72 – 74 ja 76 §
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista
vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018) ja asetuksen liitteenä oleva maksutaulukko.

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusoikeus on asianosaisella ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
vaikutusalueen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilla ja niillä viranomaisilla,
joiden tehtävä on valvoa asiassa yleistä etua.
Valitusosoitus on liitteenä.

HYVÄKSYNTÄ
Asian on esitellyt tarkastaja Marja-Riitta Koivisto ja ratkaissut ylitarkastaja Eljas
Hietamäki. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti, mistä on merkintä asiakirjan
viimeisellä sivulla.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Raision Urheiluautoilijat ry suoritemaksua vastaan, suoritemaksua koskeva lasku
lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Jäljennös Loimaan kaupungin sekä Oripään ja Pöytyän kuntien
ympäristönsuojeluviranomaiset, terveysviranomaiset ja kunnan/kaupunginhallitukset
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla
Loimaan kaupungin sekä Oripään ja Pöytyän kuntien ilmoitustaulut
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Suoritemaksu
Suoritemaksu 570 euroa.
Maksu määräytyy valtioneuvoston asetuksen (1372/2018) elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten maksullisista suoritteista ja sen liitteenä olevan maksutaulukon
kohdan ”Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen
käsittely, enintään 10 h valmisteluaikaa vaativat pienehköt ilmoitusasiat” mukaisesti.
LIITTEET

Valitusosoitus
Reittikartta

8/8

Liite elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella
valituksella.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä
seuraavana arkipäivänä.
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
* valittajan nimi ja kotikunta
* jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen
laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
* postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
* päätös, johon haetaan muutosta
* miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
* perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai
hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
* elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
* asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
* asiamiehen valtakirja, asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos
valitusviranomainen niin määrää
* toimitettaessa valituskirjelmä sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta
Valituskirjelmän toimittaminen perille
Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähetin
välityksellä, postitse tai sähköisesti. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja
erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä hallinto-oikeuden
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa
(1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot:
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43
Puhelin: 029 56 42611
Telefax: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Aukioloaika: 8.00-16.15
(VHO päätös julkipanon jälkeen)
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