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Jakelun mukaan

Ahveniston moottoriradan ympäristöluvan tarkistaminen, Hämeenlinna
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTA KOSKEVA
PÄÄTÖS
1. HANKETIEDOT
Hanke

Ahveniston moottorirata, Hämeenlinna

Hankkeesta vastaava

Hämeenlinnan kaupunki, Liikuntatoimisto, Poltinahontie 9 A, Hämeenlinna

Hankkeen ja sen ympäristön kuvaus
Ahveniston moottoriurheilurata sijaitsee Hämeenlinnan kaupungin Parolan
kaupunginosassa kiinteistöillä Uusi-Pietilä RN:o 5:44, Pullerinkuoppa RN:o
5:24 ja Rauhanlaakso RN:o 5:18, jotka omistaa Hämeenlinnan kaupunki. Rata
valmistui vuonna 1967. Sen pituus on 3040 metriä. Radalla on myös varikkoalue, joka on harjoitus- ja tapahtumapäivinä mm. pysäköintialueena. Varikkoalue ja moottoriradan ajorata ovat asfalttipintaisia. Rata-alue sijaitsee I luokan
pohjavesialueella (Ahvenisto 04 109 02). Lähimmälle vedenottamolle, Ahveniston tekopohjavesilaitokselle, on matkaa noin 1,2 km. Rata-alue rajoittuu
valtakunnallisesti arvokkaaseen Ahvenistonharjun-Vuorenharjun Naturaalueeseen (FI0310003). Hämeen maakuntakaavassa alue on merkinnällä urheilualue (VU) ja yleiskaavassa E/VU-merkinnällä, joka tarkoittaa "Erityisalue,
urheilu- ja virkistyspalvelujen alue". Alueella ei ole asemakaavaa. Lähiympäristössä on paljon asutusta, lähimmät asuinrakennukset ovat alle 50 metrin
päässä moottoriradasta. Ahvenisto on tärkeä ulkoilu- ja virkistymiskohde, alueella on paljon sekä valaistuja että valaisemattomia polkuja ja reittejä sekä
mm. uimaranta. Lähiympäristössä ovat myös mm. keskussairaala, koulu, vanhainkoti ja hautausmaa.
Hankkeen lupatilanne






Moottoriradan toiminnalle myönnettiin vuonna 1975 ensimmäinen, määräaikainen sijoituspaikkalupa ja sen jälkeen toistuvasti määräaikaisia sijoituspaikkalupia. Vuonna 2001 toiminnalle haettiin ensimmäistä ympäristölupaa, joka
myönnettiin vuonna 2003. Lupa on voimassa toistaiseksi, mutta hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi pitää tehdä, jos toiminta olennaisesti muuttuu,
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tai viimeistään 31.12.2008. Hakemus Ahveniston moottoriradan toistaiseksi
voimassaolevan ympäristöluvan tarkistamiseksi tuli vireille 5.12.2008. Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi kuulutti hakemuksen nähtävillä olosta.
Hakemuksesta tuli 26 muistutusta, joista yhdeksässä oli useampia allekirjoittajia. Useimmissa muistutuksissa kiinnitettiin huomiota radalla järjestettävien
tapahtumien aiheuttamaan meluun ja muihin häiriövaikutuksiin. Muistutusten
joukossa oli myös moottoriradan toiminnan jatkumista vaativa adressi.
2. ASIAN KÄSITTELY
Asian vireilletulo

Ahveniston ystävät ry:n hallituksen puheenjohtaja on pyytänyt Hämeenlinnan
kaavoittajalta selvitystä siitä, onko Ahveniston ja sitä ympäröivien kaavojen
valmistelussa otettu riittävästi huomioon moottoriradan vaikutukset ja asukkaita kuultu asianmukaisesti. Jos näin ei ole tapahtunut, yhdistys aikoo pyytää
Hämeen ympäristökeskukselta YVA-menettelyn käynnistämistä ympäristöluvan tarkistuksen yhteydessä. Tieto kaavoittajalle tehdystä selvityspyynnöstä
lähetettiin myös ympäristökeskuksen johtajalle, jotta mahdollinen YVAmenettely saataisiin käyntiin riittävän aikaisessa vaiheessa ympäristöluvan tarkistusprosessissa. Tästä syystä Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi on
pyytänyt Hämeen ympäristökeskukselta päätöstä siitä, onko moottoriradan
ympäristöluvan tarkistamisen yhteydessä sovellettava YVA-menettelyä.
Pyynnön liitteinä ovat moottoriradan voimassa oleva lupa ja sen tarkistamishakemus liitteineen sekä hakemuksesta saapuneet muistutukset.

Kuuleminen

Arviointimenettelyn tarpeesta ei ole neuvoteltu viranomaisten kesken eikä
hankkeesta vastaavalle ole varattu tilaisuutta tulla kuulluksi.

3. YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Ahveniston moottoriradan toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamisen yhteydessä ei voida soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
4. RATKAISUN PERUSTELUT
Vireillä oleva Ahveniston moottoriradan ympäristöluvan tarkistaminen ei ole
sellainen käsittelyvaihe, jossa hankkeeseen olisi mahdollista soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Päätelmä perustuu säädöksiin YVAmenettelyn soveltamisalasta ja toiminnan olennaisesta muutoksesta.
YVA-lain säädökset arviointimenettelyn soveltamisalasta
YVA-menettelyn soveltamisalasta säädetään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994, muutos 458/2006) 4 §:ssä. Sen 1 momentin mukaan menettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joista
saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomen luonnon
ja muun ympäristön erityispiirteiden vuoksi. Arviointimenettelyssä arvioitavista hankkeista ja niiden muutoksista on säädetty valtioneuvoston asetuksella
(731/2006). Sen 6 §:n hankeluettelossa luetellaan ne hankkeet, joihin on aina
sovellettava YVA-menettelyä. Hankeluettelon mukaan menettelyä on sovellettava myös em. hankkeiden kooltaan vastaaviin hankkeiden muutoksiin.
YVA-lain 4 §:n 2 momentissa säädetään arviointimenettelyn soveltamisesta
yksittäistapauksessa (eli hankkeisiin, jotka eivät ole em. hankeluettelossa). Sen
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mukaan arviointimenettelyä sovelletaan yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muuhunkin kuin 1 momentissa tarkoitettuun (eli hankeluettelon hanketta kooltaan vastaava hankkeen muutos) olennaiseen muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, 1 momentissa
tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia
ympäristövaikutuksia.
Ympäristönsuojelulain säädökset toiminnan olennaisesta muutoksesta ja lupamääräysten tarkistamisesta
Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n 2 momentissa säädetään, että luvan
saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita,
jos muutos ei lisää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä eikä lupaa
toiminnan muutoksen vuoksi ole tarpeen tarkistaa. Lain 55 §:ssä säädetään, että toistaiseksi voimassa olevassa luvassa pitää määrätä, mihin mennessä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä. Lupamääräyksiä on tarkistettava määräajoin.
Ahveniston moottoriradan toiminnan muutos käsittelyssä olevan hakemuksen perusteella
Ahveniston moottoriradalla on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa. Luvassa määrättiin toiminnanharjoittaja tekemään hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi, jos toiminta olennaisesti muuttuu tai viimeistään 31.12.2008.
Moottoriratahankkeesta ei ole tehty ympäristönsuojelulain 28 §:ssä tarkoitettua
lupahakemusta toiminnan olennaisen muuttumisen vuoksi. Moottoriradan toiminnan jatkamiseksi on tehty hakemus toistaiseksi voimassaolevan ympäristöluvan tarkistamiseksi, ja se on haetunlaisena myös edennyt lupaviranomaisen
käsittelyssä. Siten voidaan päätellä, että moottoriradan toiminta on pysynyt
olennaisilta osiltaan sellaisena, kuin sille on aikanaan myönnetty ympäristölupa.
Koska nyt lupakäsittelyssä oleva toiminta ei ole olennaisesti muuttunut, arviointimenettelyn soveltamiselle tässä yhteydessä ei ole edellytyksiä.
Kuulemisesta luopuminen
Koska edellytyksiä arviointimenettelyn soveltamiselle ei edellä kuvatuin perusteluin ole, ennen päätöksentekoa ei ole katsottu tarpeelliseksi neuvotella viranomaisten kesken tai kuulla hankkeesta vastaavaa.
5. MUUTOKSENHAKU
Hankkeesta vastaava saa hakea tähän päätökseen muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
Tähän päätökseen ei saa muutoin erikseen hakea valittamalla muutosta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 17 §:n 2 momentissa tarkoitetut tahot saavat kuitenkin hakea muutosta tähän päätökseen samassa järjestyksessä ja yhteydessä kuin hanketta koskevan muun lain mukaisen lupaasian ratkaisusta tai hankkeen toteuttamisen kannalta muusta olennaisesta päätöksestä valitetaan.
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5. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994, muutos 458/2006)
4, 6 ja 19 §:t
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006)
4 ja 6 §:t
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 28 ja 55 §:t
Hallintolaki (434/2003) 60 §
7. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Hämeen ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla 8.30.4.2009 Hämeenlinnan kaupungin ilmoitustaululla palvelupiste Kastellissa,
Raatihuoneenkatu 11. Kuulutus on nähtävillä myös sähköisesti Hämeen ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/ham > Ajankohtaista > Kuulutukset.
Päätös on nähtävillä Hämeenlinnassa Palvelupiste Kastellissa 8.-30.4.2009
sekä ympäristökeskuksen verkkosivuilla www.ymparisto.fi/ham/yva > YVApäätökset.

Jakelu

Johtaja

Harri Kallio

Kehittämispäällikkö

Riitta Turunen

Päätös saantitodistuksella, maksutta
Hämeenlinnan liikuntatoimisto
Poltinahontie 9 A, 13130 Hämeenlinna
Tiedoksi
Hämeenlinnan kaupunki, Rakennusvalvonta ja ympäristö
Ahveniston ystävät ry/Paul Betcke, (toim. sähköisesti osoitteeseen
ibc@luukku.com)
Ympäristöministeriö
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden
kirjaamoon.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. Tiedoksisaantipäivän osoittaa saantitodistus.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta,
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan sekä
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta,
- asiamiehen valtakirja sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen perille
Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies.
Sen voi omalla vastuullaan lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä tai sähköpostilla. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se
ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä.
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamo on auki ma – pe kello 8.00 - 16.15.
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden yhteystiedot
osoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
puhelinvaihde: 010 36 42200 ja 0100 86330
telekopio: 010 36 42269
sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
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