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23.9.2015

Annettu julkipanon jälkeen

Espoo Motorsport Club ry
PL 9
02601 Espoo

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain(527/2014)118 §:n mukaisen tilapäistä
melua koskevan ilmoituksen johdosta.

ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA OSOITE
Espoo Motorsport Club ry (‘(-tunnus 2613807-5)
PL 9
02601 Espoo
Yhteyshenkilö: Nina Järvinen, puh. 040 5324 550
MELUA AIHEUTTAVA TOIMINTA
Maxell-RaIli 24.-25. 10.2015
TOIMINTAPAIKKA
Ralliautokilpailu ajetaan Espoon, Kirkkonummen, Vihdin ja Lohjan alu
eilla.
TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Uudenmaan ELY-keskus
Ympäristönsuojelulaki 118 §
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (897/2009) 3 §:n
1 momentin kohta 9 ja 2 momentin kohta 3
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista
(910/2009)2 §:n 1 momentin kohta 3
ASIAN VIREILLE TULO
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus toimitettiin Uudenmaan
ELY-keskukselle 20.8.2015 ja sitä täydennetthn 9. ja 10.9.201 5.
MAKSU

570 €

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 021 000
PL 36
Opastinsilta 12 B 5 krs,
www.elv-keskus.fi/uusimaa
00521 Helsinki
00520 Helsinki
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Toiminnan kuvaus
Ilmoitus koskee Espoon, Kirkkonummen, Vihdin ja Lohjan alueilla lauan
tai-sunnuntaina 24.-25.10.2015 ajettavaa ralliautokilpailua. Koko reitin
pituus on 302,6 km, josta erikoiskoeosuudet ovat yhteensä 61,8 km.
Erikoiskokeita on 10 kappaletta, joista 3 ajetaan kahteen kertaan. Eri
koiskokeet ajetaan muulta liikenteeltä suljetuilla tieosuuksilla. Sulkuajat
sijoittuvat aikavälille klo 10.15
00.30. Kilpailuun osallistuu enintään
180 autoa. Lähtö tapahtuu klo 11.10 alkaen 1 minuutin välein Tapiolan
urheilupuiston alueelta (Barona Arenan pysäköintialue). Maalialueena ja
kilpailukeskuksena on Air Moteil Vihdissä osoitteessa Lentokentäntie 5.
Se sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella (Nummelanharju-0192755). Kil
pailu ajetaan niin sanottuna pimeänä kilpailuna, jossa kilpailijat saavat
reitin tietoonsa tuntia ennen omaa Iähtöaikaansa. Tällä estetään tarpee
ton liikenne teillä ennen kilpailua.
—

Erikoiskokeen 5 alussa reitti kulkee n. 1 km:n matkalta tärkeällä pohja
vesialueella (Sammatti-Ol 73701).
Melu
Ralliauton suurin sallittu melu on 0,5 m:n etäisyydellä mitattuna
103 dB(A) / 3500 r/min. Autot eivät saa ylittää tielHkennelain sallimaa
ylintä melutasoa.
Autot ovat tieliikennemääräysten mukaisia ja ne esikatsastetaan ennen
kilpailua. Melutaso mitataan tarvittaessa. Kilpailun kuluessa voidaan
suorittaa tarkastuksia, joissa liian äänekkäät autot voidaan poistaa kil
pailusta.
Jätteet, huolto ja tankkaus
Tauko/huoltoalue sijaitsee Lohjalla Kasvihuoneilmiön piha-alueella
osoitteessa Palomäentie 2. Lisäksi on mahdollisuus pieniin huoltotoi
menpiteisHn sNrtymäajan puitteissa VHL-huolto Oy:n piha-alueella osoit
teessa Kehätie 1430. Kilpailussa käytetään huoltoalueilla sijaitsevien
yritysten jätehuoltoa. Kilpailijan on huolehdittava, että eri jätteet toimite
taan niille kuuluvNn keräyspaikkoihin. Muualla reitin varrella on huolto
kielletty. Huoltotoimintojen aikana kilpa-autoissa on nesteitä läpäisemä
tön suoja autojen alla. Tankkaus suoritetaan ainoastaan reitin varrella
olevista huoltoasemien jakelupisteistä. VHL-Huolto Oy sijaitsee tärkeäl
lä pohjavesialueella (Lautoja-01 92705).
Erikoiskokeilta erikoiskokeen järjestäjä huolehtN, että kaikki jätteet kerä
tään.
AKK ry:n lupa ja vakuutus
Kilpailulla on Autourheilun Kansallisen Keskusliiton AKK ry:n myöntämä
lupa, johon sisältyy kilpailun järjestäjän vastuuvakuutus.
Tiedottaminen
Kilpailussa on käytössä myös yksityisteitä. Erikoiskokeiden varrella
asuville jaetaan 3 viikkoa ennen kilpailua tiedote rallista, jossa kerrotaan
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kilpailusta, sen aikataulusta ja annetaan toimintaohjeet kilpailun ajaksi.
Teiden sulkemiseen hankitaan Länsi-Uudenmaan poliisin lupa.
Kirkkonummen kunnan lausunto (sähköposti 16.9.2015)
Kirkkonummen kunta on lausunut Espoon Motorsport Club ry:n Maxell
rallista 24.-25.1O.2015 seuraavaa:
Ilmoituksen mukaan Kirkkonummen kunnan alueella ajetaan 4,0 kilo
metrin pituinen erikoiskoe lauantain klo 1015 ja sunnuntain klo 00.30
välisenä aikana. Erikaiskokeeseen osallistuu enintään 180 autoa.
Erikoiskokeen välittömässä läheisyydessä sijaitsee yli 100 loma- ja
asuinkiinteistöä. Suuren ajonopeuden ja lähtövälien aiheuttamien melu
phkkien vuoksi kilpailun aiheuttamaa melua tulee pitää erikoisen häirit
sevänä.
Erikoiskokeet tulee ajaa Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen
(545/2015) mukaisen yöajan (klo 22.00 07.00) ulkopuolella. Melulle
alttiiden alueiden asukkaita tulee kuulla kirjallisesti ennen kilpailun alkua
sekä jakaa rallista tiedote toimintaohjeineen.
-

Vihdin kunnan lausunto (sähköposti 18.9.2015)
Vihdin kunta on lausunut Espoon Motorsport Club ry:n Maxell-Rallista
24.-25.10.2015 seuraavaa:
Vihdin kunnan ympäristövalvonnalla ei ole tiedossa estettä 24.25.10.2015 ralliautokilpailun järjestämiseksi. Tapahtumasta ei saa ai
heutua roskaantumista ja kilpailun järjestäjän tulee varautua öljyvahin
koihin ja muihin mahdollisiin vahinkoihin. Tapahtuman huoltopaikaksi
pieniin huoltotoimenpiteisiin on esitetty VHL-khnteistöt Oy:n piha-alue
osoitteessa Kehätie 1430. Se sijaitsee 1. luokan pohjavesialueella. KHn
teistön piharakenteiden tiiveys ei ole ympäristövalvonnan tiedossa. Koh
teen etäisyys lähimpään vedenottamoon on noin 400 500 m. Toimin
nasta ei saa aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.
—

PÄÄTÖS
Uudenmaan ELY-keskus hyväksyy Espoon Motorsport Club ry:n teke
män ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäistä me
lua aiheuttavasta toiminnasta. Toimintaa on harjoitettava ilmoituksen ja
seuraavien määräysten mukaisesti.
1.

Kilpailussa saa käyttää vain esikatsastuksessa hyväksyttyjä autoja,
jotka täyttävät tieliikennelainsäädännön mukaiset määräykset.

2.

Kilpailusta, kilpailuaikataulusta, kilpailun järjestäjästä ja vastuuhenkilöstä sekä toimintaohjeista kilpailun aikana on tiedotettava
kilpailureitin varrella sekä lähtö-, maali- ja huoltoalueiden läheisyy
dessä asuville ja muille lähimmille melulle altistuville kohteille vii
meistään viikkoa ennen kilpailua. Kilpailusta vastuussa olevan
henkilön on oltava tavoiteifavissa tiedotteessa ilmoitettujen yhteystietojen avulla koko kilpailun ajan.
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Tiedote on toimitettava tiedoksi kilpailualueen kuntien ympäristön
suojeluviranomaisille ja Uudenmaan ELY-keskukselle ennen kilpai
lua.
3.

Kilpailu on järjestettävä siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman
vähän haittaa ympäristölle. Kilpailunaikainen jätehuolto on järjes
tettävä riittäväksi ja siinä on noudatettava kunkin kunnan jätehuol
tomääräyksiä. Kilpailun järjestäjä on velvollinen puhdistamaan ta
pahtuman seurauksena roskaantuneet alueet.

4.

Ympäristönsuojelun kannalta poikkeuksellisiin tilanteisiin on va
rauduttava ennakolta. Polttoaineiden, öljyjen ja muiden haitallisten
aineiden pääsy maaperään ja vesiin on estettävä.
Vahinko-ja onnettomuustilanteissa on viivytyksettä ryhdyttävä tar
vittaviin toimenpiteisiin ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Oljyva
hingosta on viivytyksettä ilmoiteftava alueen pelastuslaitokselle.
Öljyvahingon varalle on ralliautojen huoltoalueella oltava aina saa
tavilla riittävä määrä tarkoitukseen sopivaa imeyttämismateriaalia
ja astioita kerätyille aineille. Vaaralliset jätteet on toimitettava vaa
rallisten jätteiden käsittelyluvan saaneeseen laitokseen.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä
kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpi
testä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta,
jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Jos
hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille elinkei
no-, liikenne ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella melu tai tärinä
pääasiallisesti ilmenee.
Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että edellä annettuja määräyksiä nou
dattaen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain mukaiset vaatimukset.
Toiminta on tilapäistä ja sen kesto kullakin vaikutusalueella on muuta
mia tunteja.
Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava
riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Esikatsastuksessa
todetaan, että kilpailussa käytetään vain sellaisia autoja, jotka täyttävät
tieliikenneasetuksen määräykset myös melun osalta. (Määräys 1.)
Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan ilmoituksen johdosta tehtävässä
päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutu
van ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämi
seen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Päätök
sessä voidaan lisäksi antaa määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja tiedot
tamisesta asukkaille. (Määräykset 1. 4.)
-

Ympäristönsuojelulain 121 §:n mukaista kuulemista ei ole katsottu tässä
tapauksessa tarpeelliseksi, koska toiminta on lyhytaikaista eikä olennai
sesti poikkea muun liikenteen aiheuttamasta melusta ja koska kilpailu
jen järjestäjä huolehtii tiedottamisesta asianosaisille.
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Kirkkonummen kunnan 16.9.2015 päivätyn lausunnon mukaan Kirkkonummen alueella ajetaan 4,0 kilometrin pituinen erikoiskoe lauantain
klo 10.15 ja sunnuntain klo 00.30 välisenä aikana. Uudenmaan ELY
keskus tarkentaa, että Espoon Motorsport Club ry:n tekemän meluilmoi
tuksen mukaan Kirkkonummen alueella ajettava erikoiskoe ajetaan yöajan (klo 22.00 07.00) ulkopuolella.
-

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 84, 85, 118, 122, 190, 191
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 26 §
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (897/2009)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista
(910/2009)
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä
työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2015
(1397/20 14)
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituk
sen käsittelystä perittävä maksu on 570 euroa.
Päätöksen maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) pe
rusteella annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1397/2014) elin
keino-, liikenne- ja ympäristökeskusten maksullisista suoritteista olevan
maksutaulukon mukaisesti.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Espoo Motorsport Club ry
PL 9
02601 Espoo
Tiedoksi

Espoon kaupungin ympäristölautakunta (sähköisesti)
Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta (sähköisesti)
Vihdin kunnan ympäristölautakunta (sähköisesti)
Lohjan kaupungin ympäristölautakunta (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
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Ilmoittaminen kunnissa
Uudenmaan ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla Es
poon, Kirkkonummen, Vihdin ja Lohjan kuntien ilmoitustauluilla ympäris
tönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto
oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on ilmoituksen tekijäNä ja nhlIä, joi
den oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joi
den tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitusosoitus on liitteenä.

LIITE

Ylitarkastaja

Mar Vuola

Tarkastaja

Hannu Kivekäs

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Liite

Valitusviranomainen

Uudenmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muu
tosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
‘alitusaika
Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään kolmantenakymnienentenä (30) päivänä
päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäi
vä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seu
raavana arkipäivänä.
‘alituksen sisältö
Valituskiijelmässä on ilmoitettava
valittajan nimi ja kotikamta
postiosoiteja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi
ja millä perusteilla muutosta vaaditaan.
-

-

-

Jos valittajan puhevahaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamieliensä tai jos valituksen laatija—
na onjoku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.
Valituksen liitteet
Valituskhjelmään on liitettävä
ELY-keskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
asiamiehen vahakirja
-

-

-

Valituksen toimittaminen perille

Valituskiijelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalLa vastuulla
lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin valituskiijelmä on jätettävä niin ajoissa,
että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä viraston auholoaikana.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 €.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeudenkäyntiviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa
laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204
65101 Vaasa
Puhelin 0295642611
Telekopio 029 56 42760
Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi
Kirjaamo on auki maanantaista perjantaihin kello 8.00 16.15
-

