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Elinkeino-, liikenne- ja
ympänstökeskus

Päätös

UUDELW7O34/2014

29.10.2014
Annettu julkipanon jälkeen

Rally Drivers Team ry
Jäspilänkatu 19 A
04250 Kerava

ASIA

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

ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA OSOITE
Rally Drivers Team ry
Jäspilänkatu 19 A
04250 Kerava
Yhteyshenkilö: Nina Järvinen, puh. 040 532 4550
MELUA AIHEUTTAVA TOIMINTA
AT-Tuote ralli 8.11.2014
TOIMINTAPAIKKA
Ralliautokilpailut ajetaan Keravan, Tuusulan, Järvenpään, Askolan, Por
voon, Pornaisten sekä Sipoon kuntien alueilla.
TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Uudenmaan ELY-keskus
Ympäristönsuojelulaki 118 §
Laki elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksista (897/2009)3 §:n
1 momentin kohta ilja 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 9.10.2014 ja sitä täydennettiin 16.10.2014.
MAKSU

570 €

uUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 029 502 1000
Opastinsilta 12 85 krs,
PL 36
00520 Helsinki
00521 Helsinki
www.elv-keskus.fl/uusimaa
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Toiminnan kuvaus
Ilmoitus koskee Keravan, Tuusulan, Järvenpään, Askolan, Porvoon,
Pornaisten sekä Sipoon kuntien alueilla 8.11.2014 ajettavaa ralliautokil
pailua. Koko reitin pituus on 126,1 km, josta erikoiskoeosuudet ovat yh
teensä 32,3 km. Erikoiskokeita on 3 kappaletta ja ne ajetaan muulta IN
kenteeltä suljetuilla tieosuuksilla. Sulkuajat sijoittuvat klo 16.00 24.00
välille. Lähdöt ovat minuutin välein. Ennakkotutustuminen reittHn sivhli
autoilla tapahtuu klo 12.30 15.00. Kilpailuihin osallistuu enintään 200
autoa. Autot ovat sekä nykyaikaisia että historic kilpa-autoja.
—

-

Melu
Ohiajavat ralliautot aiheuttavat 10 m:n etäisyydellä tiestä keskimäärin
73 dB(A) melutason ja 50 m:n etäisyydellä 56 dB(A) melutason. (Lähde:
lns.tsto Paavo Ristola Oy:n raportti 14424, Kesä- ja talvirallin melumit
taus Heinolassa ja Tampereella. Historic autojen melutaso on mitattua
alhaisempi.
Rallin melun aiheuttama haitta-alue on verrattavissa keskitason (noin
10 000 ajoneuvoafvrk) liikennemäärien valtatiehen. Lisäksi on otettava
huomioon, että meluhaitta on lyhytaikainen tapahtuma, noin 1,5-3,5 tun
tia kullakin erikoiskokeella. Yksittäinen meluhuippu, jonka ralliauto aihe
uttaa, on samansuuruinen kuin yksittäisen raskaan ajoneuvon ohiajon
aiheuttama meluhuippu.
Autot esikatsastetaan ennen kilpailua ja niistä mitataan melutaso tarvit
taessa.
Jätteet, huolto ja tankkaus
Kilpailuissa ei ole erillistä huoltoaluetta, mutta EK2:n ja EK3:n välillä
kilpailijat saavat huoltaa ja tankata autojaan SEO Monninkylän pihalla
osoitteessa Meflerintie 2. Muualla reitin varrella on huolto sallittu. Alue ei
ole tärkeällä pohjavesialueella. Kilpailun lähtö ja maali ovat Keravan
keskustassa Keravan Autosalvan pihassa osoitteessa Alikeravantie 26.
Kilpailijat on velvoitettu käyttämään imeytysmattoa kilpa-autojen ja huol
toautojen alla ja niiden käyttöä valvotaan. Alueella on sekajätteen ja
vaarallisten jätteiden vastaanotto (huoltoaseman omat jäteastiat). Muu
alla reitin varrella kilpailijoiden on itse vietävä roskansa pois.
Reittiä suunnitellessa on huomioitu mahdolliset tärkeät pohjavesialueet.
Erikoiskokeet tarkistetaan kilpailun jälkeen ja mahdolliset jätteet kerä
tään.
AKK ry:n lupa ja vakuutus
Kilpailulla on Autourheilun Kansallisen Keskuslhton AKK ry:n myöntämä
lupa, johon sisältyy kilpailun järjestäjän vastuuvakuutus.
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Tiedottaminen
Erikoiskokeiden varrella asuville ilmoitetaan noin 2 viikkoa ennen kilpai
lua henkilökohtaisella tiedotteella, jossa kerrotaan kilpailusta, sen aika
taulusta ja toimintaohjeista kilpailun aikana.
Kilpailusta tehdään polUsilaitokselle kokoontumislakiin perustuva yleisö
tilaisuuden järjestämisestä ilmoitus. Sulkulupa erikoiskokeille haetaan
kuntien polhsiviranomaisilta.
Porvoo kaupungin lausunto (sähköposti 20.10.2014)
Porvoon kaupunki on lausunut AT-Tuote rallista 8.11.2014 seuraavaa:
Naapureille jaettava tiedote olisi hyvä saada Porvoon ympäristönsuoje
lutoimellekin tiedoksi. Kilpailusta vastuussa olevan henkilön tulee olla
tavoitettavissa koko kilpailun ajan.
PÄÄTÖS
Uudenmaan ELY-keskus hyväksyy Rally Drivers Team ry:n tekemän
ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäistä melua ai
heuttavasta toiminnasta. Toimintaa on harjoitettava ilmoituksen ja seu
raavien määräysten mukaisesti.
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 tavoitettavissa tiedotteessa ilmoiteifujen yhteystietojen avulla koko kilpailun ajan.
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 ilmoitettava alueen pelastuslaitokselle.
Öljyvahingon varalle on ralliautojen huoltoalueella oltava aina saa
tavilla riittävä määrä tarkoitukseen sopivaa imeyttämismateriaalia
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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
teestä 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
selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Esikatsastuksessa tode
taan, että kilpailussa käytetään vain sellaisia autoja, jotka täyttävät tielN
kenneasetuksen määräykset myös melun osalta. Tällöin voidaan kat
soa, että toiminnan aiheuttama melu ei oleellisesti poikkea normaalista
liikenteen aiheuttamasta melusta. (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.
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.
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 2014
(3/2014)
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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 (3/2014) elin
keino-, liikenne- ja ympäristökeskusten maksullisista suoritteista olevan
maksutaulukon mukaisesti.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Nina Järvinen
Jäspilänkatu 19 A
04250 Kerava
Tiedoksi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta (sähköisesti)
Askolan kunnan ympäristölautakunta (sähköisesti)
Porvoon kaupungin ympäristölautakunta (sähköisesti)
Sipoon kunnan ympäristölautakunta (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Ilmoiftaminen kunnissa
Uudenmaan ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla Ke
ravan, Tuusulan, Järvenpään, Askolan, Porvoon, Pornaisten sekä Si
poon kuntien ilmoitustauluilla ympähstönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.
MUUTOKSEN HAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto
oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joi
den oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joi
den tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitusosoitus on liitteenä.

LIITE

Yli-insinööri

Heli Antson

Tarkastaja

Hannu Kivekäs

Valitusosoitus

‘ALITUSOSOJTUS

Liite

“a litusviranomainen
Uudenmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen
tosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

muu

Valitusaika
Valitus on toimitettava \‘aasan hallinto-oikeuteen viimeistään kolmantenakymmenentenä (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 arkipaivana.
\‘alituksen sisältö
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
valittajan nimi ja kotikunta
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 puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiarniehensä tai jos vatituksen laatija
na onjoku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmä on valittajan. laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.
Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
ELY-keskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljeimöksenä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä olejo aikaisemmin toimitettu
vi ra no ma i s elI e
asiamiehen valtakirja
-

-

-

Valituksen toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla
lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin valituskizjelmä on jätettävä niin ajoissa,
että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhalcijalta 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
Telckopio 0295642760
Sähköposti vaasajlao@oikeus.fi
Kirjaamo on auki maanantaista perjantaihin kello 8.00 - 16.15

