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ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta tilapäistä
melua koskevasta ilmoituksesta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Porvoon Seudun Urheiluautoilijat ry
Yrittäjäntie 13
06450 Porvoo
Yhteyshenkilö: Minna Blomqvist
MELUA AIHEUTTAVA TOIMINTA
Pienoisrallikilpailu 24.2.2019
TOIMINNAN SIJAINTI
Ralliautokilpailu ajetaan Porvoon ja Loviisan kaupunkien ja Askolan kunnan
alueella.
TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Uudenmaan ELYkeskus)
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
(1392/2014) 2 §:n 1 momentin kohta 3
ASIAN VIREILLETULO
Ilmoitus on saapunut Uudenmaan ELY-keskukseen 3.1.2019.
MAKSU

570 €
Laskutusosoite: Yrittäjäntie 13, 06450 Porvoo
Laskutusviite: Pienoisrallikilpailu 24.2.2019

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 021 000
www.ely-keskus.fi
Y-tunnus 2296962-1

Kirjaamo
PL 36, 00521 Helsinki
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
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TOIMINNAN KUVAUS
Kilpailun järjestäminen
Ilmoitus koskee Porvoon ja Loviisan kaupunkien sekä Askolan kunnan
alueilla ajettavaa rallikilpailua.
Kilpailun katsastus, lähtö ja maali sijaitsevat Taidetehtaalla osoitteessa
Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo.
Kilpailuun osallistuu enintään 180 nykyaikaista ja historic- kilpa-autoa.
Kilpailu ajetaan aikavälillä 9.00–17.00. Kilpailun kokonaispituus on 108 km
sisältäen neljä erikoiskoetta, joiden yhteispituus on 22,9 km. Ensimmäinen
kilpa-auto lähtee reitille klo 11.01. Autot lähtevät erikoiskokeilla minuutin
välein. Tapahtuman kesto kullakin erikoiskokeella on 1,5–2,5 tuntia.
Huolto, tankkaus ja jätteet
Kilpailussa ei ole erillistä huoltoaluetta, mutta kilpailijat saavat tankata ja
huoltaa autojaan Vanhakylän ABC:n piha-alueella. Huollon ajaksi
ajoneuvojen alle laitetaan suojapeitteet mahdollisten öljy- ja muiden
nestevuotojen varalle. Mahdollisen vuodon sattuessa öljyvahingon
lisätorjuntaan kutsutaan paikalle pelastuslaitos. Jokainen kilpailija
velvoitetaan käyttämään suojamattoa kilpa-auton ja huoltoauton alla. Autot
tankataan huoltoaseman pumpuista ja omasta kannusta mittarikentän
laidalla. Jätteet laitetaan paikalla oleviin roska-astioihin.
Melu ja sen ehkäiseminen sekä seuranta
Autojen aiheuttama meluhaitta 10 metrin etäisyydellä tiestä on noin
73 dB(A) ja 50 metrin etäisyydellä 56 dB(A). Historic-autojen melutaso on
alhaisempi. Melun aiheuttama haitta-alue on ilmoituksen mukaan
verrattavissa keskitason (n. 10 000 ajoneuvoa/vrk) liikennemäärien
valtatiehen. Yksittäinen meluhuippu, jonka ralliauto aiheuttaa, on
samansuuruinen kuin yksittäisen raskaan ajoneuvon aiheuttama
meluhuippu.
Kullakin erikoiskokeella kilpailun aiheuttama meluhaitta on kestoltaan noin
1,5–2,5 h.
Autot ovat tieliikennelainsäädännön edellytysten mukaisia. Autot
katsastetaan ennen kilpailua ja niistä mitataan melutasoa tarvittaessa.
Kilpailun kuluessa voidaan suorittaa välikatsastuksia, joissa liian äänekkäät
autot voidaan poistaa kilpailusta.
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Toimintaan liittyvät muut luvat ja vakuutus
Kilpailulla on AKK-Motorsport ry:n myöntämä kilpailulupa, johon sisältyy
vastuuvakuutus. Erikoiskokeina käytettävien teiden omistajien kanssa on
tehty tienkäyttösopimukset. Teiden sulkemisesta yleiseltä liikenteeltä
haetaan kihlakunnan poliisin lupa. Tilaisuudesta tehdään kokoontumislakiin
perustuva ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä.
Tiedottaminen
Kaikkiin erikoiskokeiden varrella oleviin kiinteistöihin jaetaan noin kaksi
viikkoa ennen kilpailua tiedote, jossa kerrotaan kilpailusta, sen aikataulusta
ja toimintaohjeista kilpailun aikana.
ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Tiedottaminen
Ympäristönsuojelulain 121 §:n mukaista kuulemista ei ole katsottu tässä
tapauksessa tarpeelliseksi, koska toiminta on lyhytaikaista eikä olennaisesti
poikkea muun liikenteen aiheuttamasta melusta.
PÄÄTÖS
Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että Porvoon Seudun Urheiluautoilijat
ry:n ilmoituksen mukainen toiminta ei ole ympäristönsuojelulain
118 §:n mukaista erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavaa
toimintaa.
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä
kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä
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 elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle, jonka toimialueella melu tai tärinä pääasiallisesti
ilmenee.
Porvoon
Seudun
Urheiluautoilijat
ry
on
tehnyt
ilmoituksen
pienoisrallikilpailusta Porvoon ja Loviisan kaupunkien sekä Askolan kunnan
alueilla sunnuntaina 24.2.2019. Ilmoituksen mukaan ralliautokilpailu ajetaan
päiväaikaan yleisillä teillä. Kilpailuajoneuvot noudattavat ajoneuvojen
rakenteesta ja varusteista annetussa valtioneuvoston asetuksessa
(1270/2014) säädettyjä melun ja muiden päästöjen raja-arvoja. Kilpailu on
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kokonaiskestoltaan lyhytaikainen.
tiedotetaan ennakkoon kilpailusta.

Lisäksi

kilpailun

varrella

asuville

Edellä esitettyyn viitaten Uudenmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan
toiminnan aiheuttama melu kilpailureittien varsilla ei olennaisesti eroa
muusta tieliikenteen aiheuttamasta melusta.
Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että ilmoituksen mukaisessa toiminnassa
melun tai tärinän ei ole syytä olettaa olevan ympäristönsuojelulain 118 §:ssä
tarkoitettua erityisen häiritsevää melua tai tärinää.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 84, 85, 118, 122, 190, 191 §
Valtioneuvoston astus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24, 26 §
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (897/2009)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista
(1392/2014)
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuosina 2019 - 2020
(1372/2018)
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen
käsittelystä perittävä maksu on 570 euroa. Ilmoituksen käsittelyn työmäärää
Uudenmaan ELY-keskuksessa on ollut 10 h.
Päätöksen maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992)
perusteella annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1372/2018) elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä
kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja
2020 olevan maksutaulukon mukaisesti.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Porvoon Seudun Urheiluautoilijat ry
Yrittäjäntie 13
06450 Porvoo
Tiedoksi
Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
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Askolan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Ilmoittaminen ilmoitustaululla ja kunnissa
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Uudenmaan ELY-keskuksen
ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Porvoon ja Loviisan kaupunkien
sekä Askolan kunnan ilmoitustauluilla.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen.
Valitusosoitus on liitteenä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on ratkaissut ylitarkastaja
Marjo Vuola ja esitellyt ylitarkastaja Annastiina Juvankoski.

LIITE

Valitusosoitus

Tämä asiakirja UUDELY/1/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument UUDELY/1/2019 har godkänts
elektroniskt
Esittelijä Juvankoski Annastiina 17.01.2019 09:58
Ratkaisija Vuola Marjo 17.01.2019 10:18

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valitusaika
Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä
päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.
Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja 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 asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku 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 jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
- 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 valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa,
että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana.
Valituksen
voi
tehdä
myös
hallintohttps://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

ja

erityistuomioistuinten

asiointipalvelussa

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu
260 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei
peritä.

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204
65101 Vaasa
Puhelin 029 56 42611
Telekopio 029 56 42760
Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi
Kirjaamo on auki maanantaista perjantaihin kello 8.00 - 16.15

