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Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen tilapäistä melua ja
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TOIMINNAN SIJAINTI
Sotkamon ja Paltamon kuntien alueelle sijoittuva ralliautokilpailu, Vuokattiralli.

ILMOITUSVELVOLLISUUS JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN
Kyseessä on tilapäistä melua ja tärinää koskeva ilmoitus. Toiminnalla ei ole
ympäristölupaa. Ilmoitus on tullut vireille Sotkamon kuntaan 17.7.2015 ja Kainuun ELY-keskukseen 29.7.2015. Ilmoitusta täydennettiin 2.8. ja 3.8.2015.
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. Ilmoitus siirrettiin kunnasta ELYkeskukseen, kun kävi ilmi, että toiminta sijoittuu kahden kunnan alueelle ja
ELY-keskus on toimivaltainen viranomainen.

ILMOITUKSEN SISÄLTÖ
Ilmoitus koskee 8.8.2015 ajettavaa ralliautokilpailua, jossa on kaksi erikoiskoetta. Ne ajetaan kahteen kertaan muulta liikenteeltä suljetuilla tieosuuksilla.
Erikoiskokeet sijoittuvat Paltamon kuntaan Kontiomäen pohjois- ja itäpuolelle.
Kilpailu ajetaan klo 11-18. Kilpailuun osallistuu 70 autoa. Autojen lähtöväli on
yksi minuutti. Kisakeskus on Sotkamon kunnassa Vuokatinhovissa osoitteessa
Vuokatinhovintie 15. Huoltoalue sijaitsee Sokos Hotel Vuokatin ja jäähallin
parkkialueella.

KAINUUN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 020 636 0100
Kalliokatu 4
www.ely-keskus.fi/kainuu
PL 115, 87101 Kajaani
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Molemmat erikoiskokeet kulkevat osittain Sarvikankaan pohjavesialueella
(1157801). Ajoreitti kulkee lähimmillään 270 metrin päässä Paltamon kunnan
varavedenottamosta. Kisakeskus ja huoltoalue sijaitsevat Vuokatin pohjavesialueella (1176502)..
Ohi ajavat ralliautot aiheuttavat 10 m:n etäisyydellä tiestä keskimäärin 73
db(A) melutason (Lähde: Paavo Ristola Oy:n raportti 14424, Kesä- ja talvirallin
melumittaus Heinolassa ja Tampereella). Meluhaitta on verrattain lyhytaikainen.
Autot ovat tieliikennemääräysten mukaisia ja ne esikatsastetaan ennen kilpailua. Melutaso mitataan tarvittaessa. Kilpailun kuluessa voidaan suorittaa tarkastuksia, joissa liian äänekkäät autot voidaan poistaa kilpailusta.
Huoltotoimintojen aikana kilpa-autoissa on nesteitä läpäisemätön suoja autojen alla. Tankkaus suoritetaan tavanomaisilla huoltoasemilla. Pölyn sidontaan
ei käytetä suolaa
Rallikilpailu on autourheilun kansallisen lajiliiton AKK-Motorsport ry:n alainen
kilpailu, johon sisältyy lajiliiton vastuuvakuutus.
Kilpailu ajetaan yksityisteillä. Reittiä ei ole etukäteen julkaistu, koska kyseessä
on ns. pimeäralli. Tapahtumasta on tiedotettu kuukautta ennen jakamalla kirjeet reittien varrella oleviin taloihin ja laittamalla ilmoitukset kyseisten teiden
varsille. Sulkulupa erikoiskokeille on haetttu poliisilta.

ELY-KESKUKSEN RATKAISU
Kainuun ELY-keskus on tutkinut Kainuun moottorikerhon tekemän ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua aiheuttavasta tilapäisestä
toiminnasta ja katsoo, että ilmoituksessa mainittu rallikilpailu voidaan toteuttaa, mikäli hankkeessa noudatetaan seuraavia määräyksiä ja muilta osin toimitaan ilmoituksessa esitetyllä tavalla:
1. Kilpailussa saa käyttää vain esikatsastuksessa hyväksyttyjä, tieliikennelainsäädännön mukaisia ajoneuvoja. Liian äänekkäät autot on suljettava pois
kilpailusta.
2. Kilpailunaikainen jätehuolto on järjestettävä riittävän hyvin. Kilpailun järjestäjä on velvollinen keräämään tapahtuman jälkeen pois kaikki ympäristöön
tapahtuman vuoksi levinneet roskat. Jätteet ja roskat tulee toimittaa luvanvaraiseen jätteiden vastaanottopaikkaan.
3. Ympäristönsuojelun kannalta poikkeuksellisiin tilanteisiin on varauduttava.
Polttoaineiden, öljyjen ja muiden haitallisten aineiden pääsy maaperään ja
vesiin on estettävä. Vahinko- ja onnettomuustilanteissa on viivytyksettä
ryhdyttävä toimenpiteisiin ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Öljyvahingosta on viivytyksettä ilmoitettava alueen pelastuslaitokselle. Öljyvahingon varalle on ralliautojen huoltoalueella oltava aina saatavilla riittävästi tarkoitukseen sopivaa imeyttämismateriaalia ja astioita kerätyille aineille. Ongelma-
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jätteet on toimitettava näiden jätteiden vastaanottoluvan saaneeseen laitokseen.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
Kainuun ELY-keskus on ympäristönsuojelulain 118 §:n perusteella toimivaltainen viranomainen, kun melua aiheuttava hanke toteutetaan usean kunnan
alueella Kainuussa. Kainuun ELY-keskus katsoo, että edellä annettuja määräyksiä noudattaen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain mukaiset vaatimukset. Toiminta on tilapäistä ja sen kesto kullakin vaikutusalueella on muutamia
tunteja.
Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi
selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Esikatsastuksessa todetaan, että
kilpailussa käytetään vain sellaisia autoja, jotka täyttävät tieliikennelainsäädännön vaatimukset. Tällöin voidaan katsoa, että toiminnan aiheuttama melu
ei kohtuuttomasti poikkea normaalista liikenteen aiheuttamasta melusta vaikkakin melutaso saattaa paikoin ylittää valtioneuvoston päätöksen mukaisen
keskiäänitason päiväohjearvon 55 dB(LAeq).
Jätehuoltoa koskevat määräykset on annettu kohdealueen siistinä pysymisen
varmistamiseksi. Roskaaminen on jätelain mukaan kiellettyä. Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja myös toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi.
Maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantuminen on tarpeen estää ennakolta erityisin varotoimin, koska osa kilpailusta järjestetään pohjavesialueella. Erityistä huolellisuutta tulee noudattaa pohjavesialueella tapahtuvassa huoltotoiminnassa. Kilpailun järjestäjä vastaa ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä ja mahdollisesta ympäristövahingosta. Mahdollisten vahinkojen sattuessa
on oltava riittävä valmius tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin.
Toiminta ei lyhytaikaisena ja valmiille tieverkostolle sijoittuessaan vaikuta siinä
määrin yleisiin tai yksityisiin etuihin, että ympäristönsuojelulain 121 §:n mukainen kuuleminen olisi tarpeen. Kilpailun järjestäjä on myös huolehtinut tiedottamisesta asianosaisille. Rallin erikoiskokeiden varsilla ei ole juurikaan häiriintyvää asutusta alueen ollessa lähinnä metsätalousmaata.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-7, 14, 118, 121, 122, 190, 191 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24 ja 26 §
Jätelaki (646/2011) 72 ja 73 §
Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 §
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Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2015 (1397/2014).
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2 §

MUUTOKSENHAKU
ELY-keskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan
hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusoikeus on asianosaisella ja
niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, vaikutusalueen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilla ja niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue

Yksikön päällikkö

Sari Myllyoja

Ylitarkastaja

Tatu Turunen

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO
Päätös

Kainuun moottorikerho ry suoritemaksua vastaan, suoritemaksua koskeva
lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Jäljennös päätöksestä
Sotkamon ja Paltamon kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset
Kainuun SOTE -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla
Sotkamon ja Paltamon kuntien ilmoitustaulut
Tietoa päätöksestä ei ole julkaistu sanomalehdessä, koska asian merkityksen
on katsottu olevan vähäinen.
MAKSU

570 €
Päätöksen maksun perusteena on valtion maksuperustelain mukaan valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten maksullisista
suoritteista, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen
maksullisista suoritteista vuonna 2015.
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VALITUSOSOITUS
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. Valitusaika päättyy 7.9.2015.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle. Omalla vastuulla valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan
päättymistä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
-

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla). Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on
valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
-

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.

Vaasan hallinto-oikeuden osoite
Postiosoite
PL 204
65101 VAASA

Käyntiosoite
Korsholmanpuistikko 43
65101 VAASA

Fax
010 36 42760

Sähköposti
vaasa.hao@oikeus.fi

Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa, ellei valittaja
tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.

