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ASIA

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

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Orimattilan Urheiluautoilijat ry, (y-tunnus: 2171207-4)
Artjärventie 201, 16300 Orimattila
Yhteyshenkilö: Vesa Leino, vesa.leino@phnet.fi
p. 040 8498210

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 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.

VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ympäristönsuojelulaki
118 §).

ASIAN VIREILLETULO
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus on toimitettu
18.4.2018 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle,
josta
se
on
siirretty
Hämeen
elinkeino-,
liikenneja
ympäristökeskukselle 14.5.2018. Ilmoitusta on täydennetty 23.5.2018.
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MELUA AIHEUTTAVAN TOIMINNAN KUVAUS, KESTO JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Orimattilan Urheiluautoilijat ry:n järjestämä Orimattila Ralli –niminen
autokilpailu ajetaan lauantaina 7.7.2018 Orimattilan, Mäntsälän ja
Pukkilan kuntien alueilla. Ennakkoarvion mukaan kilpailuun osallistuu
enintään 200 autoa. Kilpailulla olevaan Autourheilun Kansallisen
Keskusliiton AKK ry:n kilpailulupaan sisältyy kilpailijan järjestäjän
vastuuvakuutus.
Kilpailun lähtö on Erkontie 11/13 P-alueelta ja kilpailukeskus sekä maali
ovat Orimattilan Yhteiskoululla, Koulutie 17, 16300 Orimattila.
Kilpailijoidenautonkuljetustrailereille on varattu pysäköintialueeksi
Orimattilan ravirata. Tilojen ja alueiden käytöstä on sovittu Orimattilan
kaupungin teknisen toimen kanssa.
Kilpailussa ajetaan kuusi erikoiskoetta. Erikoiskokeina käytettävien
yleisten teidän käytöstä on Uudenmaan ELY-keskuksen lupa.
Yksityisteitä ei käytetä lainkaan. Erikoiskoe 1 (EK1) ajetaan Orimattilan
kaupungin alueella klo 8.00-20.00 (teiden sulkuajat). Erikoiskoe 2 (EK2)
ajetaan Orimattilan kaupungin alueella klo 8.00-20.00. Erikoiskoe 3
(EK3) ajetaan Orimattilan kaupungin ja Pukkilan kunnan alueella klo
8.00-20.00. Erikoiskoe 4 (EK4) ja erikoiskoe 5 (EK5) ajetaan Mäntsälän
kunnan alueella klo 8.00-20.00. Erikoiskoe 6 (EK6) ajetaan Orimattilan
kaupungin alueella klo 8.00-20.00.
Arvio toiminnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista ja niiden vähentämisestä
Ralliautojen ajo suljetulla erikoiskokeella aiheuttaa vähäisessä
määrässä ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaista tilapäistä melua. Autot
ajavat erikoiskokeella pääosin yhden minuutin välein. Rallikilpailujen
aluevalvoja on hyväksynyt reitin. Ohi ajavat ralliautot aiheuttavat 10
metrin etäisyydellä tiestä keskimäärin 73 dB(A) melutason ja 50 metrin
etäisyydellä 56 dB(A) melutason (lähde: Insinööritoimisto Paavo Ristola
Oy:n julkaisema raportti nro 14424 "Kesä- ja talvirallin melumittaus
Heinolassa ja Tampereella"). Rallin melun aiheuttama haitta-alue on
verrattavissa keskitason (noin
10 000 ajoneuvoa/ vuorokausi)
liikennemäärän valtatiehen. Kilpailun aiheuttama meluhaitta on
lyhytaikainen tapahtuma. Yksittäinen meluhuippu, jonka ralliauto
aiheuttaa on saman suuruinen kuin yksittäisen raskaan ajoneuvon
aiheuttama meluhuippu.
Ralliautot ovat tieliikennemääräysten mukaisia ja ne esikatsastetaan
ennen kilpailua ja niistä mitataan tarvittaessa melutasot. Kilpailun
kuluessa voidaan suorittaa kilpailunaikaisia tarkastuksia ja liian
äänekkäät autot voidaan poistaa kilpailusta.
Jokaisella erikoiskokeella lähdössä päivystää Pelastuslaitoksen yksikkö,
jonka varustukseen kuuluu myös ympäristövahinkojen välttämiseksi
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tarvittavat välineet. Tämä otetaan erityisesti huomioon erikoiskokeilla
1/6 ja 5 jotka ovat pohjavesialueella. Reitti on käyty läpi myös
Orimattilan kaupungin ympäristötoimen viranhaltijoiden kanssa ja
mahdollisiin riskialueisiin on jo kiinnitetty huomiota.
Kilpailijoita ja heidän huoltojoukkojaan velvoitetaan noudattamaan
autourheilun
säännöissä
olevia
jätehuoltomääräyksiä,
joissa
edellytetään mm. se, että itse tuotettu jäte ym. tulee viedä mukanaan
alueelta poistuttaessa. Erikoiskokeet kierretään kilpailun päätyttyä ja
pyritään siivoamaan heti tai viimeistään seuraavana päivänä. Kilpailulle
on nimetty ympäristövastaava, jonka tehtäviin kuuluu varmistaa
jätehuollon toimivuus ja riittävyys etukäteen tiedossa olevien faktojen
perusteella.
Huoltomahdollisuus
on
Orimattilan
Pennalassa,
Postin
logistiikkakeskuksen pihalla, Jokimäentie 2. Alueen käytöstä on tehty
kirjallinen sopimus Posti Oy:n kanssa. Muualla reitin varrella on kaikki
huoltotoimet kielletty. Kilpailun säännöissä on seuraava teksti:
Huoltoautoissa on oltava kilpailijakohtainen sammutin sekä
öljynimeytysmatto käyttövalmiina ja kilpa-auton alla vähintään sen
pohjapinta-alan kokoinen nesteitä läpäisemätön suojapeite. Jonkin
näiden puuttuminen johtaa välittömään kilpailunjohtajan päätökseen
kilpailusta sulkemiseen. Palavien nesteiden käsittely on huoltopaikalla
kielletty. Kilpa-autojen tankkaukset suoritetaan ainoastaan reitin varrella
olevilla huoltoasemilla/kylmäasemilla.
Alueelle tuodaan riittävä määrä ns. Baja-majoja wc-tarpeen
täyttämiseksi. Lisäksi jäteastioita tuodaan mm. makkaranmyyntipisteen
läheisyyteen. Kahdelle erikoiskokeelle järjestetään yleisöpaikka, johon
pyritään ohjaamaan suurin osa katselijoista. Näille paikoille tulee
kioskimyyntiä. Alueille tulee myös Baja-majoja sekä erillisiä roskaastioita riittävästi.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Ilmoituksen vireilläolosta ei ole erikseen ilmoitettu eikä asianosaisia ole
kuultu. Hämeen ELY -keskus on 24.5.2018 sähköpostitse tiedottanut
ilmoituksesta Uudenmaan ELY-keskusta ja asianosaisten kuntien
ympäristönsuojeluviranomaisia.

HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Hämeen ELY-keskus hyväksyy Orimattilan Urheiluautoilijat ry:n
tekemänympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäistä
melua aiheuttavasta toiminnasta. Toimintaa on harjoitettava ilmoituksen
ja seuraavien määräysten mukaisesti.
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1

Kilpailussa voidaan käyttää vain esikatsastuksessahyväksyttyjä autoja,
jotka täyttävät tieliikennelainsäädännön mukaiset määräykset.

2

Autojen äänitasoa on seurattava sekä tarvittaessa mitattava
esikatsastuksen ja kilpailun aikana välikatsastusten yhteydessä. Liian
äänekkäät autot, joiden melupäästöt eivät alita tieliikennelainsäädännön
mukaisia melutasoja, on suljettava pois kilpailusta.

3

Melumittausten tulokset sekä tieto liiallisen melupäästön vuoksi
kilpailusta poissuljettujen ajoneuvojen lukumäärästä on lähetettävä
tiedoksi Hämeen ELY-keskukselle kuukauden kuluessa tapahtuman
järjestämisestä.

4

Kilpailusta, kilpailuaikataulusta ja toimintaohjeista kilpailun aikana on
tiedotettava kirjallisesti kilpailureitin (erikoiskokeiden) varrella sekä
lähtö-, maali-, tauko- ja huoltoalueiden läheisyydessä asuville ja muille
lähimmille, häiritsevälle melulle altistuville kohteille hyvissä ajoin ennen
kilpailua. Tiedotteesta on edellä mainittujen asioiden lisäksi käytävä ilmi
tapahtuman järjestäjä ja järjestäjän yhteystiedot. Tapahtumasta
vastuussa olevan henkilön on oltava tavoitettavissa koko kilpailun ajan.

5

Kilpailu on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä siten, että toiminnan
johdosta ei aiheudu erityisen häiritsevää melua klo 22-7 välisenä
aikana.

6

Kilpailu on järjestettävä siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän
haittaa ympäristölle ja luonnolle.

7

Kilpailun aikainen jätehuolto on järjestettävä riittäväksi. Kilpailun
järjestäjä on velvollinen puhdistamaan tapahtuman seurauksena
roskaantuneet alueet.

8

Kilpailusta ei saa aiheutua vaaraa eikä haittaa pohjavedelle.
Tapahtuman järjestäjän on huolehdittava riittävistä järjestelyistä
pohjaveden pilaantumisen estämiseksi erityisesti vedenhankintaan
soveltuvien pohjavesialueiden 0156012 Piurunmäki (EK 1/6) ja 0156008
Isonhaonmäki (EK 5) kautta kulkevilla kilpailuosuuksilla. Kilpailun reitin
varrelle, erityisesti riskialttiimpien paikkojen läheisyyteen, on varattava
riittävästi öljyntorjuntakalustoa.

9

Polttoaineiden, öljyjen ja muiden haitallisten aineiden pääsy maaperään
ja vesiin tulee estää. Mikäli alueella tapahtuu öljyvahinko, on siitä
ilmoitettava välittömästi ko. kunnan öljyvahinkoviranomaiselle ja
ryhdyttävä välittömiin toimiin vahingon leviämisen estämiseksi.
Öljyvahinkojen varalta mm. tauko- ja huoltoalueille on varattava
öljyvahinkoviranomaisen riittäväksi katsoma öljyntorjuntavarustus.

10

Ilmoitus tilapäisestä, erityisen häiritsevästä melusta on tehtävä ELYkeskukselle viimeistään 30 päivää ennen seuraavan kilpailun alkua,
mikäli kilpailu tulevina vuosina järjestetään. Ilmoitukseen tulee liittää
reittikuvaus (lähtöpaikka, erikoiskokeet, siirtymätaipaleet, huolto- ja

HAMELY/624/2018

5/7

tauko-alueet, maalipaikka), mahdollisimman tarkka aikataulu, kuvaus
lähimmistä häiriintyvistä kohteista sekä kuvaukset suunnitelluista
ympäristönsuojelutoimista, joita kilpailun aikana toteutetaan tai
noudatetaan. Tällaisia ovat esimerkiksi meluntorjuntaan, maaperän tai
pohjaveden suojelemiseen liittyvät toimet sekä tiedot jätehuollon
järjestämisestä.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
Hämeen ELY-keskus katsoo, että kilpailun järjestäjän esittämiä
meluntorjuntatoimia ja edellä annettuja määräyksiä noudattaen
tapahtuman järjestäminen täyttää ympäristönsuojelulain mukaiset
vaatimukset. Ilmoitettu toiminta on tilapäistä, eikä se todennäköisesti
vaikuta olennaisesti yleisiin tai yksityisiin etuihin. ELY-keskus katsoo,
että ilmoituksessa esitetty toiminta ei ole peruste tehdä
ympäristönsuojelulain 121 §:n mukaista vireillä olosta ilmoittamista.
Esikatsastuksella sekä sen yhteydessä ja kilpailun aikana tehtävillä
melumittauksilla voidaan varmistaa, että kilpailussa käytetään vain
sellaisia autoja, jotka täyttävät lainsäädännön mukaiset määräykset.
Tällöin voidaan katsoa, että kilpailun aiheuttama melu ei oleellisesti
poikkea normaalin liikenteen melusta. (määräykset 1-3)
Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan ilmoituksen johdosta tehtävässä
päätöksessä voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä toiminnasta
aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan
tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille sekä toiminnan järjestämiseen
liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä. Tarvittaessa
toiminta voidaan rajoittaa tiettyyn aikaan reitin läheisyydessä asuvien
riittävän lepo- ja virkistysajan turvaamiseksi.
Rallin järjestäjän on minimoitava luonnolle aiheutuvat vahingot ja
järjestää jätehuolto asianmukaisesti. Jätelain 74 §:n 1 momentin 3
kohdan mukaan roskaantuneen alueen siivoamisvelvollinen on
yleisötilaisuuden järjestäjä alueella, joka on roskaantunut tilaisuuden
johdosta. Kilpailun jätehuolto on järjestettävä siten, että lähtö-, maali-,
huolto- ja taukoalueiden lisäksi jätteet kerätään myös maastosta
erikoiskokeiden varsilta.
Mahdollisten onnettomuustilanteiden yhteydessä syntyvien ympäristön
pilaantumista aiheuttavien vahinkojen torjuntaan on varauduttava.
Kilpailu ei saa aiheuttaa ympäristönsuojelulain 17 §:n mukaan
pohjaveden pilaantumista. Kilpailun järjestäjän tulee olla selvillä
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pohjavesialueista, joiden kautta kilpailun reitti kulkee. Maaperän tai
pohjaveden pilaantumista aiheuttaviin vahinkoihin on varauduttava
muun muassa käyttämällä huoltoalueilla autojen alla suojia mahdollisten
öljy- tai vastaavien vuotojen varalta. Luonnolle mahdollisesti aiheutuvia
haittoja on rajoitettava esimerkiksi järjestyksenvalvonnan keinoin ja
yleisön liikkumista ohjaten. (määräykset 1 - 9)
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan kirjallinen ilmoitus tilapäisestä
erityisen häiritsevästä melusta on tehtävä hyvissä ajoin ennen
toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä
ajankohtaa. (määräys 10)

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118 §, 122 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24 §, 26 §

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992, muut. 961/1998)
nojalla. Maksun määrä perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä
kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2018
(1066/2017). Tilapäistä melua tai tärinää koskevasta ilmoituksesta
tehtävästä päätöksestä perittävä maksu on 570 €/h, mikäli päätöksen
valmisteluun käytetty työaika on enintään 10 tuntia.
Suoritemaksua koskeva lasku lähetetään
henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Valtion

talous-

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Orimattilan Urheiluautoilijat ry, Artjärventie 201, 16300 ORIMATTILA
Jäljennös päätöksestä (sähköisesti)
Orimattilan kaupunki, ympäristöviranomainen
Mäntsälän kunta, ympäristöviranomainen
Pukkilan kunta, ympäristöviranomainen
Poliisilaitos: kirjaamo.ita-uusimaa@poliisi.fi
Hämeen poliisilaitos, lupahallinto.hame@poliisi.fi
Uudenmaan ELY-keskus
Suomen ympäristökeskus

ja
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Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla
Hämeen ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla
asianosaisten kuntien ilmoitustauluilla.
Lisätiedot

Päätöksestä antaa lisätietoja Pirjo Talvinen, puhelin: 0295 025233,
sähköposti: pirjo.talvinen@ely-keskus.fi

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on ilmoituksen tekijällä ja niillä,
joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä kunnanhallituksella ja
niillä viranomaisilla, joiden tehtävä on valvoa asiassa yleistä etua.
Valitusosoitus on liitteenä.

HYVÄKSYNTÄ

Päätöksen on esitellyt suunnittelija Pirjo Talvinen ja ratkaissut
valvontapäällikkö Sinikka Koikkalainen. Merkintä sähköisestä
hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

LIITE

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen ja/tai päätökseen asian
käsittelystä perittävästä maksusta tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallintooikeudelta 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 perusteella 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:
 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 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 tai sähköisesti. Valituskirjelmä on jätettävä
niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu
250 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista annetussa laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei
peritä.
Vaasan hallinto-oikeus
www.oikeus.fi/hao/vaasa
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43; postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 029 5642611; faksi 029 5642760; aukioloaika: 8.00–16.15
e-mail: vaasa.hao@oikeus.fi
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