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Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Valkealan Urheiluautoilijat ry
Jukolantie 8
45200 Kouvola
Yhteyshenkilö: Tero Tilli, puh. 040 565 0898, tero.tilli@windowslive.com
ILMOITUKSESSA TARKOITETTU TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Kyseessä on autokilpailu lauantaina 9.6.2018 klo 11.00 – 22.00. Kuljetus Tuuri -ralli ajetaan
Kouvolan, Luumäen ja Savitaipaleen kuntien alueella. Suljettavat tieosuudet sekä kilpailureitti
on esitetty karttaliitteessä. Rallin lähtö tapahtuu Kouvolan torin vierestä, maali sijaitsee
Kuljetus Tuurin alueella Tykkimäen teollisuusalueella, jossa ei ole asutusta.
Kilpailuun osallistuu noin 200 ralliautoa, kilpailunomaisia suorituksia on noin 200 kpl.
Äänen voimakkuus on autourheilun sääntökirjan mukaan rajoitettu 103 dB(A)
enimmäisarvoon. Mittaustapa on A-asteikolla ”slow”, mittari sijoitettuna 45 asteen kulmassa 50
cm:n etäisyydellä pakoputken päästä auton käydessä 35000 r/min.
Reitin varrella oleviin kiinteistöihin yms. toimitetaan tiedote noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.
Kilpailun lähdössä Kouvolan torilla on kuulutus. Kuulutuksen kesto on noin kaksi tuntia
riippuen osallistuvien kilpailijoiden määrästä. Kouvolan Ydinkeskusta ry jakaa tiedotteen
tapahtumasta alueen yrityksiin ja asukkaille.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus tilapäisestä melusta ja tärinästä on tullut
vireille Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus)
7.5.2018. Ilmoitusta on täydennetty 15.5.2018.
ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Kouvolan, Luumäen ja Savitaipaleen ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattu mahdollisuus
antaa ilmoitukseen liittyen lausunto.
Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluilla ei ole huomautettavaa meluilmoituksesta. Luumäen
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ilmoitti, ettei anna lausuntoa.
ELY-KESKUKSEN RATKAISU
Kaakkois-Suomen ELY-keskus hyväksyy Kouvolan Seudun Autourheilijat ry:n tekemän
ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäistä melua ja tärinää
aiheuttavasta toiminnasta seuraavin määräyksin:
KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Salpausselänkatu 22
Vaihde 0295 029 000
PL 1041, 45101 Kouvola
www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi
PL 1041, 45101 Kouvola
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Toimintaa koskevat määräykset
1. Kilpailussa saa käyttää vain esikatsastuksessa hyväksyttyjä autoja, jotka täyttävät
tieliikennelainsäädännön mukaiset määräykset.
Autojen äänitasoa on seurattava ja tarvittaessa mitattava. Autot, jotka mittausten
yhteydessä eivät täytä AKK-Motorsport ry:n lajisääntöjen mukaisia melutasovaatimuksia,
on poistettava kilpailusta, mikäli niitä ei saada välittömästi korjattua vaaditulle tasolle.
Melumittauksia tulee suorittaa myös kilpailujen aikana, jos auto osoittautuu tavallista
äänekkäämmäksi. Liian äänekkäiden autojen kilpailu tulee keskeyttää. Mittaustulokset on
tarvittaessa esitettävä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle.
2. Kilpailusta, sen aikataulusta ja aiheuttamasta melusta tulee tiedottaa kilpailureitin varrella
sijaitsevien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen asukkaita. Kilpailusta vastuussa olevan
henkilön on oltava tavoitettavissa tiedotteissa ilmoitettujen yhteystietojen avulla koko
kilpailun ajan.
Kouvolan torin ympärillä olevien asuinkerrostalojen rappuihin tulee jakaa tiedote, jossa
kerrotaan tapahtumasta ja sen ajankohdasta.
3. Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia, että kilpailun jälkeen reittien varret siivotaan
maastoon mahdollisesti ajojen aikana joutuneista roskista.
4. Ympäristönsuojelun kannalta poikkeuksellisiin tilanteisiin on varauduttava ennakolta.
Vahinko- ja onnettomuustilanteissa on viivytyksettä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin
ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi.
Auton kilpailu on keskeytettävä, jos sen vaurioitumisen, kuten esimerkiksi öljy- tai
polttoainevuodon vuoksi, ympäristön pilaantuminen tai likaantuminen on mahdollista.
Huoltoalueella tulee autojen alla käyttää nestettä läpäisemätöntä alustaa. Alustan tulee
olla vähintään auton pohjapinta-alan kokoinen. Ilmoituksen tekijän on nimettävä
huoltoalueelle valvoja, joka tarkistaa, että kilpa-auton alla on nesteitä läpäisemätön peite.
Öljyvahinkojen varalle on huoltoalueella sekä erityiskokeiden varrella oltava saatavilla
riittävä määrä tarkoitukseen sopivaa imeyttämismateriaalia ja astioita kerätyille aineille.
Tankkaukset tulee tehdä järjestäjän osoittamilla huoltoasemilla.
Öljyvahingosta on viivytyksettä ilmoitettava pelastuslaitokselle.
Vaaralliset jätteet on toimitettava vaarallisten jätteiden käsittelyluvan saaneeseen
laitokseen.
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
Päätös koskee ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaista tilapäistä toimintaa, jos
aiheutuu melua ja tärinää. ELY-keskus on meluilmoitusta koskien toimivaltainen
viranomainen, kun melutapahtuma ulottuu usean kunnan alueelle.
Meluilmoituksen mukainen toiminta on tilapäistä ja kilpailu tapahtuu päiväaikaan yhden päivän
aikana. Kunkin erikoiskokeen kesto on vain muutamia tunteja. Kilpailuun lähettäminen ja
kuulutukset kestävät pari tuntia. Tämän vuoksi toiminnan ei katsota vaikuttavan merkittävästi
yksityisiin tai yleisiin etuihin, eikä kilpailusta aiheudu kohtuutonta meluhaittaa kilpailureitin tai
lähtöpaikan lähiasukkaille.
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n mukaan ilmoituksen johdosta tehtävässä
päätöksessä annetaan tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön
pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten
velvollisuuksien täyttämiseksi. Lisäksi päätöksessä voidaan antaa määräyksiä toiminnan
tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille.
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Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävän tietoinen aiheuttamansa melun tasosta, leviämisestä
ja vaikutuksista. Kilpailun lähtötilanteessa tapahtuvin mittauksin voidaan tarvittaessa todeta,
että kilpailussa käytetään vain sellaisia autoja, jotka täyttävät AKK-Motorsport ry:n mukaiset
vaatimukset. (Määräys 1)
Riittävällä tiedottamisella tapahtumasta, sen aiheuttaman melun kestosta ja syystä, voidaan
parantaa yleensä melualueella asuvien asukkaiden ymmärtämystä, vähentää epätietoisuutta
sekä siitä aiheutuvaa ärtymystä. Vaatimusta lehti-ilmoituksesta ei ole katsottu tarpeelliseksi,
sillä asianosaisille tiedottaminen on päätöksessä erikseen velvoitettu. (Määräys 2)
Kilpailun järjestäjän on varauduttava tarpeellisin varotoimin ympäristön pilaantumisen
ehkäisemiseksi. Jätelain (646/2011) 74 §:n mukaan, jos roskaajaa ei saada selville taikka
roskaaja ei huolehdi siivoamisvelvollisuudestaan, yleisötilaisuuden järjestäjä on
siivoamisvelvollinen tilaisuuteen varatulla ja sen välittömässä läheisyydessä olevalla alueella,
joka on roskaantunut tilaisuuden johdosta. Mahdollisten ympäristövahinkojen ehkäisemiseen
ja vaikutusten rajoittamiseen tulee varautua erityisesti huoltotoimenpiteiden aikana sekä
onnettomuustilanteiden osalta muuan muassa tekemällä huollot ja tankkaukset niihin erikseen
osoitetuissa paikoissa riittävin kohdesuojauksin ja varaamalla kilpailualueen läheisyyteen
öljynimeytykseen soveltuvaa materiaalia. Myös jälkitarkastus tulee tehdä huolellisesti.
(Määräykset 3-4)
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)
Jätelaki (646/2011) 74 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen
sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2018, 28.12.2017/1066
SUORITEMAKSU
Päätöksestä peritään suoritemaksua valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen
maksullisista suoritteista vuonna 2018 (1066/2017) mukaisesti 570 euroa (tilapäistä melua tai
tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely, enintään 10 h
valmisteluaikaa vaativat pienehköt ilmoitusasiat).
Suoritemaksu peritään erillisellä laskulla.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös, saantitodistuksella
Valkealan Urheiluautoilijat ry
Tiedoksi
Kouvolan kaupunginhallitus
Luumäen kunnanhallitus
Savitaipaleen kunnanhallitus
Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunta
Luumäen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta
Suomen ympäristökeskus
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla
Kaakkois-Suomen ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä Kouvolan, Luumäen ja
Savitaipaleen kuntien ilmoitustauluilla valitusajan.
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PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Tässä päätöksessä annettuja määräyksiä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta ympäristönsuojelulain (527/2014) 200 §:n mukaisesti.

MUUTOKSEN HAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen
ympäristönsuojelulain (527/2014) 190 ja 191 §:n mukaisesti. Valitusoikeus päätöksestä on
ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä asianomaisella
kunnanhallituksella ja niillä viranomaisilla, joiden tehtävä on valvoa asiassa yleistä etua.
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Asian on esitellyt ylitarkastaja Erja Monto ja ratkaissut
ympäristönsuojelupäällikkö Jaakko Vesivalo. Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

LIITTEET

Valitusosoitus
Karttaliite (julkaistavissa 9.6.2018 klo 11.00)
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