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PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N MUKAISESTA ILMOITUKSESTA
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa 2.5.2017
päätöksen Riihimäen Urheiluautoilijat ry:n ympäristönsuojelulain
(527/2014) 118 §:n mukaisen, tilapäistä melua koskevan ilmoituksen
johdosta. Päätös koskee 20.5.2017 ajettavaa Riihimäki Rallikilpailua. Kilpailu ajetaan Riihimäen, Lopen, Janakkalan, Hämeenlinnan,
Hausjärven, Kärkölän ja Mäntsälän kuntien alueilla.
Kuulutus päätöksestä pidetään nähtävillä 2.5. – 31.5.2017 Riihimäen,
Lopen, Janakkalan, Hämeenlinnan, Hausjärven, Kärkölän ja Mäntsälän
kuntien virallisilla ilmoitustauluilla.
Ympäristönsuojelulain 191 §:n mukaan valitusoikeus tähän päätökseen
on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; rekisteröidyllä
yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-,
terveyden tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden
edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat
ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnalla ja muulla
kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua
valvovalla viranomaisella.
Lahdessa 28. huhtikuuta 2017
HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puhelin 020 6360130
http://www.ely-keskus.fi/hame
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Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen tilapäistä
melua koskevan ilmoituksen johdosta.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Riihimäen Urheiluautoilijat ry, y-tunnus: 1018801-0
c/o: Koivumäentie 4A, 11100 Riihimäki
Yhteyshenkilö: Riku Bitter, 0400 564 255
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 Hämeen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 26.3.2017.
MELUA AIHEUTTAVA TOIMINTA
Riihimäen Urheiluautoilijat ry:n järjestämä Riihimäki Ralli –
niminen henkilöautojen nopeuskilpailu.
TOIMINNAN KUVAUS, KESTO JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Kilpailu ajetaan lauantaina 20.5.2017 Hämeenlinnan, Riihimäen, Lopen,
Janakkalan, Mäntsälän, Hausjärven ja Kärkölän kuntien alueilla.
Kilpailuun osallistuu enintään 220 autoa.
Kilpailussa ajetaan kahdeksan erikoiskoetta. Erikoiskoe yksi (EK 1)
ajetaan Mäntsälän ja Kärkölän kuntien alueella klo 10.00-16.45.
Erikoiskoe kaksi (EK 2) ajetaan Kärkölän ja Hausjärven kuntien sekä ja
Hämeenlinnan kaupungin alueilla klo 10.45-17:30.
Erikoiskoe kolme (EK 3) ajetaan Hausjärven kunnan alueella klo 11.3018.15. Erikoiskokeet 4 ja 5 (EK 4 ja EK 5) ajetaan Riihimäen kaupungin
alueella varuskunnan suljetulla alueella klo 10.00-19.15. Erikoiskoe
kuusi (EK6) ajetaan Lopen ja Janakkalan kuntien alueella klo 14.0020.45. Erikoiskoe 7 (EK7) ajetaan Lopen kunnan alueella klo 14.15HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puhelin 020 6360130
http://www.ely-keskus.fi/hame
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21.15. EK 7 ajetaan osittain Särkijärven (0443324) III-luokan
pohjavesialueella. Erikoiskoe 8 (EK8) ajetaan Lopen kunnan ja
Riihimäen kaupungin alueilla klo 14.30-21.45. EK 8 ajetaan osittain
Syrjänmäen (0443327) III-luokan pohjavesialueen sekä Isomäen
(0443326) III-luokan pohjavesialueiden läpi.
Kilpailun lähtö tapahtuu noin klo 11.00 Riihimäen Graniitin aukiolta
Riihimäen keskustasta. Kilpailun maali sijaitsee kilpailukeskuksessa eli
Pohjolanrinteen koululla, jonne viimeinen kilpailija saapuu noin klo
22.00.
Arvio toiminnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista ja niiden vähentämisestä
Kilpailussa on käytössä yksi huoltoalue kilpailukeskuksessa, jossa
käydään kahdesti kilpailun aikana. Muualla huoltaminen on kielletty.
Tankkaus tapahtuu, joko huoltoalueen yhteydessä tai normaaleilla
bensiininjakelualueilla reitin varrella. Toimitsijat valvovat että
huoltoalueilla annettuja ohjeita ja sääntöjä noudatetaan.
Mahdollisten erikoiskokeiden varrella sattuviin onnettomuuksiin
on varauduttu sijoittamalla jokaisen EK: n lähtöön Ensivaste-auto
(EVA). Autoissa on koulutetut henkilöt, myös mahdollisten
öljy/polttoaine vuotojen imeytykseen. Lisäkapasiteettia mahdollisen
vahingon eliminointiin on saatavissa pelastuslaitokselta normaalin
hätäkeskuksen kautta. Kilpailuun toimihenkilöiden ohjeistuksessa on
kohta, jossa kaikkia toimitsijoita pyydetään ilmoittamaan
kilpailunjohtokeskukseen välittömästi mikäli havaitsevat reitillä
polttoaine-/öljyvuodon.
ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Ilmoituksen vireilläolosta ei ole erikseen ilmoitettu eikä asianosaisia ole
kuultu. Hämeen ELY -keskus on 27.4.2017 sähköpostitse tiedottanut
kilpailusta asianosaisten kuntien ympäristönsuojeluviranomaisia.
HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Hämeen ELY-keskus hyväksyy Riihimäen Urheiluautoilijat ry:n
tekemän ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäistä
melua aiheuttavasta toiminnasta. Toimintaa on harjoitettava ilmoituksen
ja seuraavien määräysten mukaisesti.
1. Kilpailussa voidaan käyttää vain esikatsastuksessa hyväksyttyjä
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
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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. 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.
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
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järjestää jätehuolto asianmukaisesti. Jätelain 74 §:n 1 momentin 3kohdan 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 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)
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 2017
(1554/2016). Tilapäistä melua tai tärinää koskevasta ilmoituksesta
tehtävästä päätöksestä perittävä maksu on 570 €.
Suoritemaksua koskeva lasku lähetetään Valtion talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös (tavallisena postina):
Riihimäen urheiluautoilijat r.y
c/o Koivumäentie 4 A, 11100 Riihimäki
sähköisesti riku.bitter@granlund.fi
Jäljennös päätöksestä (sähköisesti)
Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Janakkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Kärkölän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Hausjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Suomen ympäristökeskus
Hämeen poliisilaitos, lupahallinto.hame@poliisi.fi
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla
Hämeen ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla
asianosaisten kuntien ilmoitustauluilla.
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Lisätiedot
Päätöksestä antaa lisätietoja ylitarkastaja Katja Viita,
puhelin: 0295 025 246.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan
hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Valvontapäällikkö Sinikka Koikkalainen

Ylitarkastaja Katja Viita

Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti.
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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 (1455/2015) 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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