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ASIA

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

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Alavuden Urheiluautoilijat ry
Pukkihaanpolku 2
63300 Alavus

Yhteyshenkilö: Johanna Kivimäki, p. 040 507 3601

MELUA AIHEUTTAVA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Alavuden Urheiluautoilijat ry:n järjestämä rallikilpailu 10.2.2018 Alavuden, Ähtärin ja Keuruun 
kaupunkien alueilla.

VIREILLETULOPERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesti on toiminnanharjoittajan 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.

Toimivaltainen lupaviranomainen on Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus.

ASIAN VIREILLETULO JA KÄSITTELY

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus on toimitettu Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle 27.12.2017. Ilmoitusta on täydennetty 3.1.2018.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on katsonut, että toiminnalla ei ole 
sellaista ympäristönsuojelulain tarkoittamaa olennaista vaikutusta yleisiin tai yksityisiin etuihin, 
jotta ilmoituksen vireilläolosta olisi tarpeen tiedottaa julkisesti.



Dnro EPOELY/3389/2017 2/5

TOIMINNAN KUVAUS

Ilmoitus koskee Alavuden Urheiluautoilijat ry:n järjestämää rallikilpailua, joka järjestetään 
Alavuden, Ähtärin ja Keuruun kaupunkien alueilla 10.2.2018 klo 11.00 – 23.00 välisenä aikana. 
Kilpailuun osallistuu enintään 220 autoa. Kilpailun lähtö, maali ja kilpailukeskus sijaitsevat 
Ähtärin Autopirtissä (Miilutie 2). Huoltoalue on myös osoitteessa Inhantie 7, Ähtäri.

Ilmoituksen mukaan ralliautojen aiheuttama melutaso 10 metrin päässä on keskimäärin 73 
dB(A) ja ympäristön häiriintyvissä kohteissa, noin 50 m päässä, keskimäärin 56 dB(A).

Kilpailu ajetaan tieliikennelainsäädännön mukaisilla autoilla, jotka esikatsastetaan ennen 
kilpailua ja niistä mitataan melutaso tarvittaessa. AKK:n säännöt määrittelevät maksimi 
äänitason kilpa-autoille.

Kaikkiin erikoiskokeiden varrella oleviin kiinteistöihin jaetaan noin kaksi viikkoa ennen kilpailua 
tiedote tapahtumasta, jossa kerrotaan kilpailusta, sen aikataulusta ja toimintaohjeista kilpailun 
aikana.

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tarkastanut Alavuden 
Urheiluautoilijat ry:n jättämän meluilmoituksen, joka koskee 10.2.2018 Alavuden, Ähtärin ja 
Keuruun kaupunkien alueilla ajettavaa rallikilpailua. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus hyväksyy ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäistä melua 
aiheuttavasta toiminnasta seuraavin määräyksin:

1. Autojen äänitasoa on seurattava ja mitattava esikatsastuksessa sekä tarvittaessa myös 
välikatsastuksessa. Kilpailuissa sallitaan osallistuminen tieliikennelainsäädännön mukaisille 
ajoneuvoille sekä ajoneuvoille, jotka esikatsastuksessa sekä tarvittaessa välikatsastuksessa 
alittavat 103 dB:n (A) melutason. (YsL 122 §, YsA 26 §) 

2. Melumittausten tulokset, tieto liiallisen melupäästön vuoksi kilpailusta poissuljettujen 
ajoneuvojen lukumäärästä sekä mahdolliset kilpailun melua koskevat valitukset on kirjattava 
ja lähetettävä tiedoksi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
viimeistään kuukauden kuluessa kilpailun järjestämisestä. (YsL 122 §, YsA 26 §) 

3. Kilpailun järjestäjän tulee tiedottaa kilpailusta ja kilpailuajankohdasta kilpailureitin varrella 
asuville ja muille lähimmille häiriintyville kohteille viimeistään viikkoa ennen kilpailua. (YsL 
122 §, YsA 26 §)

4. Kilpailun järjestäjän tulee huolehtia asianmukaisen jätehuollon järjestämisestä kilpailureitillä 
ja huoltopisteissä. Huoltopisteissä tulee olla öljyn ja polttoaineen keräilysäiliöt ja erilliset 
muiden jätteiden keräilysäiliöt, joista ne on toimitettava asianmukaisiin keräyspaikkoihin 
kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan. Kaikki autoista huollon yhteydessä vaihdetut 
nesteet on otettava talteen. (YSL 122 §, YsA 26 §)

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo, että edellä annettuja 
määräyksiä noudattaen tapahtuman järjestäminen täyttää ympäristönsuojelulain mukaiset 
vaatimukset eikä kilpailusta voida katsoa aiheutuvan merkittävää meluhaittaa kun otetaan 
huomioon, että kyseessä on tilapäinen tapahtuma, jonka kesto kullakin alueella on vain 
muutamia tunteja. Rallitapahtumia koskevien selvitysten perusteella voidaan todeta, ettei 
toiminnasta edellytetyillä melutasoilla aiheudu merkittävää meluhaittaa yli 100 metrin 
etäisyydellä tiestä. Myös lähempänä esiintyvät melutasot ovat sellaisia, joiden ei tapahtuman 
kestosta johtuen voida katsoa aiheuttavan merkittävää haittaa. 



Dnro EPOELY/3389/2017 3/5

Kilpailun lähtötilanteessa ja kilpailun aikana tapahtuvin mittauksin voidaan osoittaa, että 
kilpailussa käytetään ainoastaan sellaisia ajoneuvoja, jotka täyttävät tieliikennelainsäädännön 
mukaiset määräykset ja alittavat päätöksessä edellytetyn 103 dB (A) melutason. 
Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä 
toimintansa ympäristövaikutuksista. (määräys 1)

Melumittausten tulokset, tieto liiallisten melupäästöjen vuoksi kilpailusta poissuljettavien 
ajoneuvojen lukumäärästä sekä mahdolliset kilpailun melua koskevat valitukset on lähetettävä 
tiedoksi Etelä-pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle valvonnallisista syistä. 
(määräys 2)

Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä voidaan 
antaa tarpeellisia määräyksiä toiminnan tiedottamisesta asukkaille. Tiedottaminen viimeistään 
viikkoa ennen kilpailua on tarpeen, jotta kilpailureitin varrella asuvat ja muut lähimmät 
häiriintyvät kohteet saavat melua aiheuttavasta tapahtumasta tiedon riittävän aikaisin ennen 
tapahtuman järjestämistä. (määräys 3)

Tilaisuuden järjestäjän velvollisuus jätehuollon järjestämiseen perustuu jätelain mukaiseen 
yleiseen huolehtimisvelvollisuuteen. (määräys 4)

Ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu julkisesti, koska viranomainen on katsonut, että 
toiminnalla ei ole sellaista ympäristönsuojelulain 121 §:n tarkoittamaa olennaista vaikutusta 
yleisiin tai yksityisiin etuihin ottaen huomioon toiminnan tilapäisen luonteen, jotta ilmoituksen 
vireilläolosta olisi tarpeen tiedottaa julkisesti.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (YsL 527/2014) 8 §, 118 §, 121 §, 122 §, 190 §, 191 §, 205 §

Ympäristönsuojeluasetus (YsA 713/2014) 24 §, 26 §

Hallintolaki (434/2003) 34 § 

Valtion maksuperustelaki (150/1992)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja 
elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2017 (1554/2016)

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa 11.2.2018 saakka.

MAKSU

570 euroa 

Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella annetussa Valtioneuvoston 
asetuksessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen 
maksullisista suoritteista vuonna 2017 (1554/2016) esitetyn maksutaulukon mukaan. Tilapäistä 
melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely maksaa 570 euroa, 
jos käsittelyyn käytetään työaikaa enintään 10 h. Asian käsittelystä perittävästä maksusta 
haetaan muutosta samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös saantitodistuksella 

Alavuden Urheiluautoilijat ry, Pukkihaanpolku 2, 63300 Alavus

Tiedoksi (sähköisesti) 

Alavuden kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Ähtärin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Keuruun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Alavuden kaupunginhallitus

Ähtärin kaupunginhallitus

Keuruun kaupunginhallitus

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne- ja infrastruktuuri-
vastuualue

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla

Tieto päätöksestä julkaistaan Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
Seinäjoen toimipaikan ilmoitustaululla sekä Alavuden, Ähtärin ja Keuruun kaupunkien 
ilmoitustauluilla.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Päivi Kentala

Ylitarkastaja Päivi Karttunen

LIITTEET Valitusosoitus
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VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti Vaasan hallinto-oikeuteen. 

Valitusaika Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä. Valitus-
aikaa laskettaessa ei antopäivää oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä 

perusteella muutoksia vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen 
laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Asioitaessa sähköisesti, 
allekirjoitusvaatimuksesta on säädetty erikseen. 

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmän voi toimittaa Vaasan hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin 
välityksellä, postitse maksettuna postilähetyksenä, telekopiona tai sähköpostina. Valituskirjelmän 
lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana 
ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia. 

Yhteystiedot

Vaasan hallinto-oikeus
Postiosoite Käyntiosoite
PL 204 Korsholmanpuistikko 43, 4. krs puhelin: 029 56 42611
65101 VAASA 65100 VAASA faksi: 029 56 42760

avoinna 8.00 – 16.15

Käsittelymaksu

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukainen 
oikeudenkäyntimaksu 250 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa 
maksua ei peritä.
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