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VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

Ympäristötarkastaja

22.06.2022

§ 8/2022

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta ja perittävästä
maksusta, Rokkiralli 2.-3.7.2022
Asian valmistelija: ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p.040 347 9209

Ilmoituksen tekijä

Kukko Racing Ry
Markkulantie 10
41770 Leivonmäki

Tapahtumapaikka

Joutsan Seudun Ratakeskus
Röksäntie 169
19650 Joutsa

Toiminta

Rokkiralli autourheilukilpailu
01.-03.07.2022
Pe 10.00-22.00
La 07.00-22.00
Su 07.00-22.00
Perjantai päivä ja ilta, jolloin kilpailijoita tulee kispaikalle, aiheutuu
melua jonkin verran. Lauantai ja sunnuntai ovat varsinaiset
kilpailupäivät. Kilpa-autoja 200-300 kpl.

Päätös ja siihen liittyvät määräykset
Kukko Racing ry.:n meluilmoitus hyväksytään seuraavin ehdoin:
1. Liian äänekkäiden autojen suoritus tulee keskeyttää. Samoin auton
suoritus on keskeytettävä, jos sen vaurioitumisen, esimerkiksi öljy- tai
polttoainevuodon vuoksi, ympäristön pilaantuminen/likaantuminen on
mahdollista.
2. Ajoneuvojen tankkauksen, huollon ja toiminnan aikana
mahdollisesti sattuvien polttoaine- ja öljyvuotojen varalle alueella tulee
olla käytettävissä riittävästi imeytysainetta ja jätepisteitä. Huollossa
syntyvät ongelmajätteet tulee pitää erillään muista jätteistä ja toimittaa
asianmukaiseen käsittelypaikkaan.
3. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että tapahtuman jätehuolto
hoidetaan jätelain ja kunnan jätehuoltomääräysten periaatteiden
mukaisesti siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja että
hyötykäyttöön soveltuvat jätteet kerätään talteen ja toimitetaan
asianmukaisiin vastaanottopisteisiin.
4. Ympäristönsuojelulain 200 §:n nojalla määrätään, että päätöstä on
noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei
muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.
Päätöksen perustelut
Koska ilmoitettu ajotapahtuma on tilapäinen ja päiväaikaan, se ei
aiheuttane kohtuutonta haittaa ympäristölle eikä lähialueen asukkaille.
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Päätöksen voimassaolo
Tämä päätös on voimassa 01.-03.07.2022.
Päätöksestä perittävä maksu
Tästä päätöksestä peritään erillisellä laskulla 250 euroa Joutsan
kunnan
teknisen
lautakunnan
hyväksymän
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.
Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)
Jätelaki (646/2011) ja asetus (179/2012)
Joutsan kunnan jätehuoltomääräykset
Toimivalta

Joutsan
kunnan
hallintosäännön
(valt.
13.9.2021)
päätösvaltataulukon mukaan ympäristötarkastaja antaa päätöksen
ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisten ilmoitusten johdosta.

Päiväys ja allekirjoitus
Jousassa 22.06.2022

Marika Masalin-Weijo
Ympäristötarkastaja
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Tiedoksianto

Annettu tiedoksi ilmoittajalle sähköpostitse 22.06.2022.
Päätöksestä kuulutetaan Joutsan kunnan www-sivuilla 22.06 –
29.07.2022.

Nähtävilläpito

Tämä päätös on nähtävillä Joutsan kunnan www-sivuilla 22.06 –
29.07.2022.
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VALITUSOSOITUS, viranhaltijapäätös meluilmoitus
Viranhaltijapäätös ympäristösuojelulain 118 §:n nojalla tehdyn meluilmoituksen johdosta ja
perittävästä maksusta.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan
hallinto-oikeudelle.
Kirjallinen valitus liitteineen on toimitettava
Vaasan hallinto-oikeudelle
PL 204
65101 VAASA
Päätöksestä, joka erityisenlain taikka sen nojalla annetuissa säädöksissä tai
määräyksissä on säädetty lautakunnan tai viranhaltijan ratkaistavaksi, on
valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka
maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava valituskirje
valitusviranomaiselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa.
Määräaika luetaan tiedoksisaantipäivästä sitä päivää kuitenkaan lukuun
ottamatta.
Päätös katsotaan saadun tiedoksi seitsemän päivän kuluttua siitä, kun se on
julkaistu yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt
virastoissa on keskeytettävä, saa valituksen toimittaa seuraavana arkipäivänä.
Määräajan viimeisenä päivänä muutoksenhaun on tapahduttava ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on
Valituskirjeessä on ilmoitettava:
- valittajan nimi, ammatti ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perustelut
Valituskirje on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjeen, siinä on mainittava myös
laatijan ammatti, asuinpaikka ja postiosoite. Valituskirjeen oheen on liitettävä
tämä päätös ja mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota sekä
muu selvitys päätöksen tiedoksisaantipäivästä.
Tiedoksianto asianosaiselle:
Lähetetty tiedoksi kirjeellä

Asianosainen

Annettu postin kuljetettavaksi pvm
Ympäristötoimi
Luovutettu asianosaiselle

_______________________
Asianosainen
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Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus
_______________________________
Joutsa pvm/
Muulla tavoin, miten?

Vastaanottajan allekirjoitus

