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PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N NOJALLA TEHDYN MELUILMOITUKSEN
JOHDOSTA JA PERITTÄVÄSTÄ MAKSUSTA, YELLOW RACING TEAM
RY.

lmoituksen tekijä

Yellow Racing Team ry.
Jalmarinpolku 3
40950 Muurame

Melua aiheuttava toiminta ja sen sijainti
Joutsan kunnan alueella 13.1.2021 (varapäivä 21.2.2021) ajettava
Rallispecial
ja
13.2.2021
(varapäivä
6.3.2021)
ajettava
Kaasujalka-ralli.
Vireilletulo ja -peruste Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus on
toimitettu Joutsan kunnan ympäristötarkastajalle 21.12.2020 ja sitä
on täydennetty 23.12.2020.
Toiminnanharjoittajan
on
tehtävä
kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle
sähköisesti
ilmoitus
rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua tai
tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai
tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.
Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa, ennen kuin
ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta tai kunnan
ympäristönsuojelumääräyksissä määrätty tätä lyhyempi aika.
Ilmoituksen käsittelevä viranomainen voi kuitenkin ilmoituksen
johdosta tehtävässä päätöksessä sallia toimenpiteeseen ryhtymisen
tai toiminnan aloittamisen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin.
Joutsan kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan erityisen
häiritsevää
melua
tai
tärinää
aiheuttavasta
tilapäisestä
toimenpiteestä tai tapahtumasta tulee tehdä ympäristönsuojelulain
mukainen
ilmoitus
kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle
vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai
toiminnan aloittamista
Joutsan kunnan hallintosäännön liitteen päätösvaltataulukon
mukaan ympäristötarkastaja antaa päätöksen ympäristönsuojelulain
118 §:n mukaisten ilmoitusten johdosta sekä niihin liittyvät
määräykset.
Toiminnan kuvaus

Rallispecial ajetaan keskiviikkona 13.1.2021 klo 11:30-18:00
Joutsan kunnassa. Mikäli tuona päivänä kilpailua ei voida järjestää,
varapäivä kilpailulle on 21.2.2021. Kilpailun reitti on salainen
kisapäivään asti. Kilpailuun osallistuu arviolta 80-120 autoa.
Kaasujalka-ralli ajetaan 13.2.2021 klo 12:00 - 21:00 Joutsan
kunnassa ja sen varapäivä on 6.3.2021. Rallin automäärä on
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150-250 ja myös tämän kilpailun reitti on salainen kisapäivään asti.
Toiminnanharjoittajan mukaan kilpa-autojen aiheuttama melutaso 10
metrin päässä on 73 dB(A).
Ilmoituksen mukaan häiriintyviä kohteita ovat erikoiskokeiden
varrella olevat talot ja mökit, joissa on asutusta.
Autojen tulee olla Trafin ohjeistuksen mukaisi tieliikennekelpoisia,
rekisteröityjä tai siirtolupaehdon täyttäviä ajoneuvoja. Autoille
suoritetaan kilpailuaamuna tarkistus, joissa ääniä tarkkaillaan.
Tarvittaessa meluarvojen ylittyessä autolle annetaan korjauskehotus
tai auton osallistumisoikeus evätään.
Kilpailuista tiedotetaan mm. asukastiedottein, jotka jaetaan
erikoiskokeiden tieosuuksien taloihin ja kesäasuntoihin. Myös
tienhoitokunnat tiedottaa jäseniään.
Päätös ja siihen liittyvät määräykset
Joutsan kunnan ympäristötarkastaja on tutkinut Yellow Racing Team
ry:n tekemän ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen
tilapäistä melua aiheuttavasta rallista. Ympäristötarkastaja katsoo,
että toiminta voidaan järjestää ilmoituksen ja tämän päätöksen
ehtojen mukaisesti.
1. Autojen äänitasot tulee katsastuksen yhteydessä tarkastaa ja
tarvittaessa äänitasot tulee mitata. Mittaukset tulee suorittaa
myös kilpailujen aikana, mikäli auto osoittautuu tavallista
äänekkäämmäksi. Liian äänekkäiden autojen kilpailu on
keskeytettävä. Kilpailun järjestäjän tulee varautua torjumaan
ympäristöön moottoririkosta tai muusta syystä joutuvat öljyt tai
muut haitalliset aineet ettei ympäristön pilaantumista aiheudu.
2. EK-reitit ja siinä käytettävät alueet on siistittävä mahdollisesta
kipailun aikana tapahtuneesta roskaamisesta.
3. EK:sta, aikataulusta ja toimintaohjeista kilpailun aikana on
tiedotettava ilmoituksen mukaisesti kilpailureitin varrella ja sen
läheisyydessä asuville ennen tapahtumaa.
4. Mahdollisissa kuulutuksissa käytettävien äänentoistolaitteiden
suuntaus ja äänenvahvistinlaitteiden säädöt on toteutettava siten,
että niiden asuntoja häiritsevä vaikutus on mahdollisimman
vähäinen.
5. Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.
Päätöksen perustelut
Ympäristötarkastaja katsoo, että edellä annettuja määräyksiä
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noudattaen toiminnan järjestäminen täyttää ympäristönsuojelulain
mukaiset vaatimukset. Toiminta on tilapäistä eikä siitä katsota
aiheutuvan lähialueen asukkaille tai muulle toiminnalle kohtuutonta
melu- ja tärinähaittaa.
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan ilmoituksen johdosta
tehtävässä päätöksessä voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä
ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja
tiedottamisesta asukkaille sekä jätelain mukaisten velvollisuuksien
täyttämisestä.
Päätöksestä perittävä maksu
Tästä päätöksestä peritään erillisellä laskulla 144,00 euroa. Joutsan
teknisen lautakunnan lupajaoston 09.12.2010 hyväksymän
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.
Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 7, 118 ja 122 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24 ja 26 §
Jätelaki (646/2011) ja Jäteasetus 179/2012
Päiväys ja allekirjoitus Joutsa 08.01.2021

Marika Masalin-Weijo
Ympäristötarkastaja
puh. 040 347 9209
Muutoksenhaku

Valitusosoitus liitteenä

Nähtävilläolo

Päätöksestä kuulutetaan Joutsan kunnan www-sivuilla 08.01.15.02.2021

Tiedoksisaattaminen Tämä päätös on lähetetty sähköpostitse 08.01.2021
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YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAINEN
Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle.
Kirjallinen valitus liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen
PL 204
65101 VAASA

Valitusaika

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. Sen
jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemäntenä päivänä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 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.

Valituskirjeet ja sen Valituskirjeessä on ilmoitettava:
liiitteet
- 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
Annettu postin kuljetettavaksi pvm

Asianosainen

Ympäristötoimi

______________________________

Luovutettu asianosaiselle
Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus

Joutsa pvm/
Muulla tavoin, miten?

Asianosainen

_______________________________
Vastaanottajan allekirjoitus

