RAAHEN KAUPUNKI
Ympäristösihteeri

PÄÄTÖS
Päivämäärä
Pykälä

19.4.2017
6§

159/11.1103.110301/2017
1. Asia, jota päätös koskee

Melulupa, Raahen SHT SM Asfalttisprint / Raahen
Urheiluautoilijat Ry

2. Asianosaiset

Raahen Urheiluautoilijat Ry
c/o Kimmo Kylmälä
Mehtäpellontie 9
92120 RAAHE
3. Selostus asiasta

Raahen Urheiluautoilijat Ry on tehnyt ympäristönsuojelulain 118
§:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta
tilapäisestä toiminnasta. Lain mukaan ilmoitus on tehtävä
viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus on
saapunut Raahen kaupungin ympäristösihteerille 17.3.2017.
Ilmoittajan yhteyshenkilönä toimii Mikko Sippala puh 040 672
2329, msippala@gmail.com, Mäkikatu 6, 92100 Raahe. Ilmoitettu
toiminta
koskee Raahen
Yristysperän
teollisuusalueella
järjestettävää autourheilukilpailua. Kilpailun ajankohta on 6.5.2017
klo 08.00-18.00. Tapahtumassa melua tuottavat rallisprintsäännön
mukaiset kilpa-ajoneuvot noin 120-130 kappaletta, joista
kilpailusuorituksessa samanaikaisesti enintään neljä ajoneuvoa.
Ajoneuvojen äänenvoimakkuus on rajoitettu 110 dB(A) arvoon.
Äänenvoimakkuus
määritetään
A-taajuusja
slowaikapainotuksena 45 asteen kulmassa 50 cm etäisyydellä
pakoputken päästä auton kierrosluvun ollessa 4500 r/min. Melua
torjutaan esikatsastuksessa suoritettavilla satunnaisilla autojen
melumittauksilla. Tapahtumasta kertovat tiedotteet jaetaan
Ollinkalliontien,
Yritysperänkadun,
Myllykadun,
Etukujan,
Kappalikadun,
Ollinsaarenkadun,
Puusepänkadun,
Betonimyllärinkadun,
Hitsarinkadun,
Muurarinkadun
ja
Yrittäjäntien kiinteistöihin huoneistokohtaisesti.
Hakijan arvion mukaan häiriintyvät kohteet ovat Yritysperällä
sijaitsevat asuin- ja liikekiinteistöt minimissään 20 metrin päässä
kilpailureitistä. Kilpailutoiminta aiheuttaa melutason nousua koko
radan alueella. Melutason noususta ei ole kilpailukohtaista
materiaalia.
Meluilmoitus on ollut julkisesti nähtävillä 5.-18.4.2017 Raahen
kaupungin teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaululla, osoitteessa
Ruskatie 1, 92140 Pattijoki sekä kaupungin internet-sivuilla.
Tapahtumalla
ei
ennakollisesti
oletettu
olevan
ympäristönsuojelulain 121 §:n mukaisia olennaisia vaikutuksia,
joten siitä ei suoritettu erillisiä kuulemisia.
Ilmoitukseen ei tullut muistutuksia tai mielipiteitä.

4. Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118 §, 121-122 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24 §, 26
§
Jätelaki (646/2011) 13 §, 28-29 §
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

5. Muut sovelletut ohjeet

Kunnan ympäristöviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille, Raahen kaupungin ympäristölautakunta 27.11.2015 50 §
Raahen kaupungin ympäristötoimen lupa- ja valvontamaksutaksa,
Raahen kaupungin ympäristölautakunta 9.12.2014 63 §

6. Päätös

Tämä päätös annetaan 19.4. pidettävän julkipanon jälkeen.
Ympäristösihteeri hyväksyy hakijan tekemän meluilmoituksen
tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta seuraavin
lupamääräyksin:
1. Toiminnasta tulee tiedottaa riittävästi lähialueen asukkaita ja
muita toimijoita.
2. Tapahtuman tulee rajoittua ilmoitettuun tapahtuma-aikaan.
Tapahtuma-ajan ulkopuolella kilpailutoimintaan kiinteästi liittyvä
melu ei saa erota olennaisesti alueen normaalista melutasosta.
3. Tapahtuman ympäristönsuojelutoimet tulee suorittaa voimassa
olevan lainsäädännön, Raahen kaupungin Jätehuoltomääräysten
(Tekninen lautakunta 19.2.2017 § 9) ja Suomen Moottoriliitto ry:n
Urheilusäännöstö 2017 1.0:n Ympäristösäännön (kohta 025)
mukaisesti.
4. Tapahtumalle tulee nimetä ympäristöasioista vastaava
toimitsija. Mikäli toimitsija on eri kuin luvan yhteyshenkilö, tulee
toimitsijan
nimi
ilmoittaa
Raahen
kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle
viimeistään
viikko
ennen
tapahtuman alkua.
5. Ympäristövahingoista sekä olennaisista Moottoriliiton
Urheilusäännösten poikkeamisista tulee ilmoittaa Raahen
kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Tarvittaessa
öljyvahingoista on ilmoitettava välittömästi hätäkeskukseen.
6. Toiminnasta aiheutuvia melu- ja pölypäästöjä tulee seurata aistinvaraisesti. Mikäli nähdään tarvetta tarkempaan seurantaan voi
valvova viranomainen määrätä toiminnanharjoittajaa suorittamaan
mittauksia.

7. Perustelut

8. Päätöksen antaminen
9. Käsittelymaksu

Toimimalla ilmoituksen ja lupamäärysten mukaan toiminnan katsotaan täyttävän ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset.
Päätös annetaan julkipanon jälkeen.
Ilmoituksen käsittelystä peritään 180 € käsittelymaksu. Maksu
määräytyy Raahen kaupungin ympäristötoimen lupa- ja valvonta-

maksutaksa taulukon C 1) b kohdan mukaan.
10. Allekirjoitus

Eero Leppänen
Ympäristösihteeri
11. Tiedoksianto

Raahen Urheiluautoilijat Ry
Raahen kaupungin ympäristölautakunta
Raahen kaupungin teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaulu
Raahen kaupungin Internet-sivut
12. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ja päätöksestä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitus liitteineen on
toimitettava valitusajan kuluessa Vaasan hallinto-oikeudelle.
Muutoksenhakuviranomainen:
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Raahen kaupungin ympäristöviranomainen

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
Tähän päätökseen ja päätöksestä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Vaasan
hallinto-oikeudelta, johon valitus liitteineen on toimitettava valitusajan kuluessa.
Valitusaika
Päätös annetaan julkipanoilmoituksessa mainittuna päivänä, jolloin sen katsotaan tuleen asianomaisen tietoon.
Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä sitä lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä osuu arkitai juhlapyhäpäivälle tai viikonlopulle, valitusaika jatkuu seuraavaan arkipäivään.
Valitusoikeus on
1) asianosaisella
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat
ympäristövaikutukset ilmenevät
3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella
Valitus
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan; sekä
4) valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa.
Yhteystietona on ilmoitettava myös sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan,
laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, jos
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi
Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti
valitusviranomaisessa. Asianajan tai yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos
valitusviranomainen niin määrää.
Valituksen toimittaminen
Valitus liitteineen on toimitettava valitusajan kuluessa Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteella:
postiosoite
käyntiosoite
puhelin
sähköposti
faksi
aukioloaika

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa
Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
029 56 42780 (kirjaamo)
vaasa.hao(at)oikeus.fi
029 56 42760
klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 250 €, ellei
toisin säädetä.

