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ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Tommi Mäkinen Racing Oy
Tervamaantie 9
41120 PUUPPOLA 

MELUA AIHEUTTAVA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

Ilmoitus koskee aikavälillä 1.7.2020 – 31.6.2021 Hankasalmen, Joutsan, Jyväskylän, 
Jämsän, Kangasniemen, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Petäjäveden, Saarijärven, 
Toivakan sekä Uuraisten kuntien/kaupunkien alueilla tehtävää ralliautojen kehitystyötä.

VIREILLETULO JA -PERUSTE

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus on toimitettu Keski-Suomen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskukselle) 26.5.2020. 

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen 
ilmoitus rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua tai tärinää 
aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa 
olevan erityisen häiritsevää. Jos toimenpide tehdään tai tapahtuma järjestetään usean 
kunnan alueella, ilmoitus tehdään valtion valvontaviranomaiselle, jonka toimialueella melu 
tai tärinä pääasiallisesti ilmenee.

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan 
aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa, jollei kunnan 
ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä lyhemmästä ajasta. Valtion viranomaisen 
toimivaltaan kuuluvan ilmoituksen osalta määräaika on kuitenkin aina 30 vuorokautta.

Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa, ennen kuin ilmoituksen tekemisestä 
on kulunut 30 vuorokautta tai kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätty tätä 
lyhempi aika. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen voi kuitenkin ilmoituksen johdosta 
tehtävässä päätöksessä sallia toimenpiteeseen ryhtymisen tai toiminnan aloittamisen 
edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin.

TOIMINNAN KUVAUS

Ralliauton kehitystyö tapahtuu Hankasalmen, Joutsan, Jyväskylän, Jämsän, 
Kangasniemen, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Petäjäveden, Saarijärven, Toivakan 
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sekä Uuraisten kuntien/kaupunkien alueilla eri tieosuuksilla, joiden sijainnit selviävät 
tämän päätöksen liitteistä. 

Toiminnan kesto ajoittuu 1.7.2020 – 31.6.2021 väliselle ajalle ollen arkisin maanantaista 
perjantaihin klo 9.00 – 20.00, lauantaisin klo 9.00 – 18.00 ja sunnuntaisin klo 10.00 – 
18.00. Toiminta tehdään suljetuilla tieosuuksilla. 

Suljetulla alueella oleville talouksille ja kesäasunnoille ilmoitetaan sulkuajoista etukäteen 
kirjallisesti (kirje tai ns. ”tolppailmoitus”) tai puhelimitse jokaisesta tapahtumakerrasta 
erikseen viimeistään kehitystyötä edeltävänä päivänä. Toiminnan sulkuaikana tiellä voi 
liikkua sulkuhenkilöiden ohjeiden mukaan. Pelastuslaitoksen liikennöintimahdollisuus 
varmistetaan toiminnan aikana. Ennen ralliauton ajoa varmistetaan, ettei tiellä ole muuta 
liikennettä ja jonka jälkeen ralliauto ajaa suljetulla osuudella. Ajosuorituksen jälkeen 
varmistetaan, että auto on saapunut reitin perille tai on muutoin turvallisesti pois reitin 
varrelta, jotta muun liikenteen turvallinen liikennöinti voidaan varmistaa.

Ralliauton saavuttua ajon jälkeen huoltoon tiellä sallitaan liikenne valvotusti. 

Kerrallaan ajetaan yhdellä autolla. Autot ovat tieliikennelainsäädännön mukaisessa 
kunnossa, ja toiminnan aikana valvotaan autojen tieliikennelainsäädännön mukaista 
kuntoa.

Toiminnasta aiheutuu noin 85 dB:n suuruinen melu kestäen enimmillään yhteen laskien 
noin 1 - 4 tuntia vaikka työpäivä kestäisi 8 tuntia. Yksittäinen ajosuoritus kestää noin 10 - 
15 minuuttia. Työpäivän aikana on noin 20 - 25 erillistä ajokertaa. Työpäivän aikana 
tullaan huomioimaan muun liikenteen suoriutuminen. Toiminnasta häiriintyvät kohteet 
ovat tien läheiset asutukset. 

Jokaisesta tapahtumasta tehdään ilmoitus tien pitäjälle ja poliisin Iupahallintoon ennen 
toiminnan aloittamista.

Toiminnasta syntyneet jätteet kerätään välittömästi toiminnan päättyessä ja kuljetetaan 
Tommi Mäkinen Racing Oy:lle Puuppolaan osoitteeseen Tervamaantie 9, jossa 
asianmukaisetjäteastiat eri jätteille ja mistä jätteet kuljetetaan jätemääräysten mukaisesti 
lopulliseen sijoituspaikkaan Mustankorkean jätteenkäsittelylaitokselle Jyväskylään.

Tieosuuksien varrelle on varattuna öljyntorjuntaan tarvittavaa imeytys- ja 
puhdistusvälineistöä. Ensiapua varten paikalla päivystää ammattitaitoinen 
pelastushenkilöstö ja -kalusto.

ELY-KESKUKSEN RATKAISU

ELY-keskus on tutkinut Tommi Mäkinen Racing Oy:n tilapäistä melua aiheuttavan 
ilmoituksen sekä keskustellut asiasta 1.6.2020 ilmoituksen yhteyshenkilön kanssa.

ELY-keskus katsoo, että ilmoituksessa mainittu ralliauton kehitystyö voidaan järjestää 
ilmoituksen mukaisesti ja seuraavin ehdoin:

1. Toiminnassa kulloinkin käytettävän auton on oltava tieliikenneasetuksen mukainen. Auton 
äänitaso tulee toiminnan yhteydessä arvioida tai mitata. Jos auto osoittautuu näiden 
perusteella tavallista äänekkäämmäksi, tulee sen toiminta keskeyttää. Samoin auton 
käyttö on keskeytettävä, mikäli ympäristön pilaantuminen/likaantuminen, esimerkiksi öljy- 
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tai polttoainevuodon vuoksi, on mahdollista. Toiminnan järjestäjän tulee varautua 
torjumaan ympäristöön moottoririkosta tai muusta syystä joutuvat öljyt yms. haitalliset 
aineet siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista. Toiminnan järjestäjän on 
lisäksi huolehdittava toiminnan vaatimasta jätehuollosta ja siitä, ettei toiminta-alueille jää 
roskia tai muita jätteitä.

2. Toiminnasta, sen ajankohdasta ja ohjelmasta tulee tiedottaa suljettujen tieosuuksien 
varrella asuville hyvissä ajoissa ennen tapahtumaa. Myös ohjelmassa tapahtuvista 
muutoksista on tiedotettava hyvissä ajoin viimeistään toimintaa edeltävänä päivänä. 
Tiedotteessa tulee antaa tietoja toiminnasta, sen aikataulusta ja toimintaohjeista 
toiminnan aikana.

3. Toimintaa koskevan kauden toteutuneista ajoharjoitteluista (ajokerrat ja päivämäärät 
kullakin tieosuudella) on raportoitava ELY-keskukselle kauden päätyttyä. Lisäksi tulee 
raportoida poikkeuksellisista tilanteista kuten mahdollisista onnettomuustilanteista ja 
niistä aiheutuneista toimenpiteistä heti niiden tapahduttua.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

Keski-Suomen ELY-keskus on ympäristönsuojelulain 118 § perusteella toimivaltainen 
viranomainen, kun melutapahtuma ulottuu usean kunnan alueelle ja kun melutapahtumat 
sijaitsevat pääosin Keski-Suomen ELY-keskuksen toimialueella. 

ELY-keskuksen käsityksen mukaan toiminnan järjestäjän esittämiä meluntorjuntatoimia 
voidaan pitää riittävinä meluhaitan torjumiseksi. Melutasot voivat mahdollisesti ylittää 
valtioneuvoston päätöksen mukaisen keskiäänitason ohjearvon 55 dB, mutta toiminta on 
kuitenkin tilapäistä kestäen kullakin tieosuudella enintään muutamia  tunteja kerrallaan. 

Toiminnassa saa käyttää vain sellaista autoa, joka täyttää tieliikenneasetuksen mukaiset 
määräykset. Mikäli auton melutaso arvioinnin tai tehdyn mittauksen perusteella on 
poikkeava, on se korjattava ja tarvittaessa toiminta tulee keskeyttää. Samoin autojen 
kuntoa on arvioitava myös toiminnan kestäessä, mikäli auto vaurioituu, vuotaa esimerkiksi 
öljyä tai polttoainetta. Yleisötilaisuuden järjestäjän on järjestettävä roskaantumisen 
ehkäisemiseksi alueella riittävä jätteen keräys ja muut jätehuollon palvelut. (Määräys 1)

Tiedottaminen ja toimintaohjeiden antaminen on kuitenkin etukäteen välttämätöntä niille 
kiinteistöille, jotka ovat toiminnan aikana suljettujen tieosuuksien varsilla. (Määräys 2)

Raportointi toteutuneesta ajoharjoittelusta on tarpeen valvonnallisista syistä toiminnan 
vaikutusten arvioinnin vuoksi. (Määräys 3)

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 7, 118, 121 ja 122 §:t
Ympäristönsuojeluasetus (713) 24 ja 26 §:t
Jätelaki (646/2011) 73 ja 74 §:t
Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 §
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Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja 
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskusten maksullisista suoritteista 
vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018)

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO

ELY-keskus antaa päätöksen tiedoksi ja tiedottaa siitä ympäristönsuojelulain 85 §:n 
mukaisesti.

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus sekä kuulutettava päätös ovat 
kuulutusaikana 15.6. – 22.7.2020 yleisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa Keski-
Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla (https://www.ely-
keskus.fi / > Keski-Suomi > Ajankohtaista > Kuulutukset). 

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Hankasalmen, Joutsan, Jyväskylän, Jämsän, 
Kangasniemen, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Petäjäveden, Saarijärven, Toivakan 
sekä Uuraisten kuntien/kaupunkien yleisissä tietoverkoissa. Kuulutuksen julkaisemisesta 
ei tiedoteta sanomalehdessä, koska asian merkitys on vähäinen

SUORITEMAKSU       570 euroa (alv 0 %)

Maksun suuruus perustuu maksuperustelakiin (150/1992) ja valtioneuvoston asetukseen 
(1066/2017) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely, 
enintään 10 h valmisteluaikaa vaativat pienehköt ilmoitusasiat, käsittelyn hinta on 570 
euroa.

Maksu laskutetaan myöhemmin erikseen.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaan 
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan 
samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. 

Ympäristönsuojelulain 191 §:n mukaan 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.

Valitusaika päättyy 22.7.2020. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Tämä asiakirja on 
hyväksytty sähköisesti. Merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

https://www.ely-keskus.fi/
https://www.ely-keskus.fi/
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Yksikön päällikön sijaisena
yli-insinööri Ansa Selänne 

 Ylitarkastaja  Petri Poikonen

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Tommi Mäkinen Racing Oy
Tervamaantie 9
41120 PUUPPOLA

Tiedoksi
Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 
Jämsän kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Kangasniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
Konneveden kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
Luhangan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
Petäjäveden kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
Saarijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 
Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
Uuraisten kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
Etelä-Savon ELY-keskus

Liitteet Valitusosoitus
Toiminnan yhteydessä suljettavat tieosuudet
- tieluettelo
- tiekartat
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VALITUSOSOITUS LIITE 1

Valitusviranomainen ja valitusaika

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Kuulutus on julkaistu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen verkkosivuilla_15.6. – 22.7.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 
seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen 
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, valituskirjelmän saa 
toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valituskirjelmän sisältö

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 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, sekä
- perusteet, joilla 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. 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköisesti 
toimitettua valituskirjelmää ei tarvitse allekirjoittaa.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä, sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
  aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Asianajajan ja julkisen oikeusavustajan tulee 
kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos valitusviranomainen niin määrää. Jos sähköisessä 
valituskirjelmässä on selvitys asiamiehen toimivallasta, asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa. 

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä 
klo 16.15 mennessä. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse maksettuna 
postilähetyksenä, sähköisesti (faksina tai sähköpostina) taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen.

Käyntiosoite Korsholmanpuistikko 43
Postiosoite PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin vaihde 029 56 42611
Puhelin kirjaamo 029 56 42780
Faksi 029 56 42760
Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen 
tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta 
peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa 260 euron oikeudenkäyntimaksu. 
Oikeudenkäyntimaksua ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä 
muutoksenhakijan eduksi.

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Tämä asiakirja KESELY/1054/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KESELY/1054/2019  har 
godkänts elektroniskt

 Poikonen Petri 15.06.2020 13:51

 Selänne Ansa 15.06.2020 13:53










