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ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta 

ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Laukaan Moottorimiehet Ry

Kankaanpääntie 1A

41350 LAUKAA

MELUA AIHEUTTAVA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Laukaan ja Toivakan kuntien alueilla sunnuntaina 28.2.2020 ajettava Laukaa SM-sprint-rallikilpailu.

VIREILLETULO JA PERUSTE

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus on toimitettu Keski-Suomen elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskukselle) 10.1.2021.

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 lyhyemmästä 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 lyhyempi aika. Ilmoituksen 

käsittelevä viranomainen voi kuitenkin ilmoituksen takia tehtävässä päätöksessä sallia toimenpiteeseen 

ryhtymisen tai toiminnan aloittamisen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin.
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Keski-Suomen ELY-keskus on asiassa toimivaltainen viranomainen, koska toiminta tapahtuu kahden 

kunnan alueilla Keski-Suomen ELY-keskuksen toimialueella. 

Keski-Suomen ELY-keskus on katsonut, että toiminnalla ei ole sellaista ympäristönsuojelulain 

tarkoittamaa olennaista vaikutusta yleisiin tai yksityisiin etuihin, jotta ilmoituksen vireilläolosta olisi 

tarpeen tiedottaa julkisesti.   

TOIMINNAN KUVAUS

Laukaan Moottorimiehet Ry:n järjestämä Laukaa SM-sprint rallikilpailu ajetaan sunnuntaina 28.2.2021 

yhdellä erikoiskokeella, jonka sijainti ilmenee alla olevasta kartasta. Tapahtuma-aika on klo 7.00–20.00. 

Ensimmäinen auto lähtee erikoiskokeelle klo 11:00. Autot ajavat erikoiskokeella (pituus n. 4,2 km)  oin 

0,5 minuutin välein.

Kilpailukeskus sijaitsee kilpailutoimiston läheisyydessä osoitteessa Ajoneuvontie 39, 41400 

Lievestuore. Polttoaineen tankkaus on sallittu ainoastaan järjestäjän osoittamalla tankkausalueella.
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Ralliautojen ajo suljetulla erikoiskokeella aiheuttaa ilmoituksen mukaan vähäisessä määrin 

ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista tilapäistä melua.  Toiminnanharjoittajan mukaan Ohiajavat 

ralliautot aiheuttavat 10 m:n etäisyydellä tiestä keskimäärin 73 dB (A) melutason ja 50 m:n etäisyydellä 

56 dB (A) melutason. (Lähde: Ins.tsto Paavo Ristola Oy:n raportti 14424, Kesä- ja talvirallin melumittaus 

Heinolassa ja Tampereella. Raportti on toimitettu kaikille alueellisille ympäristökeskuksille) Rallin melun 

aiheuttama haitta-alue on verrattavissa keskitason (noin 10 000 ajoneuvoa/vrk) liikennemäärien 

valtatiehen. Yksittäinen meluhuippu, jonka ralliauto aiheuttaa, on samansuuruinen kuin yksittäisen 

raskaan ajoneuvon aiheuttama meluhuippu.

Ralliin osallistuu arviolta enintään noin 170 autoa. Autot ovat tieliikennelainsäädännön mukaisia. Autot 

esikatsastetaan ennen kilpailua ja niiden melutaso mitataan tarvittaessa. Kilpailun aikana voidaan 

suorittaa välikatsastuksia, joissa liian äänekkäille autoille voidaan antaa korjauskehotus tai poistaa 

kilpailusta.

Kilpailulla tulee olemaan Autourheilun Kansallisen Keskusliiton (AKK-Motorsport ry) kilpailulupa, johon 

sisältyy vastuuvakuutus. Erikoiskokeina käytettävien teiden omistajien kanssa tehdään 

tienkäyttösopimukset. Teiden sulkemisesta yleiseltä liikenteeltä anotaan sulkulupa. Tilaisuudesta 

tehdään Jyväskylän poliisilaitokselle kokoontumislakiin perustuva ilmoitus yleisötilaisuuden 

järjestämisestä.

Kilpailun järjestäjän käsityksen mukaan ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista vireillä olosta 

ilmoittamista ei ole aiheellista tehdä, koska toiminnalla ei ole ympäristönsuojelulain 118§:n mukaista 

olennaista vaikutusta yleisiin ja yksityisiin etuihin. Kaikkiin erikoiskokeen varrella oleviin kiinteistöihin 

jaetaan n. kolme viikkoa ennen kilpailua tiedote, jossa kerrotaan kilpailusta, sen aikataulusta ja 

toimintaohjeista kilpailun aikana.

ELY-KESKUKSEN RATKAISU

Keski-Suomen ELY-keskus on tutkinut Laukaan Moottorimiehet Ry:n tekemän ympäristönsuojelulain 

118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäistä melua aiheuttavasta rallista sekä käynyt puhelinkeskustelun 

(Petri Poikonen, Keski-Suomen ELY –keskus/ilmoituksen yhdyshenkilö, Laukaan Moottorimiehet Ry). 

ELY-keskus katsoo, Laukaa SM-sprint -rallikilpailu voidaan järjestää hakemuksen mukaisesti ja 

seuraavin ehdoin:
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1. Kilpailussa voidaan käyttää vain tieliikenneasetuksen mukaisia ajoneuvoja

2. Autojen äänitasot tulee katsastuksen yhteydessä tarkastaa ja tarvittaessa äänitasot tulee mitata. 

Mittaukset tulee suorittaa myös kilpailujen aikana, jos auto osoittautuu tavallista äänekkäämmäksi. Liian 

äänekkäiden autojen kilpailu tulee keskeyttää. Samoin auton kilpailu on keskeytettävä, jos sen 

vaurioitumisen, esimerkiksi öljy- tai polttoainevuodon vuoksi, ympäristön pilaantuminen/likaantuminen 

on mahdollista.  Kilpailun järjestäjän tulee varautua torjumaan ympäristöön moottoririkosta tai muusta 

syystä joutuvat öljyt yms. haitalliset aineet, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista.

3.  Rallikilpailun reitti ja siinä käytettävät alueet on siistittävä mahdollisesta kilpailun aikana 

tapahtuneesta roskaamisesta. 

 4. Kilpailusta ja kilpailuajankohdasta on tiedotettava ilmoituksen mukaisesti kilpailureitin varrella ja 

läheisyydessä asuville vähintään kolme viikkoa ennen kilpailuajankohtaa. Tiedotteessa tulee kertoa 

kilpailusta, sen aikataulusta sekä toimintaohjeista kilpailun aikana. Tiedotteesta on käytävä ilmi myös 

kilpailun järjestäjä yhteystietoineen. Kilpailusta vastuussa olevan henkilön/henkilöiden on oltava 

tavoitettavissa yhteystietojen avulla koko kilpailun ajan.

5. Mahdollisissa kuulutuksissa käytettävien äänentoistolaitteiden suuntaus ja äänenvahvistinlaitteiden 

säädöt on toteutettava siten, että niiden asuntoalueita häiritsevä vaikutus on mahdollisimman vähän. 

Laitteiden äänitehoja tulee pienentää laitteiden riittävällä lukumäärällä ja sijoituksella kilpailualueella tai 

kilpailukeskuksen alueella.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Keski-Suomen ELY-keskus on ympäristönsuojelulain 118 § perusteella toimivaltainen viranomainen, 

kun melutapahtuma ulottuu usean kunnan alueelle ja kun melutapahtumat sijaitsevat kolmen kunnan 

alueella Keski-Suomen ELY-keskuksen toimialueella. 

Keski-Suomen ELY-keskuksen käsityksen mukaan rallitapahtuman järjestäjän esittämiä 

meluntorjuntatoimia voidaan pitää riittävinä meluhaitan torjumiseksi. Melutasot ylittävät tosin 

valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisen keskiäänitason ohjearvon 55 dB(A), mutta toiminta on 

kuitenkin tilapäistä ja sen kesto enintään muutamia  tunteja. 
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Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan ilmoituksen takia tehtävässä päätöksessä voidaan antaa 

tarpeellisia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja 

tiedottamisesta asukkaille. (Määräykset 1–4)

Kilpailussa saa käyttää vain sellaisia autoja, jotka täyttävät tieliikenneasetuksen mukaiset määräykset. 

Melutasot on katsastuksen yhteydessä tarkistettava ja tarvittaessa ne on mitattava. Myös on tärkeää, 

että melumittaus tehdään, jos jokin auto esimerkiksi vaurioituu niin, että sen melutasot nousevat yli 

säädetyn rajan. Tällöin melutason ylittävän auton osallistuminen kilpailuun tulee keskeyttää. Samoin 

autojen kuntoa on arvioitava myös kilpailun kestäessä, mikäli auto esimerkiksi vaurioituu. Tällöin 

mahdollisesti öljyä tai polttoainetta vuotavan auton osallistuminen kilpailuun tulee keskeyttää. Kilpailun 

järjestäjän on varauduttava tarpeellisin varotoimin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Jätelain 

73 §:n mukaan roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava 

roskaantunut alue. Jätelain 74 §:n 1. momentin kohdan 3 mukaan jos roskaajaa ei saada selville tai 

tavoiteta taikka jos roskaaja ei huolehdi siivoamisvelvollisuudestaan, siivoamisvelvollinen on 

yleisötilaisuuden järjestäjä tilaisuuteen varatulla ja sen välittömässä läheisyydessä olevalla alueella, 

joka on roskaantunut tilaisuuden takia, tai alueen haltija, jos tilaisuus järjestetään hänen 

suostumuksellaan eikä tilaisuuden järjestäjä huolehdi siivoamisvelvollisuudestaan.   (Määräykset 1–3)

Keski-Suomen ELY-keskus on katsonut annetun selvityksen perusteella, että toiminta ei vaikuta mer-

kittävästi yleisiin ja yksityisiin etuihin, jonka vuoksi ympäristönsuojelulain 121 §:n mukainen ilmoituksen 

vireilläolosta ilmoittaminen ja asianosaisten kuuleminen ei ole tarpeen. Tiedottaminen ja 

toimintaohjeiden antaminen on kuitenkin etukäteen välttämätöntä niille kiinteistöille, jotka ovat 

erikoiskokeiden varsilla. (Määräys 4)

Mahdollisen kuulutusmelun vähentäminen perustuu ympäristönsuojelulakiin, jonka mukaan melua 

tulee torjua viihtyvyyden parantamiseksi parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisesti, jos se ei ole 

taloudellisesti kohtuutonta. Äänentoistolaitteet ja kuulutukset on suunnattava kilpailua seuraavalle 

yleisölle ja asuntoalueille ulottuvaa kuulutusmelua on pyrittävä pienentämään lisäämällä 

äänentoistolaitteiden lukumäärää ja laskemalla yksittäisten äänentoistolaitteiden äänenvoimakkuuksia. 

(Määräys 5)

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 7, 118, 121 ja 122 §:t

Ympäristönsuojeluasetus (713) 24 ja 26 §:t
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Jätelaki (646/2011) 73 ja 74 §:t

Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 §

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä 

kehittämis- ja hallintokeskusten maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020)

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 11.2. – 22.3.2021 yleisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa Keski-Suomen elinkeino-

, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla (https://www.ely-keskus.fi / > Keski-Suomi > 

Ajankohtaista > Kuulutukset).    

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Laukaan ja Toivakan kuntien yleisissä tietoverkoissa. Kuulutuksen 

julkaisemisesta ei tiedoteta sanomalehdessä, koska asian merkitys on vähäinen

SUORITEMAKSU

Maksun suuruus perustuu maksuperustelakiin (150/1992) ja valtioneuvoston asetukseen (1272/2020) 

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 

https://www.ely-keskus.fi/
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sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 5) asiassa yleistä etua 

valvovalla viranomaisella.

Valitusaika päättyy 22.3.2021 Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 

Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

Yksikön päällikkö Sohvi Hälikkä

Ylitarkastaja Petri Poikonen

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös 

Laukaan Moottorimiehet Ry

Kankaanpääntie 1 A

41350 Laukaa

(sähköpostitse ilmoituksen yhteyshenkilölle)

Tiedoksi

Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

LIITTEET

Valitusosoitus
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Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

Kirjaamo, PL 250, 40101 Jyväskylä

0295 024 500

www.ely-keskus.fi/keski-Suomi
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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 11.2. – 22.3.2021. 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
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- 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
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