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Vireillepanija

European Speed & Rally Club ry

Selostus asiasta

European Speed & Rally Club ry on toimittanut Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojelusihteerille 30.6.2020 ympäristönsuojelulain 118 §:n
mukaisen ilmoituksen koskien lauantaina 1.8.2020 Koivion alueella
järjestettävää harjoituskilpailua. Harjoituskilpailussa ajetaan tieliikenneasetuksen mukaisilla kilpa-autoilla (max 60 kpl). Päivä toteutetaan
kahdessa osassa niin, että aamupäivällä ajaa 30 autoa enintään kolme
kierrosta per auto ja iltapäivälle varataan mahdollisuus toiselle erälle.
Ilmoituksessa varattu tapahtuma-aika on 7 - 20, mutta varsinaiset melutapahtumat ajoittuvat todennäköisesti välille 9 - 17.

Päätös

Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojelusihteeri on
tarkastanut European Speed & Rally Club ry:n tilapäistä melua
aiheuttavaa toimintaa koskevan harjoituskilpailuilmoituksen ja
katsoo, että tapahtuma voidaan toteuttaa ilmoituksen mukaisesti ja
seuraavin edellytyksin:
1) Tiedottaminen lähialueen kiinteistöille tulee toteuttaa hyvissä
ajoin ennen tapahtumaa.
2) Alueelle on tapahtuman ajaksi varattava riittävä
öljyntorjuntavarustus.
3) Tapahtuman yhteydessä tehtävät autojen tankkaukset ja huoltotoimet tulee suorittaa maaperän sekä pinta- ja pohjavedensuojelu
huomioiden.
4) Tapahtuman järjestäjän on järjestettävä alueelle tarvittava jätehuolto ja varmistettava myös maaston siisteys tapahtuman jälkeen.
5) Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta.

Perustelut

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesti ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen suunniteltua toimintaa. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen voi kuitenkin päätöksessään sallia toiminnan aloittamisen ennen 30 vuorokauden määräajan umpeutumista.
Tiedottamalla lähialueen asukkaita ilmoituksen mukaisesti voidaan lieventää tapahtumasta aiheutuvia haittoja.
Ympäristönsuojelulain 121 §:n mukainen Ilmoituksen vireilläolosta ilmoittaminen ja asianosaisten kuuleminen on katsottu tarpeettomaksi, tapahtuman luonteen vuoksi sekä, koska häiriintyville lähialueen asukkaille
jaetaan ennakkotiedote asiasta.
Toiminnanharjoittajan tulee olla tietoinen auiheuttamansa melun tasosta,
leviämisestä ja vaikutuksista ja pyrittävä kaikin tavoin torjumaan aiheutuvaa melua. Melun raja-arvot vastaavat valtioneuvoston päätöksessä
asetettuja melutason ohjearvoja (vnp 993/1992).
Jätelain 74 §:n 1 momentin 3 -kohdan mukaisesti roskaantuneen alueen
siivoamisvelvollinen on yleisötilaisuuden järjestäjä alueella, joka on roskaantunut tilaisuuden johdosta.
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Maksu ja sen määräytyminen
Päätöksestä peritään Keurusselän ympäristönsuojelujaoston 29.1.2020
(4§) hyväksymän Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti 100 euroa (alv 0%).
Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)
Jätelaki (646/2011)
Hallintolaki (434/2011)
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristönsuojelujaosto 29.10.2014, 84§

Päätöksestä tiedottaminen
Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla 9.7. - 17.8.2020 Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien verkkosivuilla.
Keuruun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa:
www.keuruu.fi>Päätöksenteko>Päätöksenteko> Viranhaltijapäätökset
Mänttä-Vilppulan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa:
www.manttavilppula.fi>Kaupunkipalvelut>kuulutukset
Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 §:n
mukaisesti valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy
17.8.2020. Valitusosoitus liitteenä.
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