
 



Meluilmoitus Pohjois-Hämeralli 3.9.2022 
 
Kommentit luontoarvoista/Elisa Nygård/Luontoyksikkö/26.7.2022 
 
Pirkanmaan ELY-keskuksen luontotietoa sisältävän paikkatietojärjestelmän mukaan rallireittien 
välittömässä läheisyydessä on suojelualueita ja muita tiedossa olevia erityisiä luontoarvoja, joihin 
tapahtumalla voi olla vaikutusta. Alueet on käsitelty erikoiskokeiden mukaisesti kappaleittain jäljempänä. 
ELY-keskuksen tietojärjestelmät eivät ole kattavia ja vastuu paikallisten luontoarvojen huomioimisesta jää 
kilpailua järjestävälle taholle. 
 
Rallitoimintojen sijoittuessa luonnonsuojelualueiden läheisyyteen on tarpeen ottaa huomioon 
suojelualueita koskevat melun ohjearvot. Ympäristömelulle annettujen yleisten ohjearvojen mukaan 
(Valtioneuvoston periaatepäätös 993/92) luonnonsuojelualueiden keskiäänitason yläraja on 45 dB. Tämä 
ohjearvo ei suoraan koske moottoriurheilutoimintaa, mutta sitä voidaan soveltaa rallikilpailujen 
meluhaittoja arvioitaessa. Kertaluonteisesta, lintujen pesimäajan ulkopuolelle sijoittuvasta rallitoiminnasta 
ei todennäköisesti aiheudu lajeille tai alueille pysyvämpää häiriötä, mikäli rallissa noudatetaan mainittuja 
arvokkaita luontokohteita ja luonnonsuojelualueita koskevia ohjeita. 
 
Alla esitetyt luontoarvot tulee huomioida rallijärjestelyissä, mm. katsomo- ja paikoitusalueita 
suunniteltaessa. Lisäksi siirtymätaipaleet erikoiskoeosuudelta toiselle tulee suunnitella siten, että ne eivät 
aiheuta tarpeetonta haittaa alueen luontoarvoille. Mahdollisissa kulttuurihistoriallisia arvoja koskevissa 
asioissa tulee tarvittaessa ottaa yhteyttä maakuntamuseoon.  
 
Erikoiskoe 1 
 
Erikoiskoereitin 1 itäpuolelle noin 400 m etäisyydelle rallireitistä sijoittuu Suluslahdessa Ala-Sarkilan metsän 
yksityinen luonnonsuojelualue. Lintujen pesimäajan ulkopuolella ajettavan lyhytkestoisen rallin vaikutukset 
alueeseen ovat todennäköisesti vähäiset. Suojärven ympäristössä reitti kulkee kahden 
perinnebiotooppialueen sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeän alueen välittömässä 
läheisyydessä (kartta 1). Alueille ei tule osoittaa paikoitusta tai muuta ralliin liittyvää toimintaa, jonka 
vuoksi alueen puita tai pensaita jouduttaisiin kaatamaan, maanpinta rikkoutuisi tai alue roskaantuisi.  
 
Erikoiskoe 2 
 
Erikoiskoe 2 reitti kulkee noin 600 metrin matkalta Valkeajärven länsipuolelta. Valkeajärvi on 
rantojensuojeluohjelman kohde (RSO040029). Alueella tulisi välttää kohteen roskaantumista tai 
ylimääräistä kulumista.  
 
Hammonperän alueelta erikoiskoereitin varrelta on havainto vaarantuneesta hirvenkellosta (kartta 2). 
Esiintymän alueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei tule osoittaa katselupaikkoja tai muuta ralliin 
liittyvää toimintaa, jonka vuoksi alue tallaantuisi tai maanpinta rikkoutuisi.  
 
Sarvananjärven ympäristössä reitti kulkee perinnebiotooppialueen sekä luonnon monimuotoisuuden 
kannalta tärkeän alueen välittömässä läheisyydessä (kartta 3). Alueille ei tule osoittaa paikoitusta tai muuta 
ralliin liittyvää toimintaa, jonka vuoksi alueen puita tai pensaita jouduttaisiin kaatamaan, maanpinta 
rikkoutuisi tai alue roskaantuisi.  
 
Erikoiskoe 3 
 
Reitin alkupisteen varrelta on useita havaintoja liito-oravasta (kartta 4). Liito-orava on tiukasti suojeltava 
laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulain 



49 §:n mukaisesti. Liito-oravan havaintopaikoilta ja niiden lähiympäristöstä ei saa kaataa puita 
rallijärjestelyihin liittyen. 
 
Reitin varrella on erittäin uhanalaisen ja erityisesti suojeltavan hyönteislajin elinympäristö (kartta 5). Lajin 
elinympäristönä toimivalle niitylle ei tule sijoittaa mitään ralliin liittyviä toimintoja, myöskään niityn 
vesitalouteen ei saa vaikuttaa. 
 
Frantsissa ja Savonkylässä reitti kulkee perinnebiotooppialueiden läpi (kartta 6 ja 7). 
Perinnebiotooppialueille ei tule osoittaa paikoitusta tai muuta ralliin liittyvää toimintaa, jonka vuoksi alueen 
puita tai pensaita jouduttaisiin kaatamaan, maanpinta rikkoutuisi tai alue roskaantuisi.  
 
 
Erikoiskoe 4 
 
Myllymäessä reitti kulkee perinnebiotooppialueen läpi (kartta 8). Perinnebiotooppialueelle ei tule osoittaa 
paikoitusta tai muuta ralliin liittyvää toimintaa, jonka vuoksi alueen puita tai pensaita jouduttaisiin 
kaatamaan, maanpinta rikkoutuisi tai alue roskaantuisi.  
 
Lepistössä reitin välittömässä läheisyydessä sijaitsee Korven metsän yksityinen luonnonsuojelualue. Reitti 
kulkee luonnonsuojelualueen pohjoispuolta noin 200 metrin matkalta. Lintujen pesimäajan ulkopuolella 
ajettavan lyhytkestoisen rallin vaikutukset alueeseen ovat todennäköisesti vähäiset. Luonnonsuojelualueen 
välittömään läheisyyteen ei tule osoittaa paikoitusta tai muuta toimintaa, jonka vuoksi alueen puustoa tai 
muuta kasvillisuutta joudutaan raivaamaan, kohteelle kohdistuu tallausta, kohteen maanpinta joudutaan 
rikkomaan tai se on vaarassa roskaantua.  
 
Erikoiskoe 5 
 
Mäkelänjärven pohjoispuolella reitti kulkee luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeän alueen 
välittömässä läheisyydessä (kartta 9). Alueelle ei tule osoittaa paikoitusta tai muuta ralliin liittyvää 
toimintaa, jonka vuoksi alueen puita tai pensaita jouduttaisiin kaatamaan, maanpinta rikkoutuisi tai alue 
roskaantuisi. 



Kartta 1 (Rajaukset vihreällä ja punaisella) 

 



Kartta 2 (hirvenkelloesiintymä, vihreä tähti)  
 
Uhanalaisten lajien sijaintitiedot eivät ole julkisia, kartta toimitettu toiminnanharjoittajalle 
 
Kartta 3 (rajaukset vihreällä ja violetilla) 
 

 
 
Kartta 4 (liito-oravahavainnot, sininen merkintä) 
 
Uhanalaisten lajien sijaintitiedot eivät ole julkisia, kartta toimitettu toiminnanharjoittajalle 
 
 
Kartta 5 (uhanalaisen hyönteislajin elinympäristö, sininen rajaus) 



 
Uhanalaisten lajien sijaintitiedot eivät ole julkisia, kartta toimitettu toiminnanharjoittajalle 
 
 
Kartta 6 (perinnebiotooppirajaus vaaleanpunaisella) 

 
 
Kartta 7 (perinnebiotooppirajaus vaaleanpunaisella) 
 



 
Kartta 8 (perinnebiotooppirajaus vaaleanpunaisella) 
 



 
Kartta 9 (Rajaus vihreällä) 



 
 
 
 


