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Tampereen kaupunki

Ympäristönsuojelupäällikön päätös

Kaupunkiympäristö palvelualue

15.7.2021

ympäristönsuojelu

2021-282-IPM

Päätös Lempäälän Urheiluautoilijat ry:n meluilmoituksesta, äänentoiston käyttö
Kardaanikunkku-yleisötapahtumassa

Ilmoituksen tekijä
Lempäälän Urheiluautoilijat ry
Lemponkatu 3, 37500 Lempäälä
Yhteyshenkilö: Elina Hietala, elina.hietala@live.com, puh. 0408356620
Y-tunnus: 0899994-7

Ilmoituksen vireilletulo ja täydentäminen
Meluilmoitus on kirjattu saapuneeksi 5.7.2021. Ilmoitusta on täydennetty
13.7.2021 (tarkennettu toiminta-aikoja ja tiedottamista sekä aluekartta).

Ilmoitettu toiminta ja meluntorjunta
Lempäälän Urheiluautoilijat ry järjestää Kardaanikunkku-nimisen autourheilukilpailun 23.–25.7.2021 Kaanaan moottoriurheilukeskuksessa osoitteessa Moottorikeskuksenhaara 105, 34270 Tampere. Tapahtuma-aika on perjantaina 23.7. klo
14–01, lauantaina 24.7. klo 10–01 ja sunnuntaina 25.7. klo 10–20.

Kilpailuun osallistuu noin 300 JM-luokan kilpa-autoa. Kilpailut järjestetään lauantaina 24.7 klo 10.00–18.00 ja sunnuntaina 25.7 klo 10.00–18.00. Kaikki
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kilpailuun osallistuvat autot katsastetaan ja samalla kaikista mitataan melutaso,
joka kirjataan pöytäkirjaan. AKK autourheilun viralliset säännöt eivät salli yksittäisen auton ylittää 110 dB:n tasoa.

Kilpailun yhteydessä esiintyy bändi ulkoalueella olevalla lavalla perjantaina 23.7.
noin klo 21.00–24.00 ja lauantaina 24.7. noin klo 21.00–24.00. Kilpailun ja bändin
esiintymisajan väliaikana lavalla soitetaan taustamusiikkia. Soittolava suunnataan
kohti lentokonehallia, jolla ehkäistään äänen leviämistä kauemmaksi. Myös taustamusiikki soitetaan samalta lavalta. Melutasoa seurataan melumittarilla lähialueilta tarpeen mukaan.

Etäisyydeksi lähimpään vakituiseen asumiseen käytettävään taloon on ilmoitettu
noin kolme kilometriä. Tapahtumasta tiedotetaan tapahtuman nettisivuilla sekä
sosiaalisessa mediassa. Tieto tapahtumasta nähtävillä myös Medialiigan mediataululla (Hervannan valtaväylä, Tampere, Kolmostie, Pirkkala) 18.7.-24.7. välisenä aikana. Lisäksi lähialueelle viedään tienvarsimainoksia.
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Lavan sijainti merkitty keltaisella.

Asian käsittely
Moottoriurheilukeskuksella on voimassa ympäristöluvat kartingradan toiminnalle
(YPA:1093/643/2003) ja speedway-, rallicross- ja motocrossratojen ym. toiminnalle
(YVI:7237/643/2001). Meluilmoituksessa esitetyn moottoriurheilutoiminnan osalta
on määräykset annettu speedway-, rallicross- ja motocrossradan ym. ympäristöluvassa, jota tulee noudattaa tapahtuman aikana. Moottoriurheilutoiminnan osalta
meluilmoitus on aiheeton.
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Em. ympäristöluvissa ei ole käsitelty äänentoiston käyttöä alueella järjestettävissä
konserteissa tai vastaavissa. Meluilmoituksen mukaan musiikin soittaminen äänentoiston kautta tapahtuu moottoriurheiluun käytettävän alueen ja lentokentän välissä. Vuodesta 2017 lähtien voimassa olleessa Teiskon lentokentän ympäristöluvassa oli määrätty äänentoistolaitteiden käytöstä ja myös Kardaanikunkku-tapahtumassa esitetyn musiikin osalta toimittiin ko. luvan mukaisesti vuosina 2017–2018.
Kyseinen ympäristölupa ei kuitenkaan ole enää voimassa (Vaasan hallinto-oikeuden
päätös 18.12.2018, Dnro 13/0319/2), joten musiikin soittaminen ja äänentoisto käsitellään meluilmoitusasiana.

Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja, ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu
eikä asianosaisia kuultu, koska ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa olennaisesti
vaikuttavan yleisiin ja yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan ajankohta ja kesto sekä asianosaisten etua suojaavat ympäristönsuojelupäällikön ratkaisuun sisältyvät määräykset.

Lähimmät asuinrakennukset ovat noin 800 metrin päässä.

Ympäristönsuojelupäällikön päätös
Ympäristönsuojelupäällikkö päätti, että toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa
esitetyn mukaisesti, ellei seuraavista lupamääräyksistä muuta johdu:

1. Melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille ja muille kohteille, joille saattaa aiheutua tapahtumasta häiriötä on etukäteen toimitettava tiedote tapahtuman kestosta, aikatauluista sekä vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot tapahtuman aikana. (YSL 122 §)
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2. Äänentoiston käyttäminen on lopetettava tapahtumapäivinä 23.-25.7.2021
viimeistään klo 24.00, eikä tapahtumaan liittyvästä kilpa-ajoneuvojen käytöstä
saa aiheutua klo 22.00 jälkeen merkittävää häiriötä ympäristöön. Myös äänentoiston kautta soitettavan taustamusiikin esittäminen on lopetettava kaikkina
iltoina viimeistään klo 24.00. (YSL 122 §).

3. Äänentoistolaitteet on sijoitettava ja suunnattava sekä kilpailu muuten järjestettävä niin, että meluhaitta asutuksen suuntaan on mahdollisimman vähäinen.
Äänentoisto on pidettävä tasolla, jolla se ei aiheuta kohtuuttomia häiriöitä ympäristöön. Kaiutinlaitteiston ja lavajärjestelmien on oltava parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisia. Meluhaitat on estettävä myös äänentoiston testauksen aikana. (YSL 122 §)

4. Tapahtuman järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta sekä tilaisuuteen varatun alueen sekä sen välittömässä läheisyydessä olevan alueen
siivoamisesta. Järjestäjä vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana. Tapahtuman aikana syntyvät vaaralliset jätteet (sekä nestemäiset että kiinteät) on kerättävä omiin katettuihin ja tiiviisiin astioihinsa ja
toimitettava tapahtumajärjestäjän toimesta asianmukaiseen vaarallisen jätteen vastaanottopaikkaan. Tapahtuma-alue sekä sen välittömässä läheisyydessä oleva roskaantunut alue on siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä.
(YSL 122 §, JäteL 73, 74 ja 76 §:t)
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Päätöksen perustelut
Päätöksessä mainitut määräykset ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Toimittaessa ilmoituksen sekä päätöksen määräysten mukaisesti toiminta ei aiheuta terveyshaittaa eikä merkittävää muuta ympäristön pilaantumista
tai sen vaaraa. Toiminta on tilapäistä. Toiminta ei vaikuta merkittävästi yleisiin ja
yksityisiin etuihin, eikä ympäristönsuojelulain 121 §:n mukainen kuuleminen ole
tarpeen.

Määräys 1. Riittävällä etukäteistiedotuksella annetaan asukkaille ja muille toimijoille mahdollisuus varautua häiriöihin, ja siten vähennetään koettuja haittoja. Tiedote tulee viedä riittävän laajalle alueelle ja myös muihin kuin asuinrakennuksiin,
mikäli haitta voi olla merkittävä.

Määräys 2. Äänentoiston käyttöaikaa ja kilpa-ajoneuvojen käyttöä tapahtumassa
on rajoitettu asukkaiden levon turvaamiseksi ja ympäristölle aiheutuvan haitan
vähentämiseksi.

Määräys 3. Toimintojen sijoituksesta ja toteutuksesta on määrätty meluhaittojen
ehkäisemiseksi.

Määräys 4. Määräyksellä varmistetaan, että tapahtumajärjestäjä hoitaa jätelain
mukaiset velvollisuutensa koskien tapahtuma-aikaista jätteiden keräystä, jätteiden
asianmukaiseen käsittelyyn toimittamista ja tapahtuvasta aiheutuvaa roskaantumisen ehkäisyä.

Ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu
Ilmoituksen käsittelystä peritään voimassa olevan maksutaksan mukainen maksu
550 €.
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Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 118, 121, 122, 190, 200, 202 ja 205 §:t
Jätelaki 646/2011: 73, 74 ja 76 §:t
Kunnalliset jätehuoltomääräykset: 31 §
Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 18.2.2019, 19, 20 ja 22 §:t
Ympäristö- ja rakennusjaoston päätös 7.5.2019, 74 §
Ympäristö- ja rakennusjaoston päätös 19.2.2019, 27 §
Ympäristö- ja rakennusjaoston päätös 26.3.2019, 49 §

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan
valitusosoituksen mukaisesti.

Päätöksen täytäntöönpano
Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.
Päätös tehdään 15.7.2021.
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla
16.7.2021.

Sanna Markkanen
Vs. ympäristönsuojelupäällikkö

Päätöksestä tiedottaminen
Kopio päätöksestä sähköpostitse: ilmoitusvelvollinen, Sisä-Suomen poliisilaitos,
Pirkanmaan pelastuslaitos, Pirkanmaan ELY-keskus, terveydensuojeluviranomainen
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Lisätietoja
Ympäristötarkastaja Tiina Nieminen,
Sähköposti: etunimi.LH.sukunimi@tampere.fi, puh. 0408007352

Tampereen kaupunki, ympäristönsuojeluyksikkö
Osoite: Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere
Sähköposti: ymparistonsuojelu@tampere.fi
Puhelin: 041 730 8168 (Tampereen palvelupiste)
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin
pääasiasta.

Valitusaika
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua päätöksen julkaisemisesta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Päätöksen tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusaika päättyy 23.8.2021.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa, käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Vaihde: 029 56 42611, telekopio: 029 56 42760
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituskirjelmän liitteineen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää
myös postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti toimitetun valituskirjel-
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män on oltava toimitettu niin, että se käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, on
ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan
muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla
muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. 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. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- selvitys valitusajan alkamisesta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
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- mahdollisen asiamiehen valtakirja, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.

Oikeudenkäyntimaksu
Vaasan hallinto-oikeus voi periä valittajalta muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa
11.12.2015/1455. Laissa (1455/2015) on erikseen säädetty tapauksista, joissa
maksua ei peritä.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tampereen kaupungin
ympäristönsuojeluyksiköstä, os. Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere, sähköpostilla: ymparistonsuojelu@tampere.fi tai puh. 03 5656 4400.

