KAUHAVAN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖTOIMI

Diaarinumero

382/11.01.00.00/2021

Päätöspäivä

18.8.2021

Asia

Viranhaltijapäätös § 14

Luvanvaraisen toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta:
LSK Business Park Oy hakee oikeutta toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta
huolimatta, noudattaen 26.5.2021 annettua ulkona sijaitsevan moottoriurheiluradan
ympäristölupapäätöstä (Kauhavan kaupunki, ympäristöasiantuntija,
päätöspäivämäärä 26.5.2021 § 3, diaarinumero 382/11.01.00.00/2021)

Hakija

LSK Business Park Oy
Loppusuora 22
62200 Kauhava

Asian vireille tulo
Asia on tullut vireille hakemuksella 8.7.2021
Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta
Lupaviranomainen voi ympäristönsuojelulain 199 §:n 2 momentin nojalla myöntää
oikeuden aloittaa toiminta enintään 14 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä
erikseen tehdystä hakemuksesta.
Toimintaa koskeva lupa
Kauhavan kaupungin ympäristöasiantuntijan myöntämä ympäristölupa ulkona
sijaitsevan moottoriurheiluradan toiminnalle (26.5.2021, § 3)
Hakemus ja perustelut
Hakija on pyytänyt lupaviranomaiselta ympäristönsuojelulain 199 § mukaista lupaa
aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Vakuudeksi esitetään voimassa olevaa
5 000 euron vakuutta. Vakuuden määrässä on huomioitu se, että kiihdytysradan
toiminnan kannalta oleellisin konkreettinen toimenpide on erilaisten kitkamateriaalien
lisääminen asfaltin pintaan. Aineet ovat ympäristölle haitattomia ja ne voidaan
tarvittaessa poistaa radan pinnasta esimerkiksi mekaanisesti. Toimintaan ei liity muita
sellaisia seikkoja, joiden ennallistaminen edellyttäisi toimenpiteitä lupapäätöksen
mahdollisesti kumoutuessa.
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hakemustaan

sillä,

että

ympäristölupahakemus

koskee

moottoriradan toimintaa yhteensä enintään 20 päivänä vuodessa. Moottoriradan
toiminnasta aiheutuu kiistatta melua, joka on toiminnalle tyypillistä ja tunnistettavaa.
Yhtiö on kuitenkin rajoittanut toimintaa siten, että toimintapäivien lukumäärän,
vuorokautisten

toiminta-aikojen,

hiljaisten

viikonloppujen

sekä

toiminnalta

rauhoitettujen juhlapyhien johdosta toiminta on pyritty sijoittamaan vuotuiselle
toimintakaudelle siten, ettei toiminnasta aiheudu lähialueen asukkaille kohtuutonta tai
pysyvää haittaa.
Koska toiminnan keskeisin ympäristövaikutus on melu, ei toiminnan harjoittaminen
ympäristölupapäätöksen mukaisesti tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, sillä
toiminnasta ei jää ympäristöön konkreettisia merkkejä tai aiheudu muita sellaisia
seikkoja,

jotka

edellyttäisivät

ennallistamista

tai

muita

jälkihoitotoimenpiteitä

toiminnan päätyttyä. Radan toimintaan ei myöskään liity sellaisia riskejä, joista voisi
aiheutua jälkikäteen saneerausta edellyttävää ympäristön pilaantumista tai sen
vaaraa. Molemmissa valituskirjelmissä pidetään ongelmallisena sitä, että toiminta
sijoittuu kesäaikaan, jolloin ihmiset oleskelevat paljon piha-alueella, jolloin myös
meluhaitalle altistuminen olisi mahdollista. Radan tapahtumat jaksottuvat kuitenkin
vuosittain

viidelle

toimintakuukaudelle

toukokuusta

syyskuuhun

ja

enintään

seitsemälle viikonlopulle, jolloin kahdesta kuukausittain toteutuvasta hiljaisesta
viikonlopusta johtuen toiminnasta aiheutuvat melupäivät jaksottuvat väistämättä
verrattain laajalle lähes puolen vuoden mittaiselle jaksolle. Melua ei siten voida, sen
voimakkuudesta huolimatta, pitää kokoaikaisena viihtyvyyshaittana. Lisäksi tulee
huomioida, että voimakkainta melua tuottavien toimintapäivien määrä on rajoitettu
kahdeksaan, joka on noin 5 % vuosittaisten toimintakuukausien päivistä.

Hakemuksen käsittely ja kuuleminen
Hakemuksesta on kuultu kirjeitse 18.11.2020 muutosta hakeneita. Kuulemiskirjeessä
pyydettiin jätettyyn YSL 199 § mukaiseen hakemukseen kirjallista vastinetta 4.8.2021
mennessä.
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Muutosta hakeneiden vastine
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ei antanut vastinetta hakemuksesta.
Muistuttaja A totesi vastineessaan seuraavaa, ei puolleta niillä perusteilla, jotka jo
asiasta tehdyssä valituksessa on esitetty, toiminnan aloittamista muutoksenhausta
huolimatta.
Päätös
Myönnetään LSK Business Park Oy:lle lupa aloittaa toimintaansa muutoksenhausta
huolimatta ympäristölupapäätöksen (26.5.2021 § 3), diaarinumero
382/11.01.00.00/2021 mukaisesti. Toiminnassa tulee noudattaa
ympäristölupapäätöksen lupamääräyksiä.
Ratkaisun perustelut
Lupaviranomainen voi myöntää oikeuden aloittaa toiminta perustellusta syystä ja
edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi enintään 14
päivän kuluessa valitusajan päättymisestä erikseen tehdystä hakemuksesta. Hakijan
on

asetettava

hyväksyttävä

vakuus

ympäristön

saattamiseksi

ennalleen

lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Valitusaika
ympäristölupapäätökseen on päättynyt 2.7.2021, hakemus toiminnan aloittamiseksi
muutoksenhausta huolimatta on jätetty 8.7.2021. Näin ollen hakemus on saapunut
määräajassa. Hakemuksesta on kuultu lupapäätökseen muutosta hakeneita. Hakija
on asettanut 5 000 € vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen. Kiihdytysradan
toimintaan soveltuvia paikkoja on Suomessa vain rajoitetusti eikä toiminnan
aloittamisen muutoksenhausta huolimatta voida katsoa tekevän muutoksenhakua
hyödyttömäksi.
Vakuus
Hyväksytään vakuudeksi toiminnanharjoittajan esittämä voimassa oleva vakuus
5000€
Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 190 §, 191 §, 199 §, 201 §
Käsittelymaksu
500€ Kauhavan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen voimassa olevaan
taksapäätökseen kohta 3.1 §
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Päätöksestä tiedottaminen
Päätös
Hakijalle
Jäljennys päätöksestä
Muutosta hakeneet
Vaasan hallinto-oikeus
Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto
Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus
Kauhavan kaupunginhallitus
Kauhavan kaupungin ympäristölautakunta
Tieto päätöksestä
Tieto päätöksestä julkaistaan Kauhavan kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja
palvelutoimistojen ilmoitustauluilla sekä Komiat- ja Järviseutu -paikallislehdissä.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Valituskirja liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian
käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Valitusosoitus on liitteenä.

Miia Ylirinne
Ympäristöinsinööri
TÄMÄ ASIAKIRJA ON ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI
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VALITUSOSOITUS LIITE
Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian
käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä
määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen
julkaisemisajankohdasta.
Valitusoikeus Hallintopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa
erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen
viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.
Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen
edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät
asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin
liittyvät asiakirjat.
Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle;
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä
määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös
lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on
oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 029 56 42780
faxi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8-16.15
Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

