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YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY.

YMPLTK § 44

ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta South West Karting
FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn voimassaolevan ympäristöluvan lupaehtojen
muuttamista.
Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 199 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan jatkamisesta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Luvan hakija
South West Karting FIN ry
Detmarinkuja 3 D 21
20610 Turku
LY-tunnus
1546232-0
Yhteyshenkilö:
Jani Heinonen
Kartingradan toiminta ja sijainti
Kyseessä on olemassa olevan ulkona sijaitsevan moottoriurheiluradan (kartingradan) toiminta.
Kartingrata sijaitsee Paimion kaupungin Kovalan kylässä kiinteistöillä
Motelli RN:o 1:16 ja Motelli II RN:o 1:36, osoitteessa Valtatie 800.
Asian vireilletulo
Ympäristölupahakemus on toimitettu ympäristölautakunnalle
13.2.2015.
Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta
Kartingradan toiminta on luvanvaraista ympäristönsuojelulain
(527/2014) liitteen 1 taulukon 2 kohdan 12 d) (ulkona sijaitseva
moottoriurheilurata) mukaan.
Ympäristönsuojelulain 34 §:n 2 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n kohdan 11 c mukaan laitoksen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Paimiossa
toimii ympäristölautakunta.
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Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on haettava uusi ympäristölupa.
Toiminnanharjoittajan on esitettävä uusi lupahakemus lupamääräysten
tarkistamiseksi viimeistään 31.5.2025. Lupahakemukseen on liitettävä
selvitys oikeudesta alueen käyttämiseen. (YSL 71 §)
Tämä päätös on voimassa kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty
päätös on saanut lainvoiman.
Korvattavat päätökset
Tämä päätös korvaa aiemman, Paimion ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunnan 26.4.2012 § 27 myöntämän ympäristöluvan lupamääräyksineen.
Lupamääräykset
1. Kartingradalla saa harjoittaa toimintaa joka päivä klo 10-20 (poislukien arkipyhät ja juhannusaatto) huhti-lokakuun välisenä aikana.
Rataa saavat käyttää hakemuksessa esitetyt kartingajoneuvot ja
moottoripyörät, jotka täyttävät alan sääntöjen mukaiset melutasojen ohjearvot. Lisäksi radalla saa järjestää mm. harrastajamotoristeille, mopoilijoille ja mopoautoilijoille suunnattuja liikennekasvatukseen ja -turvallisuuteen liittyviä koulutus- ym. tapahtumia.
2. Kilpailuviikonloppuja (lauantai-sunnuntai) saa järjestää radalla enintään kuutena viikonloppuna, jolloin toiminta-aika on klo 9-20. Kilpailuja saa järjestää kartingautoille ja minimoottoripyörille tai niihin
rinnastettaville ajoneuvoille.
Kilpailuviikonloppujen ajankohdat on toimitettava tiedoksi kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kuukautta ennen toimintakauden ensimmäistä kilpailuviikonloppua.
3. Kartingrataa ei saa käyttää muiden kuin tässä lupapäätöksessä sallittujen ajoneuvojen ajoharjoitteluun ja kilpailuihin.
4. Ulkopuolisten pääsy alueelle on estettävä. Kartingrata-alueelle pääsyn estävät puomit tms. on pidettävä suljettuna ja lukittuna aina,
kun alueella ei ole toimintaa.
5. Radalla toimijoita ja radan käyttäjiä tulee informoida radan aukioloajoista ja ympäristöluvan lupaehdoista.

PAIMION KAUPUNKI

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Ympäristölautakunta

§ 44

23.04.2015

Melu
6. Kartingradalla harjoitettavan toiminnan aiheuttama melu ei saa aiheuttaa keskiäänitason 55 dB (LAeq,7-22) ylittävää melua lähimpien
me-lulle altistuvien kohteiden pihoilla (lähimmät vakituisesti asutut
asun-not mm. Husontien alkupäässä ja muut asuinalueet). Enimmäisääni-tason osalta toiminnasta ei saa aiheutua 60 dB(LAFmax)
ylittävää meluhaittaa em. melulle altistuvien kohteiden pihoilla.
Kilpailuviikonloppuina radalla voidaan kuitenkin sallia toiminta, joka
aiheuttaa päiväaikaisen keskiäänitason ja hetkellisen enimmäisäänitason ylityksiä.
Lisäksi radalla on noudatettava sekä harjoituksissa että kilpailuissa
kunkin moottoriurheilulajin kilpailusääntöjä, joissa määritellään käytettävien ajoneuvojen enimmäisäänitaso. Mikäli enimmäisäänitaso
ylittyy jonkin ajoneuvon kohdalla, sen ajo on keskeytettävä.
7. Kilpailuissa ja muissa yleisötilaisuuksissa käytettävät äänentoistolaitteet on säädettävä ja suunnattava siten, ettei niistä aiheudu kohtuutonta haittaa radan vaikutusalueen asutukselle.
Jätehuoltoa ja maaperän ja pohjaveden suojelua koskevat määräykset.
8. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, ettei toiminnasta aiheudu
ympäristön epäsiisteyttä, roskaantumista, maaperän, pinta- tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa tai muuta ympäristön pilaantumisen
vaaraa.
9. Kiinteistöllä syntyviä jätteitä varten kiinteistöllä on oltava asianmukaiset keräysastiat.
10. Öljy- ja polttonestevahinkojen varalle alueella on oltava helposti
saatavilla riittävä määrä imeytysmateriaalia varattuna.
11. Ajoneuvojen peseminen kiinteistöllä on kielletty.
12. Kilpailu- ja yleisötapahtumien aikana alueella tulee olla riittävästi jäteastioita ja tiiviitä, umpitankilla varustettuja käymälöitä.
13. Ajoneuvojen tankkauksen ja huollon aikana on ajoneuvon alla oltava
polttoaineen kestävä imeytysmatto tai muulla vastaavalla tavalla estettävä vuodot maaperään.

PAIMION KAUPUNKI
Ympäristölautakunta

OTE PÖYTÄKIRJASTA
§ 44

23.04.2015

14. Kartingrata-alueen pintavedet on johdettava hallitusti ja käsiteltävä
niin, ettei niistä aiheudu pohja- tai pintaveden tai maaperän pilaantumisvaaraa.
15. Toiminnasta syntyvät jätteet on toimitettava kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti asianmukaiseen käsittelyyn. Vaaralliset
jätteet, kuten jäteöljy ym. tulee säännöllisesti toimittaa asianmukaiseen vaarallisten jätteiden vastaanottopaikkaan.
16. Kartingradalle on nimettävä vastuuhenkilö, joka vastaa radan toiminnasta ja jätehuollosta. Vastuuhenkilön vastuulla on myös toimenpiteiden käynnistäminen mahdollisten vahinkojen korjaamiseksi esim. polttoainevuodon sattuessa. Vastuuhenkilön yhteystiedot
on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Tarkkailua ja raportointia koskevat määräykset
17. Toiminnanharjoittajan on mitattava kartingradan toiminnasta aiheutuvia keskiääni- ja enimmäismelutasoja lähimmässä häiriintyvässä kohteessa (asuinkiinteistön 577-444-1-15 pihalta). Mittauksia on
tehtävä sekä harjoitus- että kilpailutilanteissa, jolloin radalla on
maksimimäärä kartingautoja tai moottoripyöriä ajamassa.
Kirjallinen raportti ensimmäisistä melumittaustuloksista on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kesäkuun 2015 loppuun mennessä.
Jatkossa keskiääni- ja enimmäismelutasoja on seurattava ja mitattava kilpailuviikonloppuina lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Tarpeen vaatiessa melutasoja on mitattava myös harjoitustilanteissa,
jos on esim. aihetta olettaa melutasojen ylittävän lupamääräykset
tai asukkailta tulee valituksia häiritsevästä melusta tms. syyn vuoksi.
18. Mikäli lupamääräyksessä 17 edellytetyt melumittausten tulokset
osoittavat, että lupamääräyksessä 6 annetut melutasot ylittyvät lähimmillä melulle altistuvilla asumiseen käytettävillä kiinteistöillä,
ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä toiminnanharjoittajan
ryhtymään välittömästi toimenpiteisiin meluhaittojen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi. Meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen toiminnanharjoittajan on mittauksin osoitettava, että
lupamääräyksessä 6 annetut melutasot eivät ylity lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.
19. Kartingrataa koskevat meluselvitykset (raportti PR-Y1317 30.9.2008
ja raportti PR-Y1660, 17.1.2011 sekä myöhemmin tehtävät) on vietävä valtakunnalliseen meluntorjunnan tietojärjestelmään (MTTJ).
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20. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa kartingradalla harjoitettavasta toiminnasta.
21. Yhteenveto kirjanpidosta on toimitettava vuosittain maaliskuun
loppuun mennessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:
-

-

kartingradalla harjoitelleiden ajoneuvojen lajit, tyypit ja määrät
päivittäin sekä melumittaustulokset
toteutuneiden kilpailujen ajankohdat (päivämäärät ja aloitus- ja
lopetusajat), ajoneuvolajit, -tyypit ja -määrät sekä melumittaustulokset
jätteiden ja vaarallisten jätteiden määrät, toimituspaikat ja –
ajankohdat
toiminnassa tapahtuneet häiriö- ja onnettomuustilanteet tai
muut poikkeukselliset tilanteet
tiedot toteutuneista ja suunnitteilla olevista muutoksista toiminnassa
tiedot toiminnanharjoittajan tietoon tulleista toimintaa koskevista mahdollisista valituksista

Muut määräykset
22. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja varauduttava toimintaansa soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon.
23. Mahdollisista vahinko- ja onnettomuustilanteista, joista saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista, on ilmoitettava välittömästi pelastusviranomaiselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
24. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta, toiminnan muuttamisesta,
pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettava
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
25. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta
ennen toiminnan lopettamista, esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle yksityiskohtainen suunnitelma vesien-, ilman- ja
maaperänsuojelua sekä jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista.

