
Ympäristölautakunta § 13 26.01.2012

Keski-Karjalan Urheiluautoilijat ry:n moottoriurheiluratoja koskeva
ympäristölupahakemus ja hakemus aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta
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Ympla  § 13
 Keski-Karjalan Urheiluautoilijat ry on hakenut ympäristönsuojelu lain

28 §:n mu kais ta ym pä ris tö lu paa ulkona sijaitseville moottoriurheilu-
radoille Kiteen kaupungin Päätyen kylään Lentokenttä RN:0 66:0 ja 
Ruppovaaran ky lään Kan gas kum pu RN:o 30:0, Hirvenloikkaus RN:o
23:0, Pe rä korpi RN:o 5:9, Mikrorata RN:o 1:45-nimisille tiloille.

 Alue on Pohjois-Karjalan 1. vaiheen maakuntakaavassa se kä moot-
torirata-aluetta että lentopaikka-aluetta ja 2. vaiheen maa kunta kaa-
vassa ampumarata-aluetta sekä seudullisten ampumarato jen melu-
aluetta. Kiteen kaupungin-valtuuston 13.12.2010 hyväksy mäs sä
Itä-Suomen monitoimikeskus Kiteen Aimo osayleiskaavassa var si-
naiset moottoriurheiluradat ja varikot sijaitsevat pääasiassa EM-
(moottoriurheilualue) ja EM-1- alueilla (moottori- ja hevosurheilu-
alue), mutta osa rallis print-radasta myös LL-1-alueella (lentoliiken-
teen alue) ja osa kar ting-radan varikosta P-1- alueella (palvelujen ja
hallinnon alue). Kil pailujen aikaiset yleisöparkkipaikat sijaitsevat se-
kä EM-1- (moottori- ja hevosurheilualue), LP- (yleinen pysäköinti-
alue), LL- (lentoliiken teen alue) että P-1- alueilla (palvelujen ja hallin-
non alue). Osayleis kaavamääräyksissä on EM- ja EM-1-alueiden
osalta määrätty, että alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon
maaperän ja pohjave den pilaantumisriski. Lisäksi koko alue on osa-
yleiskaavassa tärkeää tai vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesi-
aluetta (pv) sekä melu aluetta (me-1). Asemakaavaa alueella ei ole.

 Ympäristölupaa uudelle noin 4,5 km pi tui selle Ral lis print-ra dalle ja
olemassa olevalle noin 1,1 km:n pitui selle Jo kamies/Ralli cross-ra-
dalle sekä ympäristöluvan tar kis tamista ole massa olevalle noin 1,1
km:n pituiselle Karting-radalle. Ratoja käyte tään autojen ja moottori-
käyttöisten laitteiden har raste- ja kilpai lutoi mintaan, liuk kaankelin
ajo-opetustoimintaan ja muuhun ennakoi van- ja pimeän ajon harjoit-
teluun sekä autojen, moottorikäyt töisten laittei den ja työ koneiden
testaustoimintaan. Ra doilla käytettä vät ajo neu vot ovat joko omia tai
seuran jäseniltä ja/tai ulkopuolisilta vuok rattua kalustoa. Kil pailuja
radoilla tulee olemaan 15-30 kpl/a, joista jäsen tenvälisiä 10-20 kpl ja
kansallisia/SM-tason kilpailuja 5-10 kpl. Ohjat tua harjoit telua on noin
100 päivänä vuodes sa ja eri laisia tes tauksia 15-50 päi vänä vuodes-
sa. Päivittäinen käyt töaika on kesäkuukausina ma-pe klo 9-21, la klo
10-18 ja su klo 12-18 ja muunan aikana klo ma-pe klo 8-21, la klo
9-18 ja su klo 9-18. Kilpailujen ai ka na valmistelevat toimet alkavat
klo 7 ja päättyvät klo 21. Varsinainen kilpailu alkaa klo 9 jälkeen.
Kar ting ra ta on käy tös sä huh ti kuun-lo ka kuun vä lise nä ai ka na ja muut
ra dat ym päri vuo den lu kuun otta matta seuraavia aikoja: pitkäperjan-
tia-2. pääsiäispäivä, juhannusaatto-2. juhannuspäivä, pyhäpäivän
viikonloppu, jouluaatto - tapaninpäivä ja 3 viikon pituista yhtenäistä



jaksoa 1.5. - 30.9. välillä. Myös kään ke li rikko kau tena radoil la ei ole
toi mintaa. Toi min nasta ai heutuu nor maa liai koina ras kasta lii ken nettä
noin 1-2 ajon/vko ja kil pailujen ai kana 20-40 ajo neuvoa. Ke vyen lii-
kenteen määrä normaali aikoina on noin 30-60 ajon/vko ja kil pailujen
aikana 500-1000 ajo neuvoa.

 Toiminnasta aiheutuvat päästöt ovat lähinnä ajoharjoittelusta ja kil-
pailutoiminnasta syntyviä pakokaasupäästöjä, pölyä ja melua. Pa ko-
kaasupäästöjä eh käistään estämällä epänormaalisti savutta vien au-
tojen ja muiden kulkuneuvojen pääsy radalle ja pölyämistä kaste lulla
sekä ratojen pintamateriaalin valinnalla. Maksimimeluta son lä him-
pien asuin- ja lo marakennusten pihalla arvioidaan jäävän alle 55 dB
ja ekvalenttita son alle 35 dB. Melun leviämistä ympäris töön eh käis-
tään estämällä liian äänekkäiden ajoneuvojen pääsy ra dalle, suun-
taamalla äänen toistolaitteet asutuksesta poispäin, pitä mällä puusto
tarpeeksi tiheä nä ja puistomaisena sekä sijoittamalla lumi penkat tal-
vella melusuo jaksi asutukseen päin. Jätevesiä toimin nasta syntyy
noin 10 m3/a ja ne johdetaan kolmeen erilliseen 5 m3 umpi säiliöön.
Sadevedet imeytyvät maaperään.

 Laitoksen toiminnasta syntyy vähäisiä määriä seka-, bio-, pahvi-, la-
si- ja rengasjätettä, umpi säiliö- ja bajamajoista syntyvää lietettä sekä
ongelmajätettä. Sekajä te toimitetaan Sopensuon siirtokuormausase-
malle, biojäte biokaasu tuslaitokselle, pahvi-, lasi- rengasjätteet kier-
rätykseen, umpikaivo- ja bajamajaliete jätevedenpuhdistamolle ja
ongelmajätteet Ekokem Oy:lle.

 Moottoripolttoaineita alueella varastoidaan enimmillään 2035 litraa.
Polttoaine varastoidaan yksivaippaisessa farmarisäiliössä katsastus-
katoksessa betonilattialla ja muovikanistereissa varikkorakennukses-
sa asfaltoidulla lattialla. Polttoaineen kulutus vuodessa on enimmil-
lään noin 3300 litraa. Polt toaineen tankkauksia tehdään Kartingra-
dalla maksimissaan 50 tank kausta/a ja Jokamies/Rallicross-radalla
30-50 tankkausta/a. Farma risäiliö täytetään 2-3 kertaa/a.

 Tarkemmat tiedot murskausaseman:

- sijainnista ja ympäristöstä, alueen maankäytöstä ja häi riinty-
vistä kohteista

- toiminnasta
- laitoksen aiheuttamasta ympäristökuormituksesta, sen rajoitta-

misesta ja tarkkailusta
- lupatilanteesta
- asian käsittelyvaiheista ja
- pyydetyistä lausunnoista sekä muistutuksista

 sekä ympäristölupapäätösehdotus on esityslistan liitteenä.

 Luvan käsittelystä peritään ympäristölautakunnan 19.12.2010 hy-
väksy män Ki teen kau pungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan
3, 5.2 ja 5.5 §ie:n mu kai sesti 3 000,00 euroa.



 Hakemusasiakirjat esitellään tarkemmin kokouksessa.

 Valmistelija: ympäristöpäällikkö Marketta Lintinen, puh. 040 105
1216.

Päätösehdotus Ympäristölautakunta myöntää Keski-Karjalan Urheiluautoilijat ry:lle
ym pä ris tön suo jelu lain 28 §:n mu kai sen ympäristöluvan ulkona si-
jaitseville moottoriurheiluradoille (rallisprint-, jokamies/rallicros- ja
karting-rata) liitteen mu kai sesti se kä ym pä ris tön suojelulain 101 §:n
mu kai sen lu van aloit taa toi minta mah dol li ses ta muutoksenhausta
huoli matta lu pa mää räyksiä noudat taen. Lu van ha ki jan tu lee en nen
lu van mu kaisen toi minnan aloittamista toi mittaa ym pä ris tö lauta kun-
nalle 2 000 euron vakuus, jolla turvataan ympäris tön saat ta minen
en nal leen lu papää töksen mah dollisen ku moamisen tai lu pa mää-
räysten muuttamisen varalta. Pe rusteluina toi minnan aloi tuslu van
myöntämi selle ympäris tölauta kun ta esittää seu raavaa:

 Moottoriratojen sijoituspaikka on vahvistetussa oikeusvaikutteisessa
osayleiskaavassa merkitty moottorirata-alueeksi eikä näin ollen
moottoriratatoiminnan sallittavuudesta kyseisellä paikalla ole sellais-
ta epäilystä, mikä estäisi aloitusluvan myöntämisen. Toiminnasta ei
aiheudu peruttamattomia muutoksia tai päästöjen lisääntymistä ny-
kytilanteeseen verrattuna.

 Moottoriratatoimintaa koskevassa ympäristölupapäätöksessä on an-
nettu määräykset pölyä misen ehkäisemisestä sekä pohjaveden pi-
laantumisen ehkäisystä sijoittamalla polttoainesäiliöt ja -asiat katet-
tuihin suoja-altaisiin, suo rittamalla tankkaukset nestetiiviillä alustalla
tai nestetiiviin suojapeit teen päällä, keräämällä toiminnan jätevedet
ja johtamalla ne umpi säiliöihin tai viemäriin, asentamalla täyttymis-
hälytykset kaivoihin ja kieltämällä suolan käyttö alueen pölynsidon-
nassa. Lisäksi aloitetaan säännöllinen pohjaveden laadun tarkkailu.
Melutasolle on asetettu raja-arvot melutason ohjearvoista annetun
valtioneuvoston päätök sen (993/1992) mukaisesti sekä myös toimin-
nasta aiheutuvalle enimmäisäänitasolle. Laitoksen toiminta-aikaa on
rajoitettu ja täysin hiljaisia aikoja on myös määrätty pidettäväksi, jois-
ta tulee ilmoittaa etukäteen lähiseudun asukkaille. Laitoksen toimin-
nasta ja mahdolli sista poikkeustilanteista raportoidaan ympäristölu-
van valvontaviran omaisille. Edellä esitettyjen seikkojen perusteella
ympäristölautakun ta on katsonut, ettei lupapäätöksen täytäntöönpa-
no tee muutoksen hakua hyödyttömäksi. Ympäristönsuojelulain 101
§:n mukaisesti on hakijalta edellytettävä hyväksyttävä va kuus.

 Samalla ympäristölautakunta määrää lu vas ta pe rit tä väk si 3 000,00
eu roa.

 Päätös lähetetään hakijan lisäksi tiedoksi Kiteen kaupunginhallituk-
selle, Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle/Ympäristö ja luonnonvarat
vastuualue ja Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollolle.

 Lisäksi päätöksestä tiedotetaan Kiteen kaupungin julkisten kuulutus-
ten ilmoitustaululla ja Ko ti-Karjala lehdessä sekä ilmoitus päätök-
sestä lähetetään kaikille niil le naapureille (21 kpl), joille hakemuk-



ses ta on tiedotettu erikseen.

 Päätökseen liitetään valitusosoitus Vaasan hallinto-oikeuteen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


