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Nimi

Naantalin Seudun Urheiluautoilijat ry / kilpailun johtaja Jani Virtanen
Tuulensuunkatu 6, 21100 Naantali

us teiden sulkemiseksi 'mvalkama XLI Rantaralli 20 17' -nopeuskilpailun ajaksi
.10.2017

Naantalin Seudun Urhelluautoilijat ry on 03.08.2017 jattdnyt Uudenkaupungin poliisiase-
malle hakemuksen teiden sulkemiseksi 'mvalkama XLI Rantaralli' -nimisen autojen nope-
uskilpailun ajaksi 07.10.201 7 Vehmaan, Maskun, Nousiaisten ja Mynamaen kuntien sekd
Laitilan kaupungin alueella.

Tieliikenneasetuksen 51 S 1 mom. mukaan nopeuskilpailuja henkil6autoille ja moottori-
pyorille saa jarjestaa vain suljetulla tielld. Tien sulkemiseen tarvitaan lupa, jonka myontaa
asemakaavan mukaiselle liikennevdyldlle kunnanhallitus. Muutoin luvan my6ntae se po-
liisilaitos, jonka toimialueella ajoreitti tai sen peaosa sijaitsee. Lupaviranomaisen on en-
nen luvan myontamista kuultava asianomaista tienpitejea.

Suljettavaksi esitetyt tieosuudet ja sulkuajat

Nousiainen. Masku:
EK1 Sulkuaika 7.1O.2O17 klo 8:45 - l5:50

MT 12396 Kaisela tieosaveli 01/0 - 1930
Mf 12379 Suottio tieosavdli 01/0 - 5088

Vehmaa:
EK 2 Sulkuaika 7.10.2017 klo 9:20 - 16:30

MI 12367 Koski tieosav6li 0110 - 6491

EK3 Suf kuaika 7.1O.2O17 klo 9:45 - 17:00
MT 12375 Vihtiiirvi tieosavdli 01i0 - 8334

Mvnamaki:
EK 4 Sulkuaika 7.10.2017 klo 10:35 - 17:50

MT 12387 Palolainen tieosavali 01/0 - 6095

EK5 Sufkuaika 7.10.2017 klo 12.30 - l9:50
MT 12405 Salavainen tieosavali 0"1/0 - 02/3650
Suojoen yksityistie (2,2 km)

Mvnemeki. Laitila:
EK 6 Sulkuaika 7 .10.2017 klo 13:00 - 20:30

MT 12525 Lemmi tieosavali 01/0 - 02/0
Mf 12526 Jokela tieosaveli 01/0 - 4970
Kankariston yksityistie (2,8 km)
MT 12519 Karjala tieosavali 01/4080 - 5025
MT 12535 Sairinen tieosavali 0112380 - 4404
MT 12537 Suutila tieosavdli 01i0 - 2161
Pahojoen yksityistie (5,5 km)
MT 12519 Karjala tieosavdli OllO - 1250
MT 12529 Pahoioki tieosavali 01/3750 - 0212180
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LOUNAIS-SUOMEN POLIISILAITOS
Eerikinkatu 40-42. PL 51,20101 TURKU
kirjaamo.lounais-suomi@poliisi.fi
Puh. 0295 440 501. Faksi 0295 411 679

Uudenkaupungin poliisiasema
Vebkarintie 2 C, PL 2,23501 UUSIKAUPUNKI
kirjaamo.lounais-suomi@poliisi.fi
Puh. 0295 417 300, Faksi 02 842 3267LtI



€ PoL_1"1f,;

Hakemuksen kasittely

Hakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksen vireilleolosta on ilmoitettu Virallisessa Lehdessa 1 1 .08.2017 ja Vakka-
Suomen Sanomissa 10.8.2017 . llmoilus on ollut lisaksi ndhtdvilld Lounais-Suomen poliisi-
laitoksen Uudenkaupungin poliisiasemalla ja Lounais-Suomen poliisilaitoksen internetsi-
vuilla.

Niillii, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta hakemuksessa esitelty toiminta koskee, on
ollut mahdollisuus 01.09.2017 mennessa lausua mieliDiteensa asiassa seka antaa selvi-
tyksensd sellaisista vaatimuksista ja asioista, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Poliisille ei maaraaikaan mennessa tullut yhtaan rallin jarjestelyja koskevaa muistutusta.

Lausunnon antajat

1 1.O8.2017 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ymparist6keskus
PtRELYi5333/2017.

Paatds ja ehdot
Lounais-Suomen poliisilaitos hyv6ksyy teiden sulkemisen seuraavin ehdoin:

t- Tieosuuden sulku on toteutettava nakyvin varoituskilvin, turvalaittein, puomein ja
tarvittaessa liikenteenohjaajien avulla. Jarjestajan on huolehdittava siita, etta tilai-
suuteen liittyvilld alueilla liikennelte ohjataan ja ettei alueen liikenteelle aiheudu tilai-
suudesta kohtuutonta haittaa ja ettei luvatonta pysakdintia esiinny alueella. Kierto-
tiereitit on j6rjestefiava ajokuntoisia teita pitkin ja kiertotieopastukset on asetettava
niin, ette ne ovat tienkayttdjien helposti havaittavissa.

Hakijan tulee asettaa riittava mdera jerjestyksenvalvojia, joiden hyvdksymisesta ja
lukumeardsta padttad Lounais-Suomen poliisilaitos. Hakijan tulee huolehtia siita, et-
te jarjestyksenvalvojat ja muut toimihenkilol ovat selvilla teman lupapeetdksen eh-
doista.

Hakijan tulee viipymdttd ottaa yhteytta Lounais-Suomen poliisiviranomaiseen turval-
lisuusjarjestelyiden tarkistamiseksi.

Hakijan on huolehdittava yleison turvallisuudesta pitemalle se riittavan kaukana ajo-
radalta jdrjestyksenvalvojavoimin tai muulla tehokkaalla tavalla. Yleis6rajat on mer-
kittava seMesti ja ne on pystyttava pitamean. Erikoiskoetta ei saa aloittaa tai se on
keskeytettava, jos on ilmeistd, efta sen suorittaminen aiheuttaa vaaraa kilpailua seu-
raavalle yleis6lle.

Hakiian on huolehdittava erikoiskokeilla tarvittavien pysakointialueiden varaamises-
ta, liikenteen ohjaamisesta ja pysekoinnin valvonnasta. Kirjallinen suunnitelma py-
sakdinnista on tarvittaessa toimitettava jerjestamispaikan poliisiviranomaiselle. Yksi-
tyisid alueita saa keyttea vain omistajan luvalla.

Kilpailun vuoksi tapahtuva tien sulkeminen ei saa aiheuttaa normaalia elamaa mai-
niftavasti haittaavia liikkumisrajoituksia niille henkiloille, jotka asuvat suljettavan tie-
osuuden varrella tai joiden ainoa kulkuyhteys asuinpaikkaansa sulkemisluvan joh-
dosta tosiasiallisesti katkaistaan.
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Suljetuille tieosuuksille on varattava vapaa kulkuoikeus hdlytys-, poliisi- sekd muissa
valttamattomisse tehtavissa liikkuville ajoneuvoille sekd aikataulun mukaisessa hen-
kilo- ja tavaraliikenteessa oleville ajoneuvoille.

Suljetuille tieosuuksille niille henkil6ille, joiden ainoa kulkuyhteys asuin- tai asiointi-
paikkaansa kilpailun johdosta suljetaan, on varattava kulkuoikeus kohtuullisen lyhy-
essd ajassa. Tdte liikennette on mahdollista rajoittaa kilpailutilanteen niin vaatiessa,
ei kuitenkaan puolta tuntia enempaa siitd kun pyynto kulkutarpeesta jarjestdjdlle esi-
tettiin.

Kohdissa 7. ja 8. mainitun liikenteen kanssa samanaikaisesti ei saa suorittaa nope-
uskilDailua.

10. Hakijan on vdhintaan kaksi viikkoa ennen kilpailua ilmoitettava kirjallisesti alueen ha-
tdkeskukseen ja kilpailualueen alueelliselle pelastuslaitokselle niiden toimialueella
olevat suljettavat tieUtienosat, laht6- ja maalipaikat, sulkuajat, erikoiskokeen pddlli-
kon tai vastaavan nimi, yhteystiedot erikoiskokeelle ja kilpailun johtokeskukseen
(puhelin/radiopuhelin), sammutus-, pelastus- ja ensiapuvalmius seke toimitettava
halytyskeskuksille kartta kilpailu- ja siirtymareitista. Lisdksi on toimitettava tiedot
viestiyhteysjerjestelyista vdlilld kilpailun johto - hdlytyskeskus seka mahdolliset tie-
dot kilpailuun liittyvasta lentotoiminnasta. Huoltoalueiden jariestelyista tulee sopia
paikkakuntien pelastusviranomaisten kanssa.

11. Hakijan on ilmoitettava alueen asukkaille tien sulkemisesta viimeistean seitsemaa
(7) vuorokautta ennen teiden tai teiden osien sulkemista-

12. Suljettavat tieosuudet on kahta tunlia ennen kokeen alkamista ja sen ajaksi varustet-
tava molemmista pdiste seka mahdollisten yleisten- ja yksityisteiden liittymien osalta
ajoneuvolla ajo kielletty liikennemerkilla (liikennemerkki nro 3'l 1). Merkin alapuolelle
on liitettava asianmukainen keltainen lisdkilpi, jossa teksti "Nopeuskilpailu. Suljettu
kello x - kello x". Merkkien lisdksi edelld mainittuihin paikkoihin on jarjestetteva teho-
kas vartiointihenkil6st6 sekd heiden valilleen suora viestiyhteys.

13. Suljettavan tien ja ristedven muuta liikennette kayttavan tien lyhytaikainen sulkemi-
nen on tehteve liikenteenohjaussuunnitelma-mallin mukaan.

'14. Tarvittaviin nopeusrajoituksiin on haettava erikseen lupa Varsinais-Suomen elinkei-
no-, liikenne- ja ympdrist6keskukselta.

15. Suljetuilla teille on pidettava katselmus ennen ja jalkeen kilpailun teiden kunnon to-
teamiseksi.

16. Hakijan tulee velittdmesti kilpailun paatyttya huolehtia kilpailuun kiytetyille teille se-
kd niilld ja niiden vdlitt6mdssa laheisyydessd oleville rakenteille ja laitteille ja alueille
aiheutuneiden vaurioiden korjaamisesta ja muusta vahingosta ja haitasta, mika ai-
heutuu kiloailusta.

1 7. Erikoiskokeiden johdosta pddllysteille kertyneet irtokivet on harjattava valittomasti
kilpailun paatyflya.

18. Hakija on velvollinen riittavan ajoissa ennen kilpailua ottamaan yhteytta Varsinais-
Suomen elinkeino-, liikenne- ja ymperistokeskukseen aluevastaavaan / tiemestarei-
hin tiekatselmusten pitamiseksi seka ilmoittamaan liikennejarjestelyista vastaavien
henkilciiden yhteystiedot.

8.
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'19. Hakijan on siistittava ajoreittien varret maastoon jatetyista roskista jatelain 73 S:n
mukaisesti.

20. Poliisi voi kieltdd tai keskeyftee tieosuuksien sulkemisen, mikali taman peetdksen
ehtoja ei ole noudatettu tai siihen muutoin on aihetta yleisen jdrjestyksen ja turvalli-
suuden yllapitemiseksi.

21. Hakijan on noudatettava kilpailussa kattojerjestdn AKK-Motorsport ry:n ohjeita ja
maarayksia rallien kilpailujen jarjestamisesta ja yleisesti vastaavantyyppisissd kilpai-
luissa noudatettavia turvallisuusmearayksia ja -ohjeita.

22. Hakijan tulee noudattaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympdristo-
keskuksen ja tiehoitokuntien kanssa tehtyja sopimuksia, lausuntoja tai muita vastaa-
via sooimuksia.

ikennelaki 54 S, tieliikenneasetus 51 S

ahen paetokseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitusosoi-
on liitteene. Muutoksenhakuasian kdsittelvsta hallinto-oikeudessa peritaan oikeuden-

Komisario

330 €

Maksun peruste
Suoritemaksun maaraaminen perustuu valtion maksuperustelain (150/1992) 8 $:n nojalla
annettuun sisaministeri6n asetukseen Doliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2017
(426t2016\.

Maksun oikaiseminen
inen, joka katsoo, etta maksun mearaemisesse on tapahtunut virhe, voi vaa-

siihen oikaisua maksun maaranneelta viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa
maaraamlsesla.

Lounais-Suomen poliisilaitos / liikennesektori
Lounais-Suomen ooliisilaitos / tilannekeskus
Turun liikennekeskus
Varsinais-Suomen hatakeskus
Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Uudenkaupungin ia Laitilan kaupungin ilmoitustaulut
Pyhdrannan ja Vehmaan kuntien ilmoitustaulut
Uudenkaupungin poliisiaseman lupapalvelutoimiston ilmoitustaulu
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