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Liite: 3 

Lisäselvitys Nivalan Kapinarallin meluilmoitukseen 

 

 
1. Kilpailu alkaa klo: 11.00 

EK 1  n. klo  11.10 
EK 2  n. klo  12.00 
EK 3  n. klo  13.40 
EK 4  n. klo  14.20 
EK 5  n. klo  15.00 
EK 6  n. klo 16.00 
 

ensimmäinen kilpailija maalissa  n. klo 16.40 
Kilpailu päättyy n. klo 19.00 (riippuu osallistujien määrästä) 

 
 Sulkuajat EK 1   klo  10.00 – 17.00 
   EK 2   klo  11.00 – 18.00 
   EK 3   klo  12.40 – 20.00 
   EK 4   klo  13.20 – 21.00 
   EK 5   klo  14.00 – 21.00 
   EK 6   klo   15.00 – 22.00 
 (erikoiskokeiden sulku puretaan heti EK: n suorittamisen jälkeen) 
 
 

2. Koko reitin pituus 263 km josta siirtymiä 205 km ja erikoiskokeita 58 km. Kaikki 
matkat ovat noin mittoja, pyöristetty lähimpään täyteen kilometrimäärään. 
 
EK  pituudet EK  1  n.12 km 
  EK  2  n.10 km 
  EK  3  n. 6 km 

   EK  4  n. 8 km 
   EK  5  n.15 km 
   EK  6  n. 7 km 
 
 
3. Lähtö tapahtuu Nivalasta.  

 
 

4. Kilpailijat lähtevät reitille Nivalasta. Huolto tapahtuu reitillä liikkuvana huoltona, 
huoltovarikkoalueilla sekä huoltomahdollisuus reitin varrella olevilla huoltoasemilla. 
 
Huoltoalueella laitetaan autojen alle nesteitä läpäisemätön pressu. Lisäksi kilpa-
autoissa on mukana öljynimeytysmattoa ja sammuttimet. 

 
Tankkaus tapahtuu normaalina huoltoasematankkauksena: Nivala, Ylivieska, 
Alavieska, Sievi 
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5. Kilpailukeskus: Hotelli Puustelli Nivala, Toritie 7, 85500 Nivala 
 

6. Turvallisuustarkastus, jossa todetaan auton kunto, sekä auton ja kilpailijoiden 
turvavarusteet lähtöjonokatsastuksessa 15 min. ennen lähtöä 

 
 

7. Turvallisuustarkastuksen yhteydessä mahdollisuus melumittaukseen, jossa liian 
äänekkäät autot joko suljetaan kilpailusta tai annetaan korjaus kehotus 

 
 

8. Äänenvoimakkuus on rajoitettu 103dB(A) enimmäisarvoon. Mittaustapa on A 
asteikolla slow sijoitettuna 45 asteen kulmassa 50 cm etäisyydellä auton 
pakoputken päästä auton käydessä 3500r/min 
 
 

9. Jokaisen erikoiskokeen alkuun sekä huoltoalueelle varataan öljynimeytys turvetta, 
lisäksi satelliittiraivausautossa (Pelastuslaitos/VPK) on lisää öljyntorjunta kalustoa. 

 
Mahdollisen ulosajon yhteydessä maastoon valunut öljy (max. 6 litraa/auto) 
kerätään astiaan ja kuljetetaan asianmukaiseen jätteen keräykseen. 

 
 
10. Haitta vaikutukset ympäristöön ovat lähinnä meluhaittoja sekä teiden sulkemisesta  

aiheutuvia liikkumisesteitä. 
 

Melun määrästä sekä asukkaiden tiedottamisesta oli meluilmoitushakemuksen 
liitteessä jo selvitys. EK voidaan keskeyttää pakottavista syistä (esim. 
ambulanssitarve, palokunta, maitoauto) 
 
 

11. Kilpailun luvat:  
 teiden käyttöluvat (käsittelyssä ELY –keskuksella, yksityistiet tienhoitokuntien 

käsittelyssä 6/2020 johtuen kevään 2020 koronavirus-epidemian 
kokoontumisrajoituksista) 

 meluilmoitus  (saadaan teiltä) 
 teiden sulkulupa  (lähetetty ELY-keskukselle käsittelyyn 4.6.2020. Teiden 

sulkemishakemus vireillä diaarinumerolla POPELY/1366/2020.) 
 ilmoitus yleisötilaisuudesta (voidaan hakea meluilmoitus -päätöksen 

saavuttua) 
 
 

12. Viranomaisten antamat lausunnot ei vielä saatu: 
 meluilmoitus 
 teiden sulkulupa 
 ilmoitus yleisötilaisuudesta 

 
 

13. Turva/ pelastussuunnitelma, valmistuu sitä mukaa kun tapahtuman järjestäminen 
etenee. Turvasuunnitelma valmistuu lopulliseen muotoonsa 1-2 viikkoa ennen 
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kilpailua. Valmiit turvasuunnitelmat toimitetaan poliisille, pelastuslaitokselle ja 
aluehälytyskeskukselle lisäksi tiedotteet paikalliseen sairaalaan ja päivystykseen. 

 
14. Nivalan Kapinaralli on järjestyksessään 2. Lisäksi olemme olleet avustamassa  

naapuri seurojen kilpailuissa 
 
 

15. Karttojen julkaisu lain vaatimassa laajuudessa. 
 
 
 

 
 Nivalassa  7.6.2020 
Kilpailusihteeri   Mervi Pyöriä 

 
Yhteystiedot:     
Mervi Pyöriä 
PuhNro. 050-3440299 
Sarjankyläntie 1161 
85620 Nivala 
Sposti: mervi.pyoria@gmail.com 
 
 
 
Laskutusosoite: 
Revolt Racing Team ry 
Sarjankyläntie 1161 
85620 Nivala 
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