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Asia

Tampereen kaupungin kiinteistötoimen ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lentotoimintaa, polttoaineiden tankkausta ja varastointia, autojen
rengastestausta ja ajoharjoittelua, lennokkitoimintaa sekä yleisötilaisuuksien järjestämistä Teiskon lentokentällä. Hakemus sisältää ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen
hakemuksen aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Hakija

Tampereen kaupungin kiinteistötoimi
Frenckellinaukio 2 D, PL 487, 33101 TAMPERE

Toimipaikan sijainti ja lupatilanne
Tampereen kaupunki, Moottorikeskuksenhaara 105, Velaatta, 837–715-23-0
Alueelle on myönnetty v. 2007 toistaiseksi voimassa oleva lentotoiminnan ympäristölupa
toiselle toimijalle, jonka hallinta alueeseen on päättynyt ja se ei voi toimintaa alueella
harjoittaa. Tämän vuoksi toiminnalle haetaan uutta lupaa.
Hakemuksessa ilmoitettu toiminta
Lentotoiminta käsittää harrastus- ja urheiluilmailu- sekä laskuvarjohyppytoiminnan. Pääasiallinen toiminta-aika on huhtikuu-lokakuu arkisin ja viikonloppuisin klo 8-22. Lentomäärät ovat seuraavat (operaatiota/vuosi): Purjelennot 1600, moottoripurjelennot 800,
laskuvarjohyppylennot 1800 ja muut pienkonelennot 500.
Autojen rengastestaus käsittää pääasiassa nastarenkaiden pinnan kulumisen testausta
ja se suoritetaan kesäaikaan yhdellä ajoneuvolla kerrallaan lentokentän ollessa suljettuna lentotoiminnalta klo 22-8, ajoaika on enintään kolme tuntia.
Ajoharjoittelua tehdään talvikaudella (lokakuu-huhtikuu) maanantaista lauantaihin klo
10-18 ja sunnuntaisin klo 12-18. Ajoharjoittelun kesto on enintään 3 tuntia/auto. Harjoittelua tekee kerrallaan enintään kolme henkilöautoa, joiden ajonopeus on enintään noin
60 km/h.
Lentokoneiden tankkauspisteessä tankataan lentokoneita ja varastoidaan polttoaineita
kolmessa kaksoisvaippasäiliöissä. Säiliöt ovat kooltaan 3000 l (98 E-bensiini),
7000 l (lentobensiini) ja alle 10 000 l (lentopetroli). Säiliöt ovat maanpäällisiä. Säiliöt täytettään 1-2 kertaa vuodessa. Säiliöiden alle rakennetaan suojausrakenteet. Hulevedet
johdetaan öljynerotuskaivojen kautta umpiputkella pois pohjavesialueelta.
Lennokkitoiminta käsittää pienlennokkien lennättämistä.
Yleisötapahtumia (esim. kilpailuja, lentonäytöksiä, kone-/ajoneuvonäyttelyitä) järjestetään vuosittain enintään viisi tapahtumaa. Enimmäisosallistujamäärä on 1500 henkilöä.
Äänentoistolaitteita käytetään ulkotiloissa myöhäisintään klo 24 saakka.
Lupaa haetaan myös moottoriajoneuvojen pysäköimiselle ja väliaikaiselle säilyttämiselle
kiitorata-alueella lentokenttäaluetta ympäröivillä moottoriradoilla tapahtuvien kilpailujen
aikana (vuosittain 1-3 tapahtumaa).
Hakemuksen mukaiseen toimintaan ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
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Ympäristö
Alue on lentokenttäaluetta. Lähin olemassa oleva asutus sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä toiminnasta.
Hankealue sijoittuu pohjavesialueelle (Jakamakangas, II-luokka, 0483751).
Päästöt
Hankkeesta aiheutuva melupäästö on lentomelun osalta mallinnettu ja Lden ja LAeq7-22 55
dB meluvyöhykkeet eivät ulotu häiriintyviin kohteisiin ja melutaso jää alle 50 dB. Enimmäistasot LAmax ovat luokkaa 75 dB lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Ajoharjoittelusekä rengastestaustoiminnan osalta melu ei ylitä ohjearvoja asuin- ja lomakiinteistöillä.
Lennokkien melu jää alle ohjearvojen lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.
Lentokoneiden tankkauspiste, jossa myös polttoainesäiliöt sijaitsevat, päällystetään läpäisemättömällä pinnoitteella. Hulevedet johdetaan öljynerotuskaivojen kautta tiiviissä
putkessa pohjavesialueen ulkopuolelle.
Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan pinta- tai pohjavesivaikutuksia.
Asiakirjojen nähtävillä olo
Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana 9.1.2017–7.2.2017 nähtävinä Palvelupiste
Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Kuulutus ja hakemuksen keskeisin sisältö ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.tampere.fi/ilmoitustaulu.
Muistutukset ja mielipiteet
Muistutuksen tekemiseen on oikeus niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea.
Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kuulutusaikana osoitteeseen: Tampereen kaupungin kirjaamo, PL 487 (Käyntiosoite Puutarhakatu 6), 33101 TAMPERE tai
sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@tampere.fi
Asian valmistelijan yhteystiedot: Sanna Markkanen, puh.050-5242536, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@tampere.fi
Asian ratkaisee Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto.
Tampereella 5.1.2017
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSJAOSTO
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