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Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen
johdosta / Aitoon VPK
Selostus

Aitoon VPK on jättänyt Pälkäneen kunnalle 24.5.2021
ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäisestä melua
aiheuttavasta toiminnasta. Ilmoitus koskee Aitoossa 10.-13.7.2021
järjestettävää yleisötilaisuutta.
Ilmoittaja
Aitoon vapaaehtoinen palokunta ry
Honkalantie 4, 36720 Aitoo
Yhteyshenkilö Erkki Hyöki
Tapahtuma-ajat ovat lauantaina, sunnuntaina ja maanantaina
10.-12.7.2021 klo 19:00–02:00.
Ilmoituksen mukaan tapahtuman aiheuttaman melun torjumiseksi,
äänentoistolaitteet on suunnattu alueen kiinteitä rakenteita kohti.
Tapahtumassa jaetaan ilmaiseksi korvatulppia.
Melua mitataan soiton aikana äänentoistosta vastaavan henkilökunnan
toimesta.
Lähialueen asukkaita tiedotetaan tapahtumasta etukäteen. Lähin
asutus sijaitsee alle 100 m päässä tapahtuma-alueesta.
Asian käsittely
Ilmoituksesta on kuulutettu kunnan internet-sivustolla 31.5.-15.6.2021.
Ilmoituksesta ei jätetty muistutuksia.

Toimivallan peruste

Ympäristönsuojelulaki 118, 122 §
Pälkäneen kunnan hallintosääntö 46 §

Päätös

Päätän hyväksyä Aitoon VPK:n ilmoituksen tilapäisestä melua
aiheuttavasta toiminnasta seuraavin määräyksin:
1. Tapahtumapaikan naapurustossa sijaitseville asuinkiinteistöille
tulee etukäteen toimittaa kirjallinen ilmoitus tapahtumasta.
Ilmoituksessa on esitettävä tapahtuman ajankohta ja kesto, sekä
vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot tapahtuman aikana.
2. Äänentoistolaitteet on säädettävä ja suunnattava siten, että haitat
ovat mahdollisimman vähäisiä asutukselle. Kaiutinlaitteiston ja la va
järjestelmien on oltava parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisia.
3. Toiminnan aiheuttamaa melutasoa on seurattava.
Musiikkiesityksistä, äänentoiston testauksesta tai taustamusiikista
aiheutuvan melun A-painotettu keskiäänitaso ei saa ylittää yhtenäkään
päivänä lähimpien asuinrakennusten pihalla arvoa 70 dB 10 minuutin
aikajaksolla tarkasteltuna.
Mikäli tapahtuman aikana käy ilmi, että edellä määrätty melutaso
ylittyy, on tapahtumajärjestäjän huolehdittava siitä, että melutaso
lasketaan viivytyksettä sallitulle tasolle ja jatkossa äänenvoimakkuus
pidetään tasolla, jolla raja-arvo ei ylity.
4. Vahvistimien kautta esitettävien elävän musiikin esitysten tulee
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loppua kaikkina iltoina viimeistään klo 2.00. Myös taustamusiikin ja
akustisen musiikin esittäminen klo 2.00 jälkeen on kielletty.
5. Ympäristötoimi voi tapahtuman aikana määrätä melumittauksen
suorittamiseen tai suorittaa melumittauksia melualueella.
Järjestyksenvalvojille on tiedotettava mahdollisesta virkamiehen tai
ympäristötoimen järjestämästä melumittauksesta.
6. Järjestäjän tulee huolehtia asianmukaisesta jätehuollosta. Järjestäjä
vas taa myös jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana
sekä riittävästä jätelajien erilliskeräyksestä. Alueelle on sijoitettava
riittävästi ja kattavasti jäteastioita tai muita keräysvälineitä eri jätelajien
keräämistä varten. Tapahtuma-alue sekä sen välittömässä
läheisyydessä oleva roskaantunut alue on siivottava välittömästi
tilaisuuden päätyttyä sekä tarvittaessa tilaisuuden aikana. Järjestäjä on
toimittanut ympäristönsuojeluviranomaiselle jätehuoltosuunnitelman,
jota tulee noudattaa tapahtuman aikana.
7. Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei
valitusviranomainen toisin määrää. (YSL 200 §)
Päätöksen perustelut
Ilmoituksen mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain
edellytykset, kun otetaan huomioon ilmoituksessa annetut selvitykset,
päätökseen sisältyvät määräykset ja Pälkäneen kunnan ympäristönsuo
jelumääräykset.
Määräys 1 on annettu sen takaamiseksi, että ympäristön asukkaat
saavat tiedon tapahtuman ajankohdasta ja kestosta etukäteen.
Tiedottamalla voidaan vähentää tapahtumasta naapureille aiheutuvaa
meluhaittaa.
Määräys 2 on annettu meluhaittojen ehkäisemiseksi. Meluhaittoihin
vaikuttavat mm. esiintymislavan suuntaus ja etäisyys häiriintyvästä
kohteesta sekä suojaavat maastonmuodot tai rakennelmat. Melun
tarpeetonta leviämistä voidaan estää esimerkiksi
viivekaiutinjärjestelmällä, suuntaavilla kaiuttimilla sekä lavan
vuoraamisella meluntorjuntakankailla.
Määräys 3 on annettu meluhaittojen ehkäisemiseksi. Keskiäänitason
raja-arvosta on määrätty, jotta tapahtumasta aiheutuva haitta pysyy
kohtuullisena. Raja-arvon ylittymisen katsotaan johtavan kohtuuttomiin
haittoihin naapuruston kannalta, joten tapahtumajärjestäjän on
velvollisuus alentaa äänenvoimakkuutta, mikäli raja-arvo ylittyy.
Määräyksellä 4 äänentoiston käyttöaika on rajoitettu ilmoituksen
mukaisesti asukkaiden levon turvaamiseksi ja ympäristölle aiheutuvan
haitan vähentämiseksi.
Määräys 5 on annettu valvonnallisista syistä.
Määräys 6 on annettu, jotta varmistutaan, että tapahtumajärjestäjä
hoitaa jätelain mukaiset velvollisuutensa koskien tapahtuma-aikaista
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jätehuoltoa ja roskaantumisen ehkäisyä.
Määräys 7. Päätöksen tehnyt viranomainen voi määrätä, että
ympäristönsuojelulain 122 §:ssä tarkoitettua päätöstä on
muutoksenhausta huolimatta noudatettava.
Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118,122, 200 §
Jätelaki (646/2011) 13 ja 72 §
Pälkäneen kunnan ympäristönsuojelumääräykset
Alueelliset jätehuoltomääräykset
Ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu
Ilmoituksen käsittelystä peritään voimassa olevan
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (rakennus- ja ympäristöjaosto
11.9.2019 § 57) mukainen maksu 280 euroa.
Päätöksestä ilmoitetaan kuuluttamalla Pälkäneen kunnan
verkkosivuilla 16.6.-23.7.2021.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta
alla olevan valitusosoituksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO

16.06.2021 kunnan yleisessä tietoverkossa.

VALITUSVIRANOMAINEN

Pälkäneen ympäristönsuojeluviranomaisen
päätökseen saa hakea valittamalla muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä
perittävästä maksusta valitetaan samassa
järjestyksessä kuin pääasiasta.

VALITUSAIKA JA SEN ALKAMINEN

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika
päättyy 23.7.2021.

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus

Valitusviranomaisen viraston aukioloaika:
Työpäivisin klo 8 - 16.15

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on
ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja
jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan
sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion
valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
-päätös, johon haetaan muutosta
-valittajan nimi ja kotikunta
-postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan
hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
-mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
-perusteet, joilla muutosta vaaditaan
-valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta
sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)
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Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa
valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava
perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen
voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin,
että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8–16.15
Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260
euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
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