
  VIRANHALTIJAPÄÄTÖS
Ympäristötarkastaja 20.7.2020 / 4 §

Asianumero D/489/11.01.00/2020
 

Otsikko Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta
 

Hakijan / ilmoitusvelvollisen tiedot
 

Hakija /
ilmoitusvelvollinen

R-Pro Ltd Oy

 

Hakijan osoite R-Pro Oy/RADALLE.com tapahtumat
/ Teppo Laukkanen
C.O. IQR Consulting, Henrikintie 5 A 17
00370 HELSINKI

 

Vireilletulo 29.6.2020
 

Toiminta / hakemuksen
kohde

  Ulkoilmakonsertti

 

Kiinteistörekisteri numero593-457-11-9
 

Kiinteistön osoite / sijainti Pumppurannantie 42, 77330 Virtasalmi
(Motomajojen leirintäalue)

 

Kiinteistönomistajan
tiedot

Zwo Oy

 

Toiminnan kuvaus Ulkona järjestettävä konsertti torstaista sunnuntaihin 23.-26.7.2020 Motomajojen
leirintäalueella osoitteessa Pumppurannantie 42, 77330 Virtasalmi. Ilmoituksen mukaiset
toiminta-ajat ovat to– pe klo 12-00, 00-03, lauantaina 00 - 03 ja 16 - 24, sunnuntaina klo 00-03.

Melupäästöjä aiheuttavat ulkoesiintymislavan äänentoistolaitteet. Äänentoistolaitteistona
käytetään ilmoituksen mukaan aiempien vuosien kaltaista tekniikkaa. Hakija arvioi melutason
olevan 10 metrin etäisyydellä 110 dB(A). Melutilannetta seurataan desibelimittarilla
äänitarkkailijan toimesta.

 

Hakemuksen käsittely
 

Kuuleminen Kuulutus ja ilmoitusasiakirjat olivat nähtävillä 29.6.- 17.7.2020 Keski-Savon ympäristötoimen
internet-sivuilla www.keskisavonymparistotoimi.fi / Hallinto / Vireillä olevat asiat ja Keski-
Savon ympäristötoimen Pieksämäen toimipisteessä os. Tapparakatu 1-3, 71600 Pieksämäki.
Lisäksi kuulutus oli nähtävillä Pieksämäen kaupungin internet-sivuilla. Kuulutus lähetettiin
postitse lähimmille asuinkiinteistöille ja kiinteistön omistajille 29.6.2020.

 

Lausunnot Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja. Kuulutus lähetettiin erikseen Etelä-Savon ELY-keskukselle.

Etelä-Savon ELY-keskus ilmoitti sähköpostitse 3.7.2020, ettei se jätä kannanottoa
ilmoituksesta.

 

Muistutukset / mielipiteet Meluilmoituksesta saapui 1 kpl muistutuksia.

Pro Hällinmäki- asianosaisverkosto jätti sähköpostitse 17.7.2020 seuraavan kannanoton:

Motopark ja Motomajat eli tapahtuman virallinen alue sijoittuu erittäin häiriöherkälle alueelle
keskelle rauhallista kylää ja loma-asutusta. Tapahtuma-aika sijoittuu keskelle kesää koko
viikonlopuksi, jolloin ihmiset oleilevat paljon ulkona omilla pihoillaan ja vesillä.
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Siksi kyseinen tapahtuma voi olla melkoinen koettelemus lähiympäristölle: pelkkä rasitus
melun ja erilaisten häiriöiden tuottajana. Aiheuttajina ovat tapahtumasta kantautuva häiritsevä
musiikki ja melu, liikenteestä johtuvat riskit ja pihoille mahdollisesti tunkeutuvat häiriköt.
Kaikista näistä on lähiasukkailla kokemusta.

Meluilmoituksessa mainitut meluajat ja - rajat ovat ilman muuta liian lavealla. Ei riitä, että
järjestäjät ”pyrkivät” vähentämään meluhaittoja mm. kaiuttimia suuntaamalla, vaan
lupaviranomaisen on tiukalla kädellä rajoitettava erityisesti öisen melun määrää ja sallittua
toiminta-aikaa, jota hakija ilmoittaa jatkavansakin edellisistä vuosista. Myös luvan valvojan on
valvottava määräysten noudattamista mm. melumittauksin.

Viittaamme aiempina voisina kyseistä tapahtumaa koskeviin kannanottoihimme. Kantamme on
edelleen pysynyt ennallaan. Viranomaisen tuleekin pitää huolta siitä, että määräykset ovat
kohdallaan ja niitä noudatetaan siten, että myös me lähiasukkaat saamme viettää yömme
rauhassa, liikenne sujuu kylän läpi kulkevalla tiellä häiriöttä eikä pihoihin tule tunkeutujia ja
vahingontekijöitä. Mikäli tapahtumassa ei noudateta ohjeita ja esiintyy järjestyshäiriöitä,
edellytämme viranomaisten puuttuvan niihin välittömästi. Siksi on tärkeää, että myös liikkuva
poliisi on tapahtumasta etukäteenkin tietoinen. Mikäli tapahtuma ei pysy "raameissaan" sen
jatkolle Motoparkissa ei tule antaa lupaa.

 

Päätösperustelut Ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n mukaisesti viranomaisen on 118 §:ssä tarkoitetun
ilmoituksen johdosta annettava päätös. Päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset
toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämiseen
liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Päätöksessä voidaan lisäksi antaa
määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille.

Tapahtumista tiedottaminen lieventää melusta aiheutuvia haittoja. Tiedottamalla meluhaitasta
lähialueen asukkaille, annetaan heille mahdollisuus etukäteen varautua meluhaittaan, vaikka
tapahtuman kesto ja ajankohta eivät aiheuttaisikaan kohtuutonta meluhaittaa.

Erilaisen taajuusjakauman ja muiden ominaisuuksien vuoksi (esim. melun vaihtelu)
äänentoistolaitteiden aiheuttama melu poikkeaa alueella muutoin vallitsevasta melutasosta,
mikä saattaa lisätä toiminnasta aiheutuvan melun häiritsevyyttä.

Tapahtuman läheisyydessä on loma- ja vakituista asutusta ja varsinkin yöaikaan aiheutuvaa
melua on levon ja virkistyksen vuoksi rajoitettava. Rajoittamalla melutasoa tapahtuma - /melun
syntypaikalla vähennetään sen häiritsevyyttä ympäristössä sekä yleisölle aiheutuvaa
melukuormaa.

Kyseinen ulkoilmakonsertti on yksittäinen, kerran vuodessa järjestettävä tapahtuma. Kerran
vuodessa järjestettävän tapahtuman aiheuttaman melun ei katsota olevan kohtuutonta.

Suuntaamalla äänentoistolaitteet pois lähimmistä häiriintyvistä kohteista ja kohdistamalla
mahdollisimman tarkasti kohdeyleisölle vähennetään melun häiritsevyyttä.

Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi tietoinen aiheuttamansa melun tasosta, leviämisestä
ja vaikutuksista.

Tätä päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava.
 

Päätöksen tiedot
 

Asian ratkaisu Ympäristötarkastaja hyväksyy ilmoituksen haetun mukaisesti seuraavin määräyksin:
 

Määräykset 1. Ulkoilmakonsertti voidaan järjestää torstaina 23.7.2020 alkaen klo 12:00 ja päättyen
perjantaina 24.7.2020 klo 02:00, jatkuen edelleen perjantaina 24.7.2020 klo 12:00 ja päättyen
lauantaihin 25.7.2020 klo 02:00. Lauantaina 25.7.2020 musiikkia voidaan esittää alkaen klo
16:00 ja päättyen sunnuntaina 26.7.2020 klo 02:00.
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2. Äänentoistolaitteet tulee olla säädettävissä ja ne on suunnattava poispäin lähimmistä
häiriintyvistä kohteista ja mahdollisimman tarkoin kohdeyleisölle.

3. Äänentoistolaitteiden aiheuttama lyhytaikainen keskiäänitaso (LAeq) tapahtuman
yleisöalueella 10 metrin päässä (ns. miksauspöydästä) saa olla enintään 90 dB(A) klo 16:00 -
01.00 välisenä aikana ja klo 01:00 - 02:00 välisenä aikana enintään 85 dB(A).

4. Melutasoa on tarkkailtava tapahtuman aikana yleisöalueelta (10 metrin päässä lavasta)
mittaamalla yksi viiden minuutin jakso sekä klo 18:00 - 22:00 että klo 00:30-01:30 ja kaksi
viiden minuutin jaksoa tasaisin väliajoin klo 22:00 - 01:30.

Mittaustulokset ja mittauspöytäkirja on toimitettava kahden viikon kuluessa tapahtumasta
Keski-Savon ympäristötoimen Pieksämäen toimipisteeseen.

5. Mikäli tilanne tapahtumasta aiheutuvan melun suhteen tulee kestämättömäksi, voidaan
toiminta-aikoja rajoittaa valvovan viranomaisen toimesta.

Tapahtuma ei saa aiheuttaa roskaantumista tai muutakaan epäsiisteyttä ympäristöönsä.
Jätehuolto on hoidettava Pieksämäen kaupungin jätehuoltomääräysten ja jätehuollon yleisten
säädösten mukaisesti.

 

Päätöksen voimassaolo 26.7.2020
 

Valvontaviranomaisen
toimivalta

Keski-Savon ympäristölautakunta 26.9.2019 § 63 Ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan
delegointi viranhaltijoille

 

Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 20, 118, 121, 122, 190, 191 §
Asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 26 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)
Jätelaki (646/2011) 12-13, 72, 118 §:t

 

Maksu ja sen
määräytyminen

Ilmoituksen käsittelystä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan 16.5.2019 § 42
hyväksymän taksan mukainen maksu 180 euroa.

 

Liitteet  

 

  Maija Nykänen
  Ympäristötarkastaja
 

  maija.nykanen@leppavirta.fi
  044 797 5552
 

Viranhaltijapäätös on sähköisesti allekirjoitettu Leppävirran kunnan asianhallintajärjestelmässä.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET Liitetään viranhaltijan päätökseen
 

Leppävirran kunta  

Viranomainen: Päivämäärä: Pykälä:
Ympäristötarkastaja 20.7.2020 4 §
 

Tähän päätökseen ja/tai asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-
oikeudelta.

Valitusaika 
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kunnan verkkosivuilla.
Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisille asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä (sähköisen) viestin lähettämisestä tai seitsemäntenä
päivänä kirjeen lähettämisestä. Yleistiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä
julkaisemisajankohdasta.

Valitusoikeus
Valitusoikeus on asianosaisella sekä rekisteröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, jonka tarkoituksena on ympäristön-,
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristöön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella
toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY-keskuksella sekä vaikutusalueen kunnan
ympäristösuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
1. Mitä päätöstä valitus koskee
2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi
3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan
4. Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
5. Valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät
asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on
valituksessa  mainittava myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallinto-oikeudelle.

Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa yhdyshenkilöksi.

Valituksen liitteet
1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen
2. Tieto siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle
4. Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja, luvan saaneista
oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai toiminut asiamiehenä asian
aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai tuomioistuimessa.

Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitus hallinto-oikeuteen on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa
hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä.
Valituksen voi toimittaa myös postitse, sähköpostitse, telekopiona hallinto-oikeuden
kirjaamoon tai sähköisen asiointipalvelun kautta. Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa valitusajan
viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä.

Oikeudenkäyntimaksu 
Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä peritään oikeudenkäyntimaksu, joka on 260 euroa. Maksua ei peritä silloin, kun
hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.
 



Jakelu / tiedoksianto Hakija
 


