
  VIRANHALTIJAPÄÄTÖS
Ympäristösihteeri 19.8.2021 / 2 §

Asianumero D/546/11.01.00/2021
 

Otsikko Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, Venetsialaiset
Satamatorppa Ky, Heinävesi

 

Hakijan / ilmoitusvelvollisen tiedot
 

Hakija /
ilmoitusvelvollinen

Satamatorppa Ky
yhteyshenkilö:
Tiina Vauhkonen
puh. 044 269 8435
samatatorppa@gmail.com

 

Hakijan osoite Varkaudentie 10
79700 Heinävesi

 

Vireilletulo 13.8.2021
 

Toiminta / hakemuksen
kohde

  Ulkoilmakonsertti

 

Kiinteistörekisteri numero90-404-1-50
 

Kiinteistön osoite / sijainti Kermanrannantie 48, 79700 Heinävesi
 

Kiinteistönomistajan
tiedot

Heinäveden kunta

 

Toiminnan kuvaus Ulkoilmakonsertti 28.8.2021 klo 19-00. Esiintymislava suunnataan ravintolarakennusta kohden
viistoittain siten, että se osaltaan estää musiikin kantautumisen liian kauas. Äänenvoimakkuutta
seurataan ja tarvittaessa esiintyjää pyydetään säätämään äänenvoimakkuuksia hiljemmalle,
melutasoksi 10 metrin päässä on ilmoitettu 95 dB (A). Tapahtuma on kestoltaan lyhytaikainen
ja melutaso pidetään sellaisena ettei se kohoa kohtuuttomaksi.

Mahdolliset häiriintyvät kohteet ovat lähialueen asutus ja mahdolliset kesäasukkaat. Lähimmät
asutut rakennukset ovat 150 metrin päässä. Tiedottaminen tehdään talokohtaisesti
Kermanrannan alueelle, Kurikkaniementie kokonaisuudessaan ja Kermanrannantie
Rovastintiehen asti. Ilmoitukset jaetaan tapahtumasta noin viikko ennen tilaisuutta.

 

Hakemuksen käsittely
 

Kuuleminen Kuulemista pidetään ilmeisen tarpeettomana.
 

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. Päätöksessä voidaan lisäksi
antaa määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille.

 

Päätöksen tiedot
 

Asian ratkaisu Ympäristösihteeri hyväksyy ilmoituksen hakemuksen mukaisesti ja seuraavin määräyksin
 

Määräykset 1. Äänentoistolaitteet tulee olla säädettävissä ja ne on suunnattava poispäin lähimmistä
häiriintyvistä kohteista ja mahdollisimman tarkoin kohdeyleisölle.

2. Äänentoistolaitteet tulee olla säädettävissä. Äänentoistolaitteiden aiheuttama lyhytaikainen
keskiäänitaso (LAeq) tapahtuman yleisöalueella saa olla enintään 90 dBA. Melutasoa on
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tarkkailtava tapahtuman aikana.

3. Ilmoituksen mukaisesti lähimpiä asuinkiinteistöjä on tiedotettava Kermanrannan alueella,
sis. Kurikkaniementie, Naistenlahdentie ja Kermanrannantie Rovastintiehen asti. Tiedotteesta
on ilmettävä aiheutetun melun syy, kesto ja toiminnanharjoittajan yhteystiedot.

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

Perustelut:
Erilaisen taajuusjakauman ja muiden ominaisuuksien vuoksi (esim. melun vaihtelu)
äänentoistolaitteiden aiheuttama melu poikkeaa alueella muutoin vallitsevasta melutasosta,
mikä saattaa lisätä toiminnasta aiheutuvan melun häiritsevyyttä. Yleisöä altistavan melun
keskimääräinen äänenpainetaso saa olla korkeintaan 100 desibeliä (sosiaali- ja
terveysministeriön suositus). Iltaan jatkuvan ajankohdan vuoksi tätä keskiäänitason rajaa on
tässä päätöksessä laskettu 90 dBA:han.

Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi tietoinen aiheuttamansa melun tasosta, leviämisestä
ja vaikutuksista ja pyrittävä kaikin tavoin torjumaan tapahtumasta aiheutuvaa melua.
Tapahtumasta tiedottaminen lieventää melusta aiheutuvia haittoja. Tiedottamalla meluhaitasta
lähialueen kiinteistölle, annetaan mahdollisuus etukäteen varautua meluhaittaan, vaikka
tapahtuman kesto ja ajankohta eivät aiheuttaisikaan kohtuutonta meluhaittaa. Riittävä
tiedottaminen tapahtuman kestosta ja syystä vähentää alueella asuvien epätietoisuutta ja siitä
aiheutuvaa ärtymystä.

 

Päätöksen voimassaolo 29.8.2021
 

Valvontaviranomaisen
toimivalta

Keski-Savon ympäristölautakunta 26.9.2019 § 63 Ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan
delegointi viranhaltijoille

 

Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-7, 14-17, 20, 118, 121, 122, 190-191, 200 §:t
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24, 26 §:t
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
Hallintolaki (434/2003) 34, 41, 54, 62 §
Keski-Savon ympäristötoimen ympäristönsuojelumääräykset, voimaantulo 1.1.2019
Keski-Savon ympäristölautakunta 17.12.2020 § 80 Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa ja
maa-ainestaksa

 

Maksu ja sen
määräytyminen

Ilmoituksen käsittelystä peristään Keski-Savon ympäristölautakunnan 17.12.2020 § 80
hyväksymän taksan mukainen maksu 208 euroa.

 

Liitteet  

 

  Marika Limatius
  Ympäristösihteeri
 

  marika.limatius@leppavirta.fi
  040 673 8488
 

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

Leppävirran kunta  

Viranomainen: Päivämäärä: Pykälä:
Ympäristösihteeri 19.8.2021 2 §
 

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.
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Jakelu / tiedoksianto Satamatorppa Ky
Itä-Suomen Poliisi
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