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Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta

Ilmoituksen tekijä
SPV Ravintolat Oy
Turuntie 1
21380 Aura

Toiminnan sijainti
Auran kunnassa kiinteistöillä Riihipelto 19-423-2-274 ja Säästöpankki 19-423-3-66
osoitteessa Poikkikuja/Turuntie 1 järjestettävä ulkoilmakonsertti.

Ilmoitusvelvollisuus ja viranomaisen toimivalta
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua ja tärinää
aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai
yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen
häiritsevää.

Asiassa toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen eli Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta (YSL
118 §). Kosken Tl kunnan hallintosäännön mukaan ympäristönsuojelulain
(527/2014) 118-120 §:n mukaisista ilmoitusasioista päättävät
ympäristönsuojelusihteeri tai ympäristönsuojelutarkastaja.

Auran kunnan 14. 3. 2016 voimaan tulleiden ympäristönsuojelumääräysten 12. 1 §:n
3 momentin 3 kohdan mukaan ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta
tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta ei tarvitse
tehdä äänenvahvistimien ja äänentoistolaitteiden tilapäisestä käytöstä arkisin
maanantaista perjantaihin ja lauantaisin klo 7-22 ja sunnuntaisin klo 9-22. Muuna
aikana tapahtuvasta käytöstä tulee siten tehdä ilmoitus.

Ilmoituksen vireilletulo

Ilmoitus on tullut vireille Kosken Tl ympäristönsuojeluun 4. 7.2020 (dnro 228-
001/2020).

Ilmoituksen sisältö

Ilmoitus koskee 18. -19. 7. 2020 klo 12. 00-01.00 järjestettävää ulkoilmakonserttia
Hullu Poni -ravintolan yhteydessä osoitteessa Poikkikuja/Turuntie 1, Aura.
Ulkoilmakonsertti järjestetään kahden kiinteistön katualueella, joka rajataan aidoilla
tapahtuman ajaksi. Esiintymislava tulee Poikkikujan Turuntien puoleiseen päähän.

Alueen rakentaminen aloitetaan perjantaina 17. 7. 2020 eikä siitä aiheudu
merkittävää melua. Tapahtuma järjestetään alkaen lauantaina 18. 7. 2020 klo 12. 00
ja päättyen sunnuntaina 19. 7. 2020 klo 01.00. Alue puretaan sunnuntaina
19. 7. 2020 klo 16. 00 mennessä. Purkamisesta ei aiheudu merkittävää melua.

Tapahtuman aikana on käytössä vahvistin ja 2-4 kaiutinta. Ilmoituksen mukaan
melutaso 10 metrin etäisyydellä on 80-100 dB. Melua mitataan desibelimittarein ja
mittaustulokset merkitään omavalvonnan kirjanpitoon. Tarvittaessa äänitasoa
lasketaan mittaustulosten perusteella. Melua torjutaan asettelemalla kaiuttimet
poispäin asutusta kiinteistöstä.

Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat kiinteistöllä Säästöpankki RN:o 3:66 olevan
Kiinteistö Oy Pankintalon asunnot jotka sijaitsevat tapahtumapaikan välittömässä
läheisyydessä. Ilmoituksen mukaan kyseisen kiinteistön asukkaille tiedotetaan
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tapahtumasta huoneistokohtaisesti.

Ilmoituksesta tiedottaminen ja ilmoituksen käsittely
Ilmoitusta ei ole kuulutettu eikä sen johdosta ole kuultu naapureita tai pyydetty
lausuntoja. (YSL 121 §)

Päätös
Ympäristönsuojelutarkastaja päättää hyväksyä SPV Ravintolat Oy:n ilmoituksen
ulkoilmakonsertin melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta kiinteistöillä
Riihipelto 19-423-2-274 ja Säästöpankki 19-423-3-66.

Toiminnassa tulee noudattaa tässä päätöksessä annettuja määräyksiä.

MÄÄRÄYKSET:
1. Äänentoistolaitteiden käyttöä voidaan harjoittaa ilmoituksen mukaisesti

alkaen lauantaina 18. 7. 2020 klo 12. 00 ja päättyen sunnuntaina 19. 7. 2020
klo 01. 00.

2. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että toiminnasta ei aiheudu
ympäristöön kohtuutonta meluhaittaa. Aänentoistolaitteistot on sijoitettava
ja suunnattava siten, että toiminnasta aiheutuva melu jää mahdollisimman
vähäiseksi. Melua tulee mitata säännöllisesti ja mittaustuloksista tulee pitää
kirjaa. Kirjanpito tulee pyydettäessä esittää valvontaviranomaiselle.

3. Tapahtumasta on tiedotettava lähimpiä asuinkiinteistöjä sekä muita
lähimpiä häiriintyviä kohteita huoneisto- tai talokohtaisesti vähintään
viikkoa ennen tapahtumaa. Tapahtumasta on tiedotettava ainakin
seuraavia kiinteistöjä:

Turuntie 3, kiinteistö 19-423-3-66
Turuntie 5, kiinteistö 19-423-3-58
Asematie 1, kiinteistö 19-423-3-105
Asematie 3, kiinteistö 19-423-3-104
Asematie 5-7, kiinteistö 19-423-3-103

Tiedotteessa tulee olla ainakin tapahtuman kesto ja järjestäjän yhteystiedot.

4. Tapahtumasta ei saa aiheutua ympäristön roskaantumista. Alueella tulee
olla riittävästi jätteiden keräysastioita ja niitä tulee tyhjentää tarpeen
mukaan. Alueen siivous tulee suorittaa välittömästi tilaisuuden päätyttyä.

Päätöksen perustelut
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n mukaan viranomaisen on 118-120 §:ssä
tarkoitetun ilmoituksen johdosta tehtävä päätös. Päätöksessä on annettava
tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen
ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten
velvollisuuksien täyttämiseksi. Lisäksi voidaan antaa määräyksiä toiminnan
tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille.

Ilmoitus koskee yksipäiväistä ulkoilmakonserttia josta aiheutuva meluhaitta on
tilapäistä. Toiminnasta ei katsota aiheutuvan terveyshaittaa tai merkittävää
viihtyisyyshaittaa tai muuta ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa.

Määräykset 1-2: Määräyksillä on rajoitettu toiminta-aika ilmoituksen mukaisesti.
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Tapahtuman järjestämisessä tulee pyrkiä melun ehkäisemiseen muun muassa
äänentoistolaitteistojen sijoittelulla naapurustolle aiheutuvan haitan
minimoimiseksi. Melumittauksilla ja kirjanpidolla mahdollistetaan toiminnan
seuranta ja tämän päätöksen noudattamisen valvonta.

Määräyksellä 3 varmistetaan, että lähimmät häiriintyvät kohteet ovat ennakkoon
tietoisia häiriöstä ja sen kestosta. Lisäksi määräyksellä varmistetaan, että heidän
tiedossaan on tapahtuman vastuuhenkilö, johon voi tarvittaessa ottaa yhteyttä.

Määräys 4 on annettu jätelain ja alueen jätehuoltomääräysten mukaisten
velvollisuuksien noudattamiseksi. Jätehuoltomääräysten 38 §:n mukaan
yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa tilaisuuden jätehuollosta. Jäteastiat on
sijoitettava kattavasti koko tapahtuma-alueelle. Jäteastiat on tyhjennettävä ja alue
siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä sekä tarvittaessa tilaisuuden aikana.

Sovelletut oikeusohjeet ja säännökset
Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 118, 121, 122, 190, 191 ja 200 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 26 §
Jätelaki 646/2011): 72 §
Jätehuoltomääräykset Lounais-Suomessa: 38 §
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksa

Päätöksen täytäntöönpano
Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta
valitusviranomainen toisin määrää. (YSL 200 §)

huolimatta ellei

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Asian käsittelystä peritään Kosken Tl kunnanvaltuuston 18.2.2019 hyväksymän
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksan maksutaulukko-liitteen
ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittely 1 d -kohdan mukainen
tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavan toiminnan (muu toiminta) ilmoituksen
käsittelymaksu 150  .

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös

SPV Ravintolat Oy

Jäljennös päätöksestä
Kosken Tl kunnan internetsivut, ympäristönsuojelun sähköinen ilmoitustaulu

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla, lehdessä ja internetsivuilla
Kosken Tl kunnan internetsivut, ympäristönsuojelun sähköinen ilmoitustaulu
Auran kunnan internetsivut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusosoitus on liitteenä. Valitusaika päättyy 13. 8. 2020.
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VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valitusperusteet

Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja sillä, jonka oikeutta ja etua asia saattaa
koskea, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, toiminnan sijaintikunnalla ja vaikutus-
alueen kunnalla, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan
ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua
valvovalla viranomaisella.

Valitusviranomainen

Valitusaika

Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 Vaasa
sähköposti: vaasa. hao@oikeus.fi

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään kolmantenakymmenentenä
(30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä päätöksen antopäivästä. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika
jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Päätöksen antopäivä

Päätöksen antopäivä on 7. 7. 2020. Tämän päätöksen valitusaika päättyy 13. 8. 2020.

Valituksen sisältö

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmässä on
ilmoitettava:

valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan
ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on
luettava.

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmän voidaan lähettää postitse tai sähköpostilla tai sen voi viedä valittaja itse tai
hänen valtuuttamansa asiamies. Valituskirjelmän voi omalla vastuulla lähettää myös
postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se
ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu
Asian käsittelystä peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua, ellei toisin määrätä.


