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Tilapäistä melua aiheuttavaa toimintaa koskeva päätös
Asia

Ilmoituksen tekijä

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka
koskee ulkoilmakonserttien järjestämisestä aiheutuvaa tilapäistä
melua.
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, Nurmeksentie 2, 80110 Joensuu.

Melua ja tärinää aiheuttava toiminta ja sen sijainti
Drive In & Rock -tapahtuma Bomban ja Hyvärilän matkailu- ja nuorisokeskuksen alueilla, Suojärvenkatu 1 ja Lomatie 2, 75500 Nurmes.
Bomballa järjestetään rock-konsertit 16.8. ja 17.8. ja Hyvärilässä
drive-in elokuva 17.8.2019.
Ilmoitusvelvollisuus ja toimivaltainen viranomainen
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.
Nurmeksen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on delegoinnut toimivallan ympäristönsuojelusihteerille ympäristönsuojelulain
118 §:n mukaisen ilmoituksen päätöksestä.
Toiminnan kuvaus

Bomban ja Hyvärilän matkailu- ja nuorisokeskuksen alueilla järjestetään Drive In & Rock -tapahtuma 16.8. klo 17-01 ja 17.8. klo 13-01.
Ilmoituksen mukaan toiminnasta aiheutuva melutaso 10 metrin
päässä esiintymislavasta on 93 dB(A).
Lähimmät vakituiset asuinrakennukset sijaitsevat Bomban esiintymislavasta noin 400 metrin etäisyydellä ja Hyvärilässä noin 400 metrin etäisyydellä kallioharjanteen toisella puolella.

Asian käsittely
Ilmoitus on saapunut 27.6.2019. Ilmoituksen vireilläolosta on kuulutettu Nurmeksen kaupungin ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 17.7.
- 9.8.2019.
Ilmoituksen johdosta ei ole annettu muistutuksia tai mielipiteitä.
Päätös

Tapahtuma voidaan järjestää ilmoituksen mukaisesti noudattaen
seuraavia määräyksiä:

1. Esiintymislava ja äänentoistolaitteet on sijoitettava siten, että ne
mahdollisimman vähän häiritsevät ympäröivää asutusta.
2. Äänenvoimakkuus on säädettävä siten, ettei melu tarpeettomasti
leviä alueen ympäristöön.
3. Tapahtuman järjestäjän on varattava alueelle riittävä määrä jäteastioita yleisön käyttöön. Jätehuolto on hoidettava Nurmeksen
kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti.
4. Tapahtuman päätyttyä siihen liittyvät rakennelmat ja jätteet on
poistettava alueelta.
5. Tapahtuman järjestämisestä tulee ilmoittaa lähialueen asukkaille
ennakkoon. Em. tiedottamiseksi katsotaan myös yleinen tapahtumasta tiedottaminen lehdessä ja ilmoituksin.
Perustelut

Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä mm. ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä ja toiminnan tarkkailusta.
Roskaaminen on kielletty jätelain 72 §:n perusteella. Roskaaja on
velvollinen puhdistamaan roskaantuneen alueen. Jätelain mukaan
roskaajana pidetään myös yleisötilaisuuden järjestäjää, jos ympäristö roskaantuu tilaisuuden seurauksena.
Ilmoituksen mukaisesta toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu
kohtuutonta haittaa lähialueelle ja edellä annettuja määräyksiä noudattaen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain mukaiset vaatimukset.

Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 118, 121, 122, 190, 205
§
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24 ja 26 §
Päätöksen tiedoksi antaminen
Päätös

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa

Tiedoksi

Lupajaosto

Päätöksestä tiedottaminen
Päätöksestä kuulutetaan Nurmeksen kaupungin julkisten kuulutusten
ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla.
Käsittelymaksu
Ilmoituksen käsittelystä peritään 200 €. Maksu perustuu lupajaoston
20.2.2018 hyväksymään ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.
Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.

Ismo Ryynänen
ympäristönsuojelusihteeri

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta
kirjallisella valituksella.
Valitusaika
Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Valitusaika päättyy 13.9.2019.
Valituksen sisältö ja liitteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja osoite. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai
asiamiehen allekirjoitettava.
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimustensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja
Valituksen toimittaminen perille
Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon.
Asiakirjat voi omalla vastuulla lähettää postitse, toimittaa lähetin välityksellä tai
sähköpostilla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana. Sähköpostilla lähetettyjen
asiakirjojen pitää olla kirjaamon sähköpostiosoitteessa ennen viraston aukiolon
päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 250 €. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (1455/2015) on erikseen
säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Vaasan hallinto-oikeuden osoite
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Puhelin:
Sähköposti:
Aukioloaika:

Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
PL 204, 65101 Vaasa
029 56 42611, telekopio 029 56 42760
vaasa.hao(at)oikeus.fi
ma-pe klo 8.00-16.15

