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Asia: Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta
tilapäisestä toiminnasta
Ilmoituksen
tekijän nimi ja
osoite

Ilmoituksen tekijä
Voimistelu- ja Urheiluseura Lappilan Nousu ry

Toiminnan
ilmoitusvelvollisuus ja
viranomaisen
toimivalta

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen
ilmoitus rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua tai tärinää
aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melu tai tärinän on syytä olettaa olevan
erityisen häiritsevää. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai
toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa.
(Ympäristönsuojelulaki 118 §)

Asian vireilletulo

Kärkölän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristölautakunta, joka on
delegoinut päätäntävallan ympäristösihteerille (ympäristölautakunta 14.3.2018 § 11).
11.6.2019

Toiminnan nimi
ja
sijainti ja
kiinteistötiedot

Melua tai tärinää aiheuttava toimenpide tai tapahtuma
Oriharo Beach Games 2019,
perjantai 9.8.2019 klo 18-21 ja lauantai 10.8.2019 klo 9-18
Sijainti
Oriharon uimaranta (Kalliopirtintie, 16610 Kärkölä)

Toimintaa
mahdollisesti
koskevat muut
luvat
Ympäristö,
lähimmät
häiriintyvä
kohteet ja
kaavoitustilanne
Toiminnan/
tapahtuman
kuvaus
ja kesto ja
muuta tietoa

Ilmoittaja on tehnyt Kärkölän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
jätehuoltosuunnitelman.

Suunnitellut
ympäristönsuoje
lutoimet
Arvio
ympäristövaikutuksista
Tiedottaminen

Äänentoistolaitteiden suuntaaminen oikein ja tapahtuma-alueen opitimikuuluvuuden
testaaminen.

Ympäristössä on kesämökkejä Kalliopirtintien varrella ja Oriharonjärven rannalla toisella
puolella järveä. Lähimmän mökin etäisyys on noin 100 m.

Perjantaina 9.8.2019 klo 18-21 tapahtuman rakentamisessa mahdolliset työkalujen ja
työkoneiden käytöstä aiheutuvat äänet.
Lauantaina 10.8.2019 itse tapahtumassa klo 12-16 äänentoistolaitteet, yleisöäänet, juontajan r
esiintyminen sekä tapahtuman jälkeen mahdolliset purkuäänet.

Yleisökuulutukset saattaa kuulua lähiympäristön kesämökeille.

Ilmoittaja tiedottaa talokohtaisesti. Kohteena ovat Kalliopirtintien ja Haapalantien lähimmät
rantamökit. Kaikki tiedotus tapahtumasta ja sen toiminnoista (ympäristön ranta-asukkaita
koskevat erityisesti Kalliopirtintien tienkäyttö ja Oriharon ympärijuoksu) samalla kirjeellä.

Ilmoituksen käsittely
Lausunnot ja
asianosaisten
kuuleminen
Ilmoittajan
vastine

Erillistä kuulemista ei ole järjestetty, koska tapahtumasta tiedotetaan.

Päätös

Asian ratkaisu
Hyväksyn Voimistelu- ja Urheiluseura Lappilan Nousu ry:n tekemän ympäristönsuojelulain
118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta.
Toimintaa on harjoitettava ilmoituksen ja seuraavien määräysten mukaisesti.

----------

Toimintaa koskevat määräykset
1.

2.

Päätöksen
perustelu

Sovelletut
oikeusohjeet
Käsittelymaksu
ja
sen
määräytyminen

Alue on siivottava jätteistä toiminnan loputtua. Ilmoittaja on laatinut
tilaisuutta koskevan jätehuoltosuunnitelman, jota on noudatettava. Tämän
lisäksi ilmoittajan on tarkistettava ja siivottava lähiympäristön tiestön varret
mahdollisista roskista, koska tilaisuuden aikana pysäköidään todennäköisesti
laajalla alueella.
Meluilmoituksessa esitetyn suunnitelman mukainen tiedottaminen
lähiympäristöön on tehtävä viimeistään kahta viikkoa ennen tilaisuutta.
Tiedottaminen on tehtävä myös kiinteistöille, jotka sijaitsevat Haapalantien
risteyksestä eteenpäin Korvenkyläntien varrella Oriharojärven rannalla.

Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.
Ilmoituksen mukaisesti ja määräyksiä noudattaen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain
mukaiset vaatimukset, kun otetaan huomioon se, että ilmoitettu toiminta on tilapäistä.
Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan päätöksessä on annettavan tarpeelliset määräykset
toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan
järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Päätöksessä
voidaan antaa määräyksiä tiedottamisesta asukkaille.
Ympäristönsuojelulaki 118 §, 122 §, 200 §
Käsittelymaksuksi määrätään 166 €
Ympäristönsuojelulaki 205 §
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Riitta Hyytiäinen
ympäristösihteeri
Päätöksen
täytäntöönpano

12.6.2019
Ilmoittaja, sähköisesti ja kirjeellä
terveydensuojelu, sähköisesti
Hämeen ELY-keskus, sähköisesti
Julkipanoilmoitus yleiseen tietoverkkoon kunnan kotisivuille 13.6.2019

VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallintooikeudelta kirjallisella valituksella.
Valitusoikeus on
• asianosaisella;
• rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
• toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset
ilmenevät;
• valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisella;
• asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 14.6.2019
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään kolmantenakymmenentenä (30)
päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana
arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä
niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos
valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta.
Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetussa valituskirjelmässä on ilmoitettava
• päätös, johon haetaan muutosta;
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan;
• valittajan nimi ja kotikunta;
• jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana
on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta;
• postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä
• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta;
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
• asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 250 euroa, ellei toisin
määrätä.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Korsholmanpuistikko 43
PL 204, 65101 Vaasa
Vaihde 029 56 42611
Telekopio 029 56 42760
sähköpostiosoite vaasa.hao@om.fi

