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Päätös ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta
tilapäisestä toiminnasta, Eräjärven Urheilijat ry

Ilmoituksen saapumispäivä
16.6.2021

Ilmoitusvelvollinen Eräjärven Urheilijat ry
  Osoite: Eräjärventie 1591, 35220 Eräjärvi
  Yhteyshenkilö: Jussi Valve, M. 044 292 5276

Melua aiheuttava toiminta ja ajankohta
  Ulkoilmakonsertti

perjantai 25.6.2021
lauantai 3.7.2021
lauantai 10.7.2021

Sijainti  Rönnin lava
  Eräjärventie 946, 35220 Eräjärvi

Toimivalta Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on teh tä vä
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköisesti ilmoitus ra ken ta-
mi ses ta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua tai tä ri nää
aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tä ri nän on
syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan viranomaisen on 118 §:ssä tar-
koi te tun ilmoituksen johdosta annettava päätös. Päätöksessä on an-
net ta va tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ym pä ris tön
pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämiseen liit ty vien
jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Päätöksessä voi-
daan lisäksi antaa määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja tie dot ta mi ses-
ta asukkaille.

Oriveden kaupungin hallintosäännön 31 §:n mukaisesti Oriveden ym-
pä ris tön suo je lu vi ran omai se na toimii Oriveden ym pä ris tö lau ta kun ta.
Ympäristölautakunta on delegointipäätöksellään (15.12.2015 129 §)
siirtänyt ympäristönsuojelulain 118 §:n ja 122 §:n mukaisen toi mi val tan-
sa tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevien pää tös-
ten antamisesta alaiselleen viranhaltijalle.

Kuuleminen Toiminnanharjoittaja tiedottaa tapahtumista Purkiainen-lehdessä, jo ka
jaetaan kaikkiin lähiseudun kiinteistöihin. Muutoin ym pä ris tön suo je lu-
lain 121 §:n mukainen kuuleminen ei ole tarpeen, koska toi min ta ei
vaikuta merkittävästi yleisiin tai yksityisiin etuihin ja ta pah tu mat ovat
jokavuotisina yleisesti tiedossa.

Päätös Oriveden kaupungin ympäristöinsinööri on tarkastanut Eräjärven Urheilijat
ry:n tilapäistä melua aiheuttavaa toimintaa koskevan ilmoituksen ja kat soo,
että ilmoituksen johdosta voidaan antaa ympäristönsuojelulain 118 §:n
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mukainen päätös. Ulkoilmakonsertit voidaan järjestää ilmoituksen mu kai-
ses ti.

Päätöksen perustelu Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan ilmoitus on tehtävä hyvissä
ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kui-
ten kin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa, jollei kun nan
ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä lyhyemmästä ajas ta.

Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa, ennen kuin il moi-
tuk sen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta tai kunnan ym pä ris tön-
suo je lu mää räyk sis sä määrätty tätä lyhyempi aika. Ilmoituksen kä sit te-
le vä viranomainen voi kuitenkin ilmoituksen johdosta teh tä väs sä
päätöksessä sallia toimenpiteeseen ryhtymisen tai toiminnan aloit ta mi-
sen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin.

 Toiminnan aloittaminen ennen 30 vuorokauden määräajan ku lu mis ta
on perusteltua, koska vallinneen pandemiatilanteen ja muut tu vien ko-
koon tu mis ra joi tus ten ja sitä kautta tilaisuuksien järjestämisen epä var-
muu den takia ilmoituksen jättäminen ei ollut määräajassa mah dol lis ta.

Toiminta on jokavuotista ja yleisesti tiedossa. Toiminnasta ei ole va li-
tet tu. Toiminnanharjoittaja vähentää melun kantautumista ää ni lait tei den
suuntauksella sekä seuraa melutilannetta aistihavainnoin. Tie dot ta mal-
la lähialueen asukkaita ilmoituksen mukaisesti voidaan lie ven tää
toiminnasta aiheutuvia haittoja.

Käsittelymaksu Ympäristönsuojelulain mukaisista maksullisista suoritteista mää rä tään
ympäristölautakunnan 24.9.2019 hyväksymässä ja 1.1.2020 voi maan-
tul lees sa Oriveden kaupungin ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sen
taksassa.

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen melua tai tärinää ai heut ta vaa
tilapäistä toimintaa koskevan ilmoituksen, jota ei kuuluteta leh des sä,
käsittelymaksuna veloitetaan taksan 3 §:n mukaisesti 220 €.

Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hal lin to-oi-
keu teen. Valitusaika päättyy 30.7.2021. Valitusosoitus on pää tök sen
liitteenä.

Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118, 121, 122 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014) 24, 26 §

Oriveden kaupungin hallintosääntö (hyväksytty 27.4.2020) 31 §
Oriveden ympäristölautakunnan delegointipäätös 15.12.2015 129 §

 Oriveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 3 §

Päätöksestä tiedottaminen
  Päätöksestä kuulutetaan Oriveden kaupungin internet-sivuilla.
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Päiväys ja allekirjoitus Orivedellä 23.6.2021

 Marjo Saarinen
Ympäristöinsinööri

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus
Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa
koskea, kunnan jäsenellä sekä 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, alueellisella elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen muun kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisella sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla
viranomaisella.

Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon 30
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua päätöksen julkaisemisesta. Päätöksen
tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa vastauksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valituskirjelmän
on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai
sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän
on oltava toimitettu niin, että on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:
1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
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2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei

kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin
valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:
1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys

valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot
Vaasan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
Postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin:   029 56 42611, fax 029 56 42760
Sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi      

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.


