Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä
PÄÄTÖS
Ympäristöterveyslautakunta
Vapaudenkatu 8 B (III-kerros)
13.07.2021
98100 Kemijärvi
Dnro: Y/51/2021
Kirjoitusvirheen korjaaminen HL (434/2003) 51 §. 15.7.2021

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N MUKAISEN MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVAA
TOIMINTAA KOSKEVAN ILMOITUKSEN JOHDOSTA
Ilmoittajan tiedot
Ilmoittajan nimi tai toiminimi:
Osoite:
Yhteyshenkilö:
Sähköposti:

Kemijärven Moottorikerho r.y.
PL 62, 98120 KEMIJÄRVI
Juha Peltoniemi
juha@peltoniemi.fi

Asian vireilletulo
Ilmoitus on tullut vireille 15.6.2021 Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiseen.
Toiminnan sijainti
Kilpailun pitopaikkana on Kemijärven venesatama.
Toiminnan kuvaus ja ilmoitetut ympäristönsuojelutoimet
Kyseessä on moottorikelkoilla ajettava Watercross -osakilpailu, joka pidetään 17.7. klo 07:00 20:00 välisenä aikana. Tapahtumassa melua tuottavat kilpailuun osallistuvat noin 50
moottorikelkkaa sekä äänentoisto.
Melun torjuntatoimenpiteinä on moottorikelkkojen melutasojen valvonta melumittauksin.
Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön ja selvitykset ympäristöhaitoista
Toiminnasta aiheutuu melua. Arvio lähimpiin häiriintyviin kohteisiin kohdistuvasta melutasosta on
70 dB(A).
Lausunnot ja asianosaisten kuuleminen
Ilmoituksen vireillä olosta on kuulutettu Kemijärven kaupungin palvelupiste Sortteerin
ilmoitustaululla ja kaupungin internetsivuilla 18.6.-2.7.2021 välisenä aikana. Ilmoituksesta ei
annettu muistutuksia tai mielipiteitä.
Ilmoituksen johdosta ei ole pyydetty lausuntoja.
Ilmoituksen johdosta annettavat määräykset ja niiden perustelut
Toimintaa saa harjoittaa ilmoituksen mukaisena aikana lupahakemuksen mukaisesti ja seuraavin
lupaehdoin:
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1. Ilmoitettua aikataulua tulee noudattaa.
Perustelut: Ympäristönsuojelulain (YSL) 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta
annettavassa päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan
ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Kun toiminnassa noudatetaan ilmoitettua
aikataulua, voidaan katsoa, ettei toiminnalla ole kokonaisuutena olennaista vaikutusta
yleisiin tai yksityisiin etuihin.
2. Tapahtuman järjestäjän tulee olla riittävästi selvillä ympäristövaikutuksista
ympäristöriskeistä sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.

ja

Perustelut: Määräys perustuu ympäristönsuojelulain 6 §:ään.
3. Toiminta-alueen jätehuolto on järjestettävä jätelain (646/2011) ja sen nojalla annettujen
säädösten mukaisesti siten, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön roskaantumista eikä
haittaa terveydelle tai ympäristölle. Alue tulee siistiä tapahtuman jälkeen ja tilapäiset
merkinnät ja opasteet tulee poistaa.
Perustelut: YSL 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta annettavassa päätöksessä on
annettava tarpeelliset määräykset toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten
velvollisuuksien täyttämiseksi (YSL 122 §). Yleisötilaisuuden järjestäjän on järjestettävä
roskaantumisen ehkäisemiseksi alueella riittävä jätteen keräys ja muut jätehuollon palvelut
(JL 76 §). Jätelaissa säädetään yleisestä roskaamiskiellosta (JL 72 §). Roskat ovat roskaajan
vastuulla (JL 73 §), mutta jos roskaajaa ei tavoiteta, vastuussa on yleisötilaisuuden
järjestäjä tilaisuuteen varatulla ja sen välittömässä läheisyydessä olevalla alueella (JL 74.1
§:n 3 kohta).
4. Tapahtuman äänitasoa tulee seurata.
Perustelut: Ympäristönsuojelulain 142 §:n mukaan kaikessa toiminnassa on tavoiteltava
sellaista ääniympäristön laatua, jossa vaarallista tai haitallista ääntä (melu) ei esiinny siinä
määrin, että siitä voisi aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää muuta ympäristön
pilaantumista.
5. Tapahtuman mahdollinen äänentoisto tulee pyrkiä sijoittamaan siten että melun
kohdistuminen läheisiin asuintaloihin on olosuhteet huomioon ottaen vähäistä.
Perustelut: Ympäristönsuojelulain 142 §:n mukaan kaikessa toiminnassa on tavoiteltava
sellaista ääniympäristön laatua, jossa vaarallista tai haitallista ääntä (melu) ei esiinny siinä
määrin, että siitä voisi aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää muuta ympäristön
pilaantumista.
6. Tapahtuman järjestäjän tulee ilmoittaa tapahtumasta lähialueen asuintaloille jaettavilla
Päätöksestä valittaminen ja ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu:
Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 19.8.2021. Valitusosoitus on liitteenä.
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Ilmoituksen käsittelystä peritään asian vireilletulopäivänä voimassa olevan taksan
mukainen maksu. Maksu on 200 euroa.
Taksan kohdat:
-

3.1 §: Lupien ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut: Liite 1, kohta 25 a) YSL 12
luvun mukaisten kertaluonteista toimintaa koskevien ilmoitusten käsittely; melua ja
tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta (YSL 118 §),

Päätöksentekijä
Ympäristötarkastaja Eero Leppänen, puh. 040 542 3354, eero.leppanen@pelsavu.fi,
ymparistonsuojelu@pelsavu.fi.
Delegointipäätökset
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä / ympäristöterveyslautakunta
25.3.2021 § 25.
Sovelletut säännökset:
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6 §, 7 §, 14 §, 118 §, 122 §
Jätelaki (646/2011) 72 §, 73 §, 74 § ja 76 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24 §, 26 §
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Maksutaksa:
Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, Koillis-Lapin
ympäristöterveydenhuolto, ympäristöterveyslautakunta 25.3.2021 § 26

ympäristötarkastaja
Eero Leppänen
LIITTEET:

Valitusosoitus
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Liite 1

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun tyytymätön saa hakea siihen
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä
on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitettava valitusajan kuluessa.
Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista.
Päätöksen katsotaan tulleen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan kuulutuksen
julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla tai seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan
kirjeen lähettämisestä.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.
Viimeinen muutoksenhakupäivä on 19.8.2021.
Valitusoikeus
Valitusoikeus on:
1) asianosaisella;
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset
ilmenevät;
4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisella;
5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella;
6) saamelaiskäräjillä sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta heikentää
saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan;
7) kolttien kyläkokouksella sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta
heikentää koltta-alueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa kolttalaissa
tarkoitettuja luontaiselinkeinoja.
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen:
PL 204, 65101 Vaasa
Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse tai lähetin välityksellä.
Postittaminen tai toimittaminen lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.
Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään. Valituskirjelmän voi
lähettää myös sähköisesti osoitteeseen:
vaasa.hao(at)oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituskirjelmän sisältö ja liitteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
sekä

3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja
puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
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. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä
suullisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin
esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää.
Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 260 €.
Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa
maksua ei peritä.
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. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä
suullisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin
esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää.
Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua
260 €.
Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa
maksua ei peritä.
Ympäristötarkastajan puhelin: 040 542 3354
Sähköposti: ymparistonsuojelu@pelsavu.fi

