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Päätös ilmoituksesta koskien melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, 

Lohilahden Kyläyhdistys ry   
  

Asia Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen  

 päätös, joka koskee YSL:n 118 §:n melua ja tärinää 

aiheuttavaa tilapäistä toimintaa. 

 

Ilmoituksen tekijä Lohilahden kyläyhdistys ry 

 Lohirannantie 6 

 58620 Lohilahti 

 

Aiottu toiminta Lohilahden kyläyhdistys ry ilmoittaa ympäristönsuojelulain 

mukaisesti melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä 

tapahtumasta 16.7.2022 klo 14:00 – 23:59 osoitteessa 

Tenniskentäntie 1 (Lohilahti). Kyseessä on kesäjuhla / 

ulkoilmakonsertti, jossa aiheutuu melua äänentoistolaitteista. 

Melutaso on 10 metrin päässä enimmillään 98 dB(A). 

Lähimmät häiriintyvät kohteet ympäristössä sijaitsevat noin 

150 metrin etäisyydellä toiminnasta. Toiminnan vaikutus 

häiriintyviin kohteiden melutasoon on 80 dB(A). Melua 

tullaan seuraamaan desibelimittarilla. Melua torjutaan äänen 

suuntauksella ja alueella jaettavilla korvatulpilla. 

Tapahtumasta tiedotetaan talokohtaisesti Lohirannantie 1-40 

ja Lohilahdentie 1900-1950 kiinteistöjä. 

 

Päätös Ympäristösihteeri päättää hyväksyä ympäristönsuojelulain 

mukaisen ilmoituksen seuraavin määräyksin: 

 

1. Tapahtuman järjestäjän on seurattava riittävässä määrin 

alueen ja ympäristön melutasoa. Melutasoa on hallittava 

mm. säätämällä äänentasoja kohtuulliseksi ja 

mahdollisuuksien mukaan suuntaamalla äänentoistoa 

poispäin asutuksesta. 

 

2. Alueelle on roskaantumisen ehkäisemiseksi varattava 

riittävästi roska-astioita ja muutoinkin jätehuolto on 

mitoitettava riittäväksi syntyviin jätemääriin nähden. 

Jätteiden keräämisessä ym. on noudatettava 

jätehuoltomääräyksiä. 

 

3. Alue on siistittävä viipymättä tapahtuman jälkeen. 
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Päätöksen perustelut Edellä annettuja määräyksiä noudattaen toiminnan katsotaan 

täyttävän ympäristönsuojelulain vaatimukset. Ilmoituksessa 

esitetyillä ja päätöksessä edellytetyillä toimenpiteillä voidaan 

vähentää melun häiritsevyyttä. 

 

 Tapahtuman äänet epäilemättä kantautuvat lähikiinteistöille, 

minkä takia on tärkeää säätää äänentoiston volyymi 

kohtuulliseksi. Kaiuttimen suuntaamisella voidaan 

merkittävästi vähentää häiriötä. 

 

 Tapahtuman järjestäjän tulee minimoida ympäristölle 

aiheutuvat vahingot ja järjestää jätehuolto asianmukaisesti. 

Jätelain 74 §:n mukaan yleistötilaisuuden järjestäjä on 

velvollinen siivoamaan tapahtumaan varatun ja sen 

välittömässä läheisyydessä olevan alueen, joka on 

roskaantunut tapahtuman jälkeen. 

 

Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki 118, 121, 122, 205 § 

 Ympäristönsuojeluasetus 24, 26, 27 § 

 Jätelaki 13, 74 § 

 Kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 

 Rantasalmen kunnan hallintosääntö: ympäristösihteeri 

päättää YSL:n 118 §:n melu- ja tärinäilmoituksista 

 

Maksu Ilmoituksen käsittelystä peritään kunnan 

ympäristönsuojelumaksutaksan kohdan III mukaisesti 190 

euroa. 

 

Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan 

hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on ilmoittajalla ja niillä, 

joiden etua asia saattaa koskea (asianosaiset) sekä 

viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä 

etua.  

 

 Valitusosoitus liitteenä 

 

Päiväys ja allekirjoitus 16.06.2022 

 

 

Teemu Oittinen 

Ympäristösihteeri 

 

 

Jakelu Lohilahden kyläyhdistys ry 

 Ympäristölautakunta (Rantasalmi ja Sulkava) 
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VALITUSOSOITUS 

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-

oikeudelta kirjallisella valituksella. 

 

Valitusaika 

Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen 

tiedoksisaannista.  

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 

muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 

lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen 

tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.  

 

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa päätös 

katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 

kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan 

viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 

joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä 

ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Valituskirjelmän toimittaminen perille 

 

Valitusasiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle siten, 

että ne ovat perillä viimeistään valitusajan viimeisenä 

päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Lähettäjän vastuulla 

asiakirjat voi toimittaa myös lähetin tai postin välityksellä. 

Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät 

perille ennen valitusajan päättymistä. 

 

Muutoksenhakijan tai asiakirjojen laatijan on allekirjoitettava 

valitusasiakirjat omakätisesti. Muutoksenhakijan laillisena 

edustajana toimivan valituksen laatijan on ilmoitettava myös 

ammattinsa ja asuinpaikkansa sekä postiosoitteensa. 
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Maksu  

Vaasan hallinto-oikeus perii käsittelystä 

oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa 

valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, 

oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä 

eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on 

muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on 

vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 

 

Valitusviranomainen  

  Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle 

 

  Postiosoite: Pl 204, 65101 Vaasa 

 Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA 

  sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi 

  Puhelinnumero: 029 56 42611, kirjaamo 029 56 42780

 Faksinumero: 029 56 42760 

   

Valituskirjelmän liitteet 

Valitusasiakirjoihin on liitettävä: 

 

1) muutoksenhakijoiden nimet ja osoitteet 

2) päätös, johon haetaan muutosta: alkuperäisenä tai 

oikeaksi todistettuna jäljennöksenä 

3) selostus, miltä osin päätökseen haetaan muutosta 

4) muutosvaatimusten perusteet 

 




