RAAHEN KAUPUNKI
vs. ympäristötarkastaja

PÄÄTÖS
Päivämäärä
Pykälä

24.6.2021
9§

395/11.1103.110301/2021

1. Asia, jota päätös koskee

Melulupa / Pooki Flakkaa – Raahen Meripäivät / Raahen
kaupunki, kaupunkikehittäminen ja näkyvyys

2. Hakija

Raahen kaupunki, kaupunkikehittäminen ja näkyvyys

3. Selostus asiasta

Raahen kaupungin kaupunkikehittäminen ja näkyvyys on
lähettänyt Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle
ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja
tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.
Ilmoitus on saapunut 1.6.2021 ja se koskee Raahessa Rantatorilla
12.-17.7.2021 järjestettävää Pooki Flakkaa – Raahen Meripäivät tapahtumaa, jossa käytetään äänentoistolaitteita ma-pe klo 14-20
ja la klo 11-17 välisenä aikana.
Ilmoitus on ollut julkisesti nähtävillä 3.6.-23.6.2021 Raahen
kaupungin internet-sivuilla.
Ympäristönsuojeluviranomainen varasi niille, joiden oikeutta tai
etua asia saattaa koskea, mahdollisuuden tehdä muistutus ilmoituksen johdosta. Myös muilla, kuin asianosaisilla oli mahdollisuus
ilmaista mielipiteensä asiasta. Kuulutusaikana ei tullut muistutuksia.
Rakennetun ympäristön lautakunnan lupa- ja valvontajaoston delegointipäätöksellä ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset käsittelee ympäristötarkastaja.

4. Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118, 122, 190 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24, 26 §
Jätelaki (646/2011) 72-73 §, 74 § 3 mom
Delegointipäätös: Raahen kaupungin rakennetun ympäristön
lautakunnan lupa- ja valvontajaosto 15.12.2020 § 99
Taksa: Raahen kaupungin rakennetun ympäristön lautakunta
17.11.2020 § 162

5. Päätös

Tämä päätös annetaan 24.6.2021.
Ympäristösihteeri hyväksyy hakijan tekemän ilmoituksen tilapäistä
melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta seuraavin lupamääräyksin:
1.
Tapahtumasta tulee tiedottaa riittävästi lähialueen asukkaita.
2.
Tapahtuman tulee rajoittua ilmoitettuun tapahtuma-aikaan
12.-16.7.2021 klo 14-20 ja 17.7.2021 klo 11-17.
3.
Tapahtuma-aikana melua tulee seurata. On huomioitava, että yleisesti yöaikana klo 22:00-07:00 sallitut meluarvot ovat

4.

5.
6.

7.

päiväaikoja pienemmät.
Mikäli on syytä olettaa, että meluarvot ylittyvät, tai tapahtuma-aikana tulee valituksia, tulee ryhtyä toimenpiteisiin meluhaitan pienentämiseksi.
Mikäli tapahtuma-aikana tulee valituksia, niistä tulee ilmoittaa myös kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Luvansaaja on tapahtuman aikana velvollinen huolehtimaan
ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, sekä täyttämään
jätelain mukaisen siivoamisvelvollisuutensa toiminta-alueella
ja sen välittömässä läheisyydessä.
Tämä lupapäätös on voimassa tilaisuuden päättymiseen asti.

Perustelut: YSL 118 §
Ilmoituksen käsittelystä peritään 210 €. Lupamaksu määräytyy
ympäristölupataksan 3 §:n kohdan YSL luvun 12 mukaisten ilmoitusten käsittely, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta.
6. Allekirjoitus

7. Tiedoksianto

8. Muutoksenhaku

Ilona Varis
vs. ympäristötarkastaja
Hakija
Tiedoksi: Raahen kaupungin rakennetun ympäristön lautakunnan
lupa- ja valvontajaosto
Julkipano: Raahen kaupungin internet-sivut
Ympäristönsuojelulain nojalla annettuun viranomaisen päätökseen saa hakea
valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jonka katsotaan
tapahtuneen 7. päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.
Muutoksenhakuviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa
Tarkemmat ohjeet päätökseen liitetyssä muutoksenhakuohjeessa.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen ja päätöksestä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta kirjallisella valituksella
Vaasan hallinto-oikeudelta, johon valitus liitteineen on toimitettava valitusajan kulussa.
Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Tiedoksisaannin
katsotaan tapahtunaan 7. päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä
seuraavana arkipäivänä
Valitusoikeus
Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on
ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka
toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu
kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä
toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä
etua valvova viranomainen.
Valituksen sisältö ja liitteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
1. päätös, johon haetaan muutosta
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
3. perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
4. valittajan nimi ja kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
5. valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus. Sähköistä asia kir jaa ei tarvitse allekirjoittaa,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Jos
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä:
1. päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
2. tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle
viranomaiselle
4. asiamiehen valtakirja, ellei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän voi toimittaa perille
henkilökohtaisesti tai lähettäjän omalla vastuulla myös postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai
sähköpostitse. Toimitustavasta riippumatta valituskirjelmä on toimitettava niin ajoissa, että se on perillä
viimeistään valitusajan päättyessä viraston aukioloaikana.
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: arkisin klo 8–16.15
Oikeudenkäyntimaksu
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen
tarkistamisasetuksen (1383/2018) mukaan 260 euroa.
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
valituskir jelmäkohtainen.

