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Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen tilapäistä melua ja tärinää 
aiheuttava toiminta

ILMOITETTU TOIMINTA

Ilmoitusvelvollinen Kempeleen kunta
Vihikari 10
90440 Kempele

Toiminta/tapahtuma ja siitä aiheutuvat päästöt

Tilapäistä melua aiheuttava toiminta:
Ulkoilmakonsertti Hyvä kasvaa Kempeleessä -tapahtuma, 
osoitteessa Piriläntie 175, 90440 Kempele

Aika:
28.8.2021 klo 10:30 – 19:30

Melulle altistuvat kohteet:
Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat asuinrakennukset 100-
200 metrin päässä. Lähiympäristössä sijaitsevat myös koulu, 
kirkko ja puistoalue. 

Melupäästö ja meluntorjunta:
Ulkoilmakonsertissa käytetään äänentoistoa, jonka voimak-
kuus 10 metrin päässä on enintään 85 dB(A). Äänentoistosta 
vastaavat ammattilaiset ja äänentasoa voidaan tarvittaessa 
säätää. Tapahtumanjärjestäjä tiedottaa lähiasutusta talokoh-
taisesti osoitteisiin Piriläntie 166 ja Vihiluodonkuja 2. 

VIRANOMAISEN PÄÄTÖS

Asian käsittely Tullut vireille 22.6.2021. Vireillä olosta ei ole kuulutettu.

Viranomaisen toimivalta

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta on 
delegoinut ympäristönsuojelulain 118 §:n melua ja tärinää ai-
heuttavasta tilapäisestä toiminnasta tehtävästä ilmoituksesta 
päättämisen ympäristönsuojelupäällikölle (26.5.2021 § 48).

Päätös Toiminta hyväksytään toteutettavaksi seuraavin ehdoin:

1. Ulkoilmakonsertissa voidaan käyttää vahvistettua äänen-
toistoa esitetyn mukaisesti 28.8.2021 klo 10:30 – 19:30. 

2. Äänentasoa on seurattava koko konsertin ajan. Äänentois-
to on säädettävä siten, että ulkoilmakonsertin yhden mu-
siikkikappaleen (5 min) aiheuttama melutaso lähimpien 
asuinrakennusten luona jää alle 75 dB(A). Mittaustulokset 
on pyydettäessä toimitettava ympäristötoimeen.
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3. Ulkoilmakonsertista on tiedotettava ennen tapahtumaa 
melualtistuksen vaikutuspiirin asukkaille ilmoitetun mukai-
sesti sekä lisäksi Kempeleen seurakuntaa. 

4. Yleisötapahtuman jätehuolto on järjestettävä Oulun seu-
dun jätehuoltomääräysten mukaisesti ja tapahtuma-
alueen siisteydestä on huolehdittava.

Perustelut Toimittaessa päätöksen määräysten mukaisesti kyseisen ul-
koilmakonsertin äänentoistoa ei voida pitää kohtuuttomana 
rasituksena lähiympäristölle. 

Äänitason yläraja ja seurantavelvoite on asetettu meluhaitan 
seuraamiseksi ja sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta ai-
heudu kohtuutonta haittaa lähialueen asukkaille ja toimijoille.

Tiedottamisvelvollisuus on annettu ympäristönsuojelumää-
räysten (Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu 
ja Tyrnävä) 19 §:n mukaisesti. Kempeleen seurakunnan tie-
dottaminen on katsottu tarpeelliseksi, jotta seurakunta saa 
etukäteen tiedon tapahtuman aiheuttamista meluvaikutuksis-
ta. 

Yleisötapahtuman jätehuolto on järjestettävä voimassa ole-
van lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaisesti. Tapahtuman-
järjestäjä on vastuussa tapahtuma-alueen siivoamisesta. 

Päätöksen tiedoksianto 
Kuulutus päätöksestä julkaistaan viranomaisen verkkosivuilla 
30.6.2021.

Päätöksen noudattaminen
Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Sovelletut säännökset
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 118, 121, 122, 190, 
191, 200, 202, 205 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24, 
26 §
Oulun seudun ympäristönsuojelumääräykset; Hailuoto, 
Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä (Oulun 
seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta 14.6.2017 §
82)
Jätehuoltomääräykset; Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, 
Oulu, Muhos ja Tyrnävä (Oulun yhdyskuntalautakunta 
3.12.2016 § 627)
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Käsittelymaksu 260 €. (Oulun seudun ympäristötoimi –liikelaitoksen 
johtokunta 25.11.2020 § 117, ympäristöjohtajan päätös 
21.1.2021 § 5)

Lisätietoja ympäristötarkastaja Riikka Vainik, p. 044 703 6794

Muutoksenhaku Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun saa hakea 
muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkym-
menen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivä-
nä julkaisupäivästä. Valitusosoitus liitteenä.

Allekirjoitus

Maarit Kaakinen
Ympäristönsuojelupäällikkö

Päätöksestä tiedottaminen
Päätös toimitetaan:
ilmoituksen tekijä, Oulun seudun ympäristötoimi –liikelaitok-
sen johtokunta, kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-
keskus.fi / ympäristö ja luonnonvarat 
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VALITUSOSOITUS 

Valitusviranomainen
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Asian käsittelystä
perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemänte-
nä päivänä päätöksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaanti-
päivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäi-
vä,  jouluaatto  tai  juhannusaatto,  valitusaika  jatkuu  vielä  seuraavaan  arkipäivään.  Valitusaika  päättyy
6.8.2021.

Valitusoikeus on
1) asianosaisella;
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuo-
jelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ym-
päristövaikutukset ilmenevät;
3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuoje-
luviranomaisella;
5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

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

Yhteystietona on ilmoitettava myös sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä. 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. Valitta-
jan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse alle-kirjoit-
taa, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen

ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu vi-

ranomaiselle;
- mahdollisen asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeu-

denkäyntiavustaja, valtakirja.

Valituksen toimittaminen
Valitus liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteella:
postiosoite Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
aukioloaika klo 8 – 16.15
sähköposti vaasa.hao(at)oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
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https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituksen on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä
ennen virka-ajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa (tuomiois-
tuinmaksulaki  1455/2015).  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.
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