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8§

111/627/2021

Päätösmeluilmoituksesta/ Traktorijatzit, Viitasaari
Asia

Traktorijatzit yhdistys ry onjättänytympäristösuojelulain(527/2014) 118
§:n mukaisen ilmoituksen ulkoilmakonsertista.
Ilmoituksen mukaan ulkoilmakonserttitapahtuma järjestetään Kahvila
Myllytuvasssaja sen ympäristössä osoitteessa Vesannontie 2140, 44670

Suovanlahti. Toiminta-aika on 16. 7.2021 klo 20. 00-01. 30ja 17. 7. 2021 klo
20-01. 30.

Melun torjuntatoimenpiteinäon äänenpainetasonsäätäminenja kaiuttimien
suuntaaminen. Melutasoa seurataan tarvittaessa mittauksin. Tilaisuudesta

tiedotetaan asukkaille kylätaajaman alueella.
Käsittely

Tapahtumasta on kuulutettu Viitasaaren kaupungin intemet-sivuilla
15. 6. -2. 7. 2021. Asian johdosta ei ole annettu mielipiteitä tai muistutuksia.

Päätösja perustelut

Hyväksyn ilmoituksen.
Toiminnalle annetaan lisäksi seuraavat määräykset:
l. Tilaisuudesta tulee tiedottaa vähintään 3 päivää aikaisemmin
talokohtaisesti lähiympäristöön.

2. Tilaisuudenmelutaso on pidettäväkohtuullisenahuomioidenlähialueen
asutus.

3. Tapahtumanjätehuolto tulee hoitaaniin, ettäympäristönroskaantuminen
estetään ja jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn.

Järjestämällätoiminta ilmoituksenja annettujen määräystenmukaisesti
toiminnasta aiheutuvat haitalliset meluvaikutukset voidaan ehkäistä sekä

toiminnan valvonta järjestää.
Täytäntöönpano

Päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta

huolimatta. Muutoksenhakutuomioistuin voi kuitenkin kieltääpäätöksen
täytäntöönpanon.

Käsittelymaksu

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan (25. 9. 2020 § 13)
hyväksymän maksutaksan mukaisesti tilapäistä melua ja tärinää koskevasta
ilmoituksesta tehtävästä päätöksestä peritään l 80 euron maksu. Maksu
laskutetaan erikseen.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 7, 118, 121, 122, 190, 191, 200, 205 §
Ympäristönsuqjeluasetus (713/2014) 26

Jätelaki (646/2011) 72, 74, 76 §
Peruste, toimivalta

Hallintosääntö63 §, Ympäristölautakunnantoimintasääntö25.2. 2020 § 6

Päiväys ja allekirjoitus

7. 7. 2021

Nina Pimiä

Ympäristösihteeri II
Tiedoksi

Traktorijatzit yhdistysry / kirsi.niskanen@witas.fi

Postituspvm

7. 7. 2021 sähköpostitse

Nähtävänä

7. 7. 2021

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen ja päätöksestä perittävään maksuun haetaan muutosta
hallintovalituksella.
Päätöksentiedoksianto

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty
7. 7. 2021.
Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai

jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätösvälittömästivaikuttaaja
se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.Viranomainen saa
hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen
viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.
Valitus on tehtävä30 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista.

Valitusaikapäättyy 13. 8.2021.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistäänvalitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisenkatsotaan saaneenpäätöksestätiedon,jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan
tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä
viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivääei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä,itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4 krs.
Sähköpostiosoite: vaasa. hao@oikeus. fi

Faksinumero: 029 564 2760

Puhelinnumero: 029 564 2780 (vaihde)
Valituksenvoi tehdämyöshallinto-ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2. oikeus, fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muotoja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:

- päätösjohon haetaanm uutosta (päätökseniekijä, päivämääräja
pykälänumero);

- miltäkohdin päätökseenhaetaanmuutostaja mitämuutoksia siihen
vaaditaantehtäväksi(vaatimukset);
- vaatimusten perustelut;

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätösei
kohdistu valittajaan.

Valituksessaon lisäksi ilmoitettava valittajan nimija yhteystiedot. Jos
puhevaltaa käyttäävalittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän
yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessaon ilmoitettava myös se postiosoiteja mahdollinen muu
osoite,johon oikeudenkäyntiinliittyvät asiakirjatvoidaan lähettää
(prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista

osoitteista se toiminaa oikeudenkäyntiinliittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanutpäätöksentiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä olejo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasianvireille panijalta peritäänoikeudenkäyntimaksusen
mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja

Päätöstäkoskevia pöytäkirjanotteitaja liitteitävoi pyytääViitasaaren
kaupungin kirjaamosta.
Posti-ja käyntiosoite: Keskitie 10, 44500 Viitasaari

Sähköpostiosoite:viitasaaren. kaupunki@viitasaari.fi
Faksinumero: 014 459 7515
Puhelinnumero: 014 459 7411

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8. 00-16. 00.

