
VIITASAAREN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 
Ympäristötoimi 
 
Ympäristösihteeri II 17.6.2022 4 § 
Yleinen päätös 182/627/2019  
 
Päätös meluilmoituksesta/ Kyyjärvi Camping 2022 
 
Asia Kyyjärvi Camping on tehnyt 14.6.2022 ympäristönsuojelulain (527/2014) 
 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäistä melua aiheuttavista tapahtumista. 
 Ilmoituksen mukaan camping-alueella järjestetään kesällä erilaisia 

tapahtumia. Melua voi aiheutua pääasiassa musiikin soitosta terassilla. 
Tapahtumia järjestetään ajalla 4.6. -24.9.2022 ja ne painottuvat 
viikonloppuihin.  Toiminta-ajoiksi on ilmoitettu ma-la klo 19-24 ja su 19-
22. Juhannusviikonloppuna toiminta-aika on klo 19-01. 

 
 Henkilökunta seuraa äänenvoimakkuutta ja ottaa vastaan mahdollista 

palautetta. 
 
 Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 200 metrin etäisyydellä 

ilmoituksen kohteesta. Tapahtumien järjestäjä vastaa talokohtaisesta 
tiedottamisesta Kalliorannantie 82:n läheisiin asuintaloihin. 

 
 Ilmoituksen mukaan tapahtumien äänitaso säädetään sellaiseksi, että 

terassilla on mahdollista keskustella normaalilla äänellä ja tapahtumat 
päättyvät aina puoleen yöhön mennessä, poikkeuksena juhannus jolloin 
kesto on klo 01.00 saakka. 

 
Käsittely Kuulemista ei voitu tehdä koska ilmoitus jätettiin myöhässä. 

Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta 
on annettava päätös. 

  
 

Päätös ja perustelut  Hyväksyn ilmoituksen.  
 Toiminnassa on noudatettava ilmoituksessa esitetyn lisäksi seuraavia 

määräyksiä:  
 l. Ilmoituksen tekijän tulee jakaa tiedotteet tapahtumista lähialueen 

postilaatikoihin ja vapaa-ajan asunnoille. Tiedotteessa on oltava 
tapahtumien vastuuhenkilön yhteystiedot, joihin mahdollisista haitoista voi 
ilmoittaa.  

 2. Äänentoistolaitteet tulee suunnata ja säätää siten, että asutusalueelle ja 
vesistön suuntaan kohdistuva melu on mahdollisimman vähäistä. 

 3. Tapahtuma-alue tulee pitää siistinä eikä alueelle saa jättää roskia, jätteitä 
tai tarpeettomia rakenteita. 

 4. Tapahtumista ja melusta mahdollisesti aiheutuvat haittailmoitukset tulee 
kirjata ja toimittaa tiedoksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 
 Järjestämällä toiminta ilmoituksen ja annettujen määräysten mukaisesti 

toiminnasta aiheutuvat haitalliset meluvaikutukset voidaan ehkäistä sekä 
toiminnan valvonta järjestää. Vastaavaa toimintaa järjestettiin camping-
alueella kesällä 2021, eikä ympäristönsuojeluviranomaiselle tullut asiasta 
yhteydenottoja. 
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Täytäntöönpano Päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta 

huolimatta. Muutoksenhakutuomioistuin voi kuitenkin kieltää päätöksen 
täytäntöönpanon. 

 
Käsittelymaksu Viitasaaren ympäristölautakunnan (22.2.2022 § 10) hyväksymän 

maksutaksan mukaisesti tilapäistä melua ja tärinää koskevasta ilmoituksesta 
tehtävästä päätöksestä peritään 180 euron maksu. Maksu laskutetaan 
erikseen. 

 
Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 7, 118, 121-122, 190-191, 200, 205 § 
 Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 26 § 
 Jätelaki (646/2011) 72, 74, 76 § 
 
 
Peruste, toimivalta  Hallintosääntö 63 §, Ympäristölautakunnan toimintasääntö 25.2.2020 § 6 
 
Päiväys ja allekirjoitus 17.6.2022 
 
  
 
 Nina Pimiä 
 Ympäristösihteeri II 
 
Tiedoksi Kyyjärvi Camping 
  
  
Postituspvm Sähköpostitse 17.6.2022 
 
Nähtävänä 20.6.2022 
 
Muutoksenhaku VALITUSOSOITUS   
 

Tähän päätökseen ja päätöksestä perittävään maksuun haetaan muutosta 
hallintovalituksella. 
 
Päätöksen tiedoksianto 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 
17.6.2022. 
 
Valitusoikeus 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai 
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja 
se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa 
hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen 
viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi. 
 
Valitusaika 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valitusaika päättyy 27.7.2022. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 
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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 asianomaisen 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. 
 
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) 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto-ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet   
 
Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
 
Valituksessa on ilmoitettava: 
- päätös,j ohon haetaan muutosta (päätöksen tekijä, päivämäärä ja 
pykälänumero); 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); 
- vaatimusten perustelut; 
- 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). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden 
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista 
osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 
 
Valitukseen on liitettävä: 
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; 
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- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 
Oikeudenkäyntimaksu 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen 
mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 
 
Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Viitasaaren 
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.  
 


