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Haapaveden kaupunki Viranhaltijapäätös 
 
 
ympäristötarkastaja (EH) 23.08.2022 § 8/2022
 
 
Asia Pyhännän muusikoiden yhdistys PYRO ry, päätös melua ja 

tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 118 §), 
Pyhäntä  

 
Toimivalta  Pyhännän kunnan ympäristönsuojelulain mukaisena valvonta- ja 

lupaviranomaisena toimii Haapaveden kaupungin 
ympäristöterveyslautakunta, joka on siirtänyt (21.3.2017 § 12) 
ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen 
meluilmoituspäätöstä koskevan toimivaltansa Ympäristöpalvelut 
Helmelle. 

 
Esittely Pyhännän muusikoiden yhdistys PYRO ry on 22.8.2022 

toimittanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen 
ilmoituksen melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien 
Pyhännän torilla kirjaston lähellä järjestettävää ulkoilmakonserttia. 
Kysymyksessä on perjantaina 2.9.2022 järjestettävä Pyrostock-
ulkoilmakonsertti- tapahtuma Pyhännän kunnan omistamalla 
kiinteistöllä osoitteessa Manuntie 4. Tapahtuma järjestetään 
perjantaina 2.9.2022 klo 18.00-22.00. Lähimmät häiriintyvät 
asuinkohteet Huoltotien varrella sijaitsevat noin 60 metrin 
etäisyydellä tapahtumapaikalta. Ilmoituksen mukaan järjestäjä 
jakaa huoneistokohtaiset ilmoitukset tapahtumasta ja 
mahdollisesta melusta jokaiseen talouteen noin 200 metrin 
etäisyydellä tapahtumapaikalta käsittäen Kairantien, Huoltotien, 
Roopintien, Keskustien, Manuntien ja Rantakujan alueet. 
Konsertissa käytetään äänentoistolaitteita ja melua mitataan 
desibeli-mittarilla. Ilmoituksen mukaan melutaso pidetään 
sallitussa 90 dB:ssä. Oletettu melutaso 10 metrin päässä 
melulähteestä on 90 dB. Järjestäjä seuraa miksauspöydällä 
äänenvoimakkuutta desibelimittarilla ja äänenvoimakkuutta 
säädetään tarvittaessa. 
 
Koska toiminnalla ei ole katsottu olevan olennaista vaikutusta 
yleisiin tai yksityisiin etuihin, asianosaisia ei ole kuultu ilmoituksen 
johdosta. Ilmoitus on saapunut 22.8.2022. 

 
Päätös 1. Ulkoilmakonsertin saa järjestää ilmoituksessa mainittuna 

ajankohtana perjantaina 2.9.2022 klo 18.00-22.00. 
Äänentoistolaitteilla saa soittaa musiikkia klo 22.00 saakka. 
 
2. Lähialueen asukkaille vähintään 200 metrin etäisyydellä 
tapahtumapaikasta tulee jakaa huoneistokohtainen ilmoitus 
mahdollisesta tapahtuman aikaisesta meluhaitasta. 
 
3. Alueella syntyvät jätteet tulee kerätä pois ja toimittaa käsittelyyn 
asianmukaisen luvan omaavalle vastaanottajalle. Koko 
ulkoilmakonserttialue tulee siivota välittömästi tapahtuman 
jälkeen. 
 
4. Tapahtuman aikana melutasoa tulee seurata desibelimittarilla ja 
ryhtyä melua vähentäviin toimenpiteisiin, mikäli ilmoituksen 
mukaiset toimenpiteet eivät riitä melun rajoittamiseksi. 



Haapaveden kaupunki Viranhaltijapäätös 
 
 
ympäristötarkastaja (EH) 23.08.2022 § 8/2022

 
5. Tapahtuman järjestämiseen tulee olla maanomistajan lupa. 
 
Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. 

 
Perustelut Ilmoituksen mukaisesti toteutettuna ja edellä annettuja määräyksiä 

noudattaen tapahtuman järjestäminen täyttää 
ympäristönsuojelulain mukaiset vaatimukset eikä siitä katsota 
aiheutuvan viihtyisyyttä merkittävästi häiritsevää melua tai tärinää 
ympäristöön eikä ympäristön pilaantumista. Lähimpien 
asuinkiinteistöjen asukkaille on tiedotettava asiasta erikseen, jotta 
he voivat varautua mahdollisesti aiheutuviin haittoihin. Toiminta on 
tilapäistä ja tapahtuma on järjestetty samalla paikalla aiempinakin 
vuosina ilman valituksia melusta. Ympäristönsuojelulain mukaan 
ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä voidaan antaa 
tarpeellisia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, 
toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille sekä jätelain 
mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä. 

 
Sovelletut oikeusohjeet -Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-8, 85, 118, 121-122, 190-191 

§ 
-Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24 ja 26 § 
-Jätelaki (646/2011) 8, 13 ja 28 § 
-Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta 21.3.2017 § 
12./Toimivallan siirtäminen, päivitys/Ympäristöpalvelut Helmi 
-Haapaveden kaupungin ja Pyhännän kunnan ympäristönsuojelun 
viranomaispalveluista perittävien maksujen taksa 2021 
(Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta 10.6.2021 § 
22) 

 
Päätöksen voimassaolo Tämä päätös on voimassa ilmoituksen mukaisen toiminnan ajan. 
 
Muutoksenhaku Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun saa hakea 

muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä sitä päivää lukuun 
ottamatta. Valituskirjelmä liitteineen tulee osoittaa Vaasan hallinto-
oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. 

 
Suoritemaksu Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnan 10.6.2021 

§ 22 hyväksymä meluilmoituspäätöksen käsittelymaksu "melua ja 
tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta ilman kuuluttamista” on 160 
euroa. 

 
Päätöksen antaminen Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella 

ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti. Päätös ja sitä koskeva 
kuulutus julkaistaan Haapaveden kaupungin ja Pyhännän kunnan 
verkkosivuilla Internet-osoitteissa https://www.haapavesi.fi/ ja 
https://www.pyhanta.fi kuulutukset-kohdassa. Tiedoksisaannin 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla 
julkaisemisajankohdasta lukien.  

 
Jakelu -Pyhännän muusikoiden yhdistys PYRO ry 
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Tiedoksi  -Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta 

-Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
 
 Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Haapaveden 

kaupungin asianhallintajärjestelmässä.  
 
 
Päiväys ja allekirjoitus  Haapavesi 23.08.2022 
 
 Heiska Eeva 
 ympäristötarkastaja (EH) 
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VALITUSOSOITUS MELUILMOITUSPÄÄTÖKSEEN 
 
 
VALITUSVIRANOMAINEN 
 
Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea 
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella os. PL 204, 65101 Vaasa 
(käyntios. Korsholmanpuistikko 43). 
 
VALITUSOIKEUS on: 
 
  sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea 
  rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- 

tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-
alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät 

  toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella hankkeen 
ympäristövaikutukset ilmenevät 

  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisella 

  muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. 
 
VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN 
 
Päätöksen, Haapaveden kaupungin Ympäristöpalvelut Helmen ympäristötarkastaja 
24.8.2022, § 8, tiedoksisaantipäivä on 31.8.2022. 
 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen 
tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeuteen os.  
 
Vaasan hallinto-oikeus 
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43, 4. krs) 
65101 VAASA 
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
Puh. vaihde 029 5642611, puh. kirjaamo 029 5642780  faksi 029 5642760 
Aukioloaika: ma-pe 8:00-16:15 
 
Valitusaika päättyy 30.9.2022. 
 
Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuulla postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä 
ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus 
voidaan jättää tutkimatta. 
 
 
VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN 
 
Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa ja toimitettavassa valituskirjelmässä on 
ilmoitettava: 
  valittajan nimi ja kotikunta 
  päätös, johon haetaan muutosta 
  miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi 
  perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
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Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi 
ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai 
asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
  päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
  todistus siitä, minä päivänä päätös on saatu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 
  asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 
 
VALTUUTUS 
 
Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä 
valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti 
valitusviranomaisessa. 
 
 
OIKEUDENKÄYNTIMAKSU 
 
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa 
oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön 
asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta 
(1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on 
erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa 
hallinto-oikeudelta. 
 

 
Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää 
Haapaveden kaupungin kirjaamosta. 
 
Pöytäkirja on 24.8.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on 
lähetetty 24.8.2022. 
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