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Asia

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta,
pihakaraoke/ Untorock, Unto ry, Utajärvi.

Peruste

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan
on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköisesti ilmoitus
rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua tai
tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai
tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitus on tehtävä
hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan
aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä
ajankohtaa, jollei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä
lyhyemmästä ajasta.
Ilmoittaja on tehnyt Oulunkaaren ympäristöpalveluille ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää
aiheuttavasta toiminnasta. Ilmoitus on saapunut Oulunkaaren ympäristöpalveluille 29.3.2022.
Oulunkaaren ympäristölautakunta on Utajärven kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen. Oulunkaaren ympäristölautakunta on
päätöksellään 1.2.2018 § 6 delegoinut tilapäistä melua ja tärinää
aiheuttavasta toiminnasta tehtävästä ilmoituksesta päättämisen
ympäristönsuojeluviranomaisen viranhaltijoille.

Ilmoituksen sisältö Ilmoitus koskee Untorock-tapahtuman pihakaraokea Utajärven jäähallin
pihalla, aidatulla alueella, osoitteessa Koulutie 6, 17.6.-19.6.2022
välisenä aikana. Tapahtuma alkaa perjantaina klo 15.00 ja kestää
lauantaihin klo 01.30. Tapahtuma jatkuu lauantaina klo 12.00 ja päättyy
sunnuntaiyönä klo 01.30. Ilmoituksen mukaan lähin asutus sijaitsee noin
50 metrin etäisyydellä toimipaikasta.
Jäähallin pihalla on käytössä yksi (1) karaokelaite. Ilmoituksessa ei ole
esitetty arviota melutasosta. Oulun ohjelmapalvelu mittaa desibelit
useasti ja vastaa melutilanteen seurannasta. Ilmoituksen mukaan
toiminta ei ole aiemmin aiheuttanut häiriötä. Ilmoittaja tiedottaa
tapahtumasta talokohtaisesti (Ahmatien rivitalo).
Karttatarkastelun mukaan lähin häiriintyvä kohde, asuinrakennus
sijaitsee noin 50 metrin etäisyydellä toimipisteestä pohjoiseen.
Tapahtumapaikka sijoittuu asemakaavassa urheilutoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialueelle (YU- merkintä).
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Asian käsittely

Ilmoitusta ei ole kuulutettu, asianosaisia ei ole kuultu, eikä ilmoituksesta
ole pyydetty lausuntoja, koska ilmoitettu toiminta ei olennaisesti vaikuta
ympäristönsuojelulain 121 §:ssä tarkoitetulla tavalla yleisiin ja yksityisiin
etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan ajankohta, kesto, etäisyys
häiriintyviin kohteisiin ja vaikutus ympäristön melutasoon sekä
päätöksessä annettavat määräykset.

Päätös

Ympäristötarkastaja hyväksyy ilmoittajan ilmoituksen tilapäistä melua ja
tärinää aiheuttavasta toiminnasta sijaintipaikassa seuraavin määräyksin:
1. Tapahtuman pihakaraoke/Untorock saa järjestää Utajärven jäähallin
pihalla, osoitteessa Koulutie 6 perjantaina 17.6.2022 15.00-1.30 ja
lauantaina 18.6.2022 12.00-1.30. Ilmoitettuja tapahtuma-aikoja
äänentoiston osalta ei saa ylittää. Mahdollinen äänentoistolaitteiden
testaus tulee tehdä näiden tapahtuma-aikojen puitteissa.
2. Tapahtuman äänentoistolaitteet on suunnattava ja säädettävä siten,
että meluhäiriö naapurustoon jää mahdollisimman vähäiseksi.
Tapahtuman aiheuttama melutaso saa olla 10 metrin etäisyydellä
melulähteestä enintään 80 dB (A). Äänitasoa on seurattava tapahtuman
aikana mittauksin ja tarpeen mukaan sitä tulee alentaa. Tarvittaessa on
käytettävä melun leviämistä ehkäiseviä suojarakenteita.
3. Ilmoittajan tulee tiedottaa hyvissä ajoin kirjallisesti tapahtumasta
aiheutuvan melun vaikutuspiirissä olevia asukkaita (Ahmatie 5) sekä
muita sellaisia kohteita, joille tapahtumasta saattaa aiheutua haittaa tai
häiriötä. Tiedotteesta tulee käydä ilmi tapahtuman kuvaus, tapahtuman
aikataulu sekä tapahtuman yhteyshenkilöt ja heidän yhteystietonsa.
4. Ilmoittajan tulee hankkia tapahtuma-alueelle tarvittaessa riittävästi
tilapäisiä käymälöitä ja jäteastioita. Käymälöiden läheisyyteen tulee
sijoittaa riittävästi jäteastioita ja opasteita, jotta tapahtumayleisö ei
heittäisi käymälälietteen joukkoon sinne kuulumattomia jätteitä.
5. Tapahtuman jätehuolto on järjestettävä jätelain ja Utajärven
jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla. Tapahtuman aikana
syntyvät jätteet on kerättävä, lajiteltava ja toimitettava asianmukaisiin
keräyspaikkoihin. Käymäläjätteiden toimittamisesta käsiteltäväksi tulee
laatia jätelain 121 §:n mukainen siirtoasiakirja. Erityisesti
roskaantumisen ehkäisemiseen tulee kiinnittää huomiota. Tapahtuman
vaikutusalue tulee siistiä jätteistä ja tapahtumaa varten alueelle
tuoduista jäteastioista, rakennelmista ja käymälärakennuksista
mahdollisimman pian tapahtuman päätyttyä, viimeistään 20.6.2022
mennessä.

Päätöksen perustelut

Ilmoituksen mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 122 §:n
edellytykset, kun otetaan huomioon ilmoituksessa annetut selvitykset ja
päätökseen sisältyvät määräykset. Ilmoitettu toiminta on tilapäistä, eikä
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se ennalta arvioiden vaikuta olennaisesti yleisiin tai yksityisiin etuihin.
Vuosittain järjestettävästä, alueellisesti hyvin tunnetusta tapahtumasta ei
ole tullut aiempina vuosina valituksia ympäristöpalveluille.
Määräykset on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja
melun rajoittamiseksi sekä jätelakiin liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi.
Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava
riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista.
Toiminnasta aiheutuvan äänitason raja-arvo on määrätty, jotta
toiminnasta aiheutuva haitta naapurustolle pysyy kohtuullisena. Melun
mittausvelvoite on tarpeen melutasorajaa koskevan määräyksen
noudattamisen varmistamiseksi ja naapurustolle aiheutuvan
kohtuuttoman haitan ehkäisemiseksi.
Tiedotusvelvollisuus on annettu, jotta häiriintyvät kohteet saavat tiedon
toiminnasta ja saavat mahdollisuuden varautua häiriöihin. Häiriintyvillä
kohteilla tulee olla tiedot siitä, keneltä saa tarvittaessa lisätietoja
toiminnasta ja keneen voi olla yhteydessä ongelmatilanteissa. Ajoissa
tehdyllä riittävällä tiedottamisella voidaan vähentää toiminnasta
mahdollisesti koettavaa häiriötä.
Jätehuoltoa koskevat määräykset on annettu, jotta ilmoittaja hoitaa
jätelain mukaiset velvollisuutensa koskien toiminnassa syntyvien
jätteiden keräystä ja toimittamista käsiteltäväksi sekä roskaantumisen
ehkäisyä. Roskaantuneen alueen siivoamisvelvollisuus on sillä
toiminnan järjestäjällä, jonka toiminnan seurauksena alue on
roskaantunut (jätelaki 73 §).
Tapahtuman siirrettävien käymälöiden lietteet eivät saa aiheuttaa haittaa
jätevedenpuhdistamon toiminnalle. Riittävä määrä jäteastioita ja
opasteita vähentää käymälälietteen joukkoon kuulumattomia jätteitä.
Sovelletut säännökset ja määräykset
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 14, 118, 121, 122, 190, 191 ja
205 §.
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24 ja 26 §.
Jätelaki (646/2011) 15, 72–74, 121 §.
Jätehuoltomääräykset Liminka, Muhos, Tyrnävä ja Utajärvi. Lakeuden
Eko 2019.

Käsittelymaksu
Ilmoituksen käsittelystä peritään Oulunkaaren ympäristölautakunnan
26.11.2020 § 90 maksuperusteiden kohdan 20 b mukainen
käsittelymaksu..
Käsittelymaksu on 263,00 euroa.
Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ja päätöksestä perittävään maksuun voi hakea
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. (YSL 190 ja 191 §)
Valitusosoitus on liitteenä.
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Päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa ja toimitettu asianosaisille
5.5.2022.
Unto ry
Oulunkaaren ympäristölautakunta

Viranhaltijan allekirjoitus
Kati Juurikka
Ympäristötarkastaja
Tämä asiakirja on järjestelmäallekirjoitettu.

