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POHJOIS-SATAKUNNAN
PERUSPALVEIUKU NTAYHTYMÄ

TERVEYSVALVONNAN JOHTAJAN PÄÄTÖS
Oikeus päätöksentekoon on delegoitu: Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Ympäristö- ja terveyslautakunta 19.12.2018 § 29

Päivämäärä Numero Viite
13.7.2021 9

Asia Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Toiminnanharjoittaja Karvian yrittäjät Ry

Toiminnan kuvaus Karvia-Päivät 2021 ulkoilmakonscrtti 31.7.2021 klo 17:00—02:00. Alueella
on klubitason PA —laitteisto ja melutason arvioidaan olevan 10 metrin
päässä 100 dB. Lavan sijoittelussaja äänentoistossa huomioidaan äänen
etenemissuunta. Ääni ohjataan poispäin häiriintyvistä asutuksista.
1-lenkilökunta seuraa tilannetta illan mittaan. Käytössä on desibelimittari ja
tapahtumasta tiedotetaan alueella talokohtaisesti.

Sijainti Sarnpolantie 11, 39930 Karvia

Asiakirjojen nähtävänä olo
Ilmoitus on kuulutusaikana nähtävänä Pohjois-Satakunnan
peruspalvelukuntayhtyrnän ja Karvian kunnan nettisivui 1 la sekä osoitteessa
Tapalankatu 20, Kankaanpää.

Päätös
1. Toiminta hyväksytään ilmoituksen mukaisesti. Äänentoistolaitteet

tulee säätää ja suunnata ja toiminta järjestää siten, ettei tapahtumasta
aiheudu kohtuutonta haittaa lähiasutukselle. Mikäli musiikista
aiheutuu ennalta odottamatonta kohtuutonta meluhaittaa, voidaan
musiikin esittämisaikaa rajoittaa myöhemmin sovittavalla tavalla,
ellei aiheutuvaa meluhaittaa kyetä muulla tavoin poistamaan.

2. Konsertista on tiedotettava hyvissä ajoin ennen tapahtumaa
ympäröivälle asutukselle. Tiedotteesta tulee käydä ilmi tapahtuman
luonne, toiminnan kesto- ja kellonajat sekä tapahtumasta vastaavan
yhteystiedot tapahtuma-aikana.

3. Tapahtumasta ei saa aiheutua ympäristön roskaantumista.

Perustelut Tapahtuman ei katsota aiheuttavan yleiselle tai yksityiselle taholle
merkittävää ympäristöhaittaa eikä ympäristön pilaantumista. Annettuja
määräyksiä noudattaen toiminta täyttää ympäristönsuojelu- ja jätelain
mukaiset vaatimukset.

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Ympäristöpalvelut
lapalankatu 20, 38700 Kankaanpää
Puh. (02) 577 30 (vaihde), Fax (02) 577 3432, www.eposa,fi
Y-tunnus 2205488-6



Lainkohdat Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 11$, 121, 122 ja 205 §
Jätelaki (646/2011)73 §

Muutoksenhaku Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on
tämän päätöksen liitteenä.

Päätöksen käsittelystä peritään ilmoituksen tekijältä 100 euroa Pohjois-
Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristönsuoj eluviranomaisen
taksan 21.3.2019 3 §:n kohdan 33 b) Tilapäistä melua tai tärinää
aiheuttava (11$ §) vähäinen toiminta — mukaisesti.

Terveysvalvonnan johtaja Laura Juhantalo



VALITUSOSOITUS

Vatitusviranomainen
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunnan päätökseen saa hakea
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Luvan käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa
järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon
silloin, kun se on annettu. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään 30 päivän kuluessa
päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, j ouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana
arkipäivänä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat
asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusoikeus on
- sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai

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

- toiminnan sijoituskunnallaja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristönvaikutukset
ilmenevät

- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuoj eluviranomaisella

- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valituksen sisältö
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoiteja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset

valittaj alle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasa hallinto
oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, vaasa.hao@oikeus.fi)

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteella
muutosta vaaditaan

- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti

Valituskirjelmän liitteet
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin toimitettu

viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen

toimivallasta

Valituksen toimittaminen Vaasa haliinto-oikeudelle
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on oltava perillä
määräajan viimeisenä päivä ennen virka-ajan päättymistä. Valitusklijelmä liitteineen voidaan toimittaa
postitse, faxina tai sähköpostilla.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 260
euroa, ellei toisin määrätä.


