KITTILÄN KUNTA
Ympäristötarkastaja
Valtatie 15
99100 KITTILÄ
Puh. 040 636 0512

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA
2/2020
Päätös pvm 28.2.2020, 2 §
123/11.03.01/2019

1. ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta.
2. ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Lapland Productions Oy /Levi Events
Myllyjoentie 5
99130 Levi
Yhteyshenkilö:
Satu Pesonen
puh. 040 820 9419
satu.pesonen@levi.fi
3. MELUA AIHEUTTAVA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Lapland Productions Oy /Levi Events järjestää Ylläs-Levi hiihtotapahtuman,
jonka maaliintulo tapahtuu Sirkan kylässä Zero Point-palvelurakennuksen alueella osoitteessa Hissitie 8. Melua ympäristöön aiheutuu taustamusiikin ja juontojen äänentoistosta. Tapahtuma-alue on taajama-aluetta ja alue on Levin asemakaavassa merkinnällä YU (Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue).
4. ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE
Ympäristönsuojelulain mukaan tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta on
tehtävä kirjallinen ilmoitus, jos toiminnasta aiheutuvan melun on syytä olettaa
olevan erityisen häiritsevää. Ilmoittaja on arvioinut, että alueella maksimi äänenpainetaso tapahtuman aikana on 78 dB(A) mitattuna 10 m päästä melunlähteestä.
5. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan meluilmoituksen ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen silloin, kun melua aiheuttava toiminta tapahtuu yhden kunnan alueella.
Kittilän kunnan hallintosäännön (Kvalt 19.6.2017 § 56) mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta. Kittilän

kunnan hallintosäännön ja Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen delegointipäätöksen (RakYmpltk 17.12.2018 § 172) mukaan meluilmoituksen ratkaisee ympäristösihteeri tai ympäristötarkastaja.
6. ASIAN VIREILLETULO
Meluilmoitus on saapunut Kittilän kunnan ympäristövalvontaan 26.2.2020.
7. TOIMINNAN KUVAUS JA SELVITYS YMPÄRISTÖHAITOISTA
Ulkoilmatapahtuma järjestetään Sirkan kylässä Levin keskuksen alueella Zero
Point-palvelurakennuksen piha-alueella 4.4.2020 klo 10:00–19:00. Melua aiheuttaa DJ-laitteiden musiikin ja mikrofonin kaiutinäänentoisto. Ilmoittaja on arvioinut, että alueella maksimi äänenpainetaso tapahtuman aikana on 78 dB(A)
mitattuna 10 m päästä melunlähteestä.
Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat Hissitien lähistöllä olevat lomahuoneistot,
joista lähimmät sijaitsevat n. 60 metrin etäisyydellä tapahtumapaikasta.
Ilmoituksen mukaan toiminnasta aiheutuvaa melua torjutaan äänentasoa seuraamalla sekä suuntaamalla kaiuttimien ääni toimivalla tavalla ainoastaan yleisöalueelle. Melutilanteen seurantaa suoritetaan jo harjoitusten aikana.
Tiedote tapahtumasta jaetaan alueen toimijoille sähköpostin välityksellä.
8. ASIAN KÄSITTELY
Ilmoituksen johdosta ei ole pyydetty lausuntoja eikä asian vireilläolosta ole erikseen kuulutettu. Zero Pointin alue on Oy Levi Ski Resorts Ltd:n omistuksessa
tai hallinnassa. Tapahtumapaikka sijaitsee Levikeskuksessa, joka on tiiviisti rakennettua liike- ja loma-asuntoaluetta.
Valtioneuvoston päätöksen melutason ohjearvoista (993/1992) mukaan asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä
läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että
melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB ja yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB. Loma-asumiseen
käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla
taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa asumiseen käytettäville alueille annettuja ohjearvoja.
9. YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN RATKAISU
Kittilän kunnan vt. ympäristötarkastaja on tutkinut ilmoituksen tilapäistä melua
aiheuttavasta toiminnasta ja toteaa, että Lapland Productions Oy /Levi Events
voi toteuttaa tapahtuman meluilmoituksen mukaisesti ja seuraavia määräyksiä
noudattaen:

1. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavia vahvistinlaitteita saa käyttää ilmoituksen tarkoittamaan musiikin toistoon ilmoituksen mukaisella tapahtumaalueella 4.4.2020 klo 10:00-19:00.
2. Äänentoistolaitteet tulee säätää siten, että musiikkiesityksistä aiheutuva
kappalekohtainen keskiäänitaso (LAeq) ei ylitä 78 dB:ä tapahtuma-alueella.
3. Tapahtuman vaikutusalueella on runsaasti loma-asuntoja sekä liikerakennuksia, joissa on lomahuoneistoja. Loma-asuntoalueella ei tapahtumasta aiheutuva melu saa loma-asuntojen pihalla ylittää 55 dB (LAeq).
4. Vaikutusalueen loma- ja liikerakennusten loma-asukkaita on tiedotettava tapahtuman ajankohdasta, sen aikataulusta ja siitä aiheutuvasta häiriöistä hyvissä ajoin, vähintään 2 pv ennen tapahtuman alkua.
5. Tapahtuman järjestäjän on seurattava ja tarvittaessa mitattava tapahtuman
melutasoa tapahtuma-alueella ja sen läheisyydessä tapahtuman aikana.
Tapahtuman järjestäjä vastaa riittävän ammattitaitoisen mittaushenkilön/henkilöiden resurssin varaamisesta tapahtuman ajaksi.
6. Ilmoittajan tulee valvoa ja toteuttaa tapahtuma-alueen sekä sen ympäristön
siivous tapahtuman aikana ja sen päätyttyä niin, ettei tapahtumasta aiheudu
roskaantumista. Yleisölle varatuille alueille tulee tapahtuman ajaksi sijoittaa
riittävä määrä jäteastioita ja jätteet on toimitettava jätelain mukaisesti kuljetettavaksi jätelain mukaiseen jatkokäsittelyyn.
Mikäli muutoksenhakuviranomainen määrää tai toiminnasta aiheutuu sellaista
ennalta arvaamatonta haittaa, josta on haittaa ympäristölle tai kolmannelle osapuolelle, ympäristönsuojeluviranomainen voi keskeyttää toiminnan.
10. PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
Viranomainen katsoo, että edellä annettuja määräyksiä voidaan pitää riittävinä
kyseessä olevan tapahtuman meluhaitan torjumiseksi. Tapahtuma on tilapäinen
eikä tapahtumasta ennalta arvioiden uskota aiheutuvan huomattavaa haittaa
yleiselle tai yksityiselle edulle tai haitallisia vaikutuksia ympäristölle. Toiminnan
ei myöskään katsota olennaisesti vaikuttavan yleisiin tai yksityisiin etuihin minkä
johdosta asian vireilläolosta ei katsottu tarpeelliseksi suorittaa YSL 121 §:n mukaista ilmoittamista ja asianosaisten kuulemista. (Määräys 4)
Erityisen häiritsevää melua ja tärinää on kohtuudella rajoitettava asukkaille aiheutuvan häiriön vähentämiseksi. Rajaamalla melua aiheuttava tapahtuma ilmoituksessa esitettyyn ajankohtaan ja tapahtuma-alueelle, vähennetään ympäristöön kohdistuvaa meluhaittaa. (Määräykset 1–4)
Mittausvelvoite on tarpeen melutasorajaa koskevan määräyksen noudattamiseksi (Määräys 5).
Tilaisuuden jätehuollon tulee estää ympäristön roskaantuminen. Tapahtuman
järjestäjällä on siivoamisvelvollisuus. (Määräys 6)

11. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Jätelaki (646/2011)
Kittilän kunnan hallintosääntö (Kvalt 19.6.2017 § 56)
Rakennus- ja ympäristölautakunnan delegointipäätös (RakYmpltk 17.12.2018 §
172)
Kittilän kunnanhallituksen 29.10.2019 § 305 vahvistama ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
12. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tästä päätöksestä peritään Kittilän kunnanhallituksen vahvistaman (29.10.2019
§ 305) ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen käsittelymaksu. Taksan mukainen käsittelymaksu tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavalle toiminnalle on 100 €.
Taksan mukainen maksu on yhteensä 100 €.
13. MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä määrättyyn maksuun saa hakea
muutosta ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaan valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
14. PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTAMINEN
Päätös annettu 28.2.2020
Ilmoituksen tekijälle
Jäljennös päätöksestä:
Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta
Lapin ELY-keskus / Y-vastuualue, PL 8060, 96101 Rovaniemi
sähköisesti: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi

Liisa Arpiainen
Vt. ympäristötarkastaja
Liitteet:
Kartta tapahtuma-alueesta
Valitusosoitus

LIITE 1. Lapland Productions Oy:n 4.4.2020 järjestämän ulkoilmatapahtuman tapahtumapaikka Sirkan kylässä osoitteessa Hissitie 8.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen tai päätöksestä määrättyyn maksuun tyytymätön saa hakea niihin muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusoikeus
Valitusoikeus on:
1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on lisäksi
oikeus valittaa yleisen ympäristönsuojeluedun valvomiseksi sellaisesta päätöksestä, jolla Vaasan
hallinto-oikeus on muuttanut sen tekemää päätöstä tai kumonnut päätöksen.
Valitusaika
Päätös on annettu 28.2.2020.
Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.
Valitusaika päättyy 30.3.2020.
Valituksen toimittaminen
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 Vaasa
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
faksi: 029 56 42760
sähköinen asiointi: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/
Käyntiosoite:
Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä.
Valituksen voi toimittaa myös postitse, sähköpostitse, telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon tai
sähköisen asiointipalvelun kautta. Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä (aukioloaika klo 8.00 - 16.15). Lähettäjän vastuulla
asiakirjat saadaan lähettää myös postitse tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle,
on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä on allekirjoitettava valituskirjelmä. 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.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja,
jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeuden taksan mukaisesti.

