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Päätöksentekijä Ympäristötarkastaja Minna Karhunen 

  

ASIA PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ 
TOIMINNASTA, ILO IRTI –TAPAHTUMA 

 
Esittely  Toiminnanharjoittaja 
  Eventworks Oy 
   
   
  Yhteyshenkilö:  

Markku Köngäs, puh 0400 688 517  
markku@eventworks.fi 

 
Toiminta ja sen sijainti 
Ilmoitus koskee ulkoilmatapahtuman järjestämistä Tornion kaupungissa 
Aineen taidemuseon piha-alueella, Länsirannan ja Rantakadun välisellä 
alueella. Ilo Irti -tapahtuma järjestetään 4.6.-28.8.2021 viikottain 
keskiviikosta lauantaihin klo 18 – 22. Melua aiheutuu äänentoistosta ja 
yleisöstä. Alueella on 31.5.-2.6. rakennus- ja muita järjestelyjä, jotka 
eivät aiheuta juurikaan melua ja  3.-4.6. tekniikan rakentamis- ja 
testaustoimintaa, josta voi aiheutua vähäistä melua klo 12 – 18, sekä 
29.-31.8.2021 purku- ja siivoustoimintaa, josta ei aiheudu juurikaan 
ylimääräistä melua. 
 

 Ilmoituksen peruste 
 Toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomai-

selle kirjallinen ilmoitus tilapäisestä melua aiheuttavasta tapahtumasta, 
jos melun on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. (YSL 118 §) 

 
 Asian vireilletulo 
 Asia on tullut vireille ympäristösuojelulain 118 §:n mukaisella 

ilmoituksella. Ilmoitus on saapunut Meri-Lapin ympäristöpalveluille 
17.2.2021. 

 
 Ilmoituksen käsittely 
 Ilmoituksen vireilläolosta on kuulutettu Tornion kaupungin verkkosivuilla 

24.2.-22.3.2021. Ilmoitusasiakirjat liitteineen ovat olleet nähtävänä 
verkossa samana aikana. Kuulutuksesta on julkaistu ilmoitus 
Kotikulmilta -lehdessä 3.3.2021. Ilmoituksesta on pyydetty 
ympäristöterveydenhuollon lausunto. 

  
 Lausunnot ja mielipiteet 
 Lausunnossaan 26.2.2021 Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta toteaa 

seuraavaa: 
”Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta katsoo, ettei toiimnnalle ole 
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estettä. Ilmoituksen käsittelyssä tulisi ottaa huomioon Valtioneuvoston 
päätös (993/1992) melutason ohjearvoista. 

 
 Ohjearvot ulkona: Melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun 

ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä 
yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB asuinkiinteistöjen piha-alueella. 

 
 Ohjearvot sisällä: Asuin-, potilas- ja majotushuoneissa on ohjeena, että 

ulkoa kantautuvasta melusta aiheutuva melutaso sisällä alittaa melun 
A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvon (klo 7-22) 35 dB 
ja yöohjearvon (klo 22-7) 30 dB. 

 
 Tapahtuma-alueen läheisyydessä, noin 120-140 metrin etäisyydellä, 

sijaitsee kolme tehostetun palveluasumisen yksikköä, palvelukoteja. 
Kahdelta palvelukodilta saadun tiedon mukaan edellisenä vuotena 
toiminnasta ei ole aiheutunut meluhaittaa. 

 
 Toiminnasta ei ole tullut edelliseltä kesältä valituksia 

ympäristöterveysvalvontaan.” 
 
 Lisäksi lausunnossa on ohjeita yleisötilaisuudesta ja 

elintarvikehuoneistosta ilmoittamiseksi. 
 
 Lausunto lähetettiin 1.3.2021 ilmoituksen tekijälle tiedoksi ja vastinetta 

varten. Ilmoituksen tekijä ei antanut vastinetta lausunnosta. 
 
 Ilmoituksen johdosta ei ole esitetty määräaikaan mennessä 

muistutuksia tai mielipiteitä. 
 
 Päätös  Ympäristötarkastaja on tutkinut ilmoituksen ja tekee sen johdosta 

päätöksen. Ilo Irti –tapatuma Aineen taidemuseon puistossa voidaan 
järjestää ilmoituksen mukaisesti. Toiminnassa tulee noudaattaa 
ilmoituksessa esitettyä sekä seuraavia lupamääräyksiä (YSL 122 §): 

 
 1.  Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta rasitusta naapureille. Melua 

aiheuttavaa toimintaa saa harjoittaa vain ilmoituksessa esitettyinä 
ajankohtina varsinaisina tapahtumapäivinä 4.6. – 28.8.2021 
keskiviikosta lauantaihin klo 18.00-22.00 sekä lisäksi tekniikan 
rakentamis- ja testauspäivinä 3.-4.6.2021 klo 12.00-18.00. Edellä 
mainittuina tapahtuma-aikoina toiminnasta aiheutuva keskiäänitaso 
(LAeq) tulee lähimpien melulle altistuvien kohteiden luona neljän tunnin 
tapahtuman aikana olla alle 61 dB ja meluisimman musiikkikappaleen 
keskiäänitaso (LAeq) tulee lähimpien melulle altistuvien kohteiden luona 
olla alle 70 dB. Melua aiheuttavaa toimintaa ei saa harjoittaa klo 22.00 
jälkeen. Klo 22.00 jälkeen (klo 22-07) yöaikaan toiminnasta aiheutuva 
ekvivalenttiäänitaso ei saa ylittää arvoa 50 dB (LAeq) minkään 
asuinkiinteistön piha-alueella. Määräykset koskevat Ilo Irti -tapahtuman 
johdosta ympäristössä vallitsevia A-painotettuja äänitasoja. 
Tarkasteltavaan äänitasoon lasketaan mukaan muusta toiminnasta 
aiheutuva äänitausta, ei kuitenkaan mukaan tapauksia, joissa muusta 
toiminnasta (esim. liikenteestä) aiheutuva äänitaso on korkeampi kuin 
Ilo Irti –tapahtumasta johtuva äänitaso. (YSL 6, 7, 14, 15, 20, 122, 172 
§; NaapL 17 §, VNA 993/1992) 

 
2.  Melutasoja tulee tarkkailla tapahtuman aikana. Tarvittaessa äänitaso 
on määritettävä mittauksin häiriintyvien kohteiden (asuinrakennusten tai 
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hoitolaitosten) piha-alueilla. Melutaso tulee mitata esimerkiksi, mikäli 
tapahtuman melutasosta tulee perusteltuja valituksia. Meri-Lapin 
ympäristöpalveluiden ympäristötarkastaja voi määrätä, milloin ja millä 
tavalla toiminnanharjoittaja on velvollinen tekemään tai teettämään 
mittauksia. (YSL 6 ja 122 §) 

 
 3. Tapahtuman järjestäjän on tiedotettava tapahtumasta ja sen 

aikataulusta hyvissä ajoin ennen tapahtumaa ympäristön asukkaille ja 
muille toimijoille. Tiedotteesta tulee käydä ilmi tapahtuman järjestäjän 
yhteystiedot. (YSL 122 §) 

 
 4. Tapahtuman aikana syntyvät jätteet on kerättävä, lajiteltava ja 

toimitettava asianmukaisiin keräyspaikkoihin. Tapahtuman jätehuolto on 
järjestettävä jätelain ja Perämeren jätelautakunnan 
jätehuoltomääräysten mukaisesti. Roskaantumisen ehkäisyyn on 
kiinnitettävä huomiota. Tapahtuman vaikutusalue tulee siistiä jätteistä 
mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen, viimeistään tapahtuman 
jälkeisenä päivänä. (YSL 7, 122 §; JL 13, 72, 73, 74, 76 §) 

 
 5. Melupäästöjä tai muita päästöjä ympäristöön olennaisesti lisäävän 

häiriön sattuessa, on olennaisia päästöjä aiheuttava toiminta 
keskeytettävä heti ja häiriö korjattava ennen toiminnan jatkamista. 
Mikäli tapahtuman aiheuttamasta melutasosta aiheutuu kohtuutonta 
haittaa lähimmille häiriintyville kohteille (asunnot, palvelutalot), tulee 
toiminnanharjoittajan ryhtyä toimiin haitan poistamiseksi ja Meri-Lapin 
ympäristöpalvelujen ympäristötarkastaja tarkastelee melutasoraja-
arvoja uudestaan. (YSL 14, 122 §) 

 
Perustelut Ympäristönsuojelulain 121 §:n mukaisesti tapahtumasta on tiedotettu 

kaupungin verkkosivuilla ja Kotikulmilta -lehdessä eikä asiasta ole tullut 
muistutuksia. Vastaava tapahtuma on järjestetty viime vuonna eikä siitä 
ole tullut valituksia. 

 
Annetut määräykset ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että toiminnasta 
ei aiheudu terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä 
kohtuutonta viihtyisyyden vähentymistä.  

 
 Tilapäinen tapahtuma aiheuttaa alueella häiritsevää melua. 

Kohtuuttoman haitan estämiseksi ja ympäristöterveysvalvonnan 
lausunnon johdosta useana iltana viikossa lähes koko kesän ajan 
järjestettävän tapahtuman melutasolle on asetettu määräykset sekä 
velvoite melutason seuraamiseksi. Melutason määrittämisessä on 
huomioitu nelituntisen tapahtuman aiheuttaman melualtistuksen 
suuruusluokka verrattuna koko päivän (7-22) ohjeelliseen 
melualtistukseen. Lisäksi on rajoitettu meluisimman kappaleen 
melutasoa. Yöajalle klo 22.00-07.00 äänitasoraja-arvo on asetettu niin, 
että tällöin toiminnasta ei aiheudu valtioneuvoston päätöksen 
(993/1992) mukaisen melutaso-ohjearvon ylittymistä. 

 
 Tiedottamisvelvollisuus on annettu, jotta alueen asukkaat ja käyttäjät 

voivat varautua hyvissä ajoin tapahtumaan. Lähimmillä häiriintyvillä 
kohteilla tulee olla tieto siitä, keneltä tapahtuman järjestäjältä saa 
tarvittaessa lisätietoa tapahtumasta ja keneen voi olla yhteydessä 
ongelmatilanteissa. Riittävän ajoissa tehty tiedottaminen vähentää 
tapahtumasta mahdollisesti aiheutuvia haittoja. 
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 Asianmukaisen jätehuollon järjestämistä koskeva määräys on annettu 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tapahtuman järjestäjän tulee 
huolehtia siitä, että tapahtuman jätteet toimitetaan lajiteltuina 
asianmukaisiin keräyspaikkoihin. Jätelain 74 § mukaisena roskaajana 
pidetään myös yleisötilaisuuden järjestäjää, jos ympäristö roskaantuu 
tilaisuuden seurauksena. 

 
 Vahinko-, onnettomuus- ja muissa häiriötilanteissa on estettävä 

ympäristölle ja terveydelle aiheutuvat haitat mahdollisimman nopeasti ja 
tehokkaasti. Koska tapahtuma järjestetään useina viikkoina peräkkäin, 
naapureille ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa (NaapL). 

 
 Päätöksen täytäntöönpano 

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Muutoksen-
hakutuomioistuin voi kieltää täytäntöönpanon. 

 
 Sovelletut säädökset 
 Ympäristönsuojelulaki (YSL) 527/2014   
 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA) 713/2014 
  Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL) 26/1920 
 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNA) 993/1992 
 Jätelaki (JL) 646/2011 
 Perämeren jätelautakunnan alueen yleiset jätehuoltomääräykset 
 Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa: Meri-Lapin ympäristölautakunta 

17.9.2019, vaimaantulo 1.10.2019 (YsvoT) 
 
  Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
 Maksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti. 

Taksan mukaan tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavan toiminnan 
ilmoituksen käsittelymaksu on 180 euroa. Tämä kattaa kustannukset 
asian ilmoittamisesta sanomalehdessä sekä käsittelyn 
omakustannusarvon. 

 
 Muutoksenhaku 
 Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-

oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden 
oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden 
tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitusosoitus on liitteenä. 
(YSL 190, 191 §)  
 

 Päätöksestä tiedottaminen 
 Päätös toimitetaan toiminnanharjoittajalle postiste ja sähköpostitse. 

Päätös annetaan tiedoksi poliisille. Päätös julkaistaan Tornion 
kaupungin verkkosivuilla. 

 
 

 Minna Karhunen 
 Ympäristötarkastaja 

 
JAKELU Eventworks Oy, Markku Köngäs  
 Meri-Lapin ympäristölautakunta  
 Lapin poliisilaitos 

 
 
Päätös on annettu tiedoksi kirjeellä ja sähköpostitse 25.3.2021 
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VALITUSOSOITUS 

 
Valitusviranomainen 

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. 
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.  

Valitusaika  
  Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä 

määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuvan seitsemäntenä (7) päivänä päätöksen jul-
kaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 3.5.2021, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä Vaasan 
hallinto-oikeudessa. 

 Valitusoikeus  
  Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on 

ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toimin-
ta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jon-
ka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä vaikutusalueen 
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.   

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoitus 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 

- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin muutosta haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
- perusteet, joilla muutosta haetaan 
- valittajan nimi ja kotikunta 
- postiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähköposti, joihin asiaa koskevat  

 ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 
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. Valittajan, laillisen 
edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti te-
lekopiona tai sähköpostitse.  

Valituksen liitteet 
Valituskirjelmään on liitettävä 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole ja aikaisemmin toimitettu 
viranomaiselle 

- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen 
toimivallasta 

Valituksen toimittaminen  
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän on oltava pe-
rillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan 
myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskir-
jelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä mää-
räajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuo-
mioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 

käyntiosoite Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
postiosoite PL 204, 65101 Vaasa  
puhelin  029 56 42780 
faksi 029 56 42760 
sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi  
aukioloaika klo 8.00 – 16.15 
 

Oikeudenkäyntimaksu 
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-
oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei 
myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksus-
ta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.  

 
  
 

 
 
 


