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ROIDNO-2022-2387
PÄÄTÖS PELLON KEHITYS OY:N JÄTTÄMÄSTÄ MELUILMOITUKSESTA

1. ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta.

2. ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Pellon Kehitys Oy
Kunnantie 4
95700 Pello
Yhteyshenkilö: Johanna Keränen

3. MELUA AIHEUTTAVA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Pellon Kehitys Oy järjestää 10.6.2022 ulkoilmakonsertin Pellossa osoitteessa Kolarintie
9 A (Vihreä Pysäkki).

4. ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaan tilapäistä melua aiheuttavasta
toiminnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus, jos toiminnasta aiheutuvan melun on syytä
olettaa olevan erityisen häiritsevää.

5. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojelulain mukaan meluilmoituksen ratkaisee kunnan ympäristönsuojelu-
viranomainen silloin, kun melua aiheuttava toiminta tapahtuu yhden kunnan alueella.
Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen toimii Pellon kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisena.

Rovaniemen kaupungin hallinto- ja johtosäännön mukaan kunnan ympäristönsuojelu-
viranomaisena toimii ympäristölautakunta. Ympäristölautakunnan 31.1.2019 tekemän
delegointipäätöksen mukaan meluilmoituksen ratkaisee ympäristötarkastaja.

6. ASIAN VIREILLETULO
Meluilmoitus on saapunut Rovaniemen kaupungin ympäristövalvontaan 2.6.2022.

7. TOIMINNAN KUVAUS JA SELVITYS YMPÄRISTÖHAITOISTA
Pellon Kehitys Oy järjestää 10.6.2022 ulkoilmakonsertin Pellossa osoitteessa Kolarintie
9 A. Konsertti alkaa klo 21�00 ja päättyy 23�00. Tapahtuma järjestetään Vihreän pysäkin
terassialueella, joka sijoittuu kauppakeskuksen taakse siten, että rakennus vaimentaa
ääntä asutukseen päin.

Konsertissa käytetään äänentoistolaitteita ja arvioitu melutaso miksauspisteellä on
70-80 dB. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 200-300 metrin päässä
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tapahtumapaikasta ja arvioitu melutaso lähimmissä häiriintyvissä kohteissa on 45-55
dB. Melutasoa seurataan koko tapahtuman ajan ja tarvittaessa äänenvoimakkuutta
pienennetään.

8. ASIAN KÄSITTELY
Ilmoitukseen ei ole pyydetty lausuntoja eikä asian vireilläolosta ole erikseen
kuulutettu.

9. YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN RATKAISU
Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastaja on tutkinut ilmoituksen tilapäistä melua
aiheuttavasta toiminnasta ja toteaa, että Pellon Kehitys Oy voi toteuttaa tapahtuman
seuraavin määräyksin:

1. Melua aiheuttavaa toimintaa saa harjoittaa vain ilmoituksen mukaisella
tapahtuma-alueella ja tapahtuma-aikoina. Äänentoistolaitteiden käyttö on lopetettava
viimeistään kello 23�00 mennessä.

2. Äänentoistolaitteet tulee sijoittaa ja suunnata siten, että äänen kantautuminen
ympäristöön on mahdollisimman vähäistä ja asutukseen kohdistuva meluhaitta on
mahdollisimman pieni.

3. Konsertin aikana hetkellinen maksimiäänitaso äänitarkkaamossa tai miksauspisteessä
(FOH) saa olla enintään 80 dB(A). Melutasoa on seurattava ja yli 80 dB(A) äänitasoihin
on puututtava välittömästi. Lähimpien häiriintyvien kohteiden melutaso ei saa ylittää
55 dB(A). (Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992)

4. Melusta tulee tiedottaa Vihreällä pysäkillä sekä paikallisessa ja sosiaalisessa mediassa.

5. Yleisölle varatuille alueille tulee tapahtuman ajaksi sijoittaa riittävä määrä jäteastioita.
Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia toimintaan käytetyn alueen sekä sen
välittömässä läheisyydessä olevan alueen siivoamisesta.

10. PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
Viranomainen katsoo, että ilmoituksessa esitettyjä toimenpiteitä sekä tässä
päätöksessä annettuja määräyksiä voidaan pitää riittävinä kyseisestä toiminnasta
aiheutuvien haittojen torjumiseksi. Tapahtumasta aiheutuva meluhaitta on tilapäinen
eikä toiminnasta ennalta arvioiden uskota aiheutuvan huomattavaa haittaa yleiselle tai
yksityiselle edulle tai haitallisia vaikutuksia ympäristölle.

Ilmoituksesta ei ole suoritettu ympäristönsuojelulain 121 §:n mukaista ilmoittamista ja
asianosaisten kuulemista. Päätöksestä ilmoitetaan Pellon kunnan ilmoitustaululla.
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Rajaamalla melua aiheuttava tapahtuma ilmoituksessa esitettyyn ajankohtaan ja
tapahtuma-alueelle, rajaamalla tapahtumasta aiheutuvaa melutasoa sekä
edellyttämällä tiedottamista meluhaitasta, vähennetään ympäristöön kohdistuvaa
meluhaittaa (määräykset 1 – 4).

Tapahtuman järjestäjällä on aina vastuu jätehuollon järjestämisestä ja roskaantumisen
estämisestä. Jätelain mukaan tapahtuman järjestäjän on järjestettävä alueella riittävä
jätteenkeräys ja muut jätehuollon palvelut. Lisäksi tapahtuman järjestäjä on
siivousvelvollinen tilaisuuteen varatulla ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla
alueella, joka on roskaantunut tapahtumasta johtuen (määräys 5).

11. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 5-7, 16, 17, 118, 121, 122, 190 ja 205 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 26 §
Jätelaki (646/2011) 73, 74 ja 76 §
Ympäristölautakunnan 27.1.2021 hyväksymä ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

12. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Meluilmoituksen käsittelymaksu määräytyy Rovaniemen kaupungin
ympäristölautakunnan 27.1.2021 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan
mukaisesti. Taksan mukaan sellaisesta tilapäistä melua aiheuttavaa toimintaa
koskevasta päätöksestä, jonka vireillä oloa ei ole ollut tarpeen kuuluttaa, perittävän
maksun suuruus on 180 €.

13. MUUTOKSEN HAKU
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta
ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaan valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusosoitus on liitteenä.

14. PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTAMINEN
Päätös
Pellon Kehitys Oy

Jäljennös päätöksestä, sähköisesti
Pellon Kehitys Oy, Johanna Keränen
Pellon kunta
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Ympäristö ja luonnonvarat
Rovaniemen kaupunki, terveydensuojeluviranomainen
Poliisin lupavalvonta Lappi
Lapin pelastuslaitos
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Kuva 1� Tapahtuma-alueen sijainti
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