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   Ympäristöasiat 4 § / 2020 
 
 

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta / Huhtica Oy 
 

 
Hakija 
Huhtica Oy 
Alhaistentie 7 
21200 Raisio 
 
Yhteyshenkilö: Timo Huhta p. 045 654 5000 
 
Selostus asiasta 
 
Huhtica Oy järjestää kaksipäiväisen Jaskarock -ulkoilmakonsertin 14.-15.8.2020 osoitteessa Alhaistentie 
7. Tapahtuma alkaa perjantaina 14.8. klo 17.00 ja päättyy klo 01.00. Lauantaina 15.8. toiminta alkaa klo 
12.00 ja päättyy klo 01.00.  
 
Melua aiheuttaa äänentoisto. Esiintymislava sijoitetaan alueen itäosaan. Lähin asuinrakennus on noin 
150 metrin etäisyydellä Särkilahdenkadulla. Ilmoituksen mukaan äänentasoa tarkistetaan tapahtuman 
aikana. 
 
Ilmoituksen mukaan tapahtumasta tiedotetaan lähimpiin asuinrakennuksiin porraskäytäväkohtaisesti 
Särkilahdenkadulla ja Alhaistentiellä. 
 
Asian käsittely 
 
Ilmoituksesta ei ole kuulutettu eikä siitä ole pyydetty lausuntoja. Asiaan on saatu lisäselvitystä puheli-
mitse 29.7.2020. 
 
Päätös 
 
Ympäristöpäällikkö on käsitellyt ilmoituksen. Ilmoituksen johdosta annetaan ympäristönsuojelulain 122 § 
mukainen päätös. Melua aiheuttava toiminta voidaan toteuttaa ilmoituksen mukaisesti ja seuraavia mää-
räyksiä noudattaen: 
 

1. Tapahtumassa tulee noudattaa ilmoituksessa esitettyjä aikarajoja. 
 

2. Konserttipaikan äänentoistolaitteet on säädettävä ja suunnattava siten, että ympäristöön aiheu-
tuva melu on mahdollisimman vähäinen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää melutasojen lisäksi 
bassoääniin, joiden taso tulee pitää kohtuullisella tasolla etenkin klo 22.00 jälkeen esitettävän 
musiikin osalta. 
 

3. Mikäli tapahtumasta aiheutuu haitallista melua, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimiin meluhai-
tan ehkäisemiseksi. 
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Tapahtumasta aiheutuvaa melua koskevat yhteydenotot ja niiden perusteella tehdyt toimenpiteet 
on kirjattava ja toimitettava tiedoksi Raision kaupungin ympäristönvalvontapalveluihin 21.8.2020 
mennessä. 
 

4. Tiedot tapahtuman järjestämisestä, paikasta, ajankohdasta ja kestosta sekä vastuuhenkilöistä 
yhteystietoineen tulee kirjallisesti tiedottaa vähintään kolme päivää ennen konsertin järjestämistä 
vaikutuspiirissä oleviin asuinkiinteistöihin. Jakelun tulee olla riittävän laaja ja sen tulee kattaa vä-
hintään Särkilahdenkadun kerrostalot sekä Alhaistentie 8 rivitalokiinteistöt.  

 
Vastuuhenkilön tulee olla tavoitettavissa ilmoitetusta puhelinnumerosta koko tapahtuman ajan, 
myös konserttien aikana. 
 

5. Toiminnassa on huolehdittava siitä, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän ja ne lajitellaan 
asianmukaisesti ja ettei niistä aiheudu roskaantumista tai muuta haittaa terveydelle tai ympäris-
tölle. 

 
6. Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta (YSL 200 §). 

 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 
 
Perustelut 
 
Edellytyksenä ilmoituksenvaraisen toiminnan hyväksymiselle on, ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta 
haittaa tai rasitusta ympäristön asukkaille. Toiminnasta aiheutuva päästö on tilapäistä eikä sen näin ollen 
voida katsoa olevan kohtuutonta lähimmille häiriintyville kohteille. 
 
Äänentoistonlaitteiden säätämisellä ja suuntaamisella on suuri vaikutus lähiasutuksen kannalta. Tiedot 
järjestäjälle tapahtuman aikana tulleista valituksista ja huomautuksista ja niiden perusteella tehdyistä toi-
menpiteistä toimitetaan ympäristönvalvontapalveluihin jälkivalvontaa varten. 
 
Määräyksissä on huomioitu tapahtuman sijainti asuntojen tuntumassa ja tapahtuman kesto. Hyvällä tie-
dottamisella voidaan lieventää melusta aiheutuvia haittoja, koska tällöin lähialueen asukkaille annetaan 
mahdollisuus varautua mahdolliseen meluhaittaan, vaikka tapahtuman kesto ja ajankohta eivät aiheuttai-
sikaan kohtuutonta haittaa. 
 
Jätehuollon järjestämistä koskeva määräys on annettu jätehuollon asianmukaista järjestämiseksi ja ettei 
roskaantumista aiheutuisi. 
 
Muutoksenhaku 
 
Muutosta tähän päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakuosoitus on 
liitteenä. Maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin itse pääasiasta. 
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Ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu 
 
Ilmoituksen käsittelystä peritään Raision valtuuston hyväksymän taksan mukainen käsittelymaksu. Mak-
sun suuruus on 330 euroa. 
 
Päätöksestä tiedottaminen 
 
Päätös annetaan tiedoksi julkaisemalla päätös ja sitä koskeva kuulutus Raision kaupungin verkkosivuilla 
31.7.2020. 

 
Päätös  Huhtica Oy 
 
 
Allekirjoitus 
 
 
 

Kirsi Anttila    
ympäristöpäällikkö    
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Valitusosoitus  
 

Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä ja peritystä maksusta saa hakea muu-
tosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. 
 
Valitusoikeus on: 
- asianosaisella 
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- 

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

- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaiku-
tukset ilmenevät 

- valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuoje-
luviranomaisella 

- asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella 
 

Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen 
 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksi-
saannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Päätöksen katsotaan tulleen valituk-
seen oikeutettujen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöksen ja sitä koskevan kuulutuksen 
julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla.  
 
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu-
aatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. 

 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Valituksen 
voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asi-
ointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimei-
senä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määrä-
ajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta. 
 
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen 
Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava: 
- Valittajan nimi ja kotikunta 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

 
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos vali-
tuksen laatija on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. 
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat 
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on alle-
kirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmän liitteet 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toi-

mitettu viranomaiselle. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valtuutus 
Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjel-
mään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. 
 
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 maksusta. Maksuvelvollinen on 
vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 

Vaasan hallinto-oikeus 
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa 
Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780 Puhelinvaihde: 029 56 42611 
Faksi: 029 56 42760  
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi  
aukioloaika: klo 8.00-16.15 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

