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Asia, jota
päätös koskee

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, Aaltoa & Aarioita Ry, Alajärvi

Selostus
asiasta

Aaltoa & Aarioita Ry järjestää 30.6.2017 - 30.7.2017 välisenä aikana erilaisia
ulkoilma tapahtumia. Tapahtumapaikkana on Salakapakka niminen ulkoilmaravintola Kauppakatu 17, Alajärven keskustassa. Ravintola alueella soitetaan
elävää musiikkia perjantai- ja lauantai-iltaisin klo 18.00 - 1.30. Kuitenkin niin,
että elävä musiikki loppuu viimeistään klo 01 ja ravintola menee kiinni klo
1.30.
Luvan hakija on tiedottanut toiminnastaan erillisellä toimintamainoksella koko
Alajärven alueelle. Lisäksi toiminnanharjoittaja on keskustellut lähimpien naapureiden kanssa toiminnan aikaisempina vuosina mahdollisesti aiheuttamista
häiriöistä. Toiminnanharjoittaja tiedottaa lähimpiä kiinteistöjä talokohtaisesti.
Tapahtumapaikka sijaitsee Sisustusliike Kokon sisäpihalla. Esiintymislava ja
äänentoistolaitteet suunnataan vastapäiseen kiviseinään asutuksesta poispäin. Kiviseinän eteen pystytetään ulkoilmateltta.

Perustelut

Ympäristösihteeri myöntää luvan ympäristönsuojelulain 118 §:n edellä kuvatulle ulkoilmatapahtumalle 30.6.2017 - 30.7.2017. Toiminta tapahtuu em. aikana perjantai- ja lauantai-iltoina klo 18.00 - 1.30. Lisäksi toiminnassa on otettava huomioon seuraavat lupaehdot:
1. Äänentoisto on suunnattava poispäin lähimmistä kiinteistöistä kivinavettaan
päin. Tähän seinään on lisättävä akusto- tai muuta vastaavaa materiaalia äänen heijastuksen estämiseksi.
2. Äänentoistoa ei saa käyttää iltaisin klo 01.00 jälkeen eikä toiminta saa jatkua 30.7.2017 jälkeen.
3. Alue on pidettävä siistinä tapahtuma aikana ja alue on siistittävä toiminnan
loputtua.
Perustelut: Meluhaittaa pyritään vähentämään äänentoistolaitteiden suuntauksella sekä akustolevyjen lisäämisellä. (YSL 7 §, Naapuruussuhdelaki 17 §)
Toiminnanharjoittaja on itse tiedottanut toiminnasta riittävällä tasolla. (YSL
121 §) Yleisötilaisuuden järjestäjä on vastuussa alueen ja sen ympäristön siistimisestä (Jätelaki 72-74 §)

Päätös

Aaltoa & Aarioita Ry, Rasintie 3, 62900 Alajärvi

Paikka ja aika

Alajärvellä 19.6.2017

Päätöksentekijän
allekirjoitus

Kirsi Syynimaa
Ympäristösihteeri

Pöytäkirja
nähtävänä

Pvm

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen hallituksen, lautakunnan,
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niiden jaoston tai niiden alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa tai kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä
postiosoite ja puhelinnumero.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä
– päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
– asiakirjat, joihin vedotaan.
Kaupungin yhteystiedot:
Alajärven kaupunki
Tekninen lautakunta
Alvar Aallon tie 2
62900 Alajärvi

Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)alajarvi.fi
Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.
Päätöksestä
tiedottaminen

Tiedoksisaajat:
Päätös on lähetetty tiedoksi kirjeellä (Hallintolaki 59 §):
Annettu postin kuljetettavaksi / lähetetty sisäisen postin välityksellä

Päivämäärä _________________________

____________________________
Lähettäjän allekirjoitus

Luovutettu asianosaiselle:
Päivämäärä _________________________

____________________________
Asianosaisen allekirjoitus
____________________________
Luovuttajan allekirjoitus

