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1. Asia
Meluilmoitus / Äänentoistolaitteiden käyttö / Ravintola Kalle's Backa 55
2. Asianosaiset
Ilmoittaja ja yhteyshenkilö: Rami Tapper, ravintoloitsija, Kalle's Backa 55
+ 358 40 5514387
Sauvontie 55, 21570 Sauvo
21570 Sauvo
3. Selostus asiasta
Kesällä 2022 ravintola KALLE'S Backa 55:n terassilla käytetään äänentoistolaitteita. Terassilla soitetaan elävää musiikkia äänentoistolaitteita käyttäen. Musiikin soittaminen tapahtuu ulkotiloissa.
Musiikkia soitetaan seuraavien tapahtumien yhteydessä:
Ke.25.5.2022 Lauluilta klo.18.00-20.00
Ke 8.6.2022 Lauluilta klo.18.00-20.00
Ke 22.6.2022 Lauluilta klo.18.00-20.00
Ke 6.7.2022 Lauluilta klo.18.00-20.00
La 16.7.2022 9. Kallenmäen Kantrit klo.14.00-02.00, Musiikkia ulkotiloissa
klo.22.00 asti.
Ke 20.7.2022 Lauluilta klo.18.00-20.00
Ke 3.8.2022. Lauluilta klo.18.00-20.00
La 27.8.2022 Kreikkalainen kyläjuhla klo.17.00-23.00 Musiikkia ulkotiloissa
klo.22.00 asti.
Melua aiheuttavat äänentoistolaitteet. Häiriintyviä kohteita ovat lähimmät asuinkiinteistöt, jotka sijaitsevat lähimmillään noin 20-30 metrin päässä ravintolasta.
Toiminnanharjoittaja torjuu meluhaittaa suuntaamalla äänentoistolaitteet pois
päin asuinrakennuksista. Lisäksi toiminnanharjoittaja on informoinut lähialueen
asukkaita tapahtumista.
Asianosaisten kuuleminen
Ilmoituksen vireilläolosta ilmoitettiin Sauvon kunnan verkkosivujen ilmoitustaululla, ja ilmoitus oli nähtävillä Sauvon teknisessä toimistossa 10.5.202223.5.2022 välisenä aikana. Asiasta esitettiin yksi mielipide 23.5.2022 mennessä.
Ilmoitus ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaista melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on jätetty ympäristönsuojeluviranomaiselle
10.5.2022.
4. Perustelut
Annettuja määräyksiä noudattaen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain mukaiset vaatimukset. Päätöksessä edellytetyillä toimenpiteillä vähennetään toiminnan aiheuttamaa melun häiritsevyyttä ja muuta haittaa ympäristölle.
Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä
toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Ilmoituksen johdosta
tehtävässä päätöksessä voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisystä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta.
Mahdollinen meluhaitta on pyrittävä ennaltaehkäisemään, ja mikäli päätöksessä
määrätyt raja-arvot ylittyvät, tulee tapahtuman järjestäjän ja äänentoistosta vastaavan ryhtyä toimiin haitan poistamiseksi esim. alentamalla äänenvoimakkuutta.
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5. Päätös
Ravintola Kalles Backa 55:n tekemä ilmoitus tilapäisestä melua aiheuttavasta
toiminnasta hyväksytään. Toimintaa on harjoitettava ilmoituksen ja seuraavien
määräysten mukaisesti:
1. Äänentoistolaitteiden käyttö on sallittua ilmoituksen mukaisissa tapahtumissa
edellä esitetyn mukaisesti.
2. Toiminnanharjoittajan tulee ottaa huomioon ravintolan sijoittuminen asutusalueella, ja että sen lähialueella sijaitsee useita vakituisesti asuttuja asuinrakennuksia.
3. Äänentoistolaitteet on säädettävä ja suunnattava siten, että haitat ovat mahdollisimman vähäisiä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Lähtömelutaso 10
metrin etäisyydellä äänentoistolaitteista saa 12-21 välisenä aikana olla enintään
80 dB (A) ja klo 21-22 välisenä aikana enintään 65 dB (A).
4. Musiikkiesitysten aiheuttama melutaso lähimpien häiriintyvien kohteiden luona saa olla enintään 60 dB(A):n tasoa 10 minuutin ekvivalenttitasona mitattuna
klo 12:00-21:00 ja enintään 50 dB(A):n tasoa 10 minuutin ekvivalenttitasona
mitattuna klo 21:00 - 22:00.
5. Toiminnanharjoittajan tulee tarkkailla melutasoa tapahtumien aikana, ja tiedot
melutason tarkkailusta on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle pyydettäessä.
Melutasolla tarkoitetaan meluisimman musiikkikappaleen (kesto max. 10 min)
A-taajuuspainotettua keskiäänitasoa (LAeq).
Mikäli mitattu melutaso ylittää tässä määräyksessä annetut ohjetasot tai melu
aiheuttaa kohtuutonta haittaa, ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä vähentämään äänenpainetasoja tai rajoittaa toimintaa siten, että toiminta ei aiheuta kohtuutonta haittaa.
6. Äänentoistolaitteiden käyttö ulkotiloissa on lopetettava viimeistään klo 22:00.
7. Järjestäjän vastuuhenkilön, joka vastaa meluntorjuntapäätöksen noudattamisesta, tulee olla tavoitettavissa toiminnan aikana.
8. Mikäli ravintolassa järjestetään tämän ilmoituksen mukaisen melutason ylittäviä, yksittäisiä ja erillisiä tapahtumia (ulkoilmakonsertti, festivaali tai muu vastaava laajempi ulkoilmatapahtuma), tulee näistä tapahtumista tehdä erillinen
meluilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 vuorokautta ennen
tilaisuuden järjestämistä.
9. Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. (YSL 200 §)
6. Päätöksen
voimaantulo
7. Viranomaisen
allekirjoitus

Päätös on voimassa 25.5.2022- 31.7.2022.

Marika Karulinna
8. Nähtävilläolo
10.5.2022-23.5.2022
9. Tiedoksi
Poliisi
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Terveydensuojeluviranomainen

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS
Oikaisuvaatimusohje liitteenä.
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Tähän päätökseen saa jokainen hakea muutosta sillä perusteella, että se loukkaa hänen
oikeuttaan. Muutosta haetaan tekemällä päätöksestä oikaisuvaatimus
osoitteella:
Sauvon
Vahtistentie 5, 21570 Sauvo
14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaika alkaa siitä kun
asianosainen on saanut päätöksen tiedokseen pöytäkirjanotteella, tiedoksisaantipäivää
lukuunottamatta. Muiden osalta oikaisuvaatimusaika alkaa päätöksen nähtävilläolosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miltä osin päätökseen oikaisuvaatimus kohdistuu ja muutos, joka siihen
vaaditaan tehtäväksi sekä
- oikaisuvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimus on hakijan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuvaatimuksen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, johon vaatimus
kohdistuu, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta aika oikaisuvaatimuksen tekemiseen on luettava.
Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan Sauvon kunnanvirastoon
ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen viraston aukioloajan päättymistä.

