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Viranhaltijapäätös: Ympäristötarkastaja 03.08.2022 § 16/2022
Päätös YSL 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta / Kouvolan Ydinkeskusta ry, Taiteiden Yö
78/11.03.01/2022
Selostus ja perustelut
Ilmoittaja
Kouvolan Ydinkeskusta ry
Kauppalankatu 6–8
45100 Kouvola
Yhteyshenkilö: ---------------------------------- ---------------------------------------Ilmoituksen vireilletulo
18.7.2022 / 286-2014-191/TL
Ilmoituksessa tarkoitettu toiminta
Ilmoitus koskee Taiteiden Yö -tapahtumaa Kouvolassa mm. Kävelykatu
Manskilla, Museokorttelissa, Kouvola-talon alueella, keskustan ravintoloissa
ja Taideruukilla. Tapahtuma järjestetään ilmoituksen mukaan perjantaina
19.8.2022 siten, että tapahtuma Manskilla ajoittuu klo 12–23 ja muissa
paikoissa ja ravintoloiden terasseilla klo 12–01.
Melua aiheuttavat äänentoistolaitteet ja elävä musiikki. Melutasoa 10 metrin
päässä ei ole arvioitu.
Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat Kouvolan keskustan alue ja Kaunisnurmen
kaupunginosa. Meluntorjuntatoimenpiteinä hakija esittää Kävelykatu Manskin
lavan ohjelman päättymistä viimeistään klo 23, jonka jälkeen ohjelma jatkuu
ravintoloiden terasseilla. Melutilannetta Manskilla tarkkailee Junski.fi / Junski
Hannikainen. Muut ohjelmantuottajat vastaavat omien melutilanteidensa
tarkkailuista tapahtuman aikana.
Tapahtumasta tiedotetaan talokohtaisesti päälavan alueen kiinteistöille ja
yrityksille. Tapahtumaa myös mainostetaan lehdessä, internetissä sekä
Facebookissa ja Instagramissa.
Tarkastukset ja muu lupatilanne
Alueelle ei ole tehty tarkastusta meluilmoituksen johdosta.
Lausunnot ja asianosaisten kuuleminen
Ilmoituksen johdosta on kuulutettu Kouvolan kaupungin internetsivuilla 19.7.–
2.8.2022. Kuulutusaikana ilmoituksesta ei saapunut muistutuksia eikä sen
johdosta ole pyydetty lausuntoja.
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Päätöksen perustelu
Toiminta on tilapäistä ja se ajoittuu pääasiassa päiväaikaan. Toiminnan ei katsota vaikuttavan oleellisesti yksityisiin tai yleisiin etuihin. Määräykset on
annettu ympäristön pilaantumisen sekä terveys- tai muun haitan ehkäisemiseksi.
Määräys 1. Asukkaat voivat paremmin varautua meluhaittaan, kun siitä on
tiedotettu heille etukäteen. Yhteystiedot on oltava tiedotteessa, jotta asukkaat
voivat tarvittaessa olla suoraan yhteydessä tapahtuman järjestäjään.
Määräys 2. Tapahtuma ajoittuu myös yöaikaan, joten aikataulussa pysyminen
on ehdottoman tärkeää lähellä olevan asutuksen vuoksi.
Määräys 3. Äänentoistolaitteiden sijoittelulla on suuri merkitys melun
leviämisuuntaan. Myös teltoilla ym. esteillä saadaan melun leviämistä
rajoitettua.
Määräys 4. Melutasorajaksi on määritelty arvo 90 dB(LAeq) 10 m päässä
esiintymislavasta/äänentoistosta. Tämä on Kouvolan keskusta-alueella
yleisesti käytössä oleva raja-arvo, joka perustuu Kouvolan
ympäristöpalveluiden omiin mittauksiin vastaavissa tapahtumissa Kouvolan
keskustassa, missä asutus on lähellä. Hetkellinen maksimi 115 dB(LAFmax)
on STM:n asumisterveysasetuksen mukainen maksimiäänitaso kuulovaurion
välttämiseksi.
Mittauspisteen ja lavan etäisyys tulee ottaa huomioon melutasorajan (90
dB(LAeq) 10 m päässä noudattamisessa. Karkeasti voidaan arvioida, että
etäisyyden kaksinkertaistuessa melutaso laskee 6 dB, joten 20 m päässä
melutason tulisi siis olla n. 84 dB, 40 m päässä 78 dB jne.
Määräys 5. Laadukas ja asiantunteva melumittaus on tarpeen määräyksessä
4 annettujen melutasojen valvomiseksi. Mikäli raja ylitetään, tulee
lähtömelutasoa alentaa riittävästi. Koska tapahtuma järjestetään lähellä
asutusta ja myös myöhäiseen kellonaikaan, on tapahtuman aikaiset valitukset
varauduttava huomioimaan esim. melutasoa alentamalla. Valvonnan sekä
mahdollisten valitusten vuoksi on tärkeää säilyttää mittaustulokset ja niihin
liittyvät taustatiedot (mm. mittausten käytännön toteutus sekä mittaustulosten
ja valitusten aiheuttamat toimenpiteet) myöhempää tarkastelua varten.
Määräys 6. Kaikkien äänentoiston ja melumittausten kanssa työskentelevien
on oltava tietoisia päätöksen määräyksistä, jotta he osaavat työskennellä
niiden mukaisesti.
Määräys 7 on annettu, jotta tapahtuman jätehuolto järjestetään
asianmukaisesti eikä roskaantumista aiheudu.
Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
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Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)
VNp (993/1992) melutason ohjearvoista
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015)
Päätös
Ympäristötarkastaja on käsitellyt ilmoituksen. Ilmoituksen johdosta annetaan
ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen päätös, josta kuulutetaan Kouvolan
kaupungin internetsivuilla. Toiminta voidaan toteuttaa ilmoituksen mukaisesti
noudattaen kuitenkin lisäksi seuraavia määräyksiä:
1. Tapahtumasta ja sen aiheuttamasta meluhaitasta, meluhaitan
ajankohdasta ja kestosta on tiedotettava viimeistään viikkoa ennen
tapahtumaa Manskin alueen lisäksi Kaunisnurmen alueen lähimmille
asuinkiinteistöille n. 200 m säteellä tapahtumapaikoista. Talo- tai
porraskäytäväkohtaisesti jaettavassa tiedotteessa tulee olla lisäksi
tapahtuman järjestäjän yhteystiedot.
2. Tapahtumassa tulee noudattaa ilmoituksessa esitettyjä aikarajoja.
3. Esiintymislavan ja äänentoistolaitteiden sijoittelu ja suuntaus on
suunniteltava siten, että asutukselle aiheutuva häiriö on mahdollisimman
pieni. Mahdollisuuksien mukaan melun leviämisen estämiseen tulee
käyttää lisäksi muita seinämiä tai esteitä melun leviämissuunnan ja
asutuksen välillä.
4. Lyhytaikainen, 5 minuutin A-painotettu keskiäänitaso (LAeq, 5 min) saa
olla enintään 90 dB 10 m päässä esiintymislavasta. Hetkellinen Apainotettu maksimiäänitaso (LAFmax) saa olla enintään 115 dB heti
lavan/äänentoistolaitteiston edustalla. Tapahtuman järjestäjän on aina
suhteutettava sallittu melutaso miksauspöydän/mittauspisteen etäisyyteen
esiintymislavasta.
5. Tapahtuman järjestäjän tulee seurata mittauksin melutasoa (LAeq, 5 min
ja LAFmax) miksauspöydän luona koko sen ajan, kun äänentoisto on
käytössä. Mahdollisiin raja-arvojen ylityksiin on reagoitava välittömästi
melutasoa alentamalla. Myös valitustapauksissa tilaisuuden järjestäjän
tulee varautua alentamaan äänentoistolaitteiden äänenvoimakkuutta sekä
tarvittaessa tekemään mittauksia tapahtuma-alueen ulkopuolella
lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Tapahtumassa on käytettävä
melumittaajaa, jolla on alan riittävä asiantuntemus ja asianmukainen
mittauskalusto. Mittaustulokset on tallennettava, säilytettävä ja
pyydettäessä esitettävä taustatietoineen valvontaviranomaiselle.
6. Tämä päätös on annettava tiedoksi tapahtuman äänentoistosta sekä
melumittauksesta vastaaville henkilöille.
7. Toiminnassa on huolehdittava siitä, että jätteitä syntyy mahdollisimman
vähän ja ne lajitellaan asianmukaisesti ja ettei niistä aiheudu
roskaantumista tai muuta haittaa terveydelle tai ympäristölle.
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Maksu
Asian käsittelystä peritään Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 8.5.2018 § 50 hyväksymän taksan mukaisesti 210 €.
Päätösvallan peruste
Kouvolan kaupungin hallintosäännön 29 §:n 1 momentin mukainen
toimielimen päätösvallan siirtäminen viranhaltijalle. Teknisen lautakunnan
lupajaoston päätös 7.2.2022 § 10.
Sanna Jattu-Mattila
Ympäristötarkastaja
*** Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti. ***
Lisätietoja

ympäristötarkastaja Sanna Jattu-Mattila, puh. 020 615 7995, sanna.jattumattila(at)kouvola.fi

Jakelu

Ilmoittaja
Kaakkois-Suomen poliisilaitos, Kouvola
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
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Valitusosoitus (YSL:n mukaiset asiat)
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. Asian käsittelystä
perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö,
jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka
asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta
ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova
viranomainen.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava









päätös, johon haetaan muutosta
valittajan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot
muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204,
65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Kouvolan kaupunki

Viranhaltijapäätös
Meluilmoitus

Ympäristötarkastaja

03.08.2022

§ 16/2022

Valituskirjelmään on liitettävä



asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti
selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan
päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai
sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
faksi:
sähköposti:
aukioloaika:

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL 204, 65101 Vaasa
029 56 42780
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi
klo 8–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa 1455/2015 ja
oikeusministeriön asetuksessa 31.12.2018/1383. Maksu on 270 euroa.
Tuomioistuinmaksulain 9 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos
hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Päätöspöytäkirja
Päätöksestä ja sen liitteistä voi pyytää kopioita Kouvolan kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
Puhelinnumero:
Aukioloaika:
Valitusaika päättyy
9.9.2022

PL 85, 45101 Kouvola
Torikatu 10, 2 krs. Kouvola
kirjaamo@kouvola.fi
020 615 3054
020 615 6200
ma-pe klo 9.00-15.00
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Päätöksen nähtäville asettaminen
Päätös on julkaistu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 3.8.2022
Päätöksen toimittaminen asianosaiselle
Päätöksen lähettämispäivä: 3.8.2022
Päätös on lähetetty kirjeellä seuraavasti:
Kouvolan Ydinkeskusta ry
Päätös on lähetetty sähköpostilla seuraavasti:
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen poliisilaitos, Kouvola

