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Ympäristötarkastaja 22.06.2022   § 9/2022 
   00161103012022 
 
 

Asia PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N NOJALLA 
TEHDYN ILMOITUKSEN JOHDOSTA JA PERITTÄVÄSTÄ 

 MAKSUSTA 
 (Päätös meluilmoituksesta: Bar Cafe Assa Oy, 

musiikkitapahtuma 22.7.2022, Parikkala) 
  
Valmistelija Ahonen Arto 
  
Ilmoituksen tekijä Bar Cafe Assa Oy 
 Parikkalantie 10 
 59100 Parikkala  
 yhteyshenkilö: 
 Emma Kokko, p. 040 5363732 
  
Tapahtuma Musiikkitapahtuma 22.7.2022 Parikkalan keskustassa osoitteessa 

Parikkalantie 10, 59100 Parikkala. 
 
 Tapahtumaan liittyy ulkoilmakonsertteja 22.7. klo 18.00 - 23.7. klo 

00.30. 
 
 Musiikkiesitysten aiheuttama arvioitu enimmäismelutaso on 10 

metrin päässä 85 - 95 dB(A). 
 
Häiriintyvät kohteet Lähialueen asuintalot kaikilla suunnilla noin 100 - 500 metrin 

etäisyydellä esityspaikasta. 
 
Meluntorjunta- Tapahtumassa on tarjolla korvatulppia. 
suunnitelma Tapahtumasta tullaan tiedottamaan etukäteen talokohtaisilla 

tiedotteilla alle 250 metrin etäisyydellä oleviin taloihin. 
Musiikkiesitysten aiheuttamaa melutasoa mitataan kolmessa eri 
pisteessä jokaisen esiintyjän aikana. 

  
Asukkaiden Ilmoituksesta on kuulutettu ja se on ollut nähtävillä Parikkalan 
kuuleminen kunnan ja Imatran seudun ympäristötoimen verkkosivuilla 11. – 

22.6.2022. Lisäksi siitä on ilmoitettu Parikkalan-Rautjärven Sanomat 
- lehdessä 16.6.2022. 

 
 Ilmoituksesta ei tehty muistutuksia. 
 
Ilmoituksen tekijän Puhelinkeskustelu 22.6.2022 Emma Kokko / Arto Ahonen.  
kuuleminen Keskustelussa käytiin läpi ilmoituspäätösluonnos. Ilmoituksen 

tekijällä ei ollut huomauttamista päätösmääräyksiin. 



   
PÄÄTÖS Toiminnassa tulee noudattaa ilmoitusta sekä seuraavia määräyksiä: 
 
Määräykset 1. Musiikkiesitykset tulee päättää ensisijaisesti klo 24.00. 

Mahdollisten viivästysten tai muiden välttämättömien järjestelyjen 
vuoksi esityksiä voidaan jatkaa enintään 30 minuutilla klo 00.30 asti. 

 
 2. Esiintymislava ja kaiuttimet on suunnattava siten, että ympäristölle 

aiheutuva meluhaitta on mahdollisimman pieni. 
 
  3. Toiminnan meluvaikutuksia tulee seurata mittaamalla ja 

aistinvaraisesti. Tarvittaessa musiikin lähtöäänitasoa tulee alentaa. 
Musiikin soitto ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa lähiasutukselle. 

 
  4. Järjestäjän tulee pitää yleisön saatavilla kuulonsuojaimia (esim. 

korvatulppia) ja antaa tietoa kuulon suojaamisesta. 
 
  5. Tapahtumasta on tiedotettava lähialueen asukkaille etukäteen. 

Tiedotteessa on kerrottava vähintään mistä toiminnasta on kyse, 
toiminnan kesto sekä toiminnanharjoittajan yhteyshenkilön 
yhteystiedot. Talokohtainen tiedote tulee jakaa kaikkiin 
esityspaikasta alle 300 metrin päässä sijaitseviin asuntoihin. 

 
  6. Mahdollisista toimintaa koskevista meluvalituksista tulee 

raportoida Imatran seudun ympäristötoimeen heti seuraavana 
arkipäivänä sähköpostitse osoitteeseen: ymparistotoimi@imatra.fi  

  
Päätöksen perustelut Koska ilmoitettu melua aiheuttava toiminta on tilapäistä ja toiminta-

aika rajallinen, ei toiminta ilmoituksen ja päätösmääräysten 
mukaisesti toteutettuna aiheuta ympäristölainsäädännön 
tarkoittamaa kohtuutonta haittaa. 

 
  Määräysten perustelut 
 
  Määräys 1. Lähialueen asutukselle aiheutuvan meluhaitan 

ehkäisemiseksi on tarpeen rajoittaa toiminta-aikaa. Vapaa-ajalle ja 
öiseen aikaan ajoittuva melu koetaan arki- ja päiväaikaista melua 
häiritsevämmäksi. 

 
 Määräys 2. Kaiuttimien oikealla suuntaamisella voidaan vähentää 

musiikkiesitysten aiheuttamaa meluhaittaa ympäristölle. 
 
  Määräys 3. Turhaa melun tuottamista tulee välttää. Toiminnasta ei 

saa aiheutua kohtuutonta haittaa. Meluhaitan arvioimiseksi tulee 
toiminnan meluvaikutusta seurata. 

 
  Määräys 4. Musiikin äänitasot ovat voimakkuudeltaan sellaisia, että 

yleisöllä täytyy olla halutessaan mahdollisuus vaimentaa ääntä 
kuulonsuojainten avulla. 

 
  Määräys 5. Meluavasta toiminnasta tiedottaminen vähentää koettua 

häiriötä. Mikäli häiriötä koetaan, on toiminnanharjoittajalla oltava 
yhteyshenkilö, joka käsittelee valitukset, ja joka voi tarvittaessa 
ryhtyä välittömiin melua rajoittaviin toimenpiteisiin. 
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  Määräys 6. Mahdollisista valituksista raportointi on tarpeen, jotta 
ympäristönsuojeluviranomainen voi arvioida toimintaa koskevien 
määräysten riittävyyttä ja mahdollisesti tulevaisuudessa kyseisessä 
paikassa pidettävien melua tuottavien tapahtumien haittavaikutuksia. 

 
Päätöksestä perittävä 
maksu Tästä päätöksestä peritään erillisellä laskulla Imatran seudun 

ympäristöviranomaisen taksan mukaisesti 275,00 euroa. 
 
Päätöksen julkaisu Päätös julkaistaan 23.6.2022 Imatran seudun ympäristötoimen ja 

Parikkalan kunnan verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä sen julkaisemista 
30.6.2022. 

 
 Päätöstä tulee noudattaa muutoksenhausta huolimatta. 
  
Sovelletut Ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja -asetus (713/2014) 
oikeusohjeet 
 
  
Päätöksen tekijä Arto Ahonen 
 Ympäristötarkastaja 
 
 Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä 

hyväksynnästä on asiakirjan ensimmäisellä sivulla. 

 
 
Muutoksenhaku Valitusosoitus liitteenä  
 
 
Tiedoksi Ilmoituksen tekijä 
 Imatran seudun ympäristölautakunta 



 
  

     YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAINEN 
      VALITUSOSOITUS          VALITUSOSOITUS 

  
Ympäristötarkastaja  22.06.2022  § 9/2022   

 
Valitus- 
viranomainen 

 
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle. 

Kirjallinen valitus liitteineen on toimitettava:   

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen  

PL 204 

65101 VAASA 

 

Valitusaika  
Päätöksestä, joka erityisen lain taikka sen nojalla annetuissa säädöksissä tai määräyksissä 
on säädetty lautakunnan tai viranhaltijan ratkaistavaksi, on valittajan itsensä tai hänen 
valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin 
välityksellä toimitettava valituskirje valitusviranomaiselle 
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 30.7.2022 mennessä. 
 
Määräaika luetaan tiedoksisaantipäivästä sitä päivää kuitenkaan lukuun ottamatta. 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuvan seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisesta 
viranomaisen verkkosivulla. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen 
päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa valituksen toimittaa seuraavana 
arkipäivänä. Määräajan viimeisenä päivänä muutoksenhaun on tapahduttava ennen viraston 
aukioloajan päättymistä. 

 
Valituskirje ja sen 
liitteet  

 
 Valituskirjeessä on ilmoitettava: 
- valittajan nimi, ammatti ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perustelut 
 
Valituskirje on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan 
laatija on allekirjoittanut valituskirjeen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, 
asuinpaikka ja postiosoite. 
Valituskirjeen oheen on liitettävä tämä päätös ja mahdollinen muu selvitys, johon valittaja 
haluaa vedota sekä muu selvitys päätöksen tiedoksisaantipäivästä. 

 
Tiedoksianto 
asianosaiselle 
  

 
 Lähetetty tiedoksi kirjeellä    

 Annettu postin kuljetettavaksi,  
 pvm / tiedoksiantaja 

 

 

 
Asianosainen 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Luovutettu asianosaiselle 

Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus 
 
 

 
Asianosainen 
 

   
Vastaanottajan allekirjoitus 
 

  
 Muulla tavoin, miten      22.6.2022 sähköpostitse: mail@barcafeassa.com 

Liitetään päätökseen 
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aika rajallinen, ei toiminta ilmoituksen ja päätösmääräysten 
mukaisesti toteutettuna aiheuta ympäristölainsäädännön 
tarkoittamaa kohtuutonta haittaa. 


 
  Määräysten perustelut 
 
  Määräys 1. Lähialueen asutukselle aiheutuvan meluhaitan 


ehkäisemiseksi on tarpeen rajoittaa toiminta-aikaa. Vapaa-ajalle ja 
öiseen aikaan ajoittuva melu koetaan arki- ja päiväaikaista melua 
häiritsevämmäksi. 


 
 Määräys 2. Kaiuttimien oikealla suuntaamisella voidaan vähentää 


musiikkiesitysten aiheuttamaa meluhaittaa ympäristölle. 
 
  Määräys 3. Turhaa melun tuottamista tulee välttää. Toiminnasta ei 


saa aiheutua kohtuutonta haittaa. Meluhaitan arvioimiseksi tulee 
toiminnan meluvaikutusta seurata. 


 
  Määräys 4. Musiikin äänitasot ovat voimakkuudeltaan sellaisia, että 


yleisöllä täytyy olla halutessaan mahdollisuus vaimentaa ääntä 
kuulonsuojainten avulla. 


 
  Määräys 5. Meluavasta toiminnasta tiedottaminen vähentää koettua 


häiriötä. Mikäli häiriötä koetaan, on toiminnanharjoittajalla oltava 
yhteyshenkilö, joka käsittelee valitukset, ja joka voi tarvittaessa 
ryhtyä välittömiin melua rajoittaviin toimenpiteisiin. 
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  Määräys 6. Mahdollisista valituksista raportointi on tarpeen, jotta 
ympäristönsuojeluviranomainen voi arvioida toimintaa koskevien 
määräysten riittävyyttä ja mahdollisesti tulevaisuudessa kyseisessä 
paikassa pidettävien melua tuottavien tapahtumien haittavaikutuksia. 


 
Päätöksestä perittävä 
maksu Tästä päätöksestä peritään erillisellä laskulla Imatran seudun 


ympäristöviranomaisen taksan mukaisesti 275,00 euroa. 
 
Päätöksen julkaisu Päätös julkaistaan 23.6.2022 Imatran seudun ympäristötoimen ja 


Parikkalan kunnan verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä sen julkaisemista 
30.6.2022. 


 
 Päätöstä tulee noudattaa muutoksenhausta huolimatta. 
  
Sovelletut Ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja -asetus (713/2014) 
oikeusohjeet 
 
  
Päätöksen tekijä Arto Ahonen 
 Ympäristötarkastaja 
 
 Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä 


hyväksynnästä on asiakirjan ensimmäisellä sivulla. 


 
 
Muutoksenhaku Valitusosoitus liitteenä  
 
 
Tiedoksi Ilmoituksen tekijä 
 Imatran seudun ympäristölautakunta 







 
  


     YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAINEN 
      VALITUSOSOITUS          VALITUSOSOITUS 


  
Ympäristötarkastaja  22.06.2022  § 9/2022   


 
Valitus- 
viranomainen 


 
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle. 


Kirjallinen valitus liitteineen on toimitettava:   


Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen  


PL 204 


65101 VAASA 


 


Valitusaika  
Päätöksestä, joka erityisen lain taikka sen nojalla annetuissa säädöksissä tai määräyksissä 
on säädetty lautakunnan tai viranhaltijan ratkaistavaksi, on valittajan itsensä tai hänen 
valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin 
välityksellä toimitettava valituskirje valitusviranomaiselle 
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 30.7.2022 mennessä. 
 
Määräaika luetaan tiedoksisaantipäivästä sitä päivää kuitenkaan lukuun ottamatta. 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuvan seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisesta 
viranomaisen verkkosivulla. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen 
päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa valituksen toimittaa seuraavana 
arkipäivänä. Määräajan viimeisenä päivänä muutoksenhaun on tapahduttava ennen viraston 
aukioloajan päättymistä. 


 
Valituskirje ja sen 
liitteet  


 
 Valituskirjeessä on ilmoitettava: 
- valittajan nimi, ammatti ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perustelut 
 
Valituskirje on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan 
laatija on allekirjoittanut valituskirjeen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, 
asuinpaikka ja postiosoite. 
Valituskirjeen oheen on liitettävä tämä päätös ja mahdollinen muu selvitys, johon valittaja 
haluaa vedota sekä muu selvitys päätöksen tiedoksisaantipäivästä. 


 
Tiedoksianto 
asianosaiselle 
  


 
 Lähetetty tiedoksi kirjeellä    


 Annettu postin kuljetettavaksi,  
 pvm / tiedoksiantaja 


 


 


 
Asianosainen 
 
 


 
 
 
 
 


 
 Luovutettu asianosaiselle 


Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus 
 
 


 
Asianosainen 
 


   
Vastaanottajan allekirjoitus 
 


  
 Muulla tavoin, miten      22.6.2022 sähköpostitse: mail@barcafeassa.com 


Liitetään päätökseen 


 



mailto:mail@barcafeassa.com



		2022-06-22T15:43:14+0300




