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Päätös ilmoituksesta joka koskee melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa / 
Belsut om anmälan angående verksamhet som tillfälligt förorsakar buller och 
skakningar - Eriksnäsin asukasyhdistys   
 
 
Ilmoittaja  Eriksnäsin asukasyhdistys  
  Lintukoto 46 
  01150 Söderkulla 
 
  Yhteyshenkilö: Samira Jaakkola 
 
Asia   Eriksnäsin asukasyhdistyksen kyläjuhlat 

14.-15.8.2021 klo 18:00-2:00 
 

Kyseessä on Eriksnäsin perinteiset kyläjuhlat, joissa soitetaan elävää 
musiikkia. Tapahtuman järjestäjät seuraavat melutasoa tapahtuman 
ajan ja puuttuvat siihen tarvittaessa. Äänentoistolaitteet suunnataan 
omakotitaloista poispäin.Tapahtumasta tiedotetaan lähimpiä 
talouksia (25 kpl) erikseen, jotka ovat 100 m etäisyydellä 
juhlapaikasta mm. Mustarastaantie, Stor-Rösintie ja Lintukoto. 
Tapahtumaan odotetaan osallistuvan 100-150 henkilöä. 
 
Melutason on arvioitu olevan:  
85 db(A) klo 18-22 (päivällä) ja  
70 dB(A) klo 22-02 (yöllä). 

 
 
Sijainti  Eriksnäs, Lintuniitty: Lintukoto 2, 01150 Söderkulla 
 

 

 
 



Sipoon kunta Viranhaltijapäätös Dnro 927/2021 
 
Päätöksen julkaisupäivä 29.07.2021 
Ympäristövalvontapäällikkö / Miljötillsynschef 28.07.2021 § 13/2021

2 

 
Asian käsittely Ilmoitus on jätetty liitteineen Lupapiste.fi-palveluun 30.6.2021.Asiasta 

ei ole pyydetty lausuntoja eikä sen vireilläolosta ole kuulutettu.  
 
Ympäristövalvontapäällikön päätös 
 

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnan 17.5.2018 (55 §) 
tekemän päätösvallan delegointipäätöksen nojalla ympäristövalvon-
tapäällikkö hyväksyy Eriksnäsin asukasyhdistyksen ilmoituksen ja 
antaa sen johdosta seuraavat toimintaa koskevat määräykset ja 
ohjeet:  
 

1. Eriksnäsin asukasyhdistys voi järjestää kyläjuhlat Eriksnäsin 
pallokentän alueella 14.8 klo 18:00 – 15.8 klo 02:00. 
Musiikkia saa soittaa äänentoistolaitteiden kautta 14.8.2021 
klo 18:00-23:00, muulloin äänentoistolaitteita ei saa käyttää, 
mutta musiikkia voi soittaa akustisesti. 

 
2. Tapahtuman järjestäjän tulee ottaa huomioon Helsigin ja 

Uudenmaan sairaanhoitopiirin koronaviruksen aiheuttamat 
rajoitukset ja suositukset yleisötilaisuuksien järjestämisestä. 

 
3. Tapahtuman aikana kovaääniset on sijoitettava ja 

suunnattava siten, että meluhaitta asutuksen suuntaan on 
mahdollisimman vähäinen. Äänenvoimakkuus on pidettävä 
kohtuullisena koko tapahtuman ajan. 

 
4. Tapahtuman A-painotettua melutasoa tulee tarkkailla 

pallokentän (tapahtuma-alueen) reunoilla kännykkään 
ladattavalla äänitasomittari-äpillä tai luotettavalla 
melumittarilla tapahtuman aikana klo 22 -02. 
Mittaustatapahtumia tulee olla vähintään 2 kpl/ tunti ja kesto 
viisi (5) minuutia/mittaus. Mittauksissa kesimääräinen 
äänitaso saa olla enintään 70 dB. 
 

5. Jos mittauksissa todetaan äänitason ylittävän sallitun 
keskimääräisen äänitason (70 dB), tulee äänentoistojärjes-
telmää säätää viivytyksettä siten, että sallittu melutaso ei 
enää ylity. 

 
6. Melumittauksista on laadittava mittauspöytäkirja, joka on 

toimitettava Sipoon ympäristövalvontaan viimeistään 
31.8.2021. Mittauspöytäkirjasta tulee käydä ilmi: mittaajan 
nimi, mittauspaikka, aika ja mittausajan pituus, millä apillä tai 
laitteella havainto on tehty. Saatteessa on ilmoitettava asian 
diaarinumero 927/2021. 

 
7. Tapahtumasta, sen kestosta ja vastuuhenkilön 

yhteystiedoista tulee ilmoittaa viimeistään kymmenen (10) 
päivää ennen tapahtumaa kirjallisesti kohteen läheisyydessä 
asuville naapureille vähintään 100 metrin säteellä 
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tapahtumpaikasta. Vastuuhenkilö tulee olla tavoitettavissa 
koko tapahtuman ajan.  

 
8. Tapahtuman järjestäjän on huolehdittava asianmukaisesta 

jätehuollon järjestämisestä tapahtuman aikana ja alueen 
siivoamisesta tapahtuman jälkeen. 

 
Toimeenpano 

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta. 

 
Päätöksen perustelu  

Ympäristönsuojelulain 121 §:n mukaista kuulemista ei ole erikseen 
suoritettu, koska tapahtumasta tiedotetaan lähialueen asukkaita. 
 
Määräys 1: Äänentoistolaitteiden käyttöaikarajoitus on katsottu 
tarpeelliseksi, koska asuinrakennuksia on alle 50 metrin etäisyydellä 
tapahtumapaikasta. 
 
Määräys 2: Määräyksellä on muistutettu, että tapahtuman 
järjestämiseen vaikuttaa myös muut kokontumisrajoitukset 
koronaviruksen aikana. 
 
Määräys 3 - 6: Yöaikaisen (klo 22-02) melutason seurannasta on 
annettu mittausvelvoite, jotta melutasot pysyvät kohtuullisena ja 
annettua melutasorajaa noudatetaan. Äänitasonmittaus kännykkään 
ladattavalla äänimittariäpin on katsottu olevan riittävä.   
 
Määräys 7: Tiedottamalla tapahtumasta etukäteen annetaan 
asukkaille mahdollisuus varautua häiriöihin ja siten vähennetään 
koettua haittaa ja tarvittaessa olla yhteydessä suoraan järejestäjään 
tapahtuman aikana. 
 
Määräys 8: Yleisötilaisuuden järjestäjä on jätelain 74 §:n mukaan 
vastuussa yleisötilaisuuden seurauksena roskaantuneen alueen 
siivouksesta.  

 
 
Oikeusohjeet  

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 118, 121, 122, 200, 205 § 
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014): 24, 26 § 
Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristöosaston toimintasääntö  
ympäristövalvonnan ratkaisuvallan toimivaltajako 17.5.2018 § 55 
Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2.9.2020 § 84  
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Anu Juvonen 
Vs ympäristövalvontapäällikkö 

 
Käsittelymaksu:  

171 euroa 
Päätöksen käsittelymaksu perustuu hyväksyttyyn taksaan. 

 
Muutoksenhaku  

Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä 
maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella 
valituksella. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 

 
Tiedoksi  Sähköpostitse: 

Hakija (samira.jaakkola 29.7.2021) 
  Poliisi (kirjaamo.ita-uusimaa(at)poliisi.fi, 29.7.2021) 
 
Liitteet  

Valitusosoitus 
 
Asian valmistelija Jessi Karvonen 
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