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Oy Fincirk Ab/ Sirkus Finlandian ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä
toiminnasta, Huittinen
Asia
Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka
koskee sirkustoimintaa.
Ilmoituksen tekijä
Oy Fincirk Ab/Sirkus Finlandia
Hållsintie 2
10440 Bollsta
Asian vireilletulo
Ilmoitus on toimitettu Etelä-Satakunnan ympäristötoimistoon 28.7.2022.
Lausunnot, kuuleminen ja tiedottaminen
Tästä meluilmoituksesta ei ole kuultu asianosaisia eikä pyydetty lausuntoja,
koska ympäristönsuojelulain 121 §:n nojalla siihen ei tapahtuman tai
toimenpiteen tilapäisen keston ja etukäteisen tiedottamisen vuoksi ole
katsottu olevan erityistä syytä.
Melua aiheuttava toiminta
Ilmoituksen tekijä ilmoittaa järjestämänsä sirkustapahtuman aiheuttamasta
tilapäisestä melusta.
Toiminnan kuvaus, melupäästöt ja meluntorjuntatoimet
Sirkus järjestetään Huittisten vanhalla urheilukentällä osoitteessa
Veteraanikatu 2. Tapahtuma järjestetään 23.8.-24.8.2022 klo 18.30-21.00.
Melua aiheuttaa ilmoituksen mukaan sirkusmusiikki. Melutasoa ei ole
ilmoituksessa arvioitu eikä erityisiä meluntorjuntatoimia ole esitetty.

Päätös

Sirkustapahtuma voidaan järjestää ilmoituksen mukaisesti ja
ilmoituksessa mainittuja toiminta-aikoja noudattamalla.
Sirkustapahtuma voidaan järjestää ilmoituksen mukaisesti ja
ilmoituksessa mainittuja toiminta-aikoja noudattamalla.
Käsittelymaksu
Meluilmoituksen käsittelystä peritään taksan mukaista maksua 193 euroa.
Lasku lähetetään erikseen.
Perustelut
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Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä
meluilmoitus rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua
aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä
olettaa olevan erityisen häiritsevää. Viranomaisen on annettava ilmoituksen
johdosta päätös.
Päätös perustuu ympäristönsuojelulain 7, 118, 121 ja 122 §:iin sekä
ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston päätöksen 26 §:ään.
Melua ei ole vaadittu arvioitavaksi eikä erityisiä meluntorjuntatoimia
toteutettavaksi, sillä vuosittaiset sirkustapahtumat ovat vakiintuneita
tapahtumia, joiden aiheuttamaa melua ei ole aikaisemmin koettu
kohtuuttoman häiritseväksi. Lisäksi tilaisuudesta tiedotetaan laajasti
etukäteen mm. tienvarsimainoksilla ja lehti-ilmoituksella.
Ilmoituksen käsittelystä määrätty maksu perustuu
ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

Johanna Thessler
Ympäristöylitarkastaja
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Järjestelmäallekirjoitus: Innofactor Dynasty 10

Jakelu
Oy Fincirk Ab

Valitusosoitus ympäristönsuojelulain nojalla tehtyihin päätöksiin
valitusoikeus ja valitusperusteet
Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen).
Ympäristönsuojelulain nojalla annettuun ympäristönsuojeluviranomaisen
erityistoimialaan kuuluvaan päätökseen voi hakea muutosta lisäksi
rekisteröitynyt yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristö-,
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden
edistäminen ja jonka toiminta-alueella ko. ympäristövaikutukset ilmenevät,
toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan
ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellinen ympäristökeskus, toiminnan
sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
sekä muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
Valitusviranomainen ja valitusaika
Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Vaasan hallinto-oikeus,
PL 204
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65101 VAASA
vaasa.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään
seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on julkaistu Säkylän kunnan
nettisivuilla.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen
osoittamana aikana. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon
kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 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.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava:
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan
tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä
on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran
puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä,
josta valitusaika on luettava.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä peritään oikeudenkäyntimaksua
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

