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Lopen Teatteriyhdistys ry 

 Yhteyshenkilö Katariina Koskinen 
 katariina.koskinen@outlook.com 
 
 Hirvijärventie 1081 
 11710 Riihimäki 
 

PÄÄTÖS YSL 118 §:N MUKAISEN ILMOITUKSEN JOHDOSTA 

Selostus 

Lopen Teatteriyhdistys ry on jättänyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen 
ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Kyseessä ovat 
Lopen teatterin kesäteatteriesitykset 18.6., 2.7.-6.8., 27.7. ja 11.8.2022.  
Lauantain 18.6. esitys aiheuttaa melua klo 16:30-20. Esityksistä 2.7.-6.8. välillä 
melua aiheutuu maanantaista perjantaihin klo 17:30-21:30, lauantaisin klo 15:30-
19:30 ja sunnuntaisin klo 14:30-18:30. Esitykset keskiviikkona 27.7. ja torstaina 
11.8. aiheuttavat melua klo 16-21:30. Edellä mainittujen päivien lisäksi 
harjoituspäiviä äänitekniikan kanssa on ajanjaksolla 13.6.-1.7.2022 korkeintaan 10 
kertaa. Tapahtumapaikka on teatterin toiminta-alue osoitteessa Maitokalliontie 17, 
12630 Sajaniemi. 
 
Ilmoitus on kuulutettu ja ollut nähtävänä Lopen kunnan verkkosivuilla osoitteessa 
www.loppi.fi 7.6.–21.6.2021. Kuulutus on julkaistu Aamuposti Viikko –lehdessä 
8.6.2021 ja Lopen lehdessä 9.6.2022.  Nähtävilläoloaikana ilmoituksesta ei ole 
jätetty kirjallisia muistutuksia tai mielipiteitä. 

Päätös 

Ilmoitus hyväksytään. Kesäteatteriesitykset on järjestettävä ilmoituksen ja 
seuraavien määräysten mukaisesti: 
 

1. Kesäteatteriesitysten järjestäjän tulee osoittaa henkilöt, jotka vastaavat 
esitysten äänentoistosta ja varmistaa riittävällä äänitason tarkkailulla se, että 
melutaso lähellä sijaitsevilla asuin- ja vapaa-ajankiinteistöillä ei nouse liian 
korkeaksi. 

 
2. Jätehuolto teatteriesitysten aikana on järjestettävä asianmukaisesti. 

Kesäteatteriesitysten järjestäjä on velvollinen puhdistamaan tapahtuman 
seurauksena roskaantuneet alueet. 

 
Kun esitykset järjestetään ilmoituksessa kerrotulla tavalla ja noudatetaan 
annettuja määräyksiä, voidaan ilmoitettu toiminta suorittaa mahdollisesta 
muutoksenhausta huolimatta. 
 
Tämä päätös julkaistaan Lopen kunnan verkkosivuilla 28.6.2022. 
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Sovelletut oikeusohjeet 

Ympäristönsuojelulaki 6, 118, 121, 122, 190, 200, 202, 205 §:t. 
Jätelaki 72, 73, 74 §:t 
Lopen ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (ympäristö- ja rakennuslautakunta 
15.5.2019 / 25 §) 3  §. 

 

Maksu ilmoituksen käsittelystä 

Lopen ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n ja liitteen 1 kohdan 17.1 
mukainen maksu 470 €. 

 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. 
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.  

 
 
 
 
 
 
 

Sonja Lahtinen 
Ympäristöpäällikkö 
Lopen kunta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAKELU Lopen teatteriyhdistys ry 
TIEDOKSI Hämeen ELY-keskus / sähköinen asiointijärjestelmä  
 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 
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VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviranomainen 
Ympäristöpäällikön päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 
kirjallisella valituksella.  

 
Valitusaika ja valituksen toimittaminen 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään 
kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto 
valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.  
 
Valituksen sisältö 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava  

- valittajan nimi ja kotikunta  
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan 

toimittaa 
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia 

vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteella muutosta vaaditaan. 
 
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen 
laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 
Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. 
 
Valituksen liitteet 
Valituskirjelmään on liitettävä 

- ympäristöpäällikön päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle 
- tarvittaessa asiamiehen valtakirja. 

 
Valituksen toimittaminen perille 
Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla 
vastuulla lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä tai sähköisesti. Valituskirjelmä 
on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
Vaasan hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä. 
 
Oikeudenkäyntimaksu 
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu, 
270 euroa. 
 
 
 
Vaasan hallinto-oikeus 
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43; postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa 
puhelin: 029 56 42780; faksi 029 56 42760; aukioloaika: 8.00 – 16.15 
e-mail: vaasa.hao@oikeus.fi 




