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   Päätöksen julkaisupäivä 21.8.2020 
 
 
 
Asia Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta / 

Lounaskahvila Veturitalli Oy / Mänttä-Vilppula 
 
Vireillepanija Lounaskahvila Veturitalli Oy  
 Myllyrannantie 5 
 35820 MÄNTTÄ 
 
Selostus asiasta Lounaskahvila Veturitalli Oy on tehnyt sähköpostitse 20.8.2020 ympäris-

tönsuojelusihteerille ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituk-
sen koskien Venetsialaistapahtumaa. Venetsialaistapahtuma on tarkoi-
tus järjestää lauantaina 29.8.2020 kello 19:00 - 01:00 osoitteessa Mylly-
rannantie 5, Mänttä. Orkesteri soittaa ulkolavalla ravintolarakennuksen 
järven puoleisella alueella. 

 Tapahtuman aikana melua aiheutuu äänentoistolaitteiden käytöstä esiin-
tymislavan luona. Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat noin 300 
metrin etäisyydellä. 

 
Päätös Ympäristönsuojelusihteeri on tarkastanut Lounaskahvila Veturitalli Oy:n 

tilapäistä melua aiheuttavaa toimintaa koskevan ilmoituksen ja katsoo, 
että tapahtuma voidaan järjestää ilmoituksen mukaisesti ja seuraavin 
ehdoin: 

  
1. Ennakkotiedote tapahtumasta tulee jakaa hyvissä ajoin ennen ta-

pahtumaa linnun tietä noin 300 metrin etäisyydellä sijaitseville 
asuinkiinteistöille. 

2. Äänentoistolaitteiden suuntaus ja äänenvahvistimien säädöt tulee 
toteuttaa siten, että niistä ympäristöön aiheutuva häiriö on mahdol-
lisimman vähäinen.   

3. Mikäli tapahtumasta aiheutuu haitallista melua, tulee toiminnanhar-
joittajan ryhtyä toimiin meluhaitan ehkäisemiseksi. 

4. Tilaisuuksien järjestäjän on huolehdittava yleisötilaisuuksissa 
asianmukaisesta jätehuollosta. Yleisötapahtuma-alueella tulee olla 
riittävästi keräysvälineitä ja roskakoreja. Tapahtuma-alue tulee 
puhdistaa välittömästi tilaisuuden päätyttyä. 

 
Perustelut Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan ilmoitus on tehtävä viimeistään 

30 vuorokautta ennen suunniteltua toimintaa. Ilmoituksen käsittelevä vi-
ranomainen voi kuitenkin päätöksessään sallia toiminnan aloittamisen 
edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin. Ympäristönsuojelusihteeri kat-
soo, että tässä tapauksessa tapahtuma voidaan järjestää, vaikka 30 
vuorokauden määräaika ei täyty.  

 Tiedottamalla lähiasutukselle tapahtumasta voidaan lieventää melusta 
aiheutuvia haittoja.  

 Toiminnanharjoittajan tulee olla tietoinen aiheuttamansa melun tasosta, 
leviämisestä ja vaikutuksista ja pyrittävä kaikin tavoin torjumaan aiheutu-
vaa melua. Teknisesti tapahtuma-alueelta ympäristöön leviävää melua 
on mahdollista vähentää äänentoistolaitteiden suuntauksella sekä lisää-
mällä äänentoistolaitteiden lukumäärää niin, että yksittäisten äänentois-
tolaitteiden äänenvoimakkuutta on mahdollista laskea.  
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 Tapahtumasta aiheutuvan melun vähentämistä koskeva vaatimus 
perustuu ympäristönsuojelulakiin, jonka mukaan melua tulee torjua 
ympäristön viihtyvyyden parantamiseksi parhaan käyttökelpoisen 
tekniikan mukaisesti, jos se ei ole taloudellisesti kohtuutonta. 

 Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajalla on velvollisuus jär-
jestää toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä 
ennalta. Jätehuoltoa koskeva määräys on annettu mahdollisen roskaan-
tumisen ehkäisemiseksi. 

 Ympäristönsuojelulain 121 §:n mukainen ilmoituksen vireilläolosta ilmoit-
taminen ja asianosaisten kuuleminen on katsottu tarpeettomaksi, tapah-
tuman luonteen vuoksi sekä, koska häiriintyville lähialueen asukkaille 
jaetaan ennakkotiedote asiasta.  

 
Päätöksen noudattaminen  
 Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. 
 
Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 7, 118, 121, 122, 190, 200 ja 205 §:t 
 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24 ja 26 §:t 
 Jätelaki (646/2011) 8, 13, 73 ja 74 §:t 
 Hallintolaki (434/2003) 34 ja 62a § 
 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 ja 18 §:t 
 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)  
 Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien 

ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien delegointi viranhaltijoille, 
Keurusselän ympäristönsuojelujaosto 29.10.2014 § 84 

 
Suoritemaksu Päätöksestä peritään Keurusselän ympäristönsuojelujaoston 29.1.2020 

(4§) hyväksymän Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien ympäristön-
suojeluviranomaisen taksan mukaisesti 100 euroa (alv 0%). Maksu peri-
tään jälkilaskutuksella. 

 
Päätöksestä tiedottaminen  
 Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla 21.8. - 28.9.2020 Keuruun ja 

Mänttä-Vilppulan kaupunkien verkkosivuilla.  
 Keuruun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: 

www.keuruu.fi>Päätöksenteko>Päätöksenteko> Viranhaltijapäätökset 
 Mänttä-Vilppulan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: 

www.manttavilppula.fi>Kaupunkipalvelut>kuulutukset  
 
Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 §:n 

mukaisesti valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 
28.9.2020. Tarkempi muutoksenhakuohje on päätöksen liitteenä olevas-
sa valitusosoituksessa.  

 
 
 
Allekirjoitus Helena Vilenius 
 ympäristönsuojelusihteeri 
  
 *** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu *** 
  
Liitteet Valitusosoitus 
 
 
 
 
 
 
TIEDOKSIANTO 
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 Tämä päätös valitusosoituksineen on  
 

 luovutettu asianomaiselle pvm:  

 lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:  
x lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 20.8.2020 
 toimitettu  haastetiedoksiannolla pvm:  
 toimitettu postitse saantitodistusta vastaan  pvm:  

 
 

Tiedoksi: 
* Keurusselän ympäristönsuojelujaosto 


