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Asia Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta /
Tmi Unelmien Helmiä, Mänttä-Vilppula

Vireillepanija Tmi Unelmien Helmiä
 Sirppitie 8
 35820 MÄNTTÄ

Selostus asiasta Tmi Unelmien Helmiä on toimittanut Mänttä-Vilppulan kaupungin ym pä-
ris tön suo je lu sih tee ril le 22.6.2021 ympäristönsuojelulain 118 §:n mu kai-
sen il moi tuk sen kos kien osoitteessa Kaivokatu 10, 35820 Mänttä lau an-
tai na 17.7.2021 kello 11 - 17 jär jes tet tä vää ul ko il ma kon sert tia.

 Tapahtuman aikana melua aiheutuu konsertin ja hifiautojen ää nen tois-
to lait teis ta. Autoja on arviolta kolme kappaletta ja äänentoistolaitteita
yh det. Ilmoituksen perusteella melua torjutaan seuraamalla äänen tasoa
de si be li mit ta ril la ja jos sovituissa rajoissa ei pysytä keskeytetään soitto
jär jes tä jän toimesta.

 Tapahtumasta tiedotetaan talokohtaisesti Laivarannankadun, Pos ti ka-
dun ja Kaivokadun omakotitalojen postilaatikoihin ja kerrostalojen isän-
nöit si jöil le sähköpostitse.

Päätös Ympäristönsuojelusihteeri on tarkastanut Tmi Unelmien Helmiän
toimittaman tilapäistä melua aiheuttavaa toimintaa koskevan
ilmoituksen ja katsoo, että ulkoilmakonsertti voidaan järjestää
ilmoituksen mukaisesti ja seuraavin ehdoin:

1. Äänentoistolaitteiden suuntaus ja äänenvahvistimien säädöt tulee
to teut taa siten, että niistä ympäristöön aiheutuva häiriö on mah dol-
li sim man vähäinen.

2. Mikäli tapahtumista aiheutuu haitallista melua, tulee toi min nan har-
joit ta jan ryhtyä toimiin meluhaitan ehkäisemiseksi.

3. Ennakkotiedote lähialueen asukkaille tapahtumasta tulee jakaa hy-
vis sä ajoin ennen tapahtumaa.

Perustelut Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan ilmoitus on tehtävä viimeistään
30 vuorokautta ennen suunniteltua toimintaa. Ilmoituksen käsittelevä
vi ran omai nen voi kuitenkin päätöksessään sallia toiminnan aloittamisen
edel lä mainittua ajankohtaa aikaisemmin. Ym pä ris tön suo je lu sih tee ri
kat soo, että tässä tapauksessa ulkoilmakonsertti voidaan pitää, vaikka
30 vuo ro kau den mää rä ai ka ei täyty.

 Tapahtuman äänentoistolla ei tule ai heut taa tarpeetonta melua ja ym-
pä ris tön viihtyvyyden vähenemistä. Ta pah tu mas ta aiheutuvan melun
vä hen tä mis tä koskeva vaatimus perustuu ym pä ris tön suo je lu la kiin,  
jon ka mu kaan melua tulee torjua ympäristön viih ty vyy den parantami-
seksi par haan käyt tö kel poi sen tekniikan mu kai ses ti, jos se ei ole ta lou-
del li ses ti koh tuu ton ta. Äänentoisto tulee lopettaa viimeistään
ilmoituksessa esi tet ty nä ajankohtana.

 Tiedottamalla lähiasutukselle ulkoilmakonsertista il moi tuk sen mu kai ses-
ti voi daan lie ven tää melusta aiheutuvia haittoja. Täl löin lähialueen
asuk kail le an ne taan mahdollisuus varautua mah dol li seen meluhaittaan,
vaik ka ta pah tu man kesto ja ajankohta eivät ai heut tai si kaan kohtuutonta
hait taa.
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 Tapahtuma ei kesto, äänitaso ja esitetyt meluntorjuntatoimet huo mi oon
ot taen ole katsottu mer kit tä väs ti vaikuttavan yleisiin tai yk si tyi siin etui-
hin, eikä ym pä ris tön suo je lu lain 121 §:n mukainen kuuleminen si ten ole
ol lut tarpeen.

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 ym pä ris tön suo je lu vi ran omai-

sen tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ym pä ris tön suo je lu-
jaos to 29.10.2014 § 84

Suoritemaksu Päätöksestä peritään Keurusselän ympäristönsuojelujaoston 29.1.2020
(4§) hyväksymän Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien ym pä ris tön-
suo je lu vi ran omai sen taksan mukaisesti 100 euroa (alv 0 %). Mak su pe-
ri tään jälkilaskutuksella.

Päätöksestä tiedottaminen Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla Keuruun ja Mänttä-Vilppulan
kau pun kien verk ko si vuil la 25.6. - 2.8.2021.  Keuruun kaupungin
verkkosivuilla osoitteessa: www.keuruu.fi > Pää tök sen te ko >
Päätöksenteko > Vi ran hal ti ja pää tök set ja Mänttä-Vilppulan kaupungin
verkkosivuilla osoitteessa www.manttavilppula.fi > Kaupunkipalvelut >
Kuulutukset.

Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 §:n
mu kai ses ti valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy
2.8.2021. Tarkempi muutoksenhakuohje on päätöksen liitteenä ole vas-
sa va li tus osoi tuk ses sa.

*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***

Allekirjoitus Helena Vilenius
 ympäristönsuojelusihteeri

Liitteet Valitusosoitus

TIEDOKSIANTO
 Tämä päätös valitusosoituksineen on

luovutettu asianomaiselle pvm:

lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:

x lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 24.6.2021
toimitettu  haastetiedoksiannolla pvm:

toimitettu postitse saantitodistusta vastaan  pvm:

Tiedoksi:
* Keurusselän ympäristönsuojelujaosto
* Pirkanmaan ELY-keskus (kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi)
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VALITUSOSOITUS    
        LIITE

Valitusviranomainen
Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaa san
hallinto-oikeudelta. Asian kä sit te lys tä perittävästä maksusta valitetaan
samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika
 Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen

tiedoksisaannista si tä määräaikaan lukematta.  Tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä pää tök sen julkaisemisajankohdasta.
Valitusaika päättyy: 2.8.2021

Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset sekä vaikutusalueella ympäristön-,
terveyden- tai luon nonsuo je lun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi
toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen
kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset sekä elin kei no-, liikenne- ja
ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan muutosta
 valittajan nimi ja kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu
 postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joi hin asiaa

koskevat il moi tuk set valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yh teys tie dot
muuttuvat, on niistä il moi tet ta va Vaasan hallinto-oikeudelle

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
 mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei va li tus kir jel mää

toi mi te ta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo

aikaisemmin toi mi tet tu viranomaiselle
 mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus säh köi ses ti

selvitys asia mie hen toimivallasta

Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös postitse, faksina tai
sähköpostilla.

Va li tus kir jel män on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen vir-
ka-ajan päät ty mis tä.
Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan
päättymistä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
 käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs

postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa
puhelin:   029 56 42780
faksi:   029 56 42760
sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika:   klo 8–16.15

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä
oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa (tuomioistuinmaksulaki 1455/2015 ja
-asetus 1386/2018). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa va li tuk sen alais ta päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Mas kua ei
myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä silloin, mikäli asianosainen  on
muu al la laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja
maksu on valituskirjelmäkohtainen.


