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Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta meluilmoituksesta / Lounaskahvila 
Veturitalli Oy / Mänttä-Vilppula 

Vireillepanija 
Lounaskahvila Veturitalli Oy 
Myllyrannantie 5 
35820 Mänttä 

Selostus asiasta 
Lounaskahvila Veturitalli on toimittanut Mänttä-Vilppulan kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle 24.5.2022 ympäristönsuojelulain 118 §:n 
mukaisen ilmoituksen koskien osoitteessa Myllyrannantie 5, 35820 Mänttä 
järjestettäviä ulkoilmakonsertteja. Tapahtuma-ajankohdat kesä perjantait ja 
lauantait 24.6.2022 – 30.8.2022 kello 18:00 – 02:00. Tapahtumien aikana melua 
aiheutuu äänentoistolaitteista. 

Päätös 

 Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on tarkastanut 
Lounaskahvila Veturitalli Oy:n toimittaman tilapäistä melua aiheuttavaa toimintaa 
koskevan ilmoituksen ja katsoo, että ulkoilmakonsertit voidaan järjestää 
ilmoituksen mukaisesti ja seuraavin ehdoin: 

1. Äänentoistolaitteiden suuntaus ja äänenvahvistimien säädöt tulee toteuttaa 
siten, että niistä ympäristöön aiheutuva häiriö on mahdollisimman vähäinen. 
Laitteiden äänitehoja tulee pienentää laitteiden riittävällä lukumäärällä ja 
sijoituksella. Äänentoisto tulee lopettaa viimeistään ilmoituksessa mainittuna 
aikana. 

2. Keskiäänitason tulee olla lähimpien häiriintyvien kohteiden piha-alueella 
enintään 75 dB LAeq 5 min kello 24.00 asti ja tämän jälkeen enintään 55 dB 
LAeq 5 min.  

3. Mikäli tapahtumista aiheutuu haitallista melua, tulee toiminnanharjoittajan 
ryhtyä toimiin meluhaitan ehkäisemiseksi. Tapahtumista aiheutuvaa melua 
koskevat yhteydenotot on kirjattava ja toimitettava tiedoksi Mänttä-Vilppulan 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 15.9.2022 mennessä. 

4. Ennakkotiedote lähialueen asukkaille tapahtumasta tulee jakaa hyvissä ajoin 
ennen tapahtumaa. 

Perustelut 

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 
vuorokautta ennen suunniteltua toimintaa. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen 
voi kuitenkin päätöksessään sallia toiminnan aloittamisen edellä mainittua 
ajankohtaa aikaisemmin. Ympäristönsuojelusihteeri katsoo, että tässä 
tapauksessa ulkoilmakonsertit voidaan pitää, vaikka 30 vuorokauden määräaika 
ei täyty.  

Tapahtuman äänentoistolla ei tule aiheuttaa tarpeetonta melua ja ympäristön 
viihtyvyyden vähenemistä. Yleinen tapahtumista 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. 
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Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että 
toiminta ei vaikuta merkittävästi yleisiin ja yksityisiin etuihin, minkä vuoksi 
ympäristönsuojelulain 121 §:n mukainen ilmoituksen vireilläolosta ilmoittaminen 
ja asianosaisten kuuleminen ei ole tarpeen. Tapahtumasta tiedottaminen on 
kuitenkin tärkeää. Tiedottamalla lähiasutukselle ulkoilmakonsertista voidaan 
lieventää melusta aiheutuvia haittoja. Tällöin lähialueen asukkaille annetaan 
mahdollisuus varautua mahdolliseen meluhaittaan, vaikka tapahtuman kesto ja 
ajankohta eivät aiheuttaisikaan kohtuutonta haittaa.  

Päätöksen noudattaminen 

Päätöstä tulee noudattaa mahdollisesta 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 
Hallintolaki (434/2003) 34, 62 a §:t 
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 ja 18 §:t 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 
Tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristönsuojelujaosto 
22.9.2021 § 28 

Suoritemaksu 

Ilmoituksen käsittelystä peritään maksuna 100 euroa (alv 0 %). Maksu peritään 
jälkilaskutuksella. 

Maksu perustuu Keurusselän ympäristönsuojelujaoston 29.1.2020 (4 §) 
hyväksymään Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupungeissa noudatettavaan 
ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan. 

Päätöksestä tiedottaminen 

Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien 
verkkosivuilla 2.6 - 9.7.2022. Päätös on nähtävillä Keuruun kaupungin 
verkkosivuilla osoitteessa www.keuruu.fi > Päätöksenteko > Päätöksenteko > 
Viranhaltijapäätökset sekä 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 20.5.2022. 
Tarkemmat muutoksenhakuohjeet on liitteenä olevassa valitusosoituksessa. 

Allekirjoitus 

***Tämä päätös on sähköisesti allekirjoitettu*** 

ympäristönsuojelusihteeri Helena Vilenius 
050 5622 734  

Liitteet 

Muutoksenhakuohje / valitusosoitus 
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Tiedoksianto 

kenelle päivämäärä miten 

Lounaskahvila Veturitalli Oy, 
Pirkanmaan ELY-keskus 

2.6.2022 Sähköpostilla  

  Kirjepostilla 

  Luovutettu asianosaiselle 

Keurusselän 
ympäristönsuojelujaosto 

2.6.2022 Sähköinen kokous 

Päätös on asetettu yleisesti nähtäville: 

 Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien verkkosivuille 2.6.2022  

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

9.6.2022 

Valitusaika päättyy 

9.7.2022 


