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Päätöksen tiedoksisaantipäivä 
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Asia 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 22.03.2023 nro 317/2023, valitus 
ympäristönsuojelulain mukaisesta ilmoituspäätöksestä, päätös tilapäistä melua 
aiheuttavasta tapahtumasta, RMJ 2022, tehdystä ilmoituksesta, Rauma.  

Ilmoituksen tekijä 

Sanoma Media Finland Oy/Nelonen Media Live Oy  

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 22.03.2023 – 28.04.2023 
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Asia Valitus ympäristönsuojelulain mukaisessa ilmoitusasiassa 

Muutoksenhakija  

Ilmoituksen tekijä Sanoma Media Finland Oy/Nelonen Media Live Oy 

Päätös, johon on haettu muutosta 

Rauman kaupungin ympäristö- ja lupalautakunta 3.5.2022 § 38 

Ympäristö- ja lupalautakunta on hyväksynyt Sanoma Media Finland 
Oy/Nelonen Media Live Oy:n 2.3.2022 jättämän ja 3.3.2022 sekä 11.3.2022 
täydentämän Raumanmeren Juhannus 2022 -tapahtumaa koskevan 
ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä 
toimintaa koskevan ilmoituksen. Ilmoituksen johdosta annetun päätöksen 
mukaan päätöstä ja sen määräyksiä on ympäristönsuojelulain 200 §:n 
mukaisesti noudatettava muutoksenhausta huolimatta.  

Raumanmeren Juhannus 2022 -tapahtumaa ja tapahtuman valmistelua välillä 
22.-26.6.2022 varten toiminnalle on annettu määräykset 1–8, joista melua 
koskevat määräykset 1–6 kuuluvat seuraavasti: 

1) Musiikin esittäminen ja äänentoistolaitteiden käyttö tulee lopettaa 
viimeistään ilmoitettuna ajankohtana seuraavasti:  

päälavalla  
torstaina kello 24, perjantaina kello 00.30 ja lauantaina kello 00.30  

kakkoslavalla  
torstaina kello 01.30, perjantaina kello 02.00 ja lauantaina kello 02.00  

Äänentoistolaitteet tulee säätää siten, että lähtömelutaso on korkeintaan 98 
dB(A) ja että tapahtumasta aiheutuva melu häiriytyvien asuintalojen piha-
alueella on korkeintaan 75 dB(A). Matalia taajuuksia tulee pienentää kello 24 
jälkeen alkaviin esityksiin. Annetut melutasot tarkoittavat viiden (5) minuutin 
A-painotettuja ekvivalenttiarvoja aikavakiolla fast. Lisäksi äänentoistolaitteita 
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saa testata keskiviikkona 22.6.2022 kello 12–21 välisenä aikana ja tarvittaessa 
konserttipäivinä kello 9 alkaen.  

2) Aloitusmittauksissa on selvitettävä enimmäisäänitaso äänipöydälle, jolla 
melu lähimmissä häiriytyvissä kohteissa ei ylitä kohdassa 1 määrättyjä tasoja. 
Äänitasoja tulee seurata äänipöydällä jatkuvasti. Äänipöydällä tulee olla 
meluasioista vastaava henkilö, jonka tulee olla tavoitettavissa aina, kun 
äänentoistolaitteita käytetään. Seurannasta tulee pitää mittauspöytäkirjaa, 
johon merkitään tämän päätöksen mukaisesti määrätty enimmäisäänitaso ja 
sen seuranta sekä mahdolliset ylitykset kellonaikoineen ja meluvalitukset 
järjestäjälle tai äänitasoista vastaavalle. 

3) Äänitason mittaajan tulee ilmoittaa äänentarkkailusta vastaavalle, mikä on 
korkein mahdollinen lähtöäänitaso päätöksen noudattamiseksi. 
Äänentarkkailusta vastaavan tulee huolehtia, ettei määrätty äänitaso ylity. 
Aloitusmittaukset tulee tehdä kunkin konsertin alkuvaiheessa. 
Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa tämä päätös tiedoksi myös 
äänentarkkailusta vastaaville. 

4) Asuinalueilla tapahtuman meluja tulee mitata osoitteista Otantie 19, 
Heinästenkatu 12 ja Purjehtijankatu 64. Mittaukset tulee tehdä vähintään 
kolme kertaa illan aikana, joista viimeinen kello 24 jälkeen ennen konserttien 
loppumista. 

5) Mittauspöytäkirjat ja yhteenveto mahdollisista valituksista ja ylityksistä 
toimenpiteineen tulee toimittaa teknisen toimialan 
ympäristönsuojeluyksikköön viimeistään 1.7.2022 

6) Tapahtuman järjestäjän on tiedotettava tapahtumasta ja äänentoistoa 
vaativien testausten ja esitysten ajankohdista ja kestoista sekä 
tapahtumajärjestäjän vastuuhenkilöistä yhteystietoineen lähialueen asukkaille 
ja muille toimijoille vähintään ilmoituksessa esitetyllä alueella. Tiedotteessa 
tulee ilmoittaa vastuuhenkilöiden puhelinnumerot, joista vastuuhenkilöt tulee 
tavoittaa koko tapahtuman ajan, myös konserttien aikana. Tiedote tulee 
toimittaa myös Rauman kaupungin teknisen toimialan ympäristönsuojeluun.  

Päätöksen perusteluja 

Määräykset on annettu ympäristönsuojelulain nojalla yleisötilaisuuden 
tilapäistä melua aiheutuvan tapahtuman ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemiseksi. Tapahtuma sijoittuu Otanlahden rannalle ja Otankentälle. 
Tapahtuma-alueen ympärillä on asutusta, perhetukikeskus ja muita toimijoita. 
Muita musiikkifestivaaleja ei ole tiedossa Otanlahden alueella. Edellisen 
kerran tapahtuma on järjestetty 2019, jolloin oli käytössä yksi lava enemmän. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asumisterveysasetuksen 
terveydensuojelulain nojalla tehtävään asunnon ja muun oleskelutilan 
terveydellisten olosuhteiden valvontaan ja lain noudattamisen valvonta ei 
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kuuluu ympäristönsuojeluviranomaisen vaan terveydensuojeluviranomaisen 
toimivaltaan.  

Määräykset 1–5: Äänentoistolaitteiden käytöstä ja säädöstä on tarpeen määrätä 
häiriön kohtuullistamiseksi lähialueen asukkaille ja toimijoille. Matalien 
taajuuksien pienentäminen on tarpeen, sillä ne korostuvat muiden äänten 
vaimentuessa yötä kohti. Verrattaessa toimintaa vuoden 2019 RMJ - 
tapahtumaan, jolloin tapahtuma on edellisen kerran toteutunut, ovat toiminta-
ajat perjantaina ja lauantaina puoli tuntia lyhyemmät ja esiintymislavoja on 
kaksi aiemman kolmen sijaan. Tässä päätöksessä on lisäksi lyhennetty sound 
check aikoja muistutusten johdosta. Hyväksyttävä enimmäismelu lähimpien 
häiriytyvien kohteiden, asuintalojen piha-alueella, noudattaa pääpiirteissään 
aiempaa linjaa. Vaasan hallinto-oikeus on ratkaisussaan 2017 pitänyt toiminta-
aikoja melurajoineen asianmukaisina. Tiukempi käytäntö on puolestaan 
johtanut huonoon asiakaspalautteeseen, äänentoisto on koettu 
riittämättömäksi. 

Mittauksista määrääminen on tarpeen päätöksen noudattamiseksi. Mittaaminen 
lähimmissä häiriytyvissä kohteissa on tarpeen päätöksen noudattamiseksi ja 
valvomiseksi. Äänentoistolaitteiden säätäminen on tarpeen ennen konsertteja. 
Seuranta äänipöydällä tulee olla jatkuvaa ja meluvalitusten kirjaamisella on 
merkitystä valvonnassa ja mahdollisen seuraavan vuoden tapahtuman 
järjestämisen kannalta. Äänentarkkailusta vastaavan tulee tietää päätöksen 
sisältö sen noudattamiseksi. Mittauspöytäkirjojen toimittaminen on tarpeen 
valvonnan kannalta ja varautumisessa mahdollisia tulevia tapahtumia varten. 

Määräys 6: Tiedottaminen lähialueen asukkaille on tarpeen, jotta he voivat 
varautua tapahtumaan. Tiedotteen toimittaminen ympäristönsuojeluun on 
valvonnan kannalta tarpeen. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 on valituskirjelmässään vaatinut seuraavia muutoksia 
valituksenalaiseen päätökseen: 

1. Molempien konserttilavojen esiintymisajat lyhennetään päättyväksi kello 
24.00 kaikkina kolmena konserttipäivänä. 

2. Kakkoslava ja sen äänentoistolaitteet tulee kääntää samaan suuntaan kuin 
päälava, länteen ja merelle päin, jolloin sen meluhäiriö suuntautuu pois 
asutuksesta. Nykyinen suuntaus on pohjoiseen päin suoraan kohti 150 metrin 
päässä olevaa rivitaloa ja muutoksenhakijan asuinaluetta. 

3. Äänentoistolaitteet tulee säätää siten, että lähtömelutaso lasketaan 
nykyisestä 98 dB(A) alaspäin niin, että tapahtumasta aiheutuva melu 
lähimpien asuintalojen piha-alueella on riittävän alhainen niin, ettei sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksen (545/2015, asumisterveysasetus) 12 §:n mukaiset 
toimenpiderajat asuntojen sisätiloissa varmasti ylity. Matalien bassoäänien 
lähtömelutasoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska niiden rakenteita ja 
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äänieristeitä läpäisevä kyky korkeampiin ääniin verrattuna on paljon 
tehokkaampaa ja ääni huomattavasti häiritsevämpää. 

Muutoksenhakija on perustellut vaatimuksiaan muun ohella seuraavasti: 

Aikarajan aikaistamisen perusteluna on asukkaiden yörauhan ja levon 
turvaaminen sekä yöllisen kotirauhan rikkomisen estäminen muutoksenhakijan 
asuinalueella. Tapahtuma järjestetään Otan urheilukentällä (Päälava) ja sen 
vieressä rannan läheisyydessä (Kakkoslava). Muutoksenhakijan asuinalue 
sijaitsee tapahtuma-alueen vieressä, sen pohjoispuolella sijoittuen Otantien, 
Suvitien ja Syväraumankadun väliselle alueelle. Lähimmistä rivitaloista on 
tapahtuma-alueelle matkaa runsaat sata metriä. Muutoksenhakijan 
rivitaloasuntoon Nurmeksenkadulle matkaa alueelta on linnuntietä 450 metriä. 

Muutoksenhakija on viitannut korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen, 
jossa kyseinen oikeus on vahvistanut ympäristökeskuksen päätöksen 
Weekend-festivaalin toiminta-ajan rajoittamisesta kello 23.00. Kyseisessä 
päätöksessä asuintalot olivat 300 metrin päässä eli kauempana 
valituksenalaiseen päätökseen verrattuna ja mitatut desibelit alempia 
häiriintyvien asuintalojen pihoilla kuin nyt valituksenalaisessa päätöksessä. 

Melumallinnuksen mukaan kakkoslavan nykyisestä suuntauksesta suoraan 
kohti 150 metrin päässä olevaa lähintä rivitaloa aiheutuu sen ja lähimpien 
rivitalojen piha-alueelle vähintään 75 dB:n musiikkimelu. Tällä suuntauksella 
ääni kantautuu lähes yhtä voimakkaana myös muutoksenhakijan 
rivitaloasuntoon Nurmeksenkadulla noin 250 metriä etäämpänä. 

Kaikki Otan alueen rivitalot on rakennettu 60-luvulla tai 70-luvun alussa.  
Talojen rakenteet ovat tämän päivän mittapuun mukaan heppoiset eivätkä 
vastaa nykyisiä talonrakennusmääräyksiä. Mikäli tapahtumasta aiheutuva melu 
musiikista häiriytyvien asuintalojen piha-alueella melumallinnuksen mukaan 
tulee ylittämään 75 dB:n rajan, tulevat lähiasuntojen sisätilojen 
asumisterveysasetuksen mukaiset toimenpiderajat ylittymään.  

Melun ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen (993/1992) 2 §:n 
mukaisten melun ohjearvojen ylitystä on perusteltu tapahtuman 
tilapäisyydellä, vaikka tapahtuma on järjestetty Raumalla lähes vuosittain 
vuodesta 1999 saakka. 

Asumisterveysasetuksen mukaiset yöaikaiset toimenpiderajat ylittyvät 
varmasti lähimmissä musiikkimelusta häiriytyvien asuintalojen sisätiloissa. 
Yöaikaisia toimenpiderajoja ei muutoksenhakijan mielestä voida pitää 
tulkinnanvaraisina eikä toimenpiderajojen huomioon ottamatta jättämistä 
voida perustella tapahtuman tilapäisyydellä, koska tapahtuma on järjestetty 
säännöllisesti jo vuosia. Muutoksenhakija ei ymmärrä minkä takia kesän 
odotetuimpana juhlapyhänä vuodesta toiseen sallitaan 450 metrin päässä 
asunnosta musiikkimelun tuottaminen. Vuosittain jatkuva ja tiedossa oleva 
pitkäkestoinen kotirauhan rikkominen ja kohtuuton asumiseen liittyvien 
oikeuksien rajoittaminen aiheuttaa alueen asukkaille myös terveydellisiä 
haittavaikutuksia. 
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Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Rauman kaupungin ympäristö- ja lupalautakunta on antanut valituksen 
johdosta lausunnon, jossa on todettu, että valitus on aiheeton. Raumanmeren 
Juhannus –festivaali voidaan järjestää lupapäätöstä noudattaen ja päätöksessä 
on rajoitettu tapahtumasta aiheutuva haittaa riittävästi, koska samalla alueella 
ei järjestetä muita ulkoilmakonsertteja. Lausunnossa on lisäksi todettu muun 
ohella seuraavaa: 

Juhannusfestivaali on järjestetty Otanlahden rannalla ensimmäisen kerran jo 
vuonna 1999, mutta vuoden 2016 tapahtumassa päälava siirtyi Otanlahden 
kentälle ja kakkoslava rannan tuntumaan Otanlahden pohjukassa. 
Alkuperäisellä päälavan paikalla on nykyään Raumanmeren Juhannuksen 
kävijöiden leirintää. Juhannusfestivaalin aiheuttamasta melusta on tullut 
ympäristönsuojeluviranomaiselle hyvin vähän palautetta. Leiriytymisestä ja 
etenkin yleisön kulkemisesta asuinalueilla palautetta on tullut paljon, etenkin 
silloin, kun festivaalivieraiden leirintä oli kauempana tapahtuma-alueesta. Kun 
tapahtuma on kokonaisuudessaan siirretty Otan kentälle ja sen ranta-alueelle, 
palaute on vähentynyt. 

Neuvottelut tilaisuuden järjestäjän kanssa muun ohella äänentoistosta ja 
lavojen suuntauksesta käydään joka vuosi erikseen. Toiminta-aikojen 
rajoittaminen juhannuksena kesän ainoan festivaalin yhteydessä on tarpeetonta 
enempää kuin sitä on päätöksen mukaan rajoitettu. 

Kakkoslavaa ei voi suunnata merelle päin, sillä Otanlahden toisella rannalla 
Petäjäksessä ja lähisaarissa on paljon vapaa-ajan asutusta. Lava on suunnattu 
siten, että päälavan ja kakkoslavan äänet aiheuttavat yhdessä mahdollisimman 
vähän haittaa asutukselle ja vapaa-ajan asutukselle. Toiminnanharjoittaja on 
tarkistanut kakkoslavan suuntausta ja tehnyt uudet melumallinnukset 
muistutusten ja lausuntojen johdosta. 

Ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan ei kuulu asumisterveysasetuksen 
valvonta vaan se kuuluu terveydensuojeluviranomaiselle. 
Terveydensuojeluviranomaiselle on annettu mahdollisuus lausunnon 
antamiseen meluilmoituksen johdosta, mutta lausuntoa ei ole annettu. 

 on antanut lisäselvitystä, johon on liitetty muutoksenhakijan 
asunnossa ja pihalla tapahtuman aikaan tehtyjen melumittausten raportti. 
Raportin mukaan äänenvoimakkuus (LAeq) etupihalla vaihteli esityksestä 
riippuen. Äänenvoimakkuus oli 50,00 dB 25.6.2022 kello 23.06 ja 60,3 dB 
käsivaralla mitattuna kello 23.00.  

Sanoma Media Finland Oy/Nelonen Media Live Oy on antanut valituksen ja 
lausunnon johdosta vastineen. Vastineeseen on liitetty selvitys tapahtuman 
aikaisista melumittauksista. 

Rauman kaupunki on antanut lisäselvitystä, johon on liitetty Rauman 
kaupungin ympäristönsuojelun tekemä valvontaraportti tapahtumasta. 
Ympäristönsuojelun valvonnan mukaan sekä meluilmoituksen johdosta että 
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leirintäalueilmoituksen johdosta annettuja päätöksiä oli noudatettu. 
Valvontaraportin mittaustulosten mukaan mittauspisteen Otantie 19 kohdalla 
melu (LAeq) vaihteli 66,9–70,7 dB:n välillä ja mittauspisteen Purjehtijankatu 
44 kohdalla 46,6–47,9 dB:n välillä. 

 on antanut lausunnon ja vastineen johdosta vastaselityksen, 
jossa on todettu muun ohella seuraavaa: 

Tapahtuman melutaso on ollut niin korkea ja musiikki soinut niin 
voimakkaasti, että muutoksenhakijan asunnon sisällä on ylitetty 
asumisterveysasetuksen yöaikainen (22–07) melun toimenpideraja. 
Lähempänä konserttialuetta olevissa rivi- ja omakotitaloissa asetuksen 
sisämelun toimenpiderajat on ylitetty kaikkina kolmena tapahtumapäivänä ja 
yönä. 

Helsingin ja Tampereen kaupungit ovat pyrkineet rajoittamaan vuonna 2022 
ulkoilmakonserttien päättymisajankohtaa päättymään kello 24.00 perusteenaan 
asukkaiden levon turvaaminen ja asukkaiden yöaikaisen meluhaitan 
vähentäminen. 

Kakkoslavan suuntaus kuuluisi olla enemmän merelle päin, poispäin 
vakituisista asuinalueista, kuten päälavan. Siitä lähtevä musiikki suuntautuu 
liikaa muutaman sadan metrin päässä olevaa muutoksenhakijan asuinaluetta 
kohti. Merelle päin katsottuna lähimmät harvat vapaa-ajanasunnot ovat 
huomattavasti kauempana kakkoslavasta kuin muutoksenhakijan asuinalue, 
Kaurasten saaressa olevat kesämökit sijaitsevat kilometrin päässä. 

Tapahtuman aiheuttamaa melutilannetta on seurattava mittauksin 
musiikkiesitysten päättymiseen asti. Mittausten tulee olla jatkuvia, valvottuja 
ja ammattilaisen tekemiä. Erityisen häiritseviksi koettujen kauaskantoisten 
matalien bassoäänien liiallisia voimakkuuksia tulee välttää ja niiden 
säätämiseen matalammalle ympäristön asutusta häiritsemättömälle tasolle 
tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Rauman kaupungin ympäristö- ja lupalautakunta on antanut lisäselvitystä, 
jossa on todettu, että lautakunta ei ole 9.8.2022 pitämässään kokouksessa 
muuttanut aiemmin asiassa annettua lausuntoa. 

 on 16.8.2022 ja 2.3.2023 antanut lisäselvitystä. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus hylkää valituksen. 
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Perustelut 

Sovellettuja oikeusohjeita ja lain esitöitä 

Ympäristönsuojelulain 118 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on 
tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköisesti ilmoitus 
rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua tai tärinää 
aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä 
olettaa olevan erityisen häiritsevää. 

Samaa pykälää koskevan hallituksen esityksen (HE 214/2013 vp) 
yksityiskohtaisten perustelujen mukaan pykälä vastaa pääosin kumotun 
ympäristönsuojelulain 60 §:ää, jonka taustalla olevassa hallituksen esityksessä 
(HE 84/1999 vp) on muun ohella todettu, että ilmoitus tehtäisiin tilapäisestä 
melun aiheuttamisesta. Tilapäistä melua voisi aiheutua erilaisista 
toimenpiteistä tai tapahtumista, kuten muun ohella konserteista. 
Ilmoitusvelvollisuus koskisi erityisen häiritsevän melun aiheuttamista. 
Erityinen häiritsevyys tarkoittaisi, että toiminnasta aiheutuva melutaso tai 
tärinä olisi huomattavaa. Erityistä häiritsevyyttä ei voida tulkita suoraan 
esimerkiksi annettujen ohjearvojen avulla, koska ohjearvot kuvaavat yleensä 
pitkäaikaisen altistumisen haitallisuutta. 

Ympäristönsuojelulain 122 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on 118 
§:ssä tarkoitetun ilmoituksen johdosta annettava päätös. Päätöksessä on 
annettava tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain 
mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Päätöksessä voidaan lisäksi antaa 
määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille. 

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan 
kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, 
lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle 
aiheutuu kohtuutonta rasitusta muun ohella melusta. 

Saman lain 2 momentin mukaan arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on 
otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, 
rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä 
muut vastaavat seikat. 

Asiassa saatu selvitys ja oikeudellinen arviointi 

Sanoma Media Finland Oy/Nelonen Media Live Oy on tehnyt melua ja tärinää 
aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevan ilmoituksen. Kyse on ollut Rauman 
kaupungissa Otanlahden urheilukentällä ja Otanlahden rannalla järjestettävästä 
kolmipäiväisestä ulkoilmakonsertista. Ilmoitusasiakirjojen mukana on 
toimitettu tapahtuma-alueen kartta, 27.2.2022 päivätty Akun Tehtaan tekemä 
melumallinnus sekä 11.4.2022 päivätty Sound Saarisen tekemä 
melunmittaussuunnitelma. Ilmoituksen mukaan alueelle rakennetaan kaksi 
esiintymislavaa. Melutasoksi 10 metrin etäisyydellä on arvioitu 98 dB(A). 
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Toiminnan aiheuttama vaikutus lähimpiin häiriintyviin kohteisiin on 
mallinnuksen mukaan enimmillään noin 79 dB(A). 
 
Päätöksen määräyksen 1 mukaan päälavalla äänentoistolaitteita saa käyttää 
torstaina kello 24 saakka sekä perjantaina ja lauantaina kello 00.30 saakka. 
Kakkoslavalla vastaavasti torstaina kello 01.30 saakka sekä perjantaina ja 
lauantaina kello 02.00 saakka. Lisäksi äänentoistolaitteita saa testata 
keskiviikkona 22.6.2022 kello 12–21 välisenä aikana ja tarvittaessa 
konserttipäivinä kello 9 alkaen. Määräyksen mukaan tapahtumasta aiheutuva 
melu häiriintyvien asuintalojen piha-alueella saa olla korkeintaan 75 dB(A) ja 
matalia taajuuksia tulee pienentää kello 24 jälkeen alkaviin esityksiin. 
Viranomainen on perustellut melurajoja muun ohella toteamalla, että hallinto-
oikeus on vuonna 2017 pitänyt toiminta-aikoja melurajoineen asianmukaisina. 
Hallinto-oikeus toteaa, että kyseisessä vuoden 2017 tapahtumaa koskevassa 
Rauman ympäristölautakunnan päätöksessä on asetettu valituksenalaista 
päätöstä tiukemmat melurajat yöajan osalta. Hallinto-oikeus katsoo, että 
viranomaisen olisi tullut päätöksessä ottaa tarkemmin huomioon 
aikaisemmassa päätöksessä määrätyt melurajat. Asia tulee ottaa huomioon 
mahdollisia tulevia ulkoilmakonsertteja koskevissa päätöksissä. 
 
Viranomaisen mukaan lavat on suunnattu siten, että esiintymislavojen melu 
aiheuttaa yhdessä mahdollisimman vähän haittaa asutukselle ja vapaa-ajan 
asutukselle. Toiminnanharjoittaja on muistutusten johdosta tehnyt 
toimenpiteitä, joilla melua on saatu suunnattua vähemmän häiriötä 
aiheuttavalla tavalla. Hallinto-oikeus katsoo, että toimenpiteet melun 
rajoittamiseksi tältä osin ovat olleet riittävät. Melumallinnuksen ja saatujen 
melumittaustulosten välillä ei ole ristiriitaa, joten melumallinnus kuvaa melua 
riittävällä tavalla. Meluilmoituksia koskevissa päätöksissä tehdyt 
aikarajoitukset ovat tapauskohtaisia ja kyseiseen tapaukseen liittyvistä 
olosuhteista johdettuja, joten aikaisemmasta päätös- ja oikeuskäytännöstä ei 
voida johtaa yksittäisiin tapauksiin yksiselitteistä linjaa tältä osin.   

Tapahtumasta aiheutuu ympäristöön tilapäistä meluhäiriötä. Kuitenkin, sillä 
seikalla, ylittyvätkö valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) annetut melun 
ohjearvot, ei ole asiassa ratkaisevaa merkitystä, koska meluilmoituksesta 
annetussa päätöksessä on ollut kysymys toiminnasta, joka vuosittain 
järjestettynäkin on katsottava tilapäiseksi, ja joka ilmoitusvelvollisuutta 
koskevan lainkohdan mukaan jo lähtökohtaisesti on erityisen häiritsevää. 
Edellä mainitun päätöksen mukaiset ohjearvot on tarkoitettu pitempiaikaisen 
melulle altistumisen tilanteisiin.  

Siltä osin kuin valituksessa on viitattu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 
asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten 
asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015) 12 §:n mukaisiin melun 
toimenpiderajoihin, hallinto-oikeus toteaa, että kyseisen asetuksen 1 §:n 
mukaan asetusta sovelletaan terveydensuojelulain nojalla tehtävään asunnon ja 
muun oleskelutilan terveydellisten olosuhteiden valvontaan. Näin ollen 
kyseinen asetus ei tule sovellettavaksi nyt kysymyksessä olevassa 
ympäristönsuojelulain mukaisessa ilmoitusasiassa. 
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Edellä esitetyn perusteella ja kun erityisesti otetaan huomioon, että kyseessä 
on alueella kerran vuodessa järjestettävä yleisötapahtuma, tapahtuman kesto ja 
päivittäiset päättymisajat sekä päätökseen sisältyvät muutkin tapahtumalle 
asetetut määräykset, tapahtumasta ei voida ilmoituksen ja valituksenalaisen 
päätöksen mukaisesti toteutettuna katsoa aiheutuvan ympäristönsuojelulain tai 
eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n vastaisia seurauksia. 
Valituksenalaista päätöstä ei näin ollen ole syytä valituksessa esitetyillä 
perusteilla muuttaa, vaan valitus on hylättävä. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Rauman kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 
koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen 
julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa 
päätökseen saa hakea muutosta. 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä 
on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-
oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 28.04.2023. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Janne Marttila ja 
Mikko Poskiparta sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Saara 
Juopperi. 

 

Esittelijä  Oscar Spåre 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä.  
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Jakelu 

Päätös , oikeudenkäyntimaksu 270 euroa 
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

Sanoma Media Finland Oy/Nelonen Media Live Oy 

Rauman kaupungin ympäristö- ja lupalautakunta 

Rauman kaupunginhallitus 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Ympäristö ja luonnonvarat 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto,  
Ympäristölupavastuualue 

Suomen ympäristökeskus 

 

 
Tuomioistuimen yhteystiedot 
 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
Puh.: 029 56 42780  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 
https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/ 
 

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/  



HallJK (01.20)      1 (2) 

Liite hallinto-oikeuden päätökseen 
 
 
VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 
oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 
Valitusluvan myöntämisen perusteet 
 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 
myönnettävä, jos:  
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön 

yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden 
ratkaistavaksi;  

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta 
asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 
 
Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 
olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 
Valitusaika 

 
Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-
oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 
katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen 
julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden 
päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 
Valituksen sisältö  
 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 
- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos 
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on 
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 
- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan 

myöntämiseen on mainittu peruste 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 
- vaatimusten perustelut 
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 

valittajaan. 
 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä 
ilmoittaa yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  
 

Valitukseen on liitettävä 
- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 
 
Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 
joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 
liitettävä valitukseen valtakirja. 

 
Valituksen toimittaminen  
 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 
perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 
myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 
Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 
kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa 
paperimuodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän 
omalla vastuulla. 

 
 
Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 
 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 
  PL 180, 00131 Helsinki 
 
Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 
 
Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 
 
Puhelin:   029 56 40200 
Faksi:   029 56 40382 
 
Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




