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Ympäristöpäällikkö 21.6.2022 Päätös   § 1 
____________________________________________________________________________ 
 
Vantaan Rauhanyhdistys ry 
Asolantie 8 
01400 Vantaa 
 

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA 
 
Selostus Vantaan Rauhanyhdistys ry on tehnyt ympäristönsuojelulain 60 §:n 

mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä 
toiminnasta. Kyseessä on Suomen Rauhanyhdistyksen 
Keskusyhdistyksen Suviseurat-tapahtuma Räyskälän ilmailukeskuksessa 
1.7.-4.7.2022. Ilmoitus koskee erityisesti äänentoistojärjestelmää, 
jonka avulla puheet ja hartausmusiikki välitetään koko tapahtuma-
alueelle. Käytettävä äänentoistojärjestelmä koostuu alueelle 
ympyränmuotoisille kehille sijoitetuista n. 7-14 m korkuisista 
kaiutinpylväistä. Kaiuttimia on alueella yhteensä 257 kpl.  
 
Äänentoistoa testataan rakentamisvaiheessa 29.6.-30.6.2022 päivittäin 
klo 8 ja 23 välillä. Tapahtuma-aikana 1.7-4.7.2022 äänentoisto on 
käytössä klo 8-23 päivittäin. Melua tapahtumassa aiheutuu myös 
liikenteestä. Tapahtumaan odotetaan osallistuvan noin 76 000 
seuravierasta, joten myös ihmisten ja heidän normaalin toimintansa 
voi arvioida aiheuttavan kohonneita äänitasoja verrattuna alueen 
normaaliin äänitasoon.  
 
Kaiuttimien sijoittelulla, suuntauksella ja tehonsäädöllä 
tapahtumanjärjestäjä pyrkii vaikuttamaan melutasoon alentavasti. 
Järjestäjä seuraa melutilannetta mittaamalla melutasoa päivittäin 25 
metrin päästä kaiuttimista tapahtuman keskusalueella, keskellä 
majoitusaluetta ja tapahtuma-alueen ulkopuolella. 
 
Ilmoitus on kuulutettu Lopen kunnan nettisivuilla 31.5.-14.6. sekä 
ilmoitettu Lopen lehdessä 2.6. Kuulutusaikana ilmoituksesta ei ole 
jätetty kirjallisia muistutuksia tai mielipiteitä. 

 
 
VIRANOMAISEN PÄÄTÖS 
 
Päätös Toiminta hyväksytään toteutettavaksi seuraavilla melun tai tärinän 

torjumiseksi asetuilla erityisillä ehdoilla: 
  

1. Melutaso lähialueen asuin- tai lomakiinteistöllä ei saa ylittää 
valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (Vnp 933/1992 2 
§) asetettuja ohjearvoja: 
 

Asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja 
taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia 
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palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää 
ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) 
päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB.  
 
Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien 
ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla on 
ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä 
yöohjearvoa 40 dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla 
taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa 1 momentissa mainittuja 
ohjearvoja. 

 
2. Sen varmistamiseksi, että tapahtumasta ympäristöön leviävä melu 

pysyy ohjearvojen alapuolella, tulee tilaisuuden järjestäjän mitata 
päivittäin säännöllisin väliajon tapahtumasta aiheutuvaa melua ja 
pitää kirjaa mittaustuloksista. Mittaukset tulee suorittaa lähimmässä 
häiriintyvissä kohteissa tapahtumapaikan ympäristössä. 
Melumittaukset tulee tehdä ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 
”Ympäristömelun mittaaminen” mukaisesti. Mittauksissa käytettävän 
laitteiston ja sen kalibroinnin tulee täyttää melumittausstandardien 
vaatimukset vähintään tarkkuusluokalle 2. Jos melu ylittää kohdassa 
1. esitetyt ohjearvot, on tilaisuuden järjestäjän välittömästi 
säädettävä äänentoistoa alemmaksi ja uudella mittauksella 
todennettava ohjearvojen rajoissa pysyminen.  
 

3. Mittauksista tulee laatia pöytäkirja, joka tulee toimittaa 
ympäristötoimeen viimeistään neljän viikon kuluttua mittauksista. 
Mittauspöytäkirjaan on merkittävä tämän päätöksen tunnus § 1/ 2022. 
Tulokset tulee toimittaa Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, 
joko osoitteella Yhdystie 5, 12700 LOPPI tai sähköisesti 
lopen.ymparisto@loppi.fi. 
 

4. Tapahtumanjärjestäjän tulee tiedottaa äänentoiston käytöstä 
etukäteen lähinaapurustolle ilmoituksessa esitetyn mukaisesti. 
 

 
Perustelut Toimittaessa päätöksen määräysten mukaisesti tapahtumasta ei voida 

katsoa aiheutuvan kohtuutonta rasitusta lähiympäristölle.  Äänitason 
raja-arvo lähimpien asuin- ja lomakiinteistöjen luona ja melutason 
tarkkailuvelvoite on asetettu meluhaitan seuraamiseksi ja sen 
varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta rasitusta 
lähiympäristölle. Mittaustulosten toimittaminen viranomaiselle on 
tarpeen valvonnallisista syistä. 
 

 
Sovelletut säännökset       Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 118, 121, 122, 190, 191, 202, 205 

§ 
 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24, 26 § 
 Lopen kunnan ympäristönsuojelumääräykset 

 
 
Käsittelymaksu Lopen ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n ja liitteen 1 kohdan 

17.1 mukainen maksu 470 euroa. 
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Päätöksestä tiedottaminen 
 Päätös toimitetaan: 
 ilmoituksen tekijä, Vantaan Rauhanyhdistys ry 
 
Muutoksenhaku  Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta 

valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän 
kuluessa päätöksen antamisesta antopäivää lukuun ottamatta. 
Valitusosoitus liitteenä  

 
 
 
 
 

Sonja Lahtinen 
ympäristöpäällikkö 
040 842 6986 
sonja.lahtinen@loppi.fi  
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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 antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. 
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 5642611; faksi 029 5642760; aukioloaika: 8.00 – 16.15 
e-mail: vaasa.hao(at)oikeus.fi 
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