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RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 
 
 
Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 2.3.2009 
Voimaantulopäivä 11.4.2009 
 
1 LUKU 
YLEISET MÄÄRÄYKSET 

 
1 § 
Tavoite 
 
Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ym-
päristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja siten kuin ym-
päristönsuojelulain (86/2000) 1 luvussa on esitetty. 

 
2 § 
Määräysten antaminen ja valvonta 
 
Rauman kaupunginvaltuusto on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelu-
lain 19:n perusteella. Määräyksien noudattamista valvoo ympäristönsuojelulain 21 §:n mukaisesti 
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Rauman kaupungissa toimii ympäristölautakunta ja 
sen alaisena Rauman kaupungin ympäristövirasto. 
 

3 § 
Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 
 
Määräykset ovat voimassa koko kaupungin alueella. Määräykset eivät koske ympäristönsuojelulain 
mukaan luvanvaraista toimintaa, joiden osalta ympäristön pilaantumisen ehkäisyä ja torjuntaa kos-
kevat määräykset annetaan ympäristöluvassa tai ilmoituksen perusteella tehtävässä päätöksessä. 
Määräykset eivät koske myöskään puolustusvoimien toimintaa. 
 
2 LUKU 
MELUN TORJUNTA 

 
4 § 
Ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaista ilmoitusta edellyttävät toiminnat ja tapahtu-
mat 
 
Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapah-
tumasta tulee tehdä ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen kirjallinen ilmoitus Rauman 
kaupungin ympäristövirastoon viimeistään 21 vuorokautta ennen melua aiheuttavan työn 
tai tapahtuman aloittamista. 
 
 
5 § 
Poikkeus ilmoitusvelvollisuudesta 
 
Ilmoitusta ei tarvitse tehdä seuraavista toiminnoista 
- ilotulitus, jos se toteutetaan klo 7.00 – 24.00 välisenä aikana tai kun se tapahtuu uuden vuoden 
yönä 
- äänenvahvistimen ja äänentoistolaitteiden kertaluonteinen, yksipäiväisen tapahtuman aikainen 
käyttö torilla, urheilukentällä, uimalassa tai muussa yleisökäyttöön tarkoitetussa paikassa klo 9.00 
– 22.00 ja kun käyttö kestää enintään yhdeksän tuntia 
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- akustisin soittimin soitettava katusoitto 
- tavanomaisen rakennus- ja purkutyön erityisen häiritsevää melua tuottava työvaihe, jossa käyte-
tään esimerkiksi moottorisahaa, isku-vasaraa, sirkkeliä tai kulmahiomakonetta, kun työ tehdään 
maanantai-perjantai klo 7.00 – 18.00 välisenä aikana melua tuottavan työn keston ollessa enintään 
viisi työpäivää 
 
Vaikka ilmoitusta ei edellytettäisikään, on toiminnanharjoittajan kuitenkin tiedotettava toiminnan 
vaikutuspiirissä oleville naapurikiinteistöjen haltijoille meluhaitasta, laadusta, kestosta sekä vastaa-
vasta yhteyshenkilöstä. 
 

6 §  
Yleisötilaisuuksien meluntorjunta 
 
Yleisötilaisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjien tulee ennakkoon huolehtia siitä, 
että äänentoistolaitteiden suuntaus ja äänentoistovahvistimien säädöt on toteutettu siten, että nii-
den käyttö häiritsee lähiasukkaita mahdollisimman vähän. Tarvittaessa on käytettävä melun leviä-
misen ehkäisemiseksi suojarakenteita. 
 
Tilaisuuden järjestäjän on annettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tarvittavat tiedot 
äänenvahvistinlaitteiden teknisistä ominaisuuksista, niiden sijoittamisesta alueelle ja muista val-
vonnan kannalta tarpeellisista ominaisuuksista. 
 
Musiikkitapahtumien ja ulkoilmakonserttien aiheuttama melutaso yhden esitettävän kappaleen 
keskiäänitasona (LAeq) arvioituna saa olla melun vaikutuspiirissä olevien asuinrakennusten, hoito- 
ja oppilaitosten tai muiden vastaavien häiriintyvien kohteiden luona enintään 65 dB.  
 
3 LUKU 
MUUT MÄÄRÄYKSET 
 

7 §  
Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo 
 
Nämä ympäristösuojelumääräykset tulevat voimaan 11. päivänä huhtikuuta 2009. 


