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Toimijan kumppanuushaku Järvenpään Rantapuistoon 

Kysymykset ja vastaukset  

Onko wc-tilat oltava määritellyllä alueella?   

• Kyllä, käytettävissä on vain tuo määritelty 90 m2 alue, jossa kaikki toiminnot on oltava  
 

Onko konttiratkaisu sallittu perinteisen puisen rakennuksen tilalla?  

• Kyllä, jos palvelukonseptiin soveltuu kontti, on se myös mahdollista sijoittaa määrätylle alu-
eelle  

 
Saako alueella soittaa musiikkia?   

• Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus määrittelee alueen melutason ja heiltä saadut tiedot me-
nevät seuraavasti:   

 
o Lähtökohtaisesti melu ei saa ulkona ylittää valtioneuvoston päätöksen (993/1992) 2 

§:ssä esitettyjä melutasoja. 2 § kuuluu seuraavasti: Asumiseen käytettävillä alueilla, 
virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai op-
pilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun 
A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohje-
arvoa (klo 22-7) 50 dB. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB.  

o Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 
§:n (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527#L12P118 mukaisesta tila-
päistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta on jätettävä meluilmoitus.   

o Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse jättää, mikäli kyseessä on Järvenpään ympäristön-
suojelumääräysten (9.6.2014 § 33) 17 § tarkoitettu toiminta. Järvenpään ympäristön-
suojelumääräykset löyty-
vät: https://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/sivu.tmpl?sivu_id=1967.  
Huomioitavaa kuitenkin on, että meluilmoitus on tehtävä aina Järvenpään Rantapuis-
tossa huhti-kesäkuussa järjestettävistä tapahtumista.   
  
Meluilmoituksesta tehdään aina erillinen melupäätös, jossa voidaan antaa erillisiä 
määräyksiä koskien mm. soittoaikoja tai desibelirajoja. Tällainen tilapäistä melua ja 
tärinää aiheuttava toiminta voi siis poiketa tuosta valtioneuvoston päätöksessä asete-
tuista melutasoista. Se kuinka melutasot määrittyvät vaikuttaa mm. tapahtumien lu-
kumäärä, kesto sekä tapahtuma-aika. Arki-iltoina soittoaikaa on rajoitettu melupää-
töksillä siten, ettei musiikkia saa soittaa klo 22 jälkeen ja useita iltoja kestävissä tapah-
tumissa koko tapahtuman desibelirajan tulee olla matalampi kuin yhden tai kahden 
illan tapahtumissa. Lähtökohtaisesti melupäätöksissä ei ole sallittu soittoa klo 24 jäl-
keen. Yhtä desibeli- tai soittoaikarajoitusta ei siis meluilmoituksessa ole vaan niiden 
kanssa käytetään aina tapaus kohtaista harkintaa.  

 
Vaatiiko vedenpäälle rakentaminen jotain lupia?   

• Vedenpäälle rakennettaessa lupaprosessista vastaa Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus ja 
Aluehallintovirasto  

 
Onko toiminnan oltava ympärivuotista?  

• Ensisijaisesti haemme ratkaisua, jossa on huomioitu ympärivuotinen toiminta  
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