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Tampereen kaupunki 

Kaupunkiympäristö palvelualue 

ympäristönsuojelu 

Ympäristöpäällikön päätös 

13.6.2022 

2022-210-IPM 

 

 

Päätös Finnish padel open Oy:n meluilmoituksesta, Tampere Padel Exhibition -

urheilutapahtuman terassi  

 

Ilmoituksen tekijä 

Ilmoitusvelvollinen: Finnish padel open Oy 

Ilmoitusvelvollisen osoite: Ojustenkatu 7, 33270 Tampere 

Yhteyshenkilö: Antti Tuomi 

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505978334 

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite: tuomen.ana@gmail.com 

Y-tunnus: 3256449-2 

 

Ilmoituksen vireilletulo ja täydentäminen 

Meluilmoitus on kirjattu saapuneeksi 3.6.2022.  

 

Ilmoitettu toiminta ja meluntorjunta 

Tampere Padel Exhibition -urheilutapahtuma järjestetään 30.6.-2.7.2022 

Hakametsän jäähallilla, osoitteessa Keltinkatu 2, 33530 Tampere. Hakametsän 

jäähallin yhteyteen, Kissanmaan puoleiseen päätyyn rakennetaan 300-paikkainen 

terassi. Terassilla soitetaan taustamusiikkia äänentoiston kautta hillitysti kello 

12.00-24.00.  
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Kuva 1 Karttakuva toiminnasta ja lähiympäristöstä 

 

Terassilla soitettavan musiikin äänenvoimakkuus mahdollistaa keskustelun. 

Taustamusiikkia soitetaan erillisistä pienehköistä kaiuttimista. Taustamusiikin 

soittamisesta ja äänentoiston toteuttamisesta vastaa järjestäjä Finnish padel open 

Oy. Aluehallintovirastolta on saatu lupa harjoittaa anniskelua kello 1.30 saakka. 

Tapahtumassa ei ole ilotulitusta. Tapahtuman jätehuollosta vastaa SOL Oy. Mikäli 

ilma on sateinen tai kylmä, musiikkia soitetaan pääosin vain sisätiloissa. 

 

Melutasoksi kymmenen metrin päässä on ilmoitettu 60 dB(A) ja lähimmässä 

altistuvassa kohteessa 20 dB(A). 
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Lähimmät asuintalot sijaitsevat noin 200 metrin päässä. Meluilmoituksen mukaan 

musiikki ei tule kuulumaan sinne saakka. 

 

Tapahtumasta tiedotetaan Visit Tampereen tiedotuskanavilla sekä 

tapahtumakalenterissa. Tapahtumalla on omat kotisivut sekä tiedotteita 

sosiaalisessa mediassa. Aamulehdessä julkaistaan tiedotteita. 

 

Asian käsittely 

Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja, ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu 

eikä asianosaisia kuultu, koska ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa olennaisesti 

vaikuttavan yleisiin tai yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan 

ajankohta ja kesto sekä asianosaisten etua suojaavat ympäristöpäällikön 

ratkaisuun sisältyvät määräykset. 

 

Ilmoituksen tiedoista poiketen lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 

terassialueesta noin 100 metrin etäisyydellä itään ja noin 150 metrin etäisyydellä 

luoteeseen. 

 

Ympäristöpäällikön päätös  

Ympäristöpäällikkö päätti, että toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa esitetyn 

mukaisesti, ellei seuraavista lupamääräyksistä muuta johdu: 

 

1. Lähiympäristön asukkaille, mahdollisille hoitolaitoksille ja muille kohteille, 

joille saattaa aiheutua tapahtumasta häiriötä on toimitettava tiedote 

tapahtuman kestosta, aikatauluista, sekä vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot. 

Yhteystiedoissa tulee olla myös puhelinnumero, johon voi tarvittaessa 
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antaa palautetta koko tapahtuman ajan. Tiedote on jaettava viimeistään viikko 

ennen tapahtumaa vähintään alla olevaan karttaan merkitylle alueelle. Mikäli 

tiedotus joudutaan tekemään osaan kiinteistöistä esimerkiksi oveen 

kiinnitettävällä lapulla, on huolehdittava siitä, että laput myös kerätään pois 

tapahtuman päätyttyä. (YSL 122 §) 

 

 

2. Äänentoistosta aiheutuvat haitat on ehkäistävä mahdollisimman hyvin. 

Käytössä on oltava riittävän edistynyt tekniikka ja äänentoisto on hoidettava 

riittävällä ammattitaidolla, jotta äänentoistosta aiheutuvat haitat asutukselle 

ja muille herkille kohteille pystytään ehkäisemään. Äänentoistolaitteet on 

sijoitettava ja suunnattava vain terassialueelle. (YSL 122 §) 

 

3. Äänentoiston tasoa on tarkkailtava tapahtuman järjestäjän puolesta koko 

tapahtuman ajan ja varmistettava, ettei melutaso nouse häiritseväksi. (YSL 122 

§) 

 



  5 (12) 

 

 

 

 

 
 

4. Äänentoiston käyttö päiväaikaan klo 12.00-22.00 ei saa aiheuttaa kohtuutonta 

haittaa naapurustolle (YSL 122 §). 

 

5. Äänentoistoa voidaan käyttää terassilla yöllä kello 22.00–24.00, mutta vain 

taustamusiikin esittämiseen seuraavin ehdoin:  

a) Taustamusiikki on säädettävä siten, että terassialueella pystyy 

keskustelemaan normaalilla, rauhallisella puheäänellä ääntä korottamatta.  

b) Taustamusiikki ei saa kuulua häiritsevästi terassialueen ulkopuolelle.  

c) Taustamusiikki ei saa sisältää sellaisia maksimimelupiikkejä tai 

bassotaajuuksia, jotka voivat häiritä lepoa tai yöunta naapurustossa.  

Äänentoistoa ei saa käyttää ns. biletunnelman luomiseen tai mainostus- tai 

asiakkaiden houkuttelutarkoituksessa. (YSL 122 §) 

 

6. Kaikki äänentoiston käyttö ulkoalueilla on kielletty kello 24.00–7.00. (YSL 122 

§) 

 

7. Mikäli asukkaalta tai muulta herkältä kohteelta tulee haittailmoituksia 

äänentoistosta, on asia selvitettävä ja ryhdyttävä viivytyksettä toimiin 

haittojen ehkäisemiseksi. Mikäli valitus koskee yöaikaista äänentoistoa, on 

äänentoiston voimakkuutta laskettava välittömästi. Kaikista meluhaittoja 

koskevista yhteydenotoista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä on 

toimitettava tieto ympäristönsuojeluyksikköön osoitteeseen 

ymparistonsuojelu@tampere.fi viimeistään 14.6.2022.(YSL 122 §) 

 

8. Tapahtuman järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta sekä 

tilaisuuteen varatun alueen sekä sen välittömässä läheisyydessä olevan alueen 

siivoamisesta. Järjestäjä vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta 

tilaisuuden aikana. Tapahtuman jätehuolto tulee suunnitella 
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huolellisesti etukäteen. Tapahtuma-alue sekä sen välittömässä läheisyydessä 

oleva roskaantunut alue on siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä sekä 

tarvittaessa tilaisuuden aikana. Jäteastiat ja muut keräysvälineet on 

tyhjennettävä aina niiden täyttyessä. Tapahtuman järjestäjä vastaa jätteiden 

lajittelusta ja erilliskeräämisestä jätehuoltomääräysten mukaisesti (YSL 122 §, 

JäteL 73, 74 ja 76 §:t, Kunnalliset jätehuoltomääräykset, 43 §). 

 

Päätöksen perustelut 

Päätöksessä mainitut määräykset ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen 

ehkäisemiseksi. Toimittaessa ilmoituksen sekä päätöksen määräysten mukaisesti 

toiminta ei aiheuta terveyshaittaa eikä merkittävää muuta ympäristön 

pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminta on tilapäistä. Toiminta ei vaikuta 

merkittävästi yleisiin ja yksityisiin etuihin, eikä ympäristönsuojelulain 121 §:n 

mukainen kuuleminen ole tarpeen. 

 

Määräys 1. Riittävällä etukäteistiedotuksella annetaan asukkaille ja muille 

toimijoille mahdollisuus varautua häiriöihin, ja siten vähennetään koettuja 

haittoja. Määräysten mukaan toteutettuna ei äänentoistosta aiheudu haittoja 

asutukselle, mutta tiedote on silti vietävä lähimpiin asuintaloihin, jotta asukkailla 

on mahdollisuus antaa ongelmatilanteessa palautetta välittömästi. 

 

Määräys 2. Äänentoistolaitteiston sijoituksesta ja tekniikasta sekä riittävästä 

ammattitaidosta on määrätty meluhaittojen ehkäisemiseksi. Melun tarpeetonta 

leviämistä voidaan ehkäistä esimerkiksi suuntaavilla kaiuttimilla ja sijoittamalla 

melua aiheuttavat toiminnot mahdollisimman kauaksi herkästä kohteesta tai 

suojaavan rakennuksen tai rakennelman taakse. Yöaikaan äänentoiston haittojen 

ehkäisy on erityisen välttämätöntä. 
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Määräys 3. Melutilanteen seurannasta ja korjaavista toimenpiteistä on määrätty 

haittojen ehkäisemiseksi ja toiminnanharjoittajan vastuun korostamiseksi. Koska 

meluilmoituksen mukaan äänentoistoa käytetään vain hiljaisella 

taustamusiikkitasolla, ei tapahtumalta ole - Tampereen kaupungin ympäristö- ja 

rakennusjaoston päätöksen 7.5.2019 74 § linjauksista poiketen – edellytetty 

esimerkiksi ympäristömelumittausten tekemistä. Tämän vuoksi 

toiminnanharjoittajalla on erityinen vastuu varmistaa, että tapahtuman aikana 

toimitaan ilmoitettujen tietojen ja annettujen määräysten mukaisesti.  

 

Määräykset 4-6. Äänentoiston käyttöaikaa on rajoitettu asukkaiden levon 

turvaamiseksi ja ympäristölle aiheutuvan haitan vähentämiseksi. Koska kyseessä 

on pelkkä taustamusiikki, eivät päätöksen ehdot suoraan noudata ympäristö- ja 

rakennusjaoston päätöksessään 7.5.2019 74 § linjaamia periaatteita. 

Äänentoistosta ei, määräysten mukaisesti toteutettuna, kuitenkaan aiheudu 

merkittävää häiriötä naapurustolle. Määräyksissä on korostettu erityisesti yöajan 

rauhoittamista. Määräyksessä 5 on kuvattu se, mitä riittävän hiljaisella 

taustamusiikilla yöaikaan käytännössä tarkoitetaan. Mikäli yöaikainen 

taustamusiikki on niin äänekästä, ettei terassilla keskustellessa normaali, 

rauhallinen puheenvoimakkuus riitä, on taustamusiikki liian voimakasta ja saattaa 

aiheuttaa myös keskusteluvoimakkuuden kasvun myötä muidenkin meluhaittojen 

tarpeetonta lisääntymistä. Impulssimaiset melupiikit ja seinien ja ikkunoiden läpi 

kuuluvat bassotaajuudet aiheuttavat yleisesti yöunen häiriöitä, joten ne on 

nostettu määräyksessä erityisesti esiin. Kello 24.00 jälkeen äänentoiston käyttö on 

yöunen turvaamisen vuoksi kielletty kokonaan. 

 

Määräys 7. Äänentoistosta tehdyt haittailmoitukset ovat merkki siitä, että 

toiminta on aiheuttanut ympäristössä kiellettyä meluhaittaa. 

Toiminnanharjoittajalla on vastuu reagoida haittailmoituksiin viivytyksettä 
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ja huolehtia siitä, ettei kiellettyjä haittoja tämän jälkeen enää aiheudu. 

Asukasyhteydenotoista ja korjaavista toimenpiteistä raportointi on tarpeen 

valvonnan kannalta.  

 

Määräys 8. Määräyksellä varmistetaan, että tapahtumajärjestäjä hoitaa jätelain 

mukaiset velvollisuutensa koskien tapahtuma-aikaista jätteiden keräystä ja 

roskaantumisen ehkäisyä. 

 

Ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu 

Ilmoituksen käsittelystä peritään voimassa olevan maksutaksan mukainen maksu 

275 € (550 € / 2).  

 

Sovelletut oikeusohjeet 

Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 118, 121, 122, 190 ja 205 §:t 

Jätelaki 646/2011, 73, 74 ja 76 §:t 

Kunnalliset jätehuoltomääräykset: 43 § 

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 18.2.2019, 19, 20, 22 ja 24 

§:t  

Ympäristö- ja rakennusjaoston päätös 7.5.2019, 74 § 

Ympäristö- ja rakennusjaoston päätös 19.2.2019, 27 §  

Ympäristö- ja rakennusjaoston päätös, 22.2.2022, 16 §  

 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan 

valitusosoituksen mukaisesti. 
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Päätöksen täytäntöönpano 

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.  

Päätös tehdään 13.6.2022 

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla 

14.6.2022. 

 

 

Kati Skippari 

Ympäristöpäällikkö  

 

Päätöksestä tiedottaminen 

Kopio päätöksestä sähköpostitse: ilmoitusvelvollinen, Sisä-Suomen poliisilaitos, 

Pirkanmaan pelastuslaitos, Pirkanmaan ELY-keskus, 

terveydensuojeluviranomainen 

 

Lisätietoja 

Ympäristötarkastaja Mirkka Anttalainen,  

Sähköposti: etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 050 521 5186 

 

Tampereen kaupunki, ympäristönsuojeluyksikkö 

Osoite: Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere 

Sähköposti: ymparistonsuojelu@tampere.fi 

Puhelin: 041 730 8168 (Tampereen palvelupiste) 
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VALITUSOSOITUS 

Valitusviranomainen  

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. 

Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin 

pääasiasta. 

Valitusaika 

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla.  

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua päätöksen 

julkaisemisesta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. 

Päätöksen tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen 

päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 

arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Valitusaika päättyy 21.7.2022. 

Valituskirjelmän toimittaminen 

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. 

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa, käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43 

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi 

Vaihde: 029 56 42611, telekopio: 029 56 42760 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 

osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 

Valituskirjelmän liitteineen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä 

päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää 

myös postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti toimitetun 

valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se käytettävissä 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen 

virka-ajan päättymistä. 

Valituksen muoto ja sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 

kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava Vaasan hallinto-

oikeudelle, on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin 

päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa 

käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on 

joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat 

yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä 

viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä 

asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on 

tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 

 

Valitukseen on liitettävä 

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

- selvitys valitusajan alkamisesta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle 

- mahdollisen asiamiehen valtakirja, jollei hän ole asianajaja tai yleinen 

oikeusavustaja, tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen 

toimivallasta. 
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Oikeudenkäyntimaksu 

Vaasan hallinto-oikeus voi periä valittajalta muutoksenhakuasian käsittelystä 

oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa 

11.12.2015/1455. Laissa (1455/2015) on erikseen säädetty tapauksista, joissa 

maksua ei peritä. 

Pöytäkirja  

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tampereen kaupungin 

ympäristönsuojeluyksiköstä, os. Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere, 

sähköpostilla: ymparistonsuojelu@tampere.fi tai puh. 041 730 8168 (Tampereen 

palvelupiste). 


