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Tampereen kaupunki 

Kaupunkiympäristö palvelualue 

ympäristönsuojelu 

Ympäristöpäällikön päätös 

28.7.2022 

2022-336-IPM 

 

 

Päätös Metso Outotecin meluilmoituksesta, henkilöstö- ja asiakasjuhla Hatan-

pään kartanolla ja puistossa 

 

Ilmoituksen tekijä 

Ilmoitusvelvollinen: Tampereen Messut Oy / Finland Events 

Ilmoitusvelvollisen osoite: Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere 

Y-tunnus: 0155043-4 

Yhteyshenkilö: Minna Sinisalo 

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505175904 

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite: minna.sinisalo@finlandevents.fi 

 

Ilmoituksen vireilletulo 

Meluilmoitus on kirjattu saapuneeksi 18.7.2022. 

 

Ilmoitettu toiminta ja meluntorjunta 

Tampereen Messut Oy / Finland Events järjestää Metso Outotecin asiakas- ja hen-

kilöstötilaisuudet torstaina 18.8.2022 ja perjantaina 19.8.2022 Hatanpään karta-

nolla ja puistossa osoitteessa Hatanpään puistokuja 1, 33900 Tampere.  

Ohjelmaa sekä kartanon sisätiloissa että piha-alueella. Ohjelmalava on takapihalla. 

Molempina iltoina esiintyy Tuure Kilpeläinen klo 19–19.45 ja bändi soittaa klo 
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20–22 ja 19. Lisäksi 19.8. dj soittaa klo 22–23. Äänentoistosta vastaa Creative 

Technology (Kari Luukkonen). 

 

 

Kuva 1. Kartta toimintojen sijoittumisesta Hatanpään kartanon pihalla. 

 

Lähin melulle altistuva kohde on Hatanpään sairaala, jossa on myös vuodepaik-

koja. Etäisyys lähimpään sairaalarakennukseen (K-rakennus) on esiintymislavalta 

noin 120 metriä, mutta Hatanpään kartanon päärakennus ehkäisee melun suoraa 

kulkeutumista ko. suuntaan. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 400 met-

rin päässä osoitteissa Hatanpäänkatu 13–15. 

 

Asian käsittely 

Metso Outotecin kesäjuhla on järjestetty myös vuosina 2018 ja 2019, eikä tapah-

tumista tullut valituksia. Vuoden 2018 melumittauksen perusteella musiikki on ol-

lut kuultavissa sairaalan edustalla, mutta tapahtumasta aiheutunut melutaso on 

melumittauksen perusteella jäänyt alhaiseksi ollen enimmillään 55 dB LAeq noin 5 min. 

Samoin vuoden 2019 tapahtuman melumittauksessa keskiäänitasoksi elävän mu-

siikin esitysten aikana mitattiin keskimäärin 50 dB (A). Taustamelun tasoksi mitat-

tiin keskimäärin 47 dB (A), jolloin musiikkiesityksen aiheuttamaksi meluksi jäi 48 

dB (A). 
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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 ajan-

kohta ja kesto sekä asianosaisten etua suojaavat ympäristöpäällikön ratkaisuun 

sisältyvät määräykset. 

 

Ympäristöpäällikön päätös  

Ympäristöpäällikkö päätti, että toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa esitetyn 

mukaisesti, ellei seuraavista lupamääräyksistä muuta johdu: 

 

1. Melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille, hoitolaitoksille ja muille kohteille, 

joille saattaa aiheutua tapahtumasta häiriötä on toimitettava tiedote tapahtu-

man kestosta, aikatauluista, sekä vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot. Tapah-

tumajärjestäjän on oltava hyvissä ajoin yhteydessä Hatanpään sairaalaan, jotta 

sairaalan tarpeet osataan ottaa huomioon tapahtuman järjestelyissä.  (YSL 122 

§) 

 

2. Äänentoiston käyttö on sallittu ilmoituksen mukaisesti artistien esiintymiseen 

ja taustamusiikin soittoon 18.8.2022 klo 22.00 asti ja 19.8.2022 klo 23.00 asti. 

(YSL 122 §) 

 

3. Äänentoistolaitteet on sijoitettava ja suunnattava niin, että meluhaitta sairaa-

lan suuntaan on mahdollisimman vähäinen. Merkittävät meluhaitat on ehkäis-

tävä myös äänentoiston testauksen aikana. (YSL 122 §) 
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4. Melutasoa on tarkkailtava ja äänentoiston voimakkuus pidettävä sellaisella ta-

solla, jolla se ei häiritse kohtuuttomasti naapurustoa. (YSL 122 §) 

 

5. Tapahtuman järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta sekä ti-

laisuuteen varatun alueen sekä sen välittömässä läheisyydessä olevan alueen 

siivoamisesta. Tapahtuma-alue sekä sen välittömässä läheisyydessä oleva ros-

kaantunut alue on siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä. (YSL 122 §, Jä-

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

 

Päätöksen perustelut 

Päätöksessä mainitut määräykset ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen eh-

käisemiseksi. Toimittaessa ilmoituksen sekä päätöksen määräysten mukaisesti toi-

minta 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. 

 

Hatanpään sairaalan vuodeosastojen läheisyyden vuoksi alue on erityisen herkkää 

häiriöille. Tapahtuma on kuitenkin kohtalaisen pienimuotoinen ja lyhytkestoinen 

ja soitettava musiikki on pääosin akustista tai puoliakustista. Lisäksi vuosien 2018 

ja 2019 melumittaustulosten perusteella meluhaitta on ollut varsin vähäinen.  En-

nalta arvioiden tapahtuma pystytään järjestämään aiheuttamatta merkittävää 

haittaa vuodeosaston toiminnalle ja potilaiden levolle.  

 

Määräys 1. Riittävällä etukäteistiedotuksella annetaan sairaalalle, asukkaille ja 

muille toimijoille mahdollisuus varautua häiriöihin, ja siten vähennetään koettuja 

haittoja. Sairaalan osalta on haittojen ehkäisystä neuvoteltava erikseen, jotta 

vuodeosastolle ei aiheuteta merkittävää häiriötä. 
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Määräys 2. Aikarajat noudattavat ympäristö- ja rakennusjaoston päätöksessään 

7.5.2019 74 § linjaamia periaatteita. Äänentoiston käyttöaikaa on rajoitettu hake-

muksen mukaiseksi ja erityisesti Hatanpään sairaalan läheisyys huomioon ottaen. 

 

Määräys 3. Toimintojen sijoituksesta ja äänentoiston toteutuksesta on määrätty 

meluhaittojen ehkäisemiseksi. Meluhaittoihin vaikuttavat mm. esiintymislavan 

suuntaus ja etäisyys häiriintyvästä kohteesta sekä suojaavat maastonmuodot tai 

rakennelmat. Hatanpään kartano ehkäisee melun leviämistä sairaalan suuntaan. 

 

Määräys 4. Ulkoilmatapahtuman melu häiritsee alueen toimijoita ja asukkaita eni-

ten silloin, kun tapahtumat päättyvät vasta yöaikaan. Siksi on tärkeää, että yöai-

kaista melutilannetta seurataan. Koska aiempina vuosina tapahtuman aiheutta-

mat melutasot ovat olleet alhaiset, kyseessä ei ole varsinainen konsertti ja tapah-

tuma on varsin pienimuotoinen, ei melumittaukselle ole tarvetta. 

 

Määräys 5. Määräyksellä varmistetaan, että tapahtumajärjestäjä hoitaa jätelain 

mukaiset velvollisuutensa koskien tapahtuma-aikaista jätteiden keräystä ja ros-

kaantumisen ehkäisyä. 

 

Ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu 

Ilmoituksen käsittelystä peritään voimassa olevan maksutaksan 3 ja 10 §:ien mu-

kainen maksu 275 € (550 € / 2). 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

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

Jätelaki 646/2011, 73, 74 ja 76 §:t 
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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, 21.6.2022, 62 §  

 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan 

valitusosoituksen mukaisesti. 

 

Päätöksen täytäntöönpano 

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.  

Päätös tehdään 28.7.2022. 

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla 

29.7.2022. 

 

 

Kati Skippari 

Ympäristöpäällikkö  

 

Päätöksestä tiedottaminen 

Kopio päätöksestä sähköpostitse: ilmoitusvelvollinen, Sisä-Suomen poliisilaitos, 

Pirkanmaan pelastuslaitos, Pirkanmaan ELY-keskus, terveydensuojeluviranomai-

nen 
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Lisätietoja 

Ympäristötarkastaja Tiina Nieminen,  

Sähköposti: etunimi.LH.sukunimi@tampere.fi, puh. 040 8007352 

 

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.  Tiedok-

sisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua päätöksen julkaisemi-

sesta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Päätöksen tiedoksi-

antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 

itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituk-

sen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Valitusaika päättyy 5.9.2022. 

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 päi-

vänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää 

myös postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti toimitetun valituskirjel-

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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män on oltava toimitettu niin, että se käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tieto-

järjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 

Valituksen muoto ja sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjal-

lisesta 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. Vali-

tuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yh-

teystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä vies-

tinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä 

asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tie-

dot 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 vi-

ranomaiselle 

- mahdollisen asiamiehen valtakirja, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeus-

avustaja, tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimival-

lasta. 
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Oikeudenkäyntimaksu 

Vaasan hallinto-oikeus voi periä valittajalta muutoksenhakuasian käsittelystä oi-

keudenkäyntimaksun. 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, säh-

köpostilla: ymparistonsuojelu@tampere.fi tai puh. 041 730 8168 (Tampereen pal-

velupiste). 


