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Tampereen kaupunki 

Kaupunkiympäristö palvelualue 

ympäristönsuojelu 

Ympäristönsuojelupäällikön päätös 

21.7.2022 

2022-271-IPM 

 

 

Päätös Tampereen Teatterikesä ry:n meluilmoituksesta, Tampereen Teatteri-

kesän ulkotapahtumat ja Tapahtumien Yö 

 

Ilmoituksen tekijä 

Tampereen Teatterikesä ry 

Tullikamarin aukio 2, 33100 Tampere  

Yhteyshenkilö: Fanniina Tuomola, puh. 0504003377 

sähköposti: fanniina.tuomola@teatterikesa.fi 

Y-tunnus: 0291542-3 

 

Ilmoituksen vireilletulo ja täydentäminen 

Meluilmoitus on kirjattu saapuneeksi 15.6.2022.  

 

Ilmoitettu toiminta ja meluntorjunta 

Tampereen Teatterikesä ry järjestää Tampereen teatterikesän yhteydessä ja osana 

Tapahtumien yötä ympäri keskusta-aluetta useita tapahtumia, jotka jatkuvat klo 22 

jälkeen 4.-5.8.2022. Esitykset päättyvät viimeistään klo 24. Kyseisistä tapahtumista 

on toimitettu meluselvitys. 
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Yöaikaisia tapahtumia, joissa käytetään äänentoistoa klo 22.00 jälkeen, järjeste-

tään seuraavissa paikoissa: 

 

 

 

Torstai 4.8.2022 

 

Klo 18–24 järjestetään Jalkapallon miesten Kakkosen ottelu & Yöfutis Pyynikin ur-

heilukentällä osoitteessa F. E. Sillanpään katu 4. Tapahtumassa DJ soittaa lähinnä 

taustamusiikkia. 
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Klo 22–23 on Tuliryhmä Flamman esitys Mältinrannassa osoitteessa Näsinkallion-

rinne 6. Esityksen musiikki soitetaan kahdesta kaiuttimesta. 

 

Klo 20–23 järjestetään Vinyyliveranta Leffatunnarispesiaali Panimoravintola Plev-

nan verannalla osoitteessa Itäinenkatu 8. Dj soittaa taustamusiikkia katetussa ja la-

sitetulla verannalla. 

 

Klo 20-24 on Tapahtumien Yön Salsat Ratinan kauppakeskuksen Olympia-aukiolla 

osoitteessa Vuolteenkatu 1. Käytössä on tanssijoiden taustamusiikiksi kaksi kevyttä 

kaiutinta, jotka suunnataan Suvantokadusta kauppakeskusta kohti. 

 

Perjantai 5.8.2022 

 

Klo 22–24 järjestetään Improvisaatioteatteri Snorkkelin ulkoilmaesitys Tampe-

reen komediateatterin kesäteatterilla osoitteessa Lapintie 3a. Äänentoistolaitteet 

ovat Tampereen Komediateatterin. Komediateatterin laitteistosta vastaa Kome-

diateatterin ammattilainen. Kaiuttimet ovat sijoitettuna katsomon kattoon. 

 

Meluilmoituksessa on esitetty, että jokaisessa ohjelmassa äänentoisto pidetään 

maltillisella tasolla ja ohjelman aiheuttamaa melutilannetta seurataan vähintään 

aistinvaraisesti ja osassa lisäksi desibelimittarilla. Melun aiheuttamaa häiriötä vä-

hennetään suuntaamalla tapahtumissa äänentoisto siten, että se kohdistetaan 

pois asutuksesta. Yöaikaisista tapahtumista ei tiedoteta erikseen naapureita.  

 

Asian käsittely 

Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja, ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoi-

tettu eikä asianosaisia kuultu, koska ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa olen-

naisesti vaikuttavan yleisiin tai yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon 
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toiminnan ajankohta ja kesto sekä asianosaisten etua suojaavat ympäristöpääl-

likön ratkaisuun sisältyvät määräykset. 

 

Tapahtumat järjestetään ulkotiloissa ympäri keskusta-aluetta, jolloin lähimmät 

häiriintyvät asukkaat ovat tapahtuma-alueiden välittömässä läheisyydessä. 

 

Teatterikesä on järjestetty useana vuonna, eikä tapahtumasta ole tullut valituksia. 

 

Ympäristöpäällikön päätös  

Ympäristöpäällikkö päätti, että toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa esitetyn 

mukaisesti, ellei seuraavista lupamääräyksistä muuta johdu: 

 

1. Kunkin tapahtuman melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille, hoitolaitoksille 

ja muille kohteille, joille saattaa aiheutua tapahtumasta häiriötä on toimitet-

tava tiedote tapahtuman kestosta, aikatauluista, sekä vastuuhenkilön nimi ja 

yhteystiedot. Yhteystiedoissa tulee olla myös puhelinnumero, johon voi tarvit-

taessa antaa palautetta koko tapahtuman ajan. Tiedote on jaettava viimeis-

tään viikkoa ennen tapahtumaa kaikkien tapahtumapaikkojen melun vaikutus-

alueella oleviin asuinrakennuksiin, hoito- ja oppilaitoksiin, päiväkodit ym. häi-

riintyviin kohteisiin. (YSL 122 §) 

 

2. Äänentoistoa voidaan käyttää ulkoalueilla ilmoituksen mukaisesti. Äänentois-

ton käyttäminen on lopetettava kaikissa ulkoilmaesityksissä 4.-5.8.2022 ilmoi-

tuksen mukaisesti tai viimeistään klo 24.00. Myös äänentoiston kautta soitet-

tavan taustamusiikin esittäminen on lopetettava kaikkina iltoina viimeistään 

klo 24.00. (YSL 122 §) 
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3. Äänentoistolaitteet on sijoitettava ja suunnattava niin, että meluhaitta asu-

tuksen ja vesistön suuntaan on mahdollisimman vähäinen. Kaiutinlaitteiston 

ja lavajärjestelmien on oltava parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisia. 

Meluhaitat on estettävä myös äänentoiston testauksen aikana. (YSL 122 §) 

 

4. Musiikkiesityksistä, äänentoiston testauksesta tai taustamusiikista aiheutuvan 

melun A-painotettu keskiäänitaso ei saa ylittää kumpanakaan päivänä melulle 

altistuvien kohteiden luona arvoa 75 dB viiden minuutin aikajaksolla tarkastel-

tuna. Mikäli tapahtuman aikana käy ilmi, että edellä määrätty melutaso ylittyy, 

on tapahtumajärjestäjän huolehdittava siitä, että melutaso lasketaan viivytyk-

settä sallitulle tasolle ja jatkossa äänenvoimakkuus pidetään tasolla, jolla raja-

arvo ei ylity. (YSL 122 §) 

 

5. Toiminnanharjoittajan tulee tarvittaessa teettää ympäristönsuojeluyksikön 

edellyttämiä melumittauksia puolueettomalla meluasiantuntijalla. 

 

6. Tapahtuman järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta sekä ti-

laisuuteen varatun alueen sekä sen välittömässä läheisyydessä olevan alueen 

siivoamisesta. Järjestäjä vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta ti-

laisuuden aikana. Tapahtuma-alue sekä sen välittömässä läheisyydessä oleva 

roskaantunut alue on siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä. (YSL 122 § 

& JäteL 73, 74 ja 76 §:t) 

 

Päätöksen perustelut 

Päätöksessä mainitut määräykset ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen eh-

käisemiseksi. Toimittaessa ilmoituksen sekä päätöksen määräysten mukaisesti 
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toiminta ei aiheuta terveyshaittaa eikä merkittävää muuta ympäristön pilaantu-

mista tai sen vaaraa. Toiminta on tilapäistä. Toiminta ei vaikuta merkittävästi ylei-

siin ja yksityisiin etuihin, eikä ympäristönsuojelulain 121 §:n mukainen kuulemi-

nen ole tarpeen. 

 

Määräys 1. Riittävällä etukäteistiedotuksella annetaan asukkaille ja muille toimi-

joille mahdollisuus varautua häiriöihin, ja siten vähennetään koettuja haittoja.  

 

Määräys 2. Äänentoiston käyttöaikaa on rajoitettu asukkaiden levon turvaa-

miseksi ja ympäristölle aiheutuvan haitan vähentämiseksi. Aikarajat noudattavat 

ympäristö- ja rakennusjaoston päätöksessään 7.5.2019 74 § linjaamia periaat-

teita.  

 

Määräys 3. Toimintojen sijoituksesta ja toteutuksesta sekä käytettävästä teknii-

kasta on määrätty meluhaittojen ehkäisemiseksi. Meluhaittoihin vaikuttavat mm. 

esiintymislavan suuntaus ja etäisyys häiriintyvästä kohteesta sekä suojaavat 

maastonmuodot tai rakennelmat.  

 

Määräys 4. Keskiäänitason raja-arvosta on määrätty, jotta tapahtumasta aiheu-

tuva haitta naapurustolle pysyy kohtuullisena. Raja-arvo noudattaa ympäristö- ja 

rakennusjaoston päätöksen 7.5.2019 74 § mukaisia periaatteita. Raja-arvon ylitty-

misen katsotaan johtavan kohtuuttomiin haittoihin naapuruston kannalta, joten 

tapahtumajärjestäjän on velvollisuus alentaa äänenvoimakkuutta viivytyksettä, 

mikäli raja-arvo ylittyy.  

 

Määräys 5. Melumittausta ei ole ympäristö- ja rakennusjaoston päätöksen 

7.5.2019 74 §:n mukaisesti määrätty lähtökohtaisesti tekemään, koska tapahtu-
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massa käytettävästä äänentoistosta ei ole ennakkotietojen ja edellisten vuosien 

kokemusten mukaan sekä tapahtuman luonne huomioon ottaen arvioida aiheut-

tavan merkittävää häiriötä asutukselle. Tarvittaessa voidaan melumittauksella 

varmistaa, että annettua raja-arvoa noudatetaan. 

 

Määräys 6. Määräyksellä varmistetaan, että tapahtumajärjestäjä hoitaa jätelain 

mukaiset velvollisuutensa koskien tapahtuma-aikaista jätteiden keräystä, jättei-

den asianmukaiseen käsittelyyn toimittamista ja tapahtuvasta aiheutuvaa ros-

kaantumisen ehkäisyä. 

 

Ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu 

Ilmoituksen käsittelystä peritään voimassa olevan maksutaksan mukainen 

maksu 550 €. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 118, 121, 122, 190, 200, 202 ja 205 §:t 

Jätelaki 646/2011, 73, 74 ja 76 §:t 

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 ole-

van valitusosoituksen mukaisesti. 
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Päätöksen täytäntöönpano 

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.  

Päätös tehdään 21.7.2022. 

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla 

22.7.2022. 

 

 

Kati Skippari  

Ympäristöpäällikkö 

 

Päätöksestä tiedottaminen 

Kopio päätöksestä sähköpostitse: ilmoitusvelvollinen, Sisä-Suomen poliisilaitos, 

Pirkanmaan pelastuslaitos, Pirkanmaan ELY-keskus, terveydensuojeluviran-

omainen 

 

Lisätietoja 

Ympäristötarkastaja Tiina Nieminen,  

Sähköposti: etunimi.LH.sukunimi@tampere.fi, puh. 040 8007 352 

 

Tampereen kaupunki, ympäristönsuojeluyksikkö 

Osoite: Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere 

Sähköposti: ymparistonsuojelu@tampere.fi 

Puhelin: 041 730 8168 (Tampereen palvelupiste)  



  9 (11) 

 

 

 

 

 
 

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 29.8.2022. 

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. 



  11 (11) 

 

 

 

 

 
 

 

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. 03 5656 4400. 


