
Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta  
  

Ilmoitusvelvollisen tiedot 
 
Ilmoitusvelvollinen: Suomen Jääkiekkoliitto ry 
Ilmoitusvelvollisen osoite: Veturitie 13, 00240 HELSINKI 
Y-tunnus: 0202137-4 
Yhteyshenkilö: Lotta Hurskainen  
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 288 1013 
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite: lotta.hurskainen@finhockey.fi 
 

Tapahtuman perustiedot 
 
Tapahtuman, työmaan tai hankkeen nimi: Jääkiekon MM-kisat 12.–28.5.2023 
Katuosoite tai muu tarkka sijaintitieto: Rautatienkatu 27, Tampere 
Yöaikainen ulkoilmakonsertti tai -festivaali (äänentoistoa käytetään klo 22 jälkeen) 
Aloittamispäivä: 12.5.2023 
Päättymispäivä: 28.5.2023 
 
Alueella on ohjelmaa kaikkina viikonpäivinä. Päivinä, jolloin kisaohjelmassa on kaksi jääkiekko-ottelua, on 
Fan Zone avoinna kello 14.00–01.00. Kolmen ottelun päivinä Fan Zone on avoinna kello 11.00–01.00. 
Melutasoksi 10 metrin päässä on ilmoitettu 85–95 dB(A). Melutasoksi lähimmässä altistuvassa kohteessa 
on ilmoitettu 80–85 dB(A). 
 

Tarkemmat tiedot tapahtumasta:  
 
Jääkiekon MM-kisojen kisaorganisaatio on päättänyt järjestään viime vuoden tapaan jääkiekkofaneille, 
kumppaneille sekä tamperelaisille Fan Zone -alueen, mihin kaikilla on vapaa pääsy koko kisojen ajan. Fan 
Zonen tarkoituksena on tarjota kaikille esteetön tapa nauttia jääkiekon kisatunnelmasta, seurata otteluita 
isolta screeniltä sekä tutustua kisojen kumppaneiden promootiopisteisiin.  
 
Alueella on kisateltta, kokoa 25 metriä x 45 metriä, jossa on järjestetty baaritarjoilut kisakävijöille. Teltta on 
tämän takia rajattu vain aikuisille eli K18. Nuorisolle ja lapsille on järjestetty oma family-teltta, missä on 
erilaisia pelejä ja aktiviteetteja sekä mahdollisuus katsoa isommalta screeniltä otteluita. Kumppani- ja food 
corner -alue on myös sallittu alaikäisille.  
 
Fan Zonen ohjelman punainen lanka on itse ottelut, jotka näytetään screeneiltä. Muuna ohjelmana on 
houseband päivittäin noin kello 18.45–19.30 (kaksi kitaristia, joista toinen laulaja, kosketinsoittimet ja 
rumpu) sekä Suomen ottelupäivinä Coverband (kaksi kitaraa, rummut, kosketinsoittaja ja laulaja) noin kello 
18.45–19.30 ja klo 23.00–23.45. Tämän lisäksi ohjelmassa on DJ sekä erilaisia tietovisoja ja muita kisailuja. 
Ohjelman juonnoista vastaa kaksi tapahtumahostia Tatu Rouvali ja Sami Hintsanen.  
 
Meluilmoituksen liitteenä toimitetun ohjelman mukaan tapahtuma-alue on kokonaan kiinni keskiviikkona 
24.5. ja perjantaina 26.5., eikä tällöin alueella käytetä lainkaan äänentoistoa. Muuten äänentoistoa 
käytetään 12.5.-28.5.2023 kaikkina iltoina erilaiseen ohjelmaan ja taustamusiikkiin kello 24.00 asti. Bändi tai 
DJ esiintyy kymmenenä iltana kello 23.45 tai kello 24.00 asti. Nämä illat ovat perjantai 12.5., lauantai 13.5., 
maanantai 15.5., keskiviikko 17.5., perjantai 19.5., lauantai 20.5., tiistai 23.5., torstai 25.5., lauantai 27.5. ja 
sunnuntai 28.5.2023.  
 

mailto:lotta.hurskainen@finhockey.fi


Vastuuhenkilöt: 
 

• Fan Zone -vastaavana toimii kisaorganisaation tapahtumakoordinaattori Lotta Hurskainen, 
sähköpostiosoite: lotta.hurskainen@finhockey.fi, puhelinnumero: 044 288 1013.  

• Äänentoistosta vastaa Creative Technology Finland ja Tuomas Hollmerus, sähköpostiosoite: 
tuomas.hollmerus@ct-group.com, puhelinnumero: 040 707 0135.  

• Anniskeluluvista vastaa NoHo, yhteyshenkilö Mikko Hammar, sähköpostiosoite: 
mikko.hammar@noho.fi, puhelinnumero: 045 129 4056.  

• Rakentamisesta vastaa Jääkiekkoliiton Jukka Tenhunen, sähköpostiosoite: 
jukka.tenhunen@finhockey.fi, puhelinnumero: 040 300 5584. 
 

Altistuvat kohteet ja niiden huomiointi:  
 
Lähimmät altistuvat kohteet ovat Rautatienkadulla olevat asuinkerrostalot, jotka ovat noin 25 metrin 
päässä teltasta. Esiintymislava on teltassa, joka antaa hieman suojaa melulta. Asuntojen puolella olevalle 
teltanseinälle ollaan asentamassa lainapressu, joka tulee teltan seinän sekä MM23-kisaseinän väliin 
suojaamaan melulta. Lainapressun arvioidaan estävän paremmin melua kuin molton-kangas. Lisäksi teltan 
ja asuntojen välissä on WC-alue, joka estää hieman melun leviämistä. 
 

Meluntorjunta- ja ympäristönsuojelutoimet, ympäristövaikutusten seuranta:  
 
Tiedot kaiuttimista: käytössä on 12 kappaletta D&B XSL Linearray -kaiuttimia (6 per puoli) sekä 6 kappaletta 
D&B J-sub bassokaiuttimia. 
 
Tiedot äänentoiston mittauslaitteistosta: Luokan 2 mittalaitteet, Smaart suite -ohjelmisto, isemcon EMX-
7150 -mikrofoni, Roland octa-capture -etuaste  
 
Melumallinnus toimitettiin meluilmoituksen liitteenä.  
 
Akukon Oy:ltä on tilattu viralliset melumittaukset perjantaille 12.5., torstaille 18.5. sekä torstaille 
25.5.2023. Mittaukset tehdään alustavasti yhdestä pisteestä tapahtuma-alueen ympäristössä, alkaen kello 
22.00 tapahtuman loppuun asti. Mittaukset tehdään ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 "Ympäristömelun 
mittaaminen" mukaisesti. Mittauspiste tullaan järjestämään lähimpään mahdolliseen kohteeseen 
tapahtumateltalla esimerkiksi asuinrakennuksen vesikatolle (Raitatienkatu 20-22). Mittausten tulokset 
esitetään kirjallisessa raportissa, jonka liitteenä esitetään mitattujen melujen voimakkuudet 
mittauspisteittäin ja mittausajoittain. Pitkänajan mittausten keskiäänitasot raportoidaan siten, että ne 
esitetään esimerkiksi viiden minuutin välein (Laeq, 5min) koko mittausjakson ajalta. Mahdolliset melurajan 
ylitykset esitetään raportissa.  
 
Ensimmäisen ottelupäivän (12.5.) raportti toimitetaan Tampereen ympäristösuojeluyksikköön tiistaina 16.5. 
(raportinkirjoitus maanantaina 15.5.) Muut mittausraportit valmistuvat kahden viikon sisällä kustakin 
mittaustapahtumasta. 
 

Tiedotteen jakelualueen osoitteet, muu tiedottaminen:  
 
Viikolla 17 jataan kaikkiin lähellä oleviin talonyhtiöihin tiedotteet Fan Zonesta ja sen ohjelmasta. 
Tiedotteeseen laitetaan Lotta Hurskaisen yhteystiedot, joten hän voi vastata asukkaiden kysymyksiin ja 
yhteydenottoihin. Tiedote jaetaan seuraaviin osoitteisiin: Rautatienkatu, Suvantokatu, Otavankatu ja hotelli 
Torni. Meluilmoituksen liitteenä oli kartta jakoalueesta.  
 



Hyvityksenä meluhaitasta asukkaille jaetaan myös MM-kisalippuja asuntojen isännöitsijöiden kautta. 
Kisaorganisaation haluaa toivottaa kaikki asukkaat tutustumaan niin Fan Zone -alueeseen kuin myös itse 
MM-kisoihin Nokia Arenalla. 
 
 

 
Kuva 1. Fan Zone -alueen asemapiirros. Kuvassa pohjoinen on vasempaan päin. Lava on teltassa alueen pohjoispäässä suuntautuen 
etelään. 

 

 
Kuva 2. Melun leviämislaskelma seitsemän metrin korkeudelle.  

 
Tapahtuman ohjelma ja melumallinnus löytyvät kuulutusaikana internetistä osoitteesta 
www.tampere.fi/ilmoitustaulu kohdasta meluilmoitukset. 


