Liite ympäristö- ja rakennusjaoston
päätökseen 7.5.2019

Äänentoisto yleisötapahtumissa Tampereella
Seuraavia periaatteita sovelletaan äänentoistoa käyttävien ulkoilmatapahtumien meluilmoitusvelvollisuuden
arvioinnissa ja meluilmoitusten käsittelyssä. Periaatteista voidaan poiketa perustellusta syystä.
Päiväaikaiset tapahtumat klo 7.00–22.00
Yleisötapahtumissa voidaan pääsääntöisesti käyttää äänentoistoa klo 7.00–22.00 ilman meluilmoitusta.
Järjestäjän on kuitenkin huolehdittava siitä, että:
· naapurustoa tiedotetaan mahdollisesta häiriöstä riittävän laajasti ja
· kohtuuttomat haitat naapurustolle ehkäistään äänentoiston voimakkuuden säädöillä, kaiutinten
suuntauksella ja muulla toimintojen suunnitelmallisella sijoittamisella, meluesteiden ja muiden melun
leviämistä estävien rakenteiden ja maastonmuotojen hyödyntämisellä sekä muilla käytettävissä
olevilla keinoilla.
Moottoriurheilukilpailuista ja lentonäytöksistä (yli 10 nousua ja laskua) on kuitenkin tehtävä aina
meluilmoitus.
Klo 22.00–24.00 asti jatkuvat tapahtumat
Mikäli yleisötapahtumassa käytetään äänentoistoa ulkoalueilla (ml. teltat ja terassit) klo 22.00–24.00, on
siitä tehtävä hyvissä ajoin, viimeistään 30 päivää ennen tapahtuman alkua meluilmoitus. Ilmoituksen
johdosta tehdään maksullinen melupäätös, jonka määräyksiä on noudatettava.
Melupäätöksissä sovelletaan seuraavia periaatteita:
· Tapahtumasta on toimitettava etukäteen melumittaussuunnitelma ja tapahtuman jälkeen
melumittausraportti. Mittauksen järjestää ja kustantaa tapahtumajärjestäjä.
· Melutasolle asetetaan raja-arvo, jonka alittuminen herkissä kohteissa tulee todentaa
riippumattoman asiantuntijan tekemällä melumittauksella. Mittaus edellytetään pääsääntöisesti
vähintään joka toiselta illalta.
· Lisäksi keskiäänitasoa on tarkkailtava kaikkien esiintymislavojen miksereillä jatkuvatoimisesti
tallentavalla melumittarilla koko tapahtuman ajan.
· Melupäätöksessä asetettavat raja-arvot:
Tapahtuman kesto
Keskiäänitason raja-arvo lähimpien herkkien
kohteiden luona koko tapahtuman ajan 1)
1–2 päivän tapahtuma
75 dB LAeq 5 min
3–4 päivän tapahtuma
70 dB LAeq 5 min
5–10 päivän tapahtuma
65 dB LAeq 5 min
yli 10 päivän tapahtuma
55 dB LAeq 5 min
Stadionkonsertti (2
85 dB LAeq 5 min
1)
2)

Herkiksi kohteiksi katsotaan esim. asuintalot ja hoitolaitokset, joissa on vuodepaikkoja
Stadionkonsertti voi saada taulukon mukaisen korkeamman raja-arvon ainoastaan, mikäli tapahtuma kestää enimmillään
kaksi päivää, päivittäin korkeintaan 6 tuntia, päättyy joka ilta viimeistään klo 23.00 eikä tapahtumaan liity muuta
merkittävää melua aiheuttavaa toimintaa. Mikäli jokin edellä mainituista ehdoista ei täyty, noudatetaan taulukon ylempiä
kohtia.

Äänentoiston käyttö klo 24.00–7.00
Mikäli äänentoistoa käytetään yleisötapahtumassa ulkoalueilla klo 24.00–7.00, tulee siitä tehdä
meluilmoitus. Tällöin melutaso lähimpien herkkien kohteiden luona tulee olla koko tapahtuman ajan
enintään 55 dB LAeq 5 min ja tapahtumaa koskevat kaikki yöaikaista tapahtumaa koskevat
rajoitukset ja vaatimukset.
Lisätietoa: Palvelupiste Frenckell puh. 03 56564400 tai
ymparistonsuojelu@tampere.fi

