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ULKOILMATAPAHTUMIEN MELUNTORJUNTA

Kun järjestät ulkoilmakonsertin tai muun meluisan ulkoilmatapahtuman, toimi näin:

1. TIEDOTA JA SOVI MELUNTORJUNNASTA

- Tiedota tapahtumasta aina etukäteen melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille.

- Neuvottele ja sovi riittävästä meluntorjunnasta sellaisten kohteiden kanssa, joille
saattaa aiheutua kohtuutonta haittaa tai häiriötä.

o mm. päiväkodit, koulut, kirkolliset laitokset, vanhusten palvelutalot ja
hoitolaitokset, terveysasemat ja sairaalat.

2. MUISTA YÖRAUHA

- Pyri päättämään tapahtuma ennen yöaikaa (kello 22.00–7.00).

- Suosituimmilla tapahtumapaikoilla yöaikaan päättyvien konserttien tapahtumapäivien
ja -aikojen lukumäärää on rajoitettu ulkoilmakonserttien päättymisaikalinjauksilla,

- https://www.hel.fi/static/ymk/meluselvitys/konserttiajat.pdf

3. TEE MELUILMOITUS

- Tee meluilmoitus kaikista ulkoilmatapahtumista, joissa käytetään äänentoistolaitteita,
ja jotka päättyvät kello 22.00 jälkeen.

- Jos tapahtuma, jossa käytetään äänentoistolaitteita, päättyy viimeistään kello 22.00,
ei meluilmoitusta pääsääntöisesti tarvitse tehdä. Ympäristöpalvelut neuvoo
tarvittaessa.

- Tee meluilmoitus viimeistään 30 päivää ennen tapahtumaa. Ilmoituksesta tehdään
päätös, johon tarvittaessa sisältyy määräyksiä.

- Meluilmoituksen käsittelystä peritään maksu, joka on 520 €.

- Lähetä ilmoitus Helsingin kaupungin kirjaamoon
o helsinki.kirjaamo@hel.fi tai
o Helsingin kaupunki, kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki tai
o Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, Helsinki 00170 Helsinki. Avoinna

arkisin maanantaista perjantaihin kello 8.15–16.00.

https://www.hel.fi/static/ymk/meluselvitys/konserttiajat.pdf
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v Meluilmoitukseen tarvittavat tiedot

- Täytä ilmoituslomake. Lomake ja linkki sähköiseen asiointiin löytyy
www.hel.fi/meluilmoitus

- Tapahtumanjärjestäjän yhteystiedot, laskutustiedot sekä Y-tunnus

- Tapahtumapaikan osoite ja tapahtuman nimi

- Tapahtuman aikataulu, myös äänentoiston testauksen ajat

- Liitä ilmoitukseen kartta, jossa näkyy
o tapahtuma-alueen sijainti
o lavan paikka ja suuntaus
o melun vaikutuspiirissä olevat kohteet (asunnot, hoitolaitokset ym.)
o tiedotteen jakelualue
o mahdolliset melumittauspisteiden sijainnit.

- Arvioi melun vaikutus lähimpien kohteiden luona. Kello 22.00 jälkeen päättyvistä
ulkoilmatapahtumista edellytetään pääsääntöisesti päteväksi todetun eli FINAS-
akkreditoidun ympäristömeluasiantuntijan tai Suomen ympäristökeskuksen (SYKE)
sertifioiman ympäristömelumittaajan

o laatima ennakkoselvitys melun leviämisestä ja
o klo 22.00 jälkeen konsertin päättymiseen saakka.

- Liitä ilmoitukseen myös herkkien kohteiden kanssa tehdyn neuvottelun muistio.

- Muut meluntorjuntatoimet, esim.
o meluesteet
o kuulosuojainten saatavuus

4. LISÄTIETOJA

- Ympäristönsuojelumääräykset löytyvät kokonaisuudessaan mm. osoitteesta
www.hel.fi/ymparistonsuojelumaaraykset

- Voit kysyä neuvoa ympäristöpalveluista: puhelin (09) 310 1635 ja sähköposti
ymk@hel.fi.

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/luvat-ja-ohjeet/melu/
http://www.hel.fi/ymparistonsuojelumaaraykset

