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121 §
Päätös WKND Festival Oy:n meluilmoituksesta koskien Weekend 
Festival -tapahtuman ulkoilmakonsertteja Hietaniemen uimarannal-
la, Etu-Töölö

HEL 2018-003921 T 11 01 00 02

Päätös

Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö päätti hyväksyä WKND Festival 
Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen, joka koskee 
Weekend Festival -tapahtuman ulkoilmakonsertteja ja niihin liittyviä ää-
nentoistolaitteiden testauksia 16. - 19.8.2018 Hietaniemen uimarannal-
la seuraavin määräyksin: 

1. Äänentoistolaitteiden testaus on sallittua ulkotiloissa 16.8.2018 
kello 9.00 - 21.00 ja 17. - 19.8. ennen konsertteja kello 10.00 - 
13.00.

2. Konserttien aikainen äänentoistolaitteiden käyttö on sallittua 17. 
- 18.8. kello 13.00 - 24.00 ja 19.8.2018 kello 13.00 - 23.00. 

3. Tapahtumaa koskeva tiedote on jaettava kaikkiin asuin- ja liike-
rakennuksiin alueelle, jotka jäävät seuraavien katujen sisäpuo-
lelle: Mäntyniementie - Seurasaarentie - Paciuksenkatu - Lin-
nankoskenkatu - Topeliuksenkatu - Runeberginkatu - Lapinrinne 
- Ruoholahdenkatu - Hietalahdenkatu - Hietalahden ranta - Väli-
merenkatu - Länsisatamankatu - Lauttasaarentie - Koivusaaren-
tie - Katajaharjuntie - Kaskisaari (kaikki saaren asunnot), Lehti-
saari (kaikki saaren asunnot) - Kuusisaarentie. Tiedote on jaetta-
va jokaiseen asuinhuoneistoon ja viimeistään kaksi viikkoa en-
nen tapahtumaa. Kartta tiedotusalueesta on esitetty kuvassa 1.

Lisäksi tiedote on jaettava ainakin seuraaville asukasyhdistyksil-
le: Töölö-Seura, Töölön kaupunginosat - Töölö ry, Vähä-Meilah-
ti-Seura ja Meilahti-Seura sekä Lauttasaari-Seura ja Lehtisaari-
Seura.

Tiedotteesta on käytävä ilmi ulkoilmakonserttien ja äänentoisto-
laitteiden testausten tarkat ajankohdat ja tiedot järjestäjästä yh-
teystietoineen. Yhteystiedoissa tulee olla myös puhelinnumero, 
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johon voi tarvittaessa antaa palautetta koko tapahtuman ajan. 

Tiedottamissuunnitelma on toimitettava ympäristöpalveluiden 
(kaupunkiymparisto@hel.fi) hyväksyttäväksi viimeistään 
25.7.2018. Suunnitelmasta pitää käydä ilmi kuka tiedotteet ja-
kaa, miten huoneistokohtainen tiedottaminen toteutetaan sekä 
tarkka tiedotusalue.

4. Tapahtuman aiheuttaman meluhaitan riittävästä torjunnasta on 
sovittava ennakkoon Hietaniemen hautausmaalla toimivien seu-
rakuntien kanssa neuvottelemalla. Lisäksi ympärivuorokautisen 
päiväkodin Päiväkoti Lapin kanssa on neuvoteltava riittävästä 
meluntorjunnasta.

5. Melutilanteen seuraamiseksi tapahtuman aikana on tehtävä me-
lumittauksia ympäristöpalveluille toimitetun mittaussuunnitelman 
mukaisesti (Helimäki Akustikot Oy/ Lausunto 5824-5a, 
29.5.2018). Mittauksia tulee tehdä jokaisena konserttipäivänä 
kaikkien konserttien aikana klo 13.00 - 23/24.00. Mittausten tu-
lee olla valvottuja.

Mikäli mittaukset eivät ole jatkuvia ympäristön mittauspisteissä, 
tulee päälavan miksauspisteessä tehdä jatkuvia vertailumittauk-
sia.

Mittaukset tulee suorittaa ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 
"Ympäristömelun mittaaminen" mukaisesti. Mittauksissa käytet-
tävän laitteiston ja sen kalibroinnin tulee täyttää melumittauss-
tandardien vaatimukset, mieluiten tarkkuusluokalle 1, mutta vä-
hintään luokalle 2.

Ympäristömelumittausten suorittajan tulee olla ympäristömelu-
mittauksissa päteväksi todennettu eli akkreditoitu (Suomen kan-
sallisena akkreditointielimenä toimii FINAS-akkreditointipalvelu). 
Miksauspisteen vertailumittausten tekijä voi olla muu kuin akkre-
ditoitu, mutta pätevä mittaaja.

Mittauksista tulee laatia pöytäkirja, josta käy ilmi ainakin mittauk-
sen suorittaja, mittauksissa käytetty äänitasomittari, sääolosuh-
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teet, mittauspisteen tarkka sijainti, mittauksen ajankohta ja kesto 
sekä mittaustulos. Myös miksauspisteen jatkuvatoimisten mit-
tausten tulokset tulee sisällyttää pöytäkirjaan. 

Ympäristömelumittausten tuloksesta tulee käydä ilmi myös taa-
juusjakauma. 

Mittauspöytäkirja on toimitettava ympäristöpalveluille (kaupun-
kiymparisto@hel.fi) viimeistään 31.8.2018. 

6. Käymälöiden viereen ja/tai sisälle tulee sijoittaa riittävästi roska-
astioita ja opasteita, jotta tapahtumayleisö ei heittäisi käymälä-
lietteen joukkoon sinne kuulumattomia roskia. HSY:n ohjeistus: 
 https://www.hsy.fi/fi/yhteisollejayritykselle/vesihuolto/Sivut/kay-
malaetiketti-yleisotapahtumissa.aspx 

Kuva 1. Asukkaille jaettavan tiedotteen jakelualue.

Käsittelymaksu

Ilmoituksen käsittelystä peritään 520,00 euron maksu (Helsingin kau-
pungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, kaupunkiympäristölauta-
kunnan ympäristö- ja lupajaosto 24.11.2017, 88 §). Lasku toimitetaan 
ilmoittajalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Päätöksen perustelut
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Ilmoituksen mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 122 §:n 
edellytykset, kun otetaan huomioon ilmoituksessa annetut selvitykset ja 
päätökseen sisältyvät määräykset.

Määräysten perustelut

1. Äänentoistolaitteiden testausaikaa rajoittamalla vähennetään ta-
pahtumasta ympäristön asukkaille aiheutuvaa meluhaittaa.

2. Äänentoistolaitteiden käyttöaikaa rajoittamalla vähennetään ta-
pahtumasta ympäristön asukkaille aiheutuvaa meluhaittaa. Mää-
räystä annettaessa on otettu huomioon ympäristöpalveluiden ul-
koilmakonserttien päättymisaikalinjaus, jossa on määritelty kello 
22.00 jälkeen päättyvien konserttipäivien enimmäismäärät ja 
päättymisajat eri tapahtumapaikoilla (https://www.hel.fi/sta-
tic/ymk/meluselvitys/konserttiajat.pdf).

3. Laajalla tiedottamisella vähennetään tapahtumasta ympäristön 
asukkaille aiheutuvaa meluhaittaa. Tiedote tulee jakaa huoneis-
tokohtaisesti, koska ulkoilmakonsertti päättyy vasta yöaikaan. 
Määräystä annettaessa on otettu huomioon Espoon ympäristö-
keskuksen lausunto sekä Helsingin kaupungin ympäristönsuoje-
lumääräysten 23 §.

4. Meluntorjunnasta sopiminen etukäteen on tarpeen, jotta tapahtu-
masta ei aiheutuisi kohtuutonta haittaa Hietaniemen hautaus-
maan ja Päiväkoti Lapin toiminnalle. Määräystä annettaessa on 
otettu huomioon ympäristönsuojelumääräysten 23 §.

5. Koska ulkoilmakonsertti päättyy vasta yöaikaan, tulee melutilan-
netta seurata luotettavin mittauksin.

6. Tapahtuman käymälöiden lietteet eivät saa aiheuttaa haittaa jä-
tevedenpuhdistamon toiminnalle. Riittävä määrä jäteastioita ja 
opasteita käymäläalueella vähentää käymälälietteen joukkoon 
kuulumattomia roskia. 

Ilmoituksen tekijä

WKND Festival Oy, Kutomotie 2, 00380 Helsinki

Y-tunnus: 2615142-1
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Yhteyshenkilö: Vesa Järvelä, puhelin 040 549 2840, sähköposti ve-
sa@wknd.fi

Ilmoituksen sisältö

Ilmoitus koskee Weekend Festival -tapahtuman ulkoilmakonsertteja 17. 
- 19.8.2018 Hietaniemen uimarannalla. Lauantain 18.8.2018 konsertti 
päättyy ilotulitukseen noin kello 24.00 viimeisen artistin aikana/jälkeen. 
Lisäksi tehdään  äänentoistolaitteiden testauksia 16. - 19.8.2018. 

Alueelle tulee neljä esiintymislavaa. Päälava on muita lavoja huomatta-
vasti suurempi ja äänekkäämpi. Päälavan soittosuunta on lounaaseen 
poispäin mereltä. Konsertin aikainen melutaso (keskiäänitaso LAeq) on 
ilmoituksen mukaan 100 dB päälavan miksauspisteessä ja ympäristös-
sä melulle altistuvien kohteiden luona 75 dB. 

Kuva 2. Lavojen sijainti alueella. Päälavan sijainti on sama kuin mikä 
se on ollut samassa paikassa aiemmin järjestetyissä konserteissa (mm. 
Rock the Beach). 

Päälavalla soitetaan kello 24.00 asti perjantaina (17.8.) ja lauantaina 
(18.8.). Telttalavalle haetaan soittoaikaa klo 01.00 asti alennetulla me-
lutason raja-arvolla. Telttalava soittaisi -3 dB ajalla 24.00 - 01.00. Sun-
nuntaina 19.8.2018 soittaminen lopetettaisiin klo 22.00. Telttalava  on 
varustettu huomattavasti pienemmällä äänentoisto järjestelmällä kuin 
päälava ja teltta itsessään vaimentaa asutuksiin suuntautuvaa melua.

Tiedote jaetaan seuraaviin osoitteisiin: Merikannontie 3 - 8, Pohjoinen 
Hesperiankatu 33 - 37, Väinämöisenkatu 1- 31, Mechelininkatu 2 - 33, 
Lahnalahdentie 7, Luoteisväylä 1 - 35, Koivusaarentie 2, Laukkanie-
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mentie 1, Kaskiauranpolku 1 - 8, Saarihuhdantie 3 - 11, Maamonlah-
dentien ja Pohjoiskaaren merenpuoleiselle alueelle sekä kiinteistöra-
kennuksiin Väinämöisenkadun ja rannan väliselle alueelle.
Lisäksi neuvotellaan Hietaniemen hautasumaan kanssa konsertin ai-
heuttamista vaikutuksista hautausmaan toiminnalle.

Melumittauksia tehdään Helimäki Akustikot Oy:n laatiman mittaussuun-
nitelman mukaan (Lausunto 5824-5a, 29.5.2018). Mittauksia tehdään 
kaikkien konserttien aikana. Ympäristömelumittaukset tekee Helimäki 
Oy. Mittauspisteet on esitetty kuvassa 3. 

Kuva 3. Helimäki Akustikot Oy:n laatiman mittaussuunnitelman mukai-
set ympäristömelumittauspisteet. 

Ilmoituksen käsittely

Ilmoitus on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 28.3.2018. Ilmoi-
tusta on täydennetty melumittaussuunnitelmalla 11.5. Mittaussuunnitel-
maan on tehty ympäristöpalvelun kehotuksesta täydennyksiä 18.6. ja 
20.6.2018. 

Ilmoituksesta on pyydetty lausunto Espoon ympäristökeskukselta. Es-
poon ympäristökeskuksen lausunnossa (13.4.2018) on todettu, että 
meluilmoituksesta ei käy ilmi, mikä on tapahtumasta aiheutuva meluta-
so Espoon puoleisilla alueilla. Espoossa oleviin asuintaloihin ja majoi-
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tushuoneistoihin tulee jakaa tiedotteet tapahtumasta niille alueille, joihin 
musiikkimelun arvioidaan kantautuvan. 

Ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä asianosaisia ole kuultu, 
koska ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa ympäristönsuojelulain 121 
§:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti vaikuttavan yleisiin ja yksityisiin 
etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan ajankohta, kesto ja vaikutus 
ympäristön melutasoon sekä asianosaisten etua suojaavat ympäristön-
suojeluyksikön päällikön ratkaisuun sisältyvät määräykset.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118, 121, 122, 190, 200 ja 205§
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 26 §

Lisätiedot
Tanja Rajamäki, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32008

tanja.rajamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Päätöstä on noudatettava muu-
toksenhausta huolimatta, jollei 
valitusviranomainen toisin mää-
rää (YSL 200 §).

Hallintovalitus, YSL ilmoituspäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
WKND Festival Oy Hallintovalitus, YSL ilmoituspäätös
Uudenmaan ELY-keskus (Ym-
päristö ja luonnonvarat)

Hallintovalitus, YSL ilmoituspäätös

Helsingin poliisilaitos
Espoon kaupungin ympäristö-
keskus
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut

Tiedoksi

Helsingin seudun ympäristöpalvelut


