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Q&A: Ulkoilmakonsertit ja 
niiden melupäätökset 

Helsingissä 
Yleisimpiä meluilmoituksiin ja niistä annettaviin päätöksiin liittyviä kysymyksiä vastauksineen 

 

1. Kuka tekee meluilmoituksista päätökset 
Helsingin kaupungilla? 

Meluilmoituksista päätöksen tekee ympäristöpalveluiden ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön 
päällikkö, jolle tehtävä on delegoitu Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena 
toimivalta ympäristö- ja lupajaostolta. Meluilmoitusmenettelyn tavoitteena on varmistaa, ettei 
tapahtumista aiheudu asukkaille kohtuutonta haittaa. Meluilmoituksista tehdyissä päätöksissä voi 
olla myös tiettyjä määräyksiä, kuten esim. lähialueille tiedottaminen ja sallitut toiminta-ajat. 

Näissä päätöksissä ei voida vaikuttaa tapahtuman sijaintiin, sen ratkaisee alueen vuokraaja eli 
kaupungin alueidenkäytöstä ja liikuntapaikkojen varauksista vastaavat yksiköt, Kaapelitalo Oy, 
Tukkutori tai yksityiset maanhaltijat. 

2. Millaisia linjauksia kaupungilla on 
ulkoilmakonserttien päättymisajoista? 

Suosituimmille tapahtuma-alueille (Kansalaistori ja Töölönlahden puisto, Suvilahti, 
Olympiastadion, Kaisaniemi ja Malmin entinen lentokenttä) on tehty Ulkoilmakonserttien 
päättymisaikalinjaukset (Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö– ja lupajaoston päätös). 
Linjaukset koskevat kello 22.00 jälkeen päättyvien ulkoilmakonserttien tapahtumapäivien 
lukumäärää ja päättymisaikoja kuudella yleisimmin käytössä olevalla konserttipaikalla. 
Myöhään päättyviä ulkoilmatapahtumia voidaan järjestää myös muilla kuin 
päättymisaikalinjauksessa mainituilla tapahtumapaikoilla (esim. puistot, torit, aukiot), mikäli niille 
ei ole perusteltua estettä. Näiden tapahtumien kohdalla käytetään tapauskohtaista harkintaa. 
Kaikista ulkoilmatapahtumista, joissa käytetään äänenvahvistimia klo 22.00 jälkeen, on tehtävä 
meluilmoitus. 
Päättymisaikalinjaukset ovat voimassa toistaiseksi ja niitä päivitetään tarvittaessa. Ympäristö- ja 
lupajaosto käsittelee syksyllä päättymisaikalinjausta seuraavalle vuodelle asukaskyselyjen 
tulosten ja tapahtumista saadun asukaspalautteen perusteella. 

3. Millä perusteella päättymisaikalinjaukset on 
tehty ja kuka niistä on päättänyt? 

Päättymisaikalinjauksen valmistelussa on hyödynnetty Helsingin kaupungin toteuttamia 
asukaskyselyitä ulkoilmakonserttien vaikutuksista ja kaupungille tullutta palautetta. Valmistelun 
yhteydessä linjausluonnosta käsitellään ennen monissa eri kaupungin tapahtumatyöryhmissä, 
kuten pormestarivetoisessa suurtapahtumatyöryhmässä. Linjauksia valmisteltaessa on otettu 
huomioon melusta aiheutuvat haitat asukkaille, mutta pyritty varmistamaan myös 
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tapahtumajärjestäjien toimintaedellytykset. Kaupunki on myös strategiassaan nostanut 
tapahtumallisuuden yhdeksi edistettäväksi asiaksi.  
Ulkoilmakonserttien päättymisaikalinjaukset valmistellaan ympäristöpalveluissa ja päätöksen 
niistä tekee Kaupunkiympäristölautakunnan Ympäristö- ja lupajaosto.  

4. Ovatko kaikki tapahtumajärjestäjät saaneet 
toivomansa soittoajat? 

Pääsääntöisesti kyllä. Suosituimmilla tapahtuma-alueilla on päättymisaikalinjauksessa määritellyt 
kiintiöt yöaikaan päättyvien ulkoilmakonserttien lukumäärälle ja päättymisajoille. 
Päättymisaikalinjauksen mukaisilla tapahtuma-alueilla soittoajat jaetaan kaupungin tapahtumien 
koordinaatioryhmässä meluaikalinjausten priorisointimallin mukaisesti, ja jaosta päättää 
kaupungin viestintäjohtaja. 
Mikäli kiintiö täyttyy tietyllä tapahtuma-alueella, ympäristöpalvelut päättää meluilmoituksista 
tapauskohtaisesti niin, ettei alueen asukkaille aiheudu kokonaisuutena kohtuutonta haittaa. 
 

5. Tapahtuman järjestäjä haki lupaa 
ohjelmansa esittämiseen tänä vuonna perjantaille ja 
lauantaille klo 01 saakka ja sunnuntaille kello 24 
saakka (edellisvuosien tapaan), kaupunki myönsi 
luvan äänentoistolaitteiden käytölle (päälava ja 
teltat) perjantaille ja lauantaille haetulle tavalla, 
mutta sunnuntaille vain kello 23 saakka. Miksi näin? 

Päättymisaikalinjauksen mukaisesti tapahtumalla voi olla enintään kolme kello 22.00 jälkeen 
päättyvää tapahtuma päivää seitsemän vuorokauden aikana. Kolmannen tapahtumapäivän on 
päätyttävä meluaikalinjausten mukaan viimeistään klo 23.00.  
Useamman peräkkäisen tapahtumapäivän kohdalla käytetään kohtuuttoman haitan 
ehkäisemiseksi tapauskohtaista harkintaa, jossa huomioidaan mm. tapahtuman kokonaiskesto, 
muiden alueelle hyväksyttyjen yöaikaisten tapahtumien määrä ja tapahtumasta aiheutuva 
melutaso. 

6. Tapahtuman järjestäjä on jättänyt 
meluilmoituksen kaupungille hyvissä ajoin jo viime 
syksynä. Kaupunki ilmoitti soittoajat 
tapahtumajärjestäjälle kuitenkin vasta huhtikuussa. 
Miksi tämän ilmoittaminen on jätetty näin myöhään? 

Tapahtuman meluilmoitus on tehty edellisen vuoden syksyllä, jolloin tapahtuman tekniset 
yksityiskohdat eivät välttämättä ole vielä täysin selvillä. Ilmoituksen voi laittaa tästä huolimatta 
vireille, koska ilmoitusta on mahdollista täydentää myöhemmin. Suurten ulkoilmakonserttien 
kohdalla meluilmoitustietoja joudutaan useimmiten vielä täydentämään käsittelyvaiheessa. 
Ympäristöseuranta- ja -valvontayksikkö voi myös pyytää täydentämään ilmoitusta. 

https://www.hel.fi/static/ymk/meluselvitys/konserttiajat.pdf
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7. Mitkä lait ja säännöt koskevat Helsingissä 
järjestettäviä konsertteja? 

Meluilmoitusmenettely perustuu ympäristönsuojelulakiin, jonka 118 §:n mukaan erityisen 
häiritsevää melua aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista on tehtävä meluilmoitus. Toiminnat ja 
tapahtumat, joista ilmoitus on tehtävä, on tarkemmin määritelty kaupunkiympäristölautakunnan 
ympäristö- ja lupajaoston hyväksymissä ympäristönsuojelumääräyksissä. Ympäristönsuojelulain 
122 §:n mukaan ympäristönsuojeluviranomaisen on tehtävä ilmoituksen johdosta päätös, jossa 
tarvittaessa annetaan meluhaittojen ja roskaantumisen torjuntaa koskevia määräyksiä. 

8. Mitä meluilmoituspäätöksessä määrätään? 

Meluilmoituspäätöksissä määritellään meluntorjuntatoimet, joiden avulla tilapäisen melun 
aiheuttama kohtuuton haitta voidaan ehkäistä. Päätöksissä voidaan määritellä tapahtumien 
päättymisajat, suurimmat sallitut melutasot (tapauskohtaisesti ja tarvittaessa), tarvittavat 
melumittaukset sekä alue, jonka asukkaille tapahtumasta tulee ennakolta tiedottaa. 

Päätöksiä valmisteltaessa otetaan huomioon päättymisaikalinjaukset linjauksessa mainituilla 
paikoilla ja muilla alueilla tapahtumien määrä ja kesto tapahtumapaikalla ja sen lähistöllä, 
asutuksen läheisyys, herkät kohteet kuten sairaalat ja melun leviäminen. 

Valmistelussa käytetään apuna melun leviämisselvityksiä, joita suurten tapahtumien järjestäjiltä 
voidaan etukäteen edellyttää. Konsertin aikana tehtävien melumittausten avulla voidaan huolehtia 
siitä, etteivät melutasot nouse liian korkeiksi tapahtuma-alueella tai sen ulkopuolella. 

9. Mitkä määräykset koskevat päiväaikaan 
järjestettäviä konsertteja? 

Päiväaikaan (kello 7.00–22.00) järjestettäviltä ulkoilmakonserteilta ei vaadita meluilmoituksen 

tekemistä, eikä niille siten anneta meluilmoituspäätöksellä erityisiä määräyksiä. 

Tapahtumajärjestäjän tulee kuitenkin noudattaa Helsingin kaupungin 

ympäristösuojelumääräyksiä tiedottamis- ja neuvotteluvelvollisuuden osalta.  

järjestäjän tulee tiedottaa etukäteen erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä 

toiminnasta melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille, hoito- ja oppilaitoksille sekä muille 

sellaisille kohteille, joille toiminnasta voi aiheutua haittaa tai häiriötä. Tiedottaminen on tehtävä 

vähintään viikkoa ennen erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavan toiminnan 

aloittamista tai mikäli toiminta ei ole tällöin tiedossa, välittömästi sen jälkeen, kun ajankohta on 

tiedossa.  

Lisäksi toiminnanharjoittajan on neuvoteltava riittävästä melun tai tärinän torjunnasta sellaisten 

kohteiden kanssa, joille toiminnasta voi aiheutua kohtuutonta haittaa. Tällaisia erityisen herkkiä 

kohteita ovat esimerkiksi päiväkodit, koulut ja uskonnolliset laitokset. 

Jos epäillään, että ulkoilmakonsertin tiedottamis- ja neuvotteluvelvoitetta on rikottu, 

ympäristöpalvelut voi pyytää selvitystä tapahtumanjärjestäjältä ympäristösuojelumääräysten 

noudattamisesta. 
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10. Mistä näen konserttien melupäätökset?  

Meluilmoituspäätökset tekee ympäristöseuranta- ja valvontayksikön päällikkö ja ne löytyvät 
Helsingin kaupungin sivuilta  

(https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-
hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-
lista&year=2022&dkey=U511053004070VH1) 

11. Ulkoilmakonsertin melutaso ylitti melutason 
yleiset ohjearvot, eikö tämä ole kiellettyä? 

Meluilmoitus tehdään tilapäisestä melua aiheuttavasta toiminnasta. Näin ollen Valtioneuvoston 
yleisiä ohjearvoja meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi 
(Valtioneuvoston päätös melutasojen ohjearvoista) ei sovelleta tilapäisen meluhaitan 
valvonnassa. Ohjearvoja sovelletaan pitkäkestoista meluhaittaa aiheuttavissa toiminnoissa, 
kuten maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä lupamenettelyissä mm. 
ympäristöluvissa, kuten teollisuuslaitoksissa, ja näissä syntyvän melun pitkäaikaiseen 
keskiarvoon. 

12. Luvattomat underground -tapahtumat 

Luvattomat underground -tapahtumat ovat yleistyneet viime vuosina Helsingissä. Osittain tähän 

on syynä koronapandemia, jolla on ollut vaikutuksia yökerhojen ja ravintoloiden toimintaan. 

Luvattomien underground -bileiden osalta kaupungin puuttumiskeinot ovat valitettavasti 

vähäiset, sillä niitä järjestetään missä milloinkin, ilman ilmoituksia tai lupia ja mahdollisesti ilman 

selkeää järjestäjää. Näin ollen tapahtumat eivät sitoudu mihinkään reunaehtoihin joita esim. 

tapahtumapäätöksissä ja ympäristösuojelumääräyksissä asetetaan tai millaisia sääntöjä 

Helsingin Varaamo –palvelu tapahtumajärjestäjille asettaa. Tapahtumat tulevat kaupungin 

tietoon vasta jälkikäteen palautteen muodossa, jolloin valvontatoimenpiteiden kohdistaminen on 

käytännössä mahdotonta. 

Käynnissä olevien luvattomien tapahtumien aiheuttaman meluhaitan osalta käytännössä ainoa 

vaihtoehto on suora yhteydenotto poliisiin. Poliisi voi arvionsa perusteella puuttua luvattomiin 

tapahtumiin, ja on niin tietyissä tapauksissa tehnytkin.  

13. Mihin voin antaa palautetta tapahtuman 
aiheuttamasta meluhaitasta? 

Palautetta voi antaa 

• kaupungin internetsivuilla joko osoitteessa hel.fi/palaute 

• suullisesti, pyytämällä virkailijaa kirjaamaan asiasi palautejärjestelmään 

• mikäli palautelomake ei toimi, voit lähettää palautteen myös sähköpostilla osoitteeseen 

helsinki.palaute@hel.fi 

Palautetta voi antaa nimellä, nimimerkillä tai nimettömänä. Jos yhteystieto on annettu, vastaus 
lähetetään tähän yhteystietoon sähköpostina. 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista&year=2022&dkey=U511053004070VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista&year=2022&dkey=U511053004070VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista&year=2022&dkey=U511053004070VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista&year=2022&dkey=U511053004070VH1
https://www.hel.fi/palaute
mailto:helsinki.palaute@hel.fi
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Lisätietoja: 

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-
ymparisto/ymparistonsuojelu/ymparistonsuojelumaaraykset/ymparistonsuojelumaaraykset 
 
  

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/ymparistonsuojelumaaraykset/ymparistonsuojelumaaraykset
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/ymparistonsuojelumaaraykset/ymparistonsuojelumaaraykset
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