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Asia Valitus ympäristönsuojelulain mukaisessa melua koskevassa ilmoitusasiassa 

 

Muutoksenhakija  

 

Ilmoituksen tekijä Nordic Live Productions Oy 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Turun kaupunkiympäristötoimialan ympäristönsuojelun ympäristöinsinööri 

14.7.2020 § 13 

 

Ympäristöinsinööri on hyväksynyt Nordic Live Productions Oy:n 30.4.2020 

jättämän ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen melua ja tärinää aiheuttavaa 

tilapäistä toimintaa koskevan ilmoituksen. Ilmoituksen johdosta annetun pää-

töksen mukaan päätöstä ja sen määräyksiä on ympäristönsuojelulain 200 §:n 

mukaisesti noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Kupittaan Pyhän Henri-

kin aukiolla 1.8.–2.8.2020 (tai 31.7.–1.8.2020) järjestettävälle Aura Fest -ta-

pahtumalle on annettu seuraavat määräykset: 

 

”1. Musiikkia saa lauantaina 10.8.2019 klo 14.00–01.30 ja sunnuntaina  

2.8.2020 klo 13–00.30 (tai vaihtoehtoisesti sunnuntain sijaan perjantaina 31.8.  

klo 15.00–01.15 mikäli tapahtumia voidaan järjestää erityisluvalla jo heinä- 

kuussa).  

 

Mikäli esityksissä tapahtuu viivästyksiä, joiden takia ohjelmisto on myöhässä,  

voidaan näissä tilanteissa esityksiä jatkaa lauantaina klo 01.45 asti ja sunnun-

taina klo 00.30 asti (vaihtoehtoisesti perjantaina 31.8. enintään klo 01.45)   

 

Melua aiheuttavan äänentoiston testauksen saa kunakin päivänä (29.7.–2.8.) 

aloittaa aikaisintaan klo 10.00. Keskiviikkona 29.7., torstaina 30.7. ja pe  

31.7. äänentoiston testaus on lopetettava viimeistään klo 21.00. 

 

2. Konserttipaikan äänentoistolaitteet on säädettävä ja suunnattava siten,  
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ettei musiikista aiheutuva melutaso asuintalojen kohdalla ylitä seuraavia melu-

tasoja 

 -      klo 14.00–22.00 tasoa 70 dB(A) 

 -      klo 22–24 välillä tasoa 65 dB(A) 

 -      klo 24.00–01.30 tasoa 60 dB(A)   

 

Melutasomääräykset on annettu viiden minuutin ekvivalenttitasona (LAeq,5min). 

 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää melutasomääräysten lisäksi bassoääniin,  

joiden taso tulee pitää kohtuullisella tasolla etenkin klo 22.00 jälkeen esitettä-

vän musiikin osalta. 

 

3. Esiintymispaikalla on oltava nimetty meluasioista vastaava henkilö, jonka  

tulee olla tavoitettavissa äänentoiston testauksen ja konserttien aikana. Vastaa-

van henkilön yhteystiedot tulee toimittaa ympäristönsuojeluun viimeistään  

29.7. 

 

4. Ulkopuolisen asiantuntijan on seurattava melutasoja jatkuvatoimisin mit-

tauksin vähintään yhdessä pisteessä, joka voi sijaita Kupittaankadulla sijaitse-

van asuinkerrostalon kohdalla tai muussa sopivassa paikassa, johon ääni kuu-

luu esteettömästi. Jatkuvatoimisia mittauksia on tehtävä kumpanakin konsertti-

päivänä klo 22.00 lähtien soiton päättymiseen asti. 

 

5. Jatkuvatoimisen mittauksen lisäksi ulkopuolisen asiantuntijan tulee tehdä 

melun kontrollimittauksia Kupittaankujan, Kupittaankadun ja Uudenmaanka-

dun lähimpien asuntojen kohdalla vähintään kerran jokaisessa paikassa mo-

lempina festivaalipäivinä, kunakin seuraavana aikavälinä klo 18.00–22.00,  

22.00–24.00 ja 24.00–01.45. 

 

Kontrollimittauksia on tehtävä myös tapahtuman aikana mahdollisesti ilmen-

neissä meluvalituskohteissa. 

 

Mittaukset tulee suorittaa viiden minuutin ekvivalenttitasona (LAeq,5min).  

 

6. Melumittaajan on viivytyksettä ilmoitettava meluasioista vastaavalle henki-

löille havaituista äänitason ylityksistä. Äänitaso on välittömästi laskettava sal-

litulle tasolle, mikä tulee todeta tarkistusmittauksella. 

 

7.   Ulkopuolisen asiantuntijan tekemät melumittaustulokset tulokset on 

28.8.2020 mennessä toimitettava ympäristönsuojeluun. Mittausraportista tulee 

tulosten lisäksi ilmetä mittauspaikat ja mittausten kestot sekä tulkinta meluta-

somääräysten mukaisten desibelirajojen noudattamisesta. Vallinneet sääolosuh-

teet ja mahdolliset muut tuloksiin vaikuttaneet seikat ja melulähteet sekä ym-

päristöstä tulleet meluvalitukset tulee kirjata raporttiin. 

 

8. Festivaalin järjestämisestä tulee tiedottaa esitetyn suunnitelman mukaisesti. 

Tiedotteesta on ilmettävä tapahtumapaikka, konserttien ja äänentestauksen 

ajankohdat ja kestot sekä festivaalin vastuuhenkilön yhteystiedot.   

 

Vastuuhenkilön tulee olla tavoitettavissa ilmoitetuista puhelinnumeroista koko  

tapahtuman ajan, myös konserttien aikana.” 
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Päätöksen perustelut kuuluvat seuraavasti: 

 

Turun kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 20.1. §:n 5 kohdan mukaan  

tilapäisiin tapahtumiin liittyvästä äänenvahvistimen ja äänentoistolaitteiden 

erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta käytöstä ulkotiloissa yöaikaan kello 

22.00–07.00 välisenä aikana tulee ainakin tehdä ympäristönsuojelulain 118 §:n 

mukainen meluilmoitus. 

 

Kohtuuttoman meluhaitan estämiseksi on tarpeellista antaa melutasomääräyk-

siä ja velvoitteita melutason seuraamiseksi. Määräyksissä on huomioitu tapah-

tuman sijainti asuntojen tuntumassa ja tapahtuman kesto. Määräys melutasojen 

asteittaisesta alentamisesta yötä kohden perustuu taustamelun laskuun ja me-

lusta aiheutuvan yöaikaisen haitan vähentämiseen. 

 

Määräykset melutasoista on annettu viiden minuutin ekvivalenttitasoina, joka  

käytännössä tarkoittaa yhtä musiikkikappaletta. Melutason maksimit voivat 

lyhytaikaisesti nousta korkeammiksi. Viiden minuutin keskiäänitason ei tule 

ylittää määräyksillä annettuja melurajoja. 

 

Määrittämällä melutaso äänitarkkailupisteeseen voidaan äänenpainetasoa tark-

kailla koko esityksen ajan määräysten mukaisten melutasojen noudattamiseksi. 

Asuntojen kohdalla suoritettavalla jatkuvatoimisella melumittauksella ja kont-

rollimittauksilla seurataan määräysten noudattamista ja tehostetaan valvontaa. 

 

Jatkuvatoimisella mittauksella tarkoitetaan keskeytymätöntä, tiettyyn kohtaan  

sijoitetulla melumittarilla tehtävää jatkuvaa seurantaa. Kontrollimittauksia to-

teutetaan festivaalialueen ympärillä olevien asuntojen edustalla siten, että kus-

sakin kohteessa tehdään lyhytaikaisia melumittauksia vähintään kerran mainit-

tujen kolmen aikaikkunan sisällä. Ne noudattavat määräyksessä 2 annettua me-

lutasomääräysten porrastusta. Viimeiset kontrollimittaukset tulee tehdä kello 

24.00–01.45 kussakin kolmessa paikassa. 

 

Melumittauksissa on käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa puolueettomuuden  

ja laadun varmistamiseksi. 

 

Tiedot melumittaustuloksista ja järjestäjälle tapahtuman aikana tulleet valituk-

set ja huomautukset sekä niiden perusteella tehdyt toimenpiteet kootaan yh-

teenvedoksi ja toimitetaan ympäristönsuojeluun jälkivalvontaa varten 

28.8.2020 mennessä. 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

on vaatinut, että ympäristöinsinöörin tilapäistä melua ai-

heuttavaa Aura Fest -tapahtumaa koskevan ilmoituksen johdosta tekemä pää-

tös kumotaan ja että tapahtuma siirretään riittävän etäälle asutuksesta.  

 

Muutoksenhakija on vaatinut, että päätöstä muutetaan ainakin siten, että festi-

vaalit määrätään päättymään molempina päivinä kello 23.00 ja että sallittuja 

melutasoja alennetaan varsinkin illalla.  

 

Lisäksi muutoksenhakija on esittänyt, että asiassa on arvioitava sitä, onko ta-
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pahtuman järjestävän yrityksen ja kaupungin välinen yhteistyösopimus vaikut-

tanut ilmoituspäätöksen määräyksiin. 

 

Muutoksenhakija on esittänyt, että hän asuu noin 300 metrin etäisyydellä  

Kupittaanpuiston reunasta. Reitti on suoraa katua, jossa ei ole esteitä melulle. 

Päätöksen kumoamisvaatimuksen tueksi muutoksenhakija on esittänyt muun 

muassa, että festivaalilla esiintyvien artistien alatyylisen ja loukkaavan kielen-

käytön vuoksi festivaali ei sovellu järjestettäväksi asutuksen lähellä. 

 

Ympäristöinsinööri on ylittänyt toimivaltansa ja toiminut lainvastaisesti sal-

liessaan sen, että tilaisuus päättyy lauantaina vasta kello 01.45 ja sunnuntaina 

vasta 00.45. Myöhään jatkuvista toiminta-ajoista on muutoksenhakijan mu-

kaan seurauksena, että alueen asukkaiden unirytmi häiriintyy ja heille aiheutuu 

tapahtuman johdosta terveydellistä haittaa. 

 

Muutoksenhakija pitää perusongelmana sitä, että tapahtumalle annettuja rajoja 

ei noudatettu viime vuonna. Erityisen raskauttavaa oli se, että melurajoja rikot-

tiin myöhään yöllä. Ylipäätään tähän aikaan vuodesta ei tulisi sallia tapahtu-

mia, jotka jatkuvat auringonlaskun jälkeiselle ajalle. Tuolloin häiritsevä ääni 

voi kantautua useita kilometrejä. Aurinko laskee Turussa 1.8.2020 kello 22.03.  

 

Valituksen täydennyksen mukaan Aura Festillä ja Turun kaupungilla on jon-

kinlainen yhteistyösopimus. Hallinto-oikeuden on tutkittava, onko kyseinen 

sopimus vaikuttanut ilmoituksen johdosta tehtyihin päätöksiin vuosina 2019 ja 

2020. Turun rakennus- ja lupalautakunta on tehnyt vuonna 2019 sisällöltään 

samanlaisen päätöksen. Muutoksenhakijan mukaan on epäselvää, vaikutta-

vatko Aura Festin kanssa yhteistyötä tekevät, esimerkiksi yhteysjohtaja, luvan 

myöntämiseen. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Turun kaupunkiympäristötoimialan ympäristönsuojelun ympäristöinsinööri on 

lausunnossaan esittänyt, että Turun kaupungissa ympäristöinsinöörillä on oi-

keus tehdä ympäristönsuojelulain 118 § mukaisia ilmoituksia koskevat päätök-

set. 

 

Turun kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on tarkemmin lueteltu kri-

teerit tapahtumista, joista tulee tehdä ympäristönsuojelulain 118 § mukainen 

meluilmoitus. Ilmoitus tulee tehdä vähintään 30 vuorokautta ennen tapahtuman 

alkua. Vireillä olevasta ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta ilmoituksesta 

kuulutetaan ja asianosaisille varataan mahdollisuus muistutusten antamiseen 

sen mukaan, millaisesta toiminnasta on kysymys. Muistutukset otetaan huomi-

oon mahdollisuuksien mukaan päätöksessä. Vuonna 2020 Aura Festin ilmoi-

tuksesta ei tullut yhtään muistutusta. Aikaisempina vuosina muistutuksia on 

tullut lähinnä yleisön aiheuttamaan ympäristön roskaantumiseen liittyen. 

 

Tapahtuman järjestäjä toimittaa jo meluilmoituksen mukana tiedotussuunnitel-

man alueesta, jolle tiedotteita mahdollisen meluhaitan aiheuttamisesta jaetaan 

ennen tapahtumaa joko huoneisto- tai porraskäytäväkohtaisesti. Aluetta on laa-

jennettu vuosien varrella saatujen kokemusten mukaisesti. Lisäksi tapahtu-

masta tiedotetaan median kautta. 
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Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisessa päätöksessä on määritelty enim-

mäismelutasot lähimpien asuntojen kohdalle. Kun tapahtuma vuonna 2016 jär-

jestettiin ensimmäisen kerran Kupittaanpuistossa, tapahtuman järjestäjä teetti 

melun leviämismallinnuksen siitä, miten esiintymislavalla esitettävä musiikki 

leviää ympäristöön tietyillä lähtömelutasoilla. Melumallinnuksen pohjana käy-

tetään melun leviämisen kannalta otollisinta tilannetta jokaiseen ilmansuuntaan 

samanaikaisesti. Käytännössä melun leviämisen kannalta huonoin tilanne to-

teutuu vain yhdellä sektorilla kerrallaan sääolosuhteiden määräämällä tavalla. 

 

Lähimpien asuntojen kohdalle määritetyt enimmäismelurajat vastaavat Suo-

men isoissa kaupungeissa järjestettävien kaupunkifestivaalien linjaa. Melurajat 

tiukkenevat loppuiltaa ja yötä kohden, mikä tapahtuman järjestäjän tulee huo-

mioida ohjelmistoa laatiessaan. Ympäristönsuojelu ei ota kantaa esitettävien 

kappaleiden sanoitukseen. 

 

Päätöksessä velvoitetaan tapahtuman järjestäjä teettämään ulkopuolisella asi-

antuntijalla melumittauksia lähimpien asuinrakennusten kohdalla ja reagoi-

maan välittömästi mahdollisiin melutason ylityksiin. Melutasoja seurataan 

myös tapahtuma-alueella niin sanotussa miksauspisteessä. Mittaustulokset toi-

mitetaan jälkikäteen ympäristönsuojeluun.  

 

Ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva rakennus- ja lupalautakunta ei ole 

aiempina vuosina päätösehdotusta hyväksyessään rajannut tapahtuman päätty-

misaikoja esitetyistä ajoista, koska päättymisaikoja on pidetty kohtuullisina. 

Myöskään ympäristöinsinöörin tekemässä päätöksessä ehdotettuja päätösai-

koja ei samoin perustein ole rajattu. Tyypillisesti Kupittaalla järjestetään ke-

sässä tämä yksi ympäristöön meluhaittaa ilta- ja yöaikana aiheuttava festivaali. 

Vaikka kaksipäiväinen tapahtuma tilapäisesti nostaa melutasoa lähimpien 

asuinrakennusten kohdalla, ympäristönsuojelu ei näe aiheutuneen haitan ole-

van kohtuuton. Muut Kupittaalla järjestettävät mahdolliset tapahtumat on 

yleensä suunnattu lapsille tai koko perheelle ja ne päättyvät hyvissä ajoin il-

lalla. Vuonna 2020 Kupittaalla ei ollut mitään muita musiikkitapahtumia. 

 

Tapahtuman järjestäminen kaupungin omistamalla ja hallinnoimalla maa-alu-

eella vaatii kaupungin myöntämän maankäyttöluvan. Monipäiväisiin kaupun-

kifestivaaleihin luvan myöntää Turun kaupungin johtosäännön mukaisesti kau-

punginjohtaja eikä ympäristönsuojeluviranomainen meluilmoituksesta anta-

massaan päätöksessä. Maankäyttösopimuksen allekirjoittavat kaupunginjohtaja 

ja tapahtuman järjestäjän edustaja. Kaupunki ei tee tapahtuman järjestäjän 

kanssa muita sopimuksia. Tapahtumien järjestäjät neuvottelevat tapahtumista 

etukäteen kaupungin eri osapuolten kanssa. Ympäristönsuojeluviranomainen 

antaa päätöksensä tehdyistä meluilmoituksista lainsäädännön pohjalta. 

 

Turun kaupunginhallitus on kokouksessa 3.2.2020 § 38 käsitellyt aloitetta, 

 jonka mukaan ulkoilmafestivaalit päättyisivät viimeistään kello 23.00. Aloite 

ei saanut kokouksessa kannatusta, eikä kaupunginhallitus halunnut kannan-

otollaan rajoittaa tapahtumien päättymisaikaa. 

 

Nordic Live Productions Oy on antanut vastineen. Vastineessaan yhtiö on esit-

tänyt muun muassa, että Aura Fest -kaupunkifestivaali järjestettiin vuonna 

2020 jo kymmenettä kertaa. Tapahtuma järjestettiin viidettä kertaa Turun  
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Kupittaanpuistossa, joka on vakiintunut kaupunkifestivaalille sopivaksi pai-

kaksi sen helpon saavutettavuuden vuoksi. Festivaalialue sijaitsee kävelymat-

kan päässä Turun keskustasta. Festivaali noudattaa Turun kaupungin myöntä-

miä ja määrittelemiä melurajoituksia, jotta tapahtumasta olisi lähiasukkaille 

mahdollisimman vähän haittaa. 

 

 on vastaselityksessään katsonut, että kaupunki ei kykene 

millään tavoin kommentoimaan asukkaiden unirytmin sekoittamisesta aiheutu-

via haittoja. Tämä vahvistaa käsitystä, että alueen asukkaita ei millään tavoin 

oteta huomioon ilmoituspäätöstä tehtäessä. Vaikuttaa siltä, että päätös perustuu 

tapahtuman järjestäjän kaupalliseen intressiin maksimoida alkoholinmyynnistä 

saatavat tulot myöhäistuntien myynnillä. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

1. Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta sen yhteistyösopimusta koske-

valta osalta. 

 

2. Hallinto-oikeus hylkää valituksen muilta osin. 

 

Perustelut 

 

1. Tutkimatta jättäminen 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 13 §:n 1 momentin mukaan 

valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Pykälän 2 

momentin mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen 

tiedoksisaannista. 

 

Mainitun lain 15 §:ssä säädetään valituksen sisällöstä. Pykälän 1 momentin 

mukaan valituksessa on muun muassa ilmoitettava: 1) päätös, johon haetaan 

muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 2) miltä kohdin päätökseen hae-

taan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); 3) 

vaatimusten perustelut. 

 

Mainitun lain 81 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuin jättää valituksen tutki-

matta, jos: 1) valituksen tutkiminen ei kuulu sen toimivaltaan; 2) päätös ei ole 

valituskelpoinen; 3) muutoksenhaku valittamalla on laissa kielletty; 4) valitta-

jalla ei ole valitusoikeutta; 5) valitusta ei ole tehty määräajassa; 6) valitus on 

jäänyt puutteelliseksi, vaikka valittajalle on varattu tilaisuus sen täydentämi-

seen; tai 7) tutkimatta jättämiseen on muu vastaava syy. 

 

Muutoksenhakijan käsityksen mukaan tapahtuman järjestäjän ja Turun kau-

pungin välinen yhteistyösopimus on voinut vaikuttaa valituksen kohteena ole-

van ympäristöinsinöörin päätöksen sisältöön ja myös rakennus- ja lupalauta-

kunnan jo vuonna 2019 tekemään saman sisältöiseen päätökseen. Muutoksen-

hakija ei kuitenkaan ole esittänyt käsityksensä tueksi perusteluja.  

 

Ympäristöinsinöörin lausunnon mukaan Turun kaupunginjohtaja on myöntänyt 

maankäyttöluvan Aura Fest 2020 -tapahtuman järjestämiseen Kupittaanpuis-

tossa. Tapahtuman järjestämistä koskevan maankäyttösopimuksen ovat allekir-

joittaneet kaupunginjohtaja ja tapahtuman järjestäjän edustaja. Kaupunki ei 
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lausunnon mukaan ole tehnyt tapahtumaan liittyen muita sopimuksia. 

 

Hallinto-oikeus toteaa, että muutoksenhakija vaatinee sen arviointia, onko pää-

töksentekijä ollut esteellinen tai rasittaako ilmoitusmenettelyä muu menette-

lyyn liittyvä virhe. Koska muutoksenhakijan esittämän käsityksen tueksi ei va-

lituksessa ole esitetty oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 15 §:n 1 

momentin 3 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksen perusteluja, ei hallinto-oikeus 

voi tutkia asiaa. 

 

2. Valituksen hylkääminen 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Ympäristönsuojelulain 118 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on 

tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus rakenta-

misesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta 

toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan 

erityisen häiritsevää. 

 

Ympäristönsuojelulain 121 §:n mukaan 118 §:n mukaisen ilmoituksen vireillä-

olosta on ilmoitettava ja asianosaisia on kuultava siten kuin hallintolaissa sää-

detään, jos ilmoitettu toiminta saattaa olennaisesti vaikuttaa yleisiin tai yksityi-

siin etuihin.  

 

Ympäristönsuojelulain 122 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on ilmoi-

tuksen johdosta annettava päätös. Päätöksessä on annettava tarpeelliset mää-

räykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja 

toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttä-

miseksi. Päätöksessä voidaan lisäksi antaa määräyksiä toiminnan tarkkailusta 

ja tiedottamisesta asukkaille. 

 

Asiassa saatu selvitys ja oikeudellinen arviointi 

 

Muutoksenhakija on perustellut valituksen kohteena olevan päätöksen ku-

moamisvaatimusta sillä, että Kupittaanpuisto ei asutuksen läheisyyden vuoksi 

ole sopiva paikka ilmoituksessa tarkoitetun tapahtuman järjestämiseen. Pää-

töstä on ainakin muutettava siten, että esityksiä ei saa jatkaa kello 23.00 jäl-

keen ja että sallittuja melutasoja alennetaan.  

 

Nordic Live Productions Oy on tehnyt 30.4.2020 päivätyn melua ja tärinää ai-

heuttavaa tilapäistä toimintaa koskevan ilmoituksen. Kyse on ollut Turun  

Kupittaanpuistossa Pyhän Henrikin aukiolla järjestettävästä kaksipäiväisestä 

ulkoilmakonsertista. Ilmoituspäätöksen määräyksen 8 mukaan festivaalin jär-

jestämisestä tulee tiedottaa esitetyn suunnitelman mukaisesti. Tapahtuman jär-

jestäjän mukaan aiheutuvasta melusta tiedotetaan etukäteen festivaalialueen 

läheisyydessä 500 metrin säteellä. Ilmoitusasiakirjojen mukana on toimitettu 

tapahtuma-alueen kartta sekä 21.4.2016 päivätty Promethor Oy:n tekemä me-

luselvitys. Melulähteiksi on ilmoitettu esiintymislava ja tapahtumatekniikka. 

Melutasoksi 10 metrin etäisyydellä on arvioitu 100 dB(A). Melutasojen arvi-

oinnissa on käytetty vuoden 2019 arvoja. Häiriintyviksi kohteiksi on valittu 

asuinrakennukset Kupittaankadun ja Uudenmaankadun ympäristössä. Toimin-

nan aiheuttama vaikutus häiriintyviin kohteisiin on arvioitu 60–75 dB(A):ksi.  
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Aura Fest 2020 -tapahtuma on ollut tarkoitus järjestää pandemiatilanteen mu-

kaan joko perjantaina ja lauantaina 31.7.–1.8.2020 tai lauantaina ja sunnun-

taina 1.8.–2.8.2020. Ilmoituspäätöksen määräyksen 1 mukaan musiikkia saa 

soittaa lauantaina kello 01.30 saakka ja sunnuntaina kello 00.30 saakka tai 

vaihtoehtoisesti sunnuntain sijaan perjantaina kello 01.15 saakka, mikäli ta-

pahtumia voidaan järjestää erityisluvalla jo heinäkuussa. Edelleen on määrätty, 

että mikäli ohjelmisto on myöhässä, voidaan näissä tilanteissa esityksiä jatkaa 

lauantaina kello 01.45 asti ja sunnuntaina kello 00.30 asti tai vaihtoehtoisesti 

perjantaina kello 01.45 saakka. Määräyksen 1 mukaan melua aiheuttavan ää-

nentoiston testaus on lopetettava keskiviikkona–perjantaina 29.7–31.7. vii-

meistään kello 21.00. 

 

Määräys 2 koskee konserttipaikan äänentoistolaitteiden säätämistä ja suuntaa-

mista siten, ettei musiikista aiheutuva melutaso asuintalojen kohdalla ylitä 

kello 14.00–22.00 melutasoa 70 dB(A), kello 22.00–24.00 melutasoa  

65 dB(A) eikä kello 24.00–01.30 melutasoa 60 dB(A). Erityistä huomiota tulee 

kiinnittää melutasomääräysten lisäksi bassoääniin, joiden taso tulee pitää koh-

tuullisella tasolla etenkin kello 22.00 jälkeen esitettävän musiikin osalta. Ta-

pahtuman järjestäjän mukaan esiintymislava suunnataan siten, että melutaso 

pysyy kohtuullisena koko tapahtuman ajan festivaalialueen läheisyydessä si-

jaitsevissa kohteissa.  

 

Päätöksessä on annettu myös määräyksiä esiintymispaikalla olevasta meluasi-

oista vastaavasta henkilöstä ja melutasojen seuraamisesta ulkopuolisen asian-

tuntijan toimesta jatkuvatoimisilla melumittauksilla ja kontrollimittauksilla.  

Määräyksen 6 mukaan melumittaajan on viivytyksettä ilmoitettava meluasi-

oista vastaavalle henkilölle havaituista äänitason ylityksistä. Äänitaso on välit-

tömästi laskettava sallitulle tasolle, mikä tulee todeta tarkistusmittauksella.  

 

Edellä esitetyn perusteella ja kun erityisesti otetaan huomioon tapahtuma-

paikka, kyseessä olevan yleisötapahtuman kesto ja päivittäiset päättymisajat 

sekä päätökseen sisältyvät muutkin tapahtumalle asetetut määräykset, valituk-

senalainen päätös on ympäristönsuojelulain melua aiheuttavaa tilapäistä toi-

mintaa koskevan ilmoituksen sääntelyn mukainen. Ympäristöinsinöörin pää-

töstä ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla syytä muuttaa. Asiassa esitetyn 

selvityksen perusteella ei myöskään voida katsoa, että ympäristöinsinööri olisi 

ylittänyt toimivaltansa, kun hän on antanut tapahtuman päättymisajankohtia 

koskevat määräykset. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Turun kaupunginhallituksen on viipymättä ilmoitettava tästä päätöksestä 

julkaisemalla tieto kuulutuksesta noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä sääde-

tään. Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen 
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ajan, jonka kuluessa päätökseen voi hakea muutosta valittamalla. 

 

Muutoksenhaku

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan

tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu-

teen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

annetun lain 111 §:n 1 momentin perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on

toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oi-

keuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 29.4.2021. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20).
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 Diaarinumero 

 00922/20/5131  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppinut hallinto-oikeustuomari Päivi Jokela, ases-

sori Laura Portin sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Petri  

Hiltunen. Asian on esitellyt Laura Portin. 

 

 

 

 

 

 

Päivi Jokela   Petri Hiltunen 

 

 

 

 

 

 

Laura Portin 

 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Laura Leinonen

ma. lainkäyttösihteeri
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Jakelu 

 

Päätös ja maksu 

oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.) 

 

Jäljennös maksutta 

Nordic Live Productions Oy 

 

Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Turun kaupunginhallitus 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

ARS / LL
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen 

 

 

VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 

oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 

Valitusluvan myöntämisen perusteet 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 

myönnettävä, jos:  

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhte-

näisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;  

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asi-

assa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 

 

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 

olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 

Valitusaika 

 

Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-

oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 

katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajan-

kohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaan-

nista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 

Valituksen sisältö  

 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 

- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos valitta-

jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mai-

nittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 

- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan myöntämi-

seen on mainittu peruste 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 

- vaatimusten perustelut 

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valitta-

jaan. 

 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-

malle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa 

yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  

 

Valitukseen on liitettävä 

- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 

 

Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 

joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 

liitettävä valitukseen valtakirja. 

 

Valituksen toimittaminen  

 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 

perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 

myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 

Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 

kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa paperi-

muodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vas-

tuulla. 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 

  PL 180, 00131 Helsinki 

 

Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 

 

Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 

 

Puhelin:   029 56 40200 

Faksi:   029 56 40382 

 

Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




