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4012-2021 (11 03 01) 
 

Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen päätös koskien Aura Fest -tapahtuman melun-
torjuntailmoitusta (Kupittaanpuisto) 
 

Tiivistelmä: 
 

Nordic Live Productions Oy järjestää Aura Fest -musiikkifestivaali Kupittaanpuistos-
sa 13. - 14.8.2021. Päätöksessä annetaan määräyksiä asuntojen kohdalle aiheutuvan 
musiikkimelun tasosta ja seurannasta. 

 
 
Rlupalk § 188 
 

Ympäristöinsinööri Helena Pakkala 23.6.2021: 
 

Nordic Live Productions Oy on 1.3.2021 toimittanut Turun kaupungin ympäris-
tönsuojeluun ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen koskien Au-
ra Fest -tapahtuman järjestämistä.  

 
Ilmoittaja 

 
Nordic Live Productions Oy 
Kirkkopuistikko 20 B 12 
65100 Seinäjoki  

 
Ilmoitus 

 
Kaksipäiväinen musiikkifestivaali järjestetään perjantaina 13.8. ja lauantaina 
14.8.2021 Kupittaanpuiston Pyhän Henrikin aukiolla. Tapahtuma järjestetään 
Kupittaalla kuudetta kertaa. Kaupungin konsernihallinto on 21.6.2021 antanut 
luvan tapahtuman järjestämiselle (kansliapäällikön päätöspöytäkirja 112 §). 

 
Musiikin aiheuttamaa melua esiintyy äänentoiston testauksen ja ulkoilmakon-
serttien yhteydessä seuraavasti: 

 
- keskiviikkona 11.8. ja torstaina 12.8.  
klo 10.00 – 22.00 lyhytkestoista äänentoistolaitteiden testausta, pääpaino päi-
väaikaisella testauksella 

 
- perjantaina 13.8.     
klo 10.00 – 12.00 äänentoistolaitteiden testausta 
klo 12.00 – 01.45 musiikkikonsertit 

 
- lauantaina 14.8.       
klo 08.00 – 10.00 äänentoistolaitteiden testausta 
klo 10.00 – 14.00 ilmainen ja avoin perhepäivä 
klo 14.00 – 01.45 musiikkikonsertit 

 
Esiintymislava sijoitetaan Kupittaanpuiston Pyhän Henrikin aukion itäreunaan 
Pyhän Henrikin lähteen eteen siten, että musiikin esittämissuunta on kohti 
Kupittaankadun ja Uudenmaankadun risteystä. Lavan eteen asennetaan ylei-
söä kohden suunnatut kaiutintornit. Lisäksi lavan edessä on bassokaiutin ja 
lavalla muutama lavalle päin suunnattu lavakaiutin. Aiemmista vuosista poike-



Turun kaupunki § Kokouspvm Asia 2 
 
Rakennus- ja lupalautakunta 188 01.07.2021 11 
 
 

 
 

ten koko festivaalialue on anniskelualuetta. Festivaalialue rajataan mellakka-
aidoin. Maauimala, Paviljonki, Lintupuisto, Seikkailupuisto sekä leikkipaikka ja 
lasten liikennepuisto jäävät aidatun alueen ulkopuolelle. Lavan takana oleva 
alue, joka rajoittuu urheiluhalliin, on aidattua tapahtuman huoltoaluetta. Si-
säänkäynti festivaalialueelle tapahtuu puiston läpi kulkevaa kulkuväylää pitkin 
lännestä Kupittaankadulta.  

 
Tänä vuonna tapahtuman maksullinen osuus on kokonaisuudessaan suun-
nattu 18-vuotta täyttäneille. Toinen muutos on, että tapahtuma-alueelle pää-
see vain kerran samalla lipulla sisään, eikä alueelta voi poistua tilapäisesti. 
Näiden muutosten odotetaan vaikuttavan positiivisesti alueen ulkopuoliseen 
liikehdintään. 

 
Lähin asuinrakennus on noin 180 metrin päässä esiintymislavasta sen poh-
joispuolella Kupittaankujalla. Musiikin soittosuunnassa lähimmät Kupittaanka-
dun asuinrakennukset ovat luoteessa noin 250 metrin päässä. 

 
Tapahtuman järjestäjä on ensimmäisen kerran Kupittaalla järjestettävän festi-
vaalin yhteydessä teettänyt melumallinnuksen, jossa on selvitetty musiikin 
lähtömelutason aiheuttama äänenpainetaso tarkastelupisteissä huomioiden 
erilaiset ääntä vahvistavat ja vaimentavat tekijät. Selvityksessä käytettiin läh-
töarvona LAeq,5min = 88 dB(A) etäisyydellä 20 metriä lavasta. Mallinnuksen mu-
kaan tällä lähtöarvolla viiden minuutin keskiäänitaso LAeq,5minon suurimmillaan 
Kupittaankadun asuinkerrostalojen edustalla 65 dB(A). Uudenmaankadun ja 
Kupittaankujan varrella olevilla asuinrakennuksilla vastaava viiden minuutin 
taso on 61… 64 dB(A). Tulokset on laskettu pitkän ajanjakson keskiäänitaso-
na myötätuuliolosuhteissa. 

 
Tiedottaminen 

 
Tapahtuman järjestäjä on esittänyt tapahtumaa koskevan tiedotussuunnitel-
man. Tiedottamisaluetta on huomattavasti laajennettu kesän 2019 tapahtu-
man yhteydessä. Kupittaanpuiston kohdalla Uudenmaankadun, Kupittaanka-
dun, Itäisen Pitkänkadun ja Kupittaankujan taloyhtiöihin jaetaan tiedote sekä 
porraskäytävä- että huoneistokohtaisesti kuten aiempinakin vuosina. Jakelu 
laajennettiin viime vuonna ulottumaan Sirkkalankadulle, Kellonsoittajankadul-
le, Jalavatielle ja Saarnitielle Kupittaanpuiston kohdalla. Tiedotteesta ilmenee 
tapahtuman rakentamisaika, äänentoistotestausajat, festivaalin aikataulu, 
toiminnot festivaalialueella sekä festivaalin ja turvallisuusvastaavan yhteystie-
dot. 

 
Ilmoituksen käsittely: 

 
Aura Fest -tapahtuman meluntorjuntailmoituksen vireilläolosta on 24.5. – 
14.6.2021 kuulutettu Turun kaupungin internet-sivuilla.  

 
Ilmoitukseen liittyen ei jätetty muistutuksia määräaikaan mennessä. 

 
Ympäristönsuojelun ehdotus toiminnan lupamääräyksiksi ja niiden pe-
rusteluiksi 

 
Ympäristönsuojeluviranomainen hyväksyy ympäristönsuojelulain 118 §:n mu-
kaisen ilmoituksen. Tätä päätöstä ja sen määräyksiä on ympäristönsuojelulain 
200 §:n mukaisesti noudatettava muutoksenhausta huolimatta. 
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Kupittaan Pyhän Henrikin aukiolla 11. – 14.8.2021 järjestettävälle Aura Fest-
tapahtumalle annetaan seuraavat määräykset: 

 
1. Musiikkia saa esittää perjantaina 13.8. klo 12.00 – 01.45 ja lauantaina 14.8. 
klo 14.00 – 01.45  

 
Melua aiheuttavan äänentoiston testauksen saa 11. – 14.8. välisenä aikana 
aloittaa aikaisintaan klo 10.00. Keskiviikkona 11.8. ja torstaina 12.8. äänen-
toiston testaus on lopetettava viimeistään klo 21.00. 

 
2.  Konserttien äänentoistolaitteet on säädettävä ja suunnattava siten, ettei 
musiikista aiheutuva äänitaso asuintalojen kohdalla ylitä seuraavia meluta-
soja: 

• klo 14.00 - 22.00 tasoa 70 dB(A) 

• klo 22.00 – 24.00 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. Vas-
taavan henkilön yhteystiedot tulee toimittaa ympäristönsuojeluun viimeistään 
2.8.2021. 

 
4.  Ympäristönsuojelun hyväksymän ulkopuolisen asiantuntijan on seurattava 
melutasoja jatkuvatoimisin mittauksin vähintään yhdessä pisteessä, joka voi 
sijaita Kupittaankadulla sijaitsevan asuinkerrostalon kohdalla tai muussa sopi-
vassa paikassa, johon ääni kuuluu esteettömästi. 

 
Jatkuvatoimisia mittauksia on tehtävä kumpanakin konserttipäivänä 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. Lyhytaikaisia mittauksia on tehtävä kolme 
kertaa eri aikaväleillä siten, että mittauksia jokaisessa kolmessa kohteessa 
tehdään ainakin kerran jokaisena 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 salli-
tulle tasolle, mikä tulee todeta tarkistusmittauksella.  

 
7.  Mittaustuloksista on laadittava raportti, josta tulee tulosten lisäksi ilmetä 
mittauspaikat ja mittausten kestot sekä tulkinta melutasomääräysten mukais-
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ten desibelirajojen noudattamisesta. Lisäksi raporttiin on kirjattava vallinneet 
sääolosuhteet ja mahdolliset muut tuloksiin vaikuttaneet seikat ja melulähteet 
sekä ympäristöstä tulleet meluvalitukset ja niihin reagointi. Mittausraportti on 
toimitettava ympäristönsuojeluun 6.9.2021 mennessä. 

 
8.  Festivaalin järjestämisestä tulee tiedottaa esitetyn suunnitelman mukaises-
ti. Jakelun on ulotuttava vähintään noin 500 metrin etäisyydelle tapahtuma-
paikalta lounaaseen, länteen, luoteeseen ja pohjoiseen. Koillisessa tiedote tu-
lee jakaa Lenkkipolun, Kupittaankujan ja Tahkonkujan kerrostaloihin. Tiedot-
teesta on ilmettävä tapahtumapaikka, konserttien ja äänentestauksen ajan-
kohdat ja kestot sekä festivaalin vastuuhenkilön yhteystiedot.  

 
Vastuuhenkilön tulee olla tavoitettavissa ilmoitetuista puhelinnumeroista koko 
tapahtuman ajan, myös konserttien aikana. 

 
Tiedote on jaettava viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa eli 6.8.2021 men-
nessä. 

 
Perustelut 

 
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaiselle ilmoitus rakentamisesta, yleisötilaisuu-
desta tai muusta tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai 
tapahtumasta, jos melun ja tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritse-
vää. Ilmoitusta koskevassa päätöksessä (YSL 122 §) annetaan tarpeelliset 
määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi 
sekä toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille. 

 
Turun kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 20.1. §:n 5 kohdan mukaan 
tilapäisiin tapahtumiin liittyvästä äänenvahvistimen ja äänentoistolaitteiden eri-
tyisen häiritsevää melua aiheuttavasta käytöstä ulkotiloissa yöaikaan klo 
22.00-07.00 välisenä aikana tulee tehdä ympäristönsuojelulain 118 §:n mu-
kainen meluilmoitus. 

 
Kohtuuttoman meluhaitan estämiseksi on tarpeellista antaa melutasomää-
räyksiä ja velvoitteita melutason seuraamiseksi. Määräyksissä on huomioitu 
tapahtuman sijainti asuntojen tuntumassa ja tapahtuman kesto. Määräys me-
lutasojen asteittaisesta alentamisesta yötä kohden perustuu taustamelun las-
kuun ja melusta aiheutuvan yöaikaisen haitan vähentämiseen. Tilapäisistä ta-
pahtumista voi aiheutua viihtyvyyshaittaa asukkaille ympäristön melutason 
noustessa normaalia korkeammaksi. Melutasoista annetuilla määräyksillä py-
ritään estämään meluhaitan muodostuminen kohtuuttomaksi. 

 
Määräykset melutasoista on annettu viiden minuutin ekvivalenttitasoina, joka 
käytännössä tarkoittaa yhtä musiikkikappaletta. Melutason maksimit voivat ly-
hytaikaisesti nousta korkeammiksi. Viiden minuutin keskiäänitason ei tule ylit-
tää määräyksillä annettuja melurajoja. 

 
Määrittämällä enimmäisäänitaso äänitarkkailupisteeseen voidaan äänentasoa 
tarkkailla koko esityksen ajan määräysten mukaisten melutasojen noudatta-
miseksi. Äänentoistontestauksessa tulee hakea ne äänitasot, joita noudatta-
malla asuntojen kohdalle annetut melutasomääräykset (70, 65 ja 60 dB(A)) 
eivät ylity.  
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Jatkuvatoimisella mittauksella tarkoitetaan keskeytymätöntä, tiettyyn kohtaan 
sijoitetulla melumittarilla tehtävää jatkuvaa, tauotonta seurantaa. Kontrollimit-
tauksia toteutetaan festivaalialueen ympärillä olevien asuntojen edustalla si-
ten, että kussakin kohteessa tehdään lyhytaikaisia melumittauksia vähintään 
kerran mainittujen kolmen aikavälin sisällä, jotka noudattavat määräyksessä 2 
annettua melutasomääräysten porrastusta. Viimeiset kontrollimittaukset tulee 
tehdä klo 24.00 – 01.45 kussakin kolmessa paikassa.  

 
Asuntojen kohdalla suoritettavalla jatkuvatoimisella melumittauksella ja kont-
rollimittauksilla seurataan määräysten noudattamista ja tehostetaan valvon-
taa. Melumittauksissa on käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa puolueetto-
muuden 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 6.9.2021 
mennessä. Mittaustuloksia ja palautteita hyödynnetään seuraavan vuoden ta-
pahtuman yhteydessä. 

 
Tiedottamalla tehokkaasti riittävän laajalle alueelle annetaan alueen asukkail-
le mahdollisuus etukäteen varautua mahdolliseen meluhaittaan. 

 
Sovelletut säännökset 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118, 121-122, 200 § 
Asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 26 § 
Laki eräistä naapurussuhteista (26/1920) 17 § 
Turun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset  
Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa 

 
Maksu 

 
Meluilmoituksen käsittelystä peritään Turun kaupungin kaupunkiympäristölau-
takunnan 17.3.2020 85 § (3110-2020) hyväksymän maksutaksan mukainen 
610 €:n maksu. 

 
Muutoksenhaku 

 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitus-
osoitus liitteenä. 

 
Oheismateriaali 1 Meluilmoitus liitteineen 

 
Oheismateriaali 2 Kansliapäällikön päätöspöytäkirja 112 § 4.6.2021 

lupa tapahtuman järjestämiselle 
 

Ympäristönsuojelupäällikkö Olli-Pekka Mäki: 
 

Ehdotus Rakennus- ja lupalautakunta päättää hyväksyä ympäristönsuojelun ehdotuk-
sen ilmoituksesta annettaviksi määräyksiksi. 

 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 

 
Kokouksessa asian esitteli ympäristönsuojelupäällikön varahenkilönä ympä-
ristöinsinööri Renja Rasimus. 
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Jakelu 
 tied Lounais-Suomen poliisilaitos 
 ao Nordic Live Productions Oy 
 tied Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
  
 tied Leino Liisa 
 tied Pakkala Helena 
 tied Rasimus Renja 

tied Kaupunkiympäristö, rakennusvalvonta



 

Valitusosoitus 
Hallintovalitus 
(ympäristölupa, meluilmoitus, 
pilaantuneet maat) 

1 (2) 

   
Rakennus- ja lupalautakunta 

 
01.07.2021 § 188 4012-2021 

 

Valitusoikeus Päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. Asian käsittelystä perittävään maksuun haetaan muutos-
ta samassa järjestyksessä kuin pääasiaan. 
Valitusoikeus on: 

1) asianosaisella 

2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnon-
suojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä 
olevat ympäristövaikutukset ilmenevät 

3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät 

4) Varsinais-Suomen ELY-keskuksella (valtion valvontaviranomainen) sekä toiminnan sijaintikunnan ja 
vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella 

5) asiassa yliestä etua valvovalla viranomaisella. 

 

Valitus- 
viranomainen 

Hallintovalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle 

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa 

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs., 65100 Vaasa 

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi 

Sähköinen asiointi: 
 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-
teessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Faksinumero: 029 5642 760 

Puhelinnumero: 029 5642 780 (kirjaamo) 

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: päivittäin klo 8.00 – 16.15 

Valitusaika ja 
sen alkaminen 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen 
verkkosivuilla. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen 
jälkeen. 

 

Päätöksen 
antaminen 

Päätös on annettu tiedoksi julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja yleisessä tietoverkossa viran-
omaisen verkkosivuilla 07.07.2021 

Valituksen 
muoto ja  
sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Sen voi toimittaa myös sähköisesti.. 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

- päätös, johon haetaan muutosta 

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

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos päätös 
valitukseen voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, tulee ilmoittaa myös sähköpostisosoite. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan 
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä. 
 
Valitukseen on liitettävä: 

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan-
kohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-
omaiselle. 



Oikeuden-
käyntimaksu 

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Oikeudenkäynti-
maksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi tai asia 
aineellisia kysymyksiä osaksikaan ratkaisematta palautetaan alemman viranomaisen käsiteltäväksi tai siirre-
tään toimivaltaiselle viranomaiselle. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä mainituissa 
asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen 
on vireillepanija. Maksu on valituskirjelmäkohtainen. 

 
 


