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Päätös Tapiola Golf Oy:n meluilmoituksesta koskien TAGi on POPulkoilmakonserttia 13.8.2022 osoitteessa Turveradantie 17
Päätös
Valvontapäällikkö päätti hyväksyä ilmoituksessa esitetyt toimet
seuraavasti:
Määräykset
1. Äänentoistolaitteiden lyhytaikainen testaus ja tapahtuman aikainen
äänentoistolaitteiden käyttö on sallittu tapahtumapäivänä lauantaina
13.8.2022 klo 12.00–1.00.
2. Musiikkiesityksistä aiheutuvan melun kappalekohtainen keskiäänitaso
(LAeq) saa olla korkeintaan 98 dB:ä miksauspisteellä (FOH).
3. Tapahtuman aiheuttamaa melutilannetta tulee seurata miksauspisteellä
(FOH) jatkuvin mittauksin kello 18.00 alkaen aina musiikkiesitysten
päättymiseen asti. Melu tulee mitata ja raportoida ympäristöministeriön
ohjeen 1/1995 "Ympäristömelun mittaaminen" mukaan.
4. Mittausraportti on toimitettava Espoon ympäristö- ja
rakennusvalvontakeskukselle osoitteeseen ymparisto@espoo.fi sekä
Espoon kaupungin kirjaamolle (kirjaamo@espoo.fi) 22.8.2022 mennessä.
Saatteessa on ilmoitettava asian diaarinumero 4166/11.01.04/2022.
Mittauspöytäkirjasta on käytävä ilmi melumittauksen tulokset, mittausten
kellonaika, mittausten suorittaja, mittauksissa käytetty äänitasomittari,
mittauspisteen tarkka sijainti ja sääolosuhteet.
5. Tapahtumassa tulee äänentoistamiseen käyttää parasta saatavilla
olevaa tekniikkaa ja suunnata äänentoistolaitteet siten, että melun
leviäminen tapahtuma-alueen ulkopuolelle estetään mahdollisimman hyvin.
6. Jätehuollon järjestämisessä tulee noudattaa Pääkaupunkiseudun ja
Kirkkonummen yleisiä jätehuoltomääräyksiä (HSY) sekä laadittua
jätehuoltosuunnitelmaa.
7. Tapahtumajärjestäjän tulee valvoa ja toteuttaa tapahtumapaikan sekä
sen ympäristön siivous niin, ettei tapahtumasta aiheudu roskaantumista.
Tapahtuma-alueen ulkopuolinen siivousvelvollisuuden alainen alue on
esitetty päätöksen perusteluissa kuvassa 1. Jätehuoltosuunnitelmassa
jätehuollosta ja siivouksesta esitetyt toimenpiteet tulee toteuttaa.

Päätöspöytäkirja
Ympäristöasiat
Ympäristönsuojelu
Valvontapäällikkö

2 (8)
§ 66/2022
4166/11.01.04/2022

02.08.2022

8. Tapahtuma-alueen siirrettävien käymälöiden viereen ja/tai sisälle tulee
sijoittaa riittävästi roska-astioita ja opasteita, jotta tapahtumayleisö ei
heittäisi käymälälietteen joukkoon sinne kuulumattomia roskia.
9. Tapahtumajärjestäjän on laadittava tapahtumasta kirjallinen tiedote,
josta ilmenee ulkoilmatapahtuman ja äänentoiston testauksen tarkat
ajankohdat sekä tiedot järjestäjästä yhteystietoineen. Yhteystiedoissa tulee
olla puhelinnumero, johon voi tarvittaessa antaa palautetta koko
tapahtuman ajan.
Tiedote on jaettava vähintään viikkoa ennen tapahtumaa päätöksen
perusteluissa kuvassa 2 esitetyille alueille ainakin asuinrakennuksiin sekä
mahdollisille muille melulle erityisen herkille kohteille (kuten. kuten
päiväkodeille, hoitolaitoksille, uskonnollisille kohteille, yms.). Tiedote on
jaettava asuinhuoneistokohtaisesti. Tiedotteesta on lähetettävä kopio
Espoon ympäristö- ja rakennusvalvontakeskukseen hyväksyttäväksi ennen
kuin tiedotetta aletaan jakaa.
Perustelut
Ilmoituksen mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 122 §:n
edellytykset, kun otetaan huomioon ilmoituksessa annetut selvitykset ja
päätökseen sisältyvät määräykset.
Ympäristön asukkaille tapahtumasta aiheutuvaa meluhaittaa vähennetään
äänentoistolaitteistoa suuntaamalla, parasta mahdollista tekniikkaa
käyttämällä, asettamalla melutasorajat ja niiden seuraamiseksi mittaus- ja
raportointivelvoite sekä tiedottamalla asukkaita etukäteen. Sallitut
kellonajat ovat ilmoituksen mukaiset. Tapahtumapaikalla on aiemmin
järjestetty vastaavia tapahtumia vuosina 2019 ja 2021.
(Määräykset 1–5, 9)
Sallittu melun kappalekohtainen keskiäänitaso 98 dB on ilmoituksen
mukainen. Määräys on tarpeen, koska tapahtuma jatkuu yöajalle, jolloin
melu häiritsee asukkaita eniten. (Määräys 2)
Melumittauksia on tehtävä, jotta voidaan varmistua siitä, että musiikkimelu
ei ylitä päätöksessä määrättyä tasoa. Kattavan melumittausraportin avulla
arvioidaan päätöksen määräysten noudattamista. Mittausraporttia
käytetään myös mahdollisten haittailmoitusten selvittämiseen.
(Määräykset 3 ja 4)
Tapahtuman jätehuollon tulee olla Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen
jätehuoltomääräysten mukainen. Jätehuollon toteuttamisen ja siivouksen
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tulee estää ympäristön roskaantuminen. Jätelain mukaan silloin kun
roskaaja ei ole selvillä, siivousvelvollinen on yleisötilaisuuden järjestäjä
tilaisuuteen varatulla ja sen välittömässä läheisyydessä olevalla alueella,
joka on roskaantunut tilaisuuden johdosta, tai alueen haltija, jos tilaisuus
järjestetään hänen suostumuksellaan eikä tilaisuuden järjestäjä huolehdi
siivoamisvelvollisuudestaan. Lähialueen siivoaminen tapahtuman aikana ja
sen jälkeen on välttämätöntä, sillä tapahtumasta aiheutuu roskaantumista
kävijöiden toimesta. (Määräykset 6 ja 7)
Tapahtuman käymälälietteet eivät saa aiheuttaa haittaa jätepuhdistamon
toiminnalle. Riittävä määrä jäteastioita ja opasteita käymäläalueella
vähentää käymälälietteen joukkoon kuulumattomia roskia.
(Määräykset 6 ja 8)
Tiedottaminen vähentää naapurustossa koettuja meluhaittoja sekä
vähentää asukkaiden epätietoisuutta ja siitä aiheutuvaa ärtymystä.
Esteetön maasto vaikuttaa tiedotussäteen laajuuteen.
(Määräys 9)
Määräajan laiminlyönti
Ilmoitusta ei ole tehty ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesti viimeistään
30 vuorokautta ennen työn aloittamista. Valvontapäällikkö kehottaa Tapiola
Golf Oy:tä tekemään jatkossa ilmoituksen ajoissa, vähintään 30 vrk ennen
toiminnan aloittamista. Toiminnan voi aloittaa tämän päätöksen mukaisesti
13.8.2022 huolimatta ilmoituksen jättämiseen säädetyn 30 vuorokauden
määräajan laiminlyönnistä.
Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 7, 16, 17, 20, 118, 121, 122, 190, 191,
200, ja 205 §
Jätelaki (646/2011) 15 §, 28 §, 29 § ja 74 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24 ja 26 §
Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 21, 22, 23, 25 ja 26 §
(Espoon kaupunginvaltuusto 24.4.2017)
Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset 37 §
(Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY 18.1.2019)
Maksu
Ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta päätöksestä peritään 535 euron
maksu. Päätöksen käsittelymaksu perustuu kaupunginhallituksen
29.11.2021 hyväksymään Espoon kaupungin
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ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan (3 §).
Toimivalta
Ympäristö- ja rakennuslautakunnan delegoima toimivalta ympäristö- ja
rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoille I osan 2 §:n 1 kohta
(Ympäristö- ja rakennuslautakunta 7.10.2021).
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen ja päätöksestä perittävään maksuun voi hakea
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä. Tätä
päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei
valitusviranomainen toisin määrää.
Päätös annetaan tiedoksi julkaisemalla päätös ja sitä koskeva kuulutus
Espoon kaupungin verkkosivuilla 3.8.2022. Päätökseen on haettava
muutosta viimeistään 9.9.2022.

Kuva 1. Siivousvelvoitettu tapahtuma-alueen ulkopuolinen alue.
Siivousalue kattaa kävelyreitit lähimmille bussipysäkeille Sinimäentiellä ja
Turvesuontiellä.
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Kuva 2. Tiedotusalue selitteineen. Tiedote tulee jakaa 1 km etäisyydellä
päälavasta sen etupuolelle koillisesta kaakkoon ja muualle 700 metrin
päähän päälavasta.
Selostus
Meluilmoituksen tekijä
Tapiola Golf Oy, Mika Hämäläinen, p. 0400 609 874
Turveradantie 17, 02180 Espoo
Y-tunnus: 1805230-0
Toiminnan kuvaus
Tapiola Golf Oy on tehnyt ilmoituksen erityisen häiritsevää
melua aiheuttavasta TAGi on POP -ulkoilmakonsertista osoitteessa
Turveradantie 17, 02180 Espoo. Tapahtumassa soitetaan
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musiikkia äänenvahvistimilla lauantaina 13.8.2022 klo 16.00 alkaen
jatkuen aina klo 1.00 saakka sunnuntain 14.8.2022 puolelle.
Äänentoistolaitteiston testausta on lauantaina 13.8.2022 klo 12.00–15.30.
Esiintymislavoja on kaksi. Päälava on sijoitettu Golfkeskus TAGin
länsipuolelle ja se on suunnattu itä-kaakkoon. Pienempi SR-lava on
sijoitettu golfkeskuksen parkkialueen itäpäätyyn ja se on suunnattu
luoteeseen. Tapahtuman rakentamis- ja purkuajoista ei kerrottu
ilmoituksessa.
Lähimmille melulle altistuville kohteille on ilmoituksen mukaan matkaa yli
800 metriä. Lavan suuntaus ei ilmoituksen mukaan ole kohti asutusta vaan
Tapiola Golfin klubirakennusta päin, joka maastonmuotojen ohella auttaa
tehokkaasti estämään melun leviämistä.
Valvontapäällikkö huomauttaa, että Espoon kaupungin
ympäristövalvonnan tietojen mukaan lähimmille asuintaloille on SR-lavalta
matkaa hieman yli 300 metriä koillisen suuntaan ja noin 500 metriä kaakon
suuntaan. Lisäksi maasto on avointa tapahtuma-alueesta länteen, etelään
ja itään, joten luonnollisia meluesteitä ei juuri ole ennen ensimmäisiä
asuinkiinteistöjä.
Melu ja ympäristö
Melupäästöjä on ilmoitettu aiheutuvan 98 dB keskiäänitasolla 10 metrin
etäisyydellä. Tapahtumasta aiheutuvan keskiäänitason voimakkuutta
lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ilmoittaja ei tiedetä, mutta arvioi sen
olevan erittäin vähäistä. Ilmoittajan arviot perustuvat vuodesta 2017 lähtien
kerättyyn kokemukseen tapahtumien järjestämisestä. Ilmoituksessa on
kerrottu melun torjuntatoimiksi luonnollisten melua estävien rakenteiden
käytön.
Tapahtuma-alueen toimintojen ja lavan sijoittelu näkyy kuvassa 3.
Golfkeskus toimii päälavan meluesteenä koillisen suuntaan ja SR-lavan
meluesteenä lännen suuntaan.
Ilmoituksen mukaan melutilannetta seurataan tapahtuman aikana
desibelimittauksella miksauspisteellä (FOH). Ilmoituksessa ei ole mainintaa
tiedotteen jakelusta.
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Kuva 3. Tapahtumajärjestäjän laatima tapahtuma-alueen karttakuva
selitteineen. Päälava on tapahtuma-alueen länsipäädyssä ja pienempi SRlava alueen itäpäädyssä.
Jätehuolto
Tapahtumasta on toimitettu jätehuoltosuunnitelma 27.7.2022. Tapahtuman
WC- ja jätepalveluista vastaa Eerola-Yhtiöt Oy ja tapahtumajärjestäjän
jätehuollon vastuuhenkilö on ilmoittaja Mika Hämäläinen.
Tapahtumassa on ruoka-, juoma- ja oheismyyntiä sekä
väliaikaisrakenteita. Tapahtuman kävijämääräksi on arvioitu noin 3000–
4000 henkilöä. Biojätettä arvioidaan syntyvän alle 150 kg, lasipakkauksia
100 kg, sekajätettä 500 kg ja käymäläjätettä 7000 kg.
Biojäte ja lasipakkaukset lajitellaan. Biojätettä varten hankitaan 2 kpl 240 l
jäteastioita, lasipakkauksille 1 kpl 240 l jäteastia ja sekajätteelle 1 kpl
kannellinen vaihtolava. Biojätteen toimitetaan HSY:lle Ämmässuolle,
lasipakkaukset HSY:n lasinkeräykseen, sekajäte Vantaan
jätteenpolttolaitokselle ja käymäläjätteet HSY:n Suomenojan
jätevedenpuhdistamolle.
Tapahtuma-alueen loppusiivous järjestetään heti yöllä tapahtuman
päätyttyä. Jätehuoltosuunnitelman mukaan alue siivotaan sunnuntai-iltaan
14.8.2022 mennessä täydellisesti, jotta golfkeskuksen normaali toiminta
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voi jatkua normaalisti. Aluetta on siivoamassa useita ryhmiä. Tapahtuman
aikana alueella kiertää kaksi partiota, jotka keräävät roskia ja vievät
juomapakkauksia palautuspisteisiin. Tapahtuma-alueen ulkopuolinen alue
siivotaan suunnitelman mukaan sunnuntaina 14.8.2022. Ruokaa ja juomaa
ei saa viedä ulos tapahtuma-alueelta.
Asianosaisten kuuleminen
Asianosaisia ei ole kuultu, koska toiminta ei saata olennaisesti vaikuttaa
yleisiin tai yksityisiin etuihin. Huomioitaessa mm. tapahtumasta aiheutuva
melu, tapahtuman kesto, etäisyys asutuksesta, annetut määräykset ja se,
ettei tapahtumapaikalla ole kuluvan vuoden aikana ollut muita
ulkoilmakonsertteja, ei asukkaiden kuulemista katsottu tarpeelliseksi.
Asian käsittely
Meluilmoitus on saapunut Espoon kaupungin ympäristö- ja
rakennusvalvontakeskukseen 15.7.2022. Tommi Mäki on tarkentanut
ilmoitusta sähköpostitse 27.7.2022. Jätehuoltosuunnitelma saapui
27.7.2022 ja Tommi Mäki on tarkentanut sitä sähköpostitse 1.8.2022.

Myllynen Maria
Valvontapäällikkö
Valmistelija / lisätiedot:
Lahtela Eero
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Liitteet
1

YKE Valitusosoitus (ympäristönsuojelulaki, kuulutettavat)

Tiedoksi
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, lupahallinto
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, tilannekeskus
ELY Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tapiola Golf Oy
Tämä päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

