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Hakija/asianosainen

Joensuun Popmuusikot ry, Rantakatu 25 C, 80100 Joensuu

Asia

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta Ilosaarirock
festivaali 2022

Asian käsittely

Toimenpiteiden laatu ja paikka:
Ilosaarirock festivaali, Joensuun Laulurinne, 14. – 18.7.2022
Torstai 14.7.2022 Satunnaista äänentoistolaitteiden testausta klo 9.00–22.00
välisenä aikana Joensuun Laulurinteellä.
Perjantai 15.7.2022 Satunnaista äänentoistolaitteiden testausta klo 8.00–14.00
sekä ohjelmaa klo 14.00–00.00 Joensuun Laulurinteellä.
Lauantai 16.7.2022 Ohjelmaa klo 00.00–02.30 Joensuun Laulurinteellä.
Satunnaista äänentoistolaitteiden testausta klo 9.00–12.00, sekä ohjelmaa klo
12.00–00.00 Joensuun Laulurinteellä.
Sunnuntai 17.7.2022 Ohjelmaa klo 00.00–02.30 Joensuun Laulurinteellä.
Satunnaista äänentoistolaitteiden testausta klo 9.00–12.00, sekä ohjelmaa klo
12.00 – 00:00 Joensuun Laulurinteellä.
Maanantai 18.7.2022 Ohjelmaa klo 00.00–01.00 Joensuun Laulurinteellä.
Päälavan ohjelma pyritään lopettamaan perjantaina 15.7. klo viimeistään klo 01.45,
lauantaina 16.7. viimeistään klo 01.45 ja sunnuntaina 17.7. viimeistään klo 00.30
(Ma18.7. puolella)
Tähtiteltan ohjelma Laulurinteen taka-alueella pyritään lopettamaan perjantaina
15.7 viimeistään klo 00.30, lauantaina 16.7. viimeistään klo 00.30 ja sunnuntaina
16.7. viimeistään klo 23.00.
Rentolavan artistien esiintyminen Linnunlahden uimarannalla pyritään lopettamaan
perjantaina 15.7. viimeistään klo 00.15, lauantaina 16.7 viimeistään klo 23.45 ja
sunnuntaina 17.7 viimeistään klo 23.15.
Soundilavan artistien esiintyminen Raviradan varikkoalueella pyritään lopettamaan
perjantaina 15.7. viimeistään klo 00.15, lauantaina 16.7 viimeistään klo 00.15 ja
sunnuntaina 17.7 viimeistään klo 23.15.
Juustodisco Soundilavalla lopetetaan perjantaina 15.7. klo 02.00 ja lauantaina
16.7. klo 02.00.
Asian vireilletulo:
Ilmoitus saapui rakennus- ja ympäristölautakunnalle 27.5.2022
Melua aiheuttavat toiminnot ja laitteet:
Konsertit ja äänentoistolaitteiden käyttö musiikkiesitysten aikana.
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Alueen melutilanne:
Alueen ekvivalenttiseksi melutasoksi ulkona päiväaikaan klo 7–22 on mittausten
perusteella Linnunlahdentien alueella arvioitu 60–65 dB(A) ja yömelutasoksi 22–07
noin 45–50 dB(A) ja Länsikadulla päiväaikaan 50–60 dB(A) ja yömelutasoksi 40–
45 dB(A). Lähimmät kohteet, joissa äänentoistolaitteiden käyttö voi aiheuttaa
häiriötä ovat Länsikadun kerrostalot, hoitokoti Tervokoti, Tiedepuisto, ja
Linnunlahden asuntoalue.
Toimenpiteen vaikutus alueen melutasoon:
Tapahtuma-aluetta ympäröivien alueiden melutaso tulee nousemaan konserttien
aikana.
Suunnitellut meluntorjuntatoimenpiteet:
Äänentoistolaiteet suunnataan yleisöön ja Äänentoistossa käytetään ns.
suuntaavaa laitteistoa. Melutasoja tarkkaillaan alueen ulkopuolella Joensuun
kaupungin ympäristönsuojeluyksikön mittauspisteissä Linnunlahdentiellä ja
Länsikadulla reaali-aikaisesti. Mittausdata on konserttijärjestäjän käytössä.
Melutasoja tarkkaillaan myös alueella ns. miksauspisteissä, joilla on asetettu
järjestäjän toimesta lavakohtaiset lähtötasot (FOH).
Kuuleminen, muistutukset ja neuvottelut:
Kuulutus on ollut nähtävillä Joensuun kaupungin kotisivuilla yleisessä tietoverkossa
30.5.- 13.6.2022 välisenä aikana. Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja.
Ilmoitukseen on jätetty yksi muistutus. As Oy Joensuun Länsikatu 2 toteaa
muistutuksessaan, että tapahtumalle suunnitellut jatkoajat (la klo 2.30, su klo 2.30
ja ma klo 1.00) sekä esiintymislavojen ja laitteistojen purut yöaikaan aiheuttavat
mielestämme kohtuutonta haittaa lähialueen asukkaille huomioiden ympäristön
vanha rakennuskanta, joka ei vaimenna melua ja siksi vaadimme, että vuoden
2022 toiminta-ajoissa palataan vuoden 2019 meluilmoituksesta annetun päätöksen
mukaisiin aikarajoihin.
Toiminnan harjoittaja on antanut vastineen muistutukseen. Vastineessa todetaan
muun muassa, että Ilosaarirock-festivaalin melunhallinta perustuu yhteistyöhön
Joensuun Ympäristönsuojelun kanssa. Melua tapahtuma-alueen ulkopuolella
tarkkaillaan kahdessa mittauspisteessä, Länsikadulla ja Linnunlahdentiellä. Näiden
mittauspisteiden tuloksia seurataan reaaliaikaisesti internetin välityksellä.
Länsikadun mittauspisteen mittausdataa voi seurata kuka tahansa, eli tieto on
julkista. Äänenpainetta tarkkaillaan myös jatkuvasti lavojen miksauspisteillä.
Ilosaarirock-festivaali tekee aktiivisesti ja ennakoivasti työtä meluhaittojen
välttämiseksi. Äänentoistojärjestelmät suunnitellaan ja suunnataan siten, että
tapahtuma-alueen läheisyydessä vältytään melusta johtuvista ongelmista.
Festivaalin purkutöistä aiheutuvaa melua tarkkaillaan ja pyritään vähentämään.
Tapahtuma-alueen läheisyydessä sijaitsevan rakennuskannan ikään tai
ääneneristävyyteen emme voi vaikuttaa.
Toiminnanharjoittajan kanssa on neuvoteltu tilaisuuden järjestelyistä.
Päätös

Ilmoitus hyväksytään noudatettavaksi seuraavin määräyksin:
1. Äänentoistolaitteet tulee ennen klo 22.00 säätää siten, että ekvivalentti A-äänitaso ei 10 minuutin ajanjaksoina Linnunlahdentien varressa mitattuna ylitä 70
dB(A) musiikkia soitettaessa ja äänentoistolaitteiden ollessa käytössä.
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2. Klo 22.00–24.00 tulee äänentoistolaitteet säätää siten, että ekvivalentti A-äänitaso ei 10 minuutin ajanjaksoina Linnunlahdentien varressa mitattuna ylitä 65
dB(A) musiikkia soitettaessa ja äänentoistolaitteiden ollessa käytössä.
3. Klo 24.00 jälkeen tulee äänentoistolaitteet säätää siten, että ekvivalentti A-äänitaso ei 10 minuutin ajanjaksoina Linnunlahdentien varressa mitattuna ylitä 60
dB(A) musiikkia soitettaessa ja äänentoistolaitteiden ollessa käytössä.
4. Äänentoistolaitteet tulee tapahtuman aikana säätää siten, että ekvivalentti Aäänitaso ei 10 minuutin ajanjakona mitattuna ylitä äänentoistolaitteiden ollessa
käytössä ylitä Länsikadun eteläpään kerrostalon kohdalla mitattuna ylitä 65
dB(A).
Melutasot eivät saa konserttien aikana miksauspisteiltä (FOH) mitattuna ylittää
konserttijärjestäjän lavakotaisia ohjetasoja. Mikäli kohtien 1–4 äänitasot
tarkkailupisteissä ylittyvät tulee FOH äänitasoa vastaavasti laskea.
5. Äänentoistolaitteita ei saa käyttää tapahtuma-alueella
14.7. klo 22.00–15.7. klo 08.00
16.7. klo 02.00 – klo 09.00
17.7. klo 02.00 – klo 09.00
18.7. klo 00.45 jälkeen
Päälavalla äänentoistolaitteita ei saa käyttää
16.7. klo 01.45–09.00 ja 17.7. klo 01.45–9.00 sekä 18.7. klo 00.45 jälkeen
Tähtiteltassa äänentoistolaitteita ei saa käyttää
16.7. klo 00.30–09.00 ja 17.7. klo 00.30–09.00 ja klo 23.00 jälkeen
Rentolavalla äänentoistolaitteita ei saa käyttää
16.7 klo 00.15–09.00 ja klo 23.45–17.7. klo 09.00 ja klo 23.15 jälkeen
Soundilavalla äänentoistolaitteita ei saa käyttää
16.7. klo 00.15 (02.00) –09.00 ja 17.7. klo 00.15 (02.00) –09.00 ja klo 23.15
jälkeen mukaan lukien Juustodisko tapahtuman (suluissa)
6. Melutasoa tulee tarkkailla ulkoalueilla ja säätää äänentoistolaitteet niin ettei
edellä mainittuja melutasoja ylitetä. Edellä olevien ohjearvojen toteutumista tulee seurata mittaamalla tai tarkkailemalla tasoja muulla menetelmällä. Todellisen kuvan saamiseksi tulee mittausten olla riittävän pitkiä, vähintään 10 minuuttia. Mittaus- ja tarkkailutulokset tulee tallentaa niin, että ne ovat tarvittaessa käytettävissä.
7. Ympäristönsuojeluyksikköön tulee ilmoittaa äänentoistosta vastaavan henkilön
yhteystiedot ja konsertin jälkeen kirjallinen yhteenveto melutarkkailun tuloksista tulee olla tarvittaessa ympäristönsuojeluyksikön saatavilla.
Päätöksen perustelut

Lähialueilla on asutusta ja korkea melutaso voi aiheuttaa häiriötä yöaikaan. Äänentasojen tarkkailu on erityisen tärkeää niin että laitteistot voidaan säätää siten että
ohjearvoja ei ylitetä.
Kohtien 1 - 4 määräysten tarkoituksena on että ulkopuolisen alueen melutaso ei
merkittävästi nouse siitä mikä se on taustamelun vuoksi ja varmistaa meluohjearvojen alittuminen lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.
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Kohdan 5 määräyksen tarkoituksena on varmistaa että äänentoitolaitteita käytetään
vain päätöksessä tarkoitettuna ajankohtana.
Kohtien 6 - 7 määräysten tarkoituksena on varmistaa riittävä äänentasojen tarkkailu ja sitä kautta äänentasojen pysyminen päätöksen mukaisina.
Teoreettisesti arvioiden äänenpainetaso alenee 3-6 dB etäisyyden kaksinkertaistuessa, näin päätöksessä annettujen äänentasojen pitäisi estää melu- tasojen
ylittyminen lähimmissä häiriintyvissä kohteissa sisällä. Äänen leviämiseen vaikuttavat kuitenkin myös muut tekijät ympäristössä (heijastuminen, ilmankosteus,
tuulensuunta), joka voi muuttaa tilannetta.
Vastaus lausuntoihin ja esitettyihin muistutuksiin ja mielipiteisiin
Muistutuksessa esitetyt seikat liittyvät äänentoitolaitteiden käyttöaikoihin.
Äänentoitolaitteiden käyttöaikoja olennaisempi asia mahdollisesi syntyvän
meluhaitan vähentämisessä ovat ekvivalentti äänitasolle annettavat ohjearvot.
Ohjearvoja noudattamalla ja äänenpainetasoja tarkkailemalla voidan toiminnasta
aiheutuvaa haittaa vähentää.
Kuluneen kevään koronaepidemian takia tapahtuman järjestelyt ja soittoaikataulut
olivat jo päätetty ennen ilmoituksen tulemista käsitttlyyn. Kun otetaan huomioon
soittoaikojen lyhentämisen merkitys muistuttajien vaatimalla 30 minuutilla,
tapahtumajärjestäjän taloudellisiin sitoumuksiin ja esiitymissopimuksiin, voidaan
se jättää tässä tapauksesssa huomiotta. Kun huomioidaan päätöksessä annetut
äänepainetasot ja tarkkailuvelvoite sekä määräys äänenpainetasojen pitämisestä
päätöksen mukaisina voidaan katsoa että niillä ohjataan riittävästi
tapahtumajärjestäjää minimoimaan aiheutuva häiriö.
Rakentamisesta
ja
purkamisesta
aiheutuvan
liikennemelun
osalta
tapahtumajärjestäjä on ilmoittanut pyrkivänsä vähentämään sitä mahdollisuuksien
mukaan.
Päätöksen noudattaminen ja voimassaolo
Tämä päätös koskee edellä mainittua tapahtumaa. Jos alueella järjestetään muuta
erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa tulee siitä tehdä ilmoitus
rakennus- ja ympäristölautakunnalle.
Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Tapahtuma voidaan
järjestää ilmoitettuna ajankohtana vaikka muutoksenhaku on kesken, jollei valitusviranomainen toisin määrää.
Sovellettavat oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118, 121, 122, 200 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24, 26 §
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (11.12.2019)
Käsittelymaksu

260 euroa. Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 3 §.

Toimivallan perusteet

Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.9.2016 § 68 (Päätösvallan delegointi)

Nähtävänäpito

Päätös asetetaan nähtäväksi yleisesti lupa- ja viranomaistoiminnot / ympäristönsuojeluyksikössä ja yleisessä tietoverkossa 16.6.2022.
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Allekirjoitus
Ympäristönsuojelupäällikkö

Jari Leinonen

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
Tiedoksianto

Päätös on annettu tiedoksi hakijalle, Pohjois-Karjalan Ely-keskukselle, Itä-Suomen
poliisilaitokselle ja rakennus- ja ympäristölautakunnalle.
16.6.2022
Lisätietoja: ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen, puh. 050 376 8584
Muuntamontie 5, 80100 Joensuu, jari.leinonen@joensuu.fi
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta kirjallisella valituksella niin kuin laissa
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 808/2019 säädetään.
Päätöksen tekijä

Ympäristönsuojelupäällikkö

Valitusoikeus
1. sillä, jonka oikeutta tai etua päätös saattaa koskea;
2. rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
3. toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
4. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisella; ja
5. muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitusaika ja sen alkaminen
Edellä mainittu päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaannin
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika on
kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta
lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.
Tämän päätöksen valitusaika päättyy 25.7.2022
Valituksen toimittaminen
VAASAN HALLINTO-OIKEUS
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, VAASA
Postiosoite: PL 204, 65101 VAASA
Telefaksi: 029 564 2760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Lähettäjän vastuulla asiakirjat saadaan lähettää myös postitse tai lähetin välityksellä. Asiakirjat on jätettävä
postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.
Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Sähköisesti toimitetun
valituskirjelmän tulee olla toimitettu niin, että se on valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä
viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
1. valittajan nimi ja kotikunta
2. postiosoite ja se puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
3. päätös, johon haetaan muutosta
4. muutokset, jotka päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä
5. muutosvaatimuksen perustelut
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Valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö,
valituskirjelmässä on myös ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
1. Päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
2. todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta; sekä
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei
valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa. Mikäli hallinto-oikeus
muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei
myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

