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1 YLEISTÄ 

Eventworks Oy suorittaa Twin City Festivaali melumittaukset. Mittausten tar-

koituksena on dokumentoida juhla-alueen äänenpaineita ja varmistaa että 

alueäänentoisto ei leviä haitallisesti lähiympäristöön. 

Mittaukset toteutetaan tallentamalla mittaustuloksia jatkuvana etupään mik-

saamossa sekä kontrollimittauksilla tasatunnein lähimmän asutuksen liepeil-

tä. Kontrollimittauksissa mitataan Laeq painotuksella 10 minuutin keskiarvo 

ympäristöön vuotavasta melusta. Yleisöäänentoistona käytetään D&B audio-

technikin Q-sarjan linjasäteilijäjärjestelmää(Liite 1.). Alla (kuva 1.) äänentois-

ton kohdemallinnos. Bassokaiuttimet ovat kardioidi-mallisia, mikä minimoi 

häiritsevän alapäävuodon taaksepäin. 

Kuvassa mallinnos äänentoiston käyttäytymisestä käyttäen IEC60268 stan-

dardin mukaista laajakaistaista signaalia joka simuloi dynaamista ”live”-

musiikkia. Kuvassa havainnollistuu äänentoiston kohdennus yleisöalueelle. 

Kuva 1 
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2 MELUNMITTAUKSET 

2.1 Mittalaitteet 

Mittalaitteina käytetään tarkkuusluokan 1 mukaisia mittalaitteita malleiltaan 

NTi Audio XL2 analysaattori Earthworks m23 mikrofoni. 

2.2 Mittausten suorittaminen 

Mittaukset suoritetaan kahdesta pisteestä. Etupään miksaamosta (noin 20 

metriä lavan etureunasta yleisöalueen keskellä) Jatkuvana mittauksena. Tä-

män mittauspisteen tarkoitus on rekisteröidä esitysten aikaiset äänenpaineet 

jatkuvana Laeqs tallenteena sekä mahdollistaa etupään miksaajien pysymi-

nen annetuissa äänenpaineen raja-arvoissa. 

Toinen mittauspiste puolestaan on lähimmät melulle altistuvat asuinkiin-

teistöt josta mittaus suoritetaan sovituin tasatunnein esiintyjän ollessa laval-

la mitaten viiden minuutin keskiarvolla Laeq painotuksella äänenpainekerty-

mää kyseiseen pisteeseen. Tässä pisteessä suoritetaan mittaukset kaksi 

tuntia ennen esitysten alkua ja kaksi tuntia esitysten päätyttyä. Näin saamme 

vertailuarvot ympäristöön vuotavasta melusta sekä kontrolliarvot esitystenai-

kaisista äänenpaineista ja äänentoiston vaikutuksesta asiaan. 

 

2.3 Mittaajat 

Eventworks Oy:n henkilökunta. 
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3 AIKATAULU JA RAPORTOINTI   

3.1 Mittausaikataulut 

Mittaukset suoritetaan tapahtumapäivinä etupään miksaamosta sekä tunnin 

intervallein asutuksen lähistöltä alkaen kaksi tuntia ennen tapahtuman alka-

mista sekä kaksi tuntia sen jälkeen. 

 

3.2 Raportointi 

Mittaustulosten valmistuttua raportoidaan tulokset pikimmiten kaupungin ym-

päristölautakunnalle. 
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LIITTEET 

Liite 1. Q-sarja 
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LAUSUNTOPYYNTÖ TWIN CITY FESTIVAL – TAPAHTUMAA KOSKEVASTA 
MELUILMOITUKSESTA  
 
 
Asia Meri-Lapin ympäristöpalvelut / ympäristönsuojelu on pyytänyt Meri-

Lapin ympäristöterveysvalvonnan lausuntoa Eventworks Oy:n 
ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, 
melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Lausuntoa on 
pyydetty 2.6.2022 mennessä. 
 
Ilmoitus koskee Twin City Festival -tapahtumien järjestämistä 20.7. 
– 25.7.2021 Tornion kaupungissa Aineen taidemuseon läheisellä 
piha- ja puistoalueella osoitteessa Torikatu 2. Lisäksi on käytössä 
Länsirannan tiealue. Tapahtuma-alue rajoittuu Torikatu-Rantakatu-
Länsiranta alueelle.  
 
Alue rakennetaan 18. – 21.7. Tekniikan rakentaminen ja 
testaaminen tapahtuu 21.7. Varsinaiset festivaali-tapahtumapäivät 
pidetään pe-la 22. – 23.7., jolloin bändien esiintymisistä, 
äänentoistosta sekä mahdollisesta yleisöstä aiheutuu melua klo 12 
– 02. Alueen purku ja siivous tapahtuvat 24. – 25.7. 
 
Paikalle on arvioitu tulevan 22. – 23.7.2022 noin 3000 henkilöä. 
Melutasoja seurataan desibelimittarilla tapahtuman aikana. 
Tapahtumaan osallistujista ja äänentoistosta lähtevän mahdollisen 
melun ei uskota häiritsevän kovinkaan paljoa lähialueen asukkaita.  
 
Edellisenä vuonna toimija on lähettänyt melunmittaussuunnitelman, 
jossa melua mitataan jatkuvana mittauksena noin 20 metrin 
etäisyydellä lavan etureunasta yleisöalueen keskellä 
(miksaamossa) sekä kontrollimittauksilla tasatunnein lähimmän 
asutuksen liepeillä. Arvioitu äänentoiston melutaso on yleisöalueen 
keskellä noin 90 dB ja asuinrakennusten luona korkeintaan 55 dB. 
Tätä mittaussuunnitelmaa kehotetaan noudattamaan myös tänä 
vuonna. Mittaustulosten valmistuttua pyydetään ne toimittamaan 
Tornion kaupungin ympäristönsuojeluun. 
 
Edelliseen vuoteen verrattuna esiintymislava on piirustuksen 
mukaan tarkoitus suunnata Länsirannan suuntaisesti 
Kauppakeskusta päin, kun se oli viime vuonna Rantakadulle päin. 
Vuonna 2021 tapahtuman aiheuttama melu kantautui jopa 200 – 
300 metrin etäisyydelle asti häiriten nukkumista klo 22 jälkeen.  
 
Anniskelualue, baarit ja ruokapaikat sijoitetaan myös Länsirannan 
alueelle, eri paikkaan kuin aikaisemmin. Näillä muutoksilla voi olla 
merkitystä meluhaitan vähentämiseksi. 
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Toimija on toimittanut vuoden 2021 melumittauksista 
mittaustuloksia. Niistä käy esille, että melutaso lähimmillä 
asuinalueilla oli noin 56 – 70 dB, korkeimpien lukemien ollessa noin 
80 dB. Tapahtuma-alueella melutasolukemat olivat noin 55 – 94 dB. 
 
Etäisyydet esiintymislavasta lähimpiin kerrostalorakennuksiin 
kaakkoissuunnassa ovat noin 200 – 260 metriä. Asuinrakennukset 
sijaitsevat Torikadun ja Krannikadun varrella ja äänenkulku on 
lähes esteetön. Myös tuulen suunnalla on merkitystä äänen 
kantautumiseen. Pohjoissuunnassa lähimmät asuinrakennukset 
sijaitsevat Keskikadun varrella noin 90 - 150 metrin etäisyydellä 
esiintymislavasta. Lisäksi noin 150 – 170 metrin etäisyydellä, 
sijaitsee kaksi tehostetun palveluasumisen yksikköä, palvelukoteja. 

 
Huomioon 
otettavaa 

 
Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta katsoo, ettei toiminnalle ole 
estettä, mikäli melutasoa / keskiäänitasoa lasketaan edelliseen 
vuoteen nähden noin 15 - 20 dB. On kuitenkin huomioitava, että 
Länsiranta on melko avointa, esteetöntä tilaa, joten ääni voi 
kantautua tuulen mukana asuinrakennuksiin tuulen suunnasta 
riippuen. Toimijan tulisi huomioida tapahtuma-aikaiset olosuhteet ja 
mittaustulokset ja toimia siten, etteivät melutasojen ohjearvot ylity. 
 
Asian käsittelyssä tulisi ottaa huomioon Valtioneuvoston päätös 
(993/1992) melutason ohjearvoista.  
 
Ohjearvot ulkona: Melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-
painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB 
eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB asuinkiinteistöjen piha-alueella.  
 
Ohjearvot sisällä: Asuin-, potilas- ja majoitushuoneissa ulkoa 
kantautuvasta melutasosta aiheutuva äänitaso sisällä tulisi alittaa 
melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvon (klo 7-
22) 35 dB ja yöohjearvon (klo 22-7) 30 dB.  

 
Ilmoitukset Tapahtuman järjestäjän tulee tehdä kirjallinen ilmoitus Meri-Lapin 

ympäristöterveysvalvontaan suurten ja/tai toistuvien 
yleisötilaisuuksien jätehuollosta ja hygieenisten olosuhteiden 
järjestelyistä vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtuman alkua. 
Ilmoituksessa kerrotaan, miten tapahtuman talousvesi-, jätevesi-, 
käymälä- ja jätehuoltojärjestelyt toteutetaan. Yleisötilaisuuksien 
hygieeniset olosuhteet tulee järjestää siten, ettei niistä aiheudu 
terveyshaittaa. Ilmoituksen voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: 
terveystarkastajat@tornio.fi 
 
Tapahtuman järjestäjän tai yksittäisten elintarvikealan toimijoiden 
tulee tehdä ilmoitus Meri-Lapin ympäristöterveysvalvontaan 
liikkuvista elintarvikehuoneistoista neljä (4) arkipäivää ennen 
toiminnan aloittamista käyttäen esim. Ilmoitus elintarvikkeiden 



Meri-Lapin ympäristöpalvelut           1/3 
Ympäristöterveysvalvonta  Dnro 2046/11.01.03/2022 
Suensaarenkatu 4                                                       25.5.2022 
95400 TORNIO 
 

Asiakirjan saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava kirjallinen lupa. 

_____________________________________________________________________________ 
 

tilapäismyynnistä-lomaketta. Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla 
tarkoitetaan mm. siirrettävää kioskia, telttakatosta, myyntiautoa, 
kojua jne. Lomake löytyy Tornion kaupungin / Meri-Lapin 
ympäristöterveysvalvonnan internetsivulta: 
https://www.tornio.fi/asuminen-ja-
ymparisto/ymparisto/ymparistoterveysvalvonta/elintarvikelain-
valvonta/  
Lomakkeen voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: 
terveystarkastajat@tornio.fi 

 
Sovelletut 
oikeusohjeet 

Terveydensuojelulaki (763/1994) 25 § 
Elintarvikelaki (297/2021) 12 § 
Asumisterveysasetus (545/2015) 12, 13 § 

 
 
 
 Tarja Rosenqvist 

terveystarkastaja 
p. 0400 696 516 
tarja.rosenqvist@tornio.fi 
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