JÄMSÄN KAUPUNKI
Ympäristönsuojelu
1. Ilmoitusvelvollinen

2. Melun
aiheutumispaikka
3. Melua
aiheuttava
toiminta

ILMOITUS
Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta
(Ympäristönsuojelulaki 60 §)

Nimi
Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Yhteyshenkilö

Puhelin

Osoite

Rakentaminen

 Louhinta

 Murskaus

 Paalutus

 Muu, mikä

Yleisötilaisuus

 Ulkoilmakonsertti
4. Toiminnan
kesto

Faksi

 Moottoriurheilukilpailu  Muu, mikä

Aloittamispäivä

Päättymispäivä
Klo

Ma – Pe

Klo

Klo

La

Su

5. Melupäästöt

Koneet, laitteet tai toiminnot sekä niiden lukumäärä

Melutaso 10 metrin päässä, dB (A)

6. Melun leviäminen

Häiriintyvät kohteet ympäristössä ja niiden etäisyys toimintapaikalta

Toiminnan vaikutus häiriintyvien kohteiden
melutason nousuun, dB (A)

7. Meluntorjunta
ja seuranta

Tiedottaminen

 Talokohtainen  Porraskäytäväkohtainen

 Huoneistokohtainen

Tiedotteen jakelualueen osoitteet

Meluntorjuntatoimet

Melutilanteen seuranta

8. Lisätiedot

Aineisto ja arviointimenetelmät, joihin tiedot perustuvat

 Liitteenä kartta toimintapaikasta
9. Päiväys ja
allekirjoitus

 Liitteenä muita lisätietoja, mitä
ja ympäristön häiriintyvistä kohteista
Paikka ja päivämäärä
Allekirjoitus ja nimenselvennys

ILMOITUKSEN LAADINTA JA TÄYTTÖOHJE
Ilmoitus tulee tehdä riittävän ajoissa, viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtuman tai työn tai sen
melua aiheuttavan vaiheen aloittamista. Ilmoitus tehdään kirjallisesti joko vapaamuotoisena tai ympäristötoimesta saatavalle lomakkeelle.
Ilmoituksesta on käytävä ilmi:
1. Ilmoitusvelvollisen yhteystiedot (toiminnanharjoittajan nimi ja osoite sekä yhteyshenkilön nimi ja
puhelinnumero)
2. Melun aiheutumispaikka (osoite ja sijaintikartta)
3. Työn tai tapahtuman laatu
4. Toiminnan kesto (aloittamis- ja päättymispäivämäärät sekä päivittäiset aloittamis- ja päättymisajat)
5. Tiedot melupäästöistä (häiritsevää melua aiheuttavat koneet, laitteet tai toiminnot, niiden lukumäärä sekä niiden aiheuttama melutaso 10 metrin päässä desibeleinä (A))
6. Tiedot melun leviämisestä ympäristöön (ympäristön häiriintyvät kohteet, esim. asutus, niiden etäisyys toimintapaikalta ja toiminnan vaikutus niiden melutason nousuun desibeleinä (A) sekä sijaintikartta)
7. Suunnitelmat melun torjumiseksi ja melutilanteen seuraamiseksi sekä tiedotustapa ja niiden naapurien osoitteet, joille hakemuksesta on tarkoitus tiedottaa
8. Aineisto ja arviointimenetelmät, joihin annetut tiedot perustuvat
Ilmoitukset toimitetaan Jämsän kaupungin ympäristötoimeen osoitteella:
Jämsän kaupunki/Ympäristönsuojelu
Keskuskatu 17
42100 JÄMSÄ
Annettujen tietojen riittävyys tarkistetaan ja tarvittaessa hakijalta pyydetään lisäselvityksiä. Asian käsittely voi vaatia tarkastuskäyntiä alueelle ja lähistön asukkaiden kuulemista sekä lähtötasomittauksia melun leviämisen selvittämiseksi. Hyvin suunniteltu meluntorjunta estää turhat ongelmat työn tai tapahtuman aikana.
Ilmoituksesta päätöksen tekee ympäristöpäällikkö. Päätöksellä vahvistetaan ilmoituksen tiedot ja meluntorjuntatoimet ilmoittajaa sitoviksi. Jos ilmoituksessa esitetyt meluntorjuntatoimet eivät ole riittäviä,
voidaan ilmoitettujen toimien lisäksi antaa määräyksiä melun torjumiseen. Ilmoituksen käsittelystä peritään käsittelymaksu.
Epäselvissä tapauksissa on hyvä ottaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen tai alueelliseen ympäristökeskukseen riittävän ajoissa ennen melua aiheuttavan toiminnan tai toimenpiteen aloittamista.

