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 ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA 
TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA 
(Ympäristönsuojelulaki 60§) 

 
(Viranomainen täyttää) Viranomaisen yhteystiedot 
Diaarimerkintä 
 

 

Muuramen kunta 

Teknisten palveluiden lautakunta / Kari Saari 

PL 1, Virastotie 8 
40951 Muurame 
P. 0400 515 630 
Faksi 014 659 659 

 
Ilmoitus on tullut vireille 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
1. ILMOITUSVELVOLLINEN  
Ilmoitusvelvollisen nimi tai toiminimi 

      
Lähiosoite 

      
Postinumero ja postitoimipaikka 

      
Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (puhelin, faksi, sähköposti) 

      
 
2. AIHEUTTAMISPAIKKA 
Osoite 

      

 
G  Sijainti on esitetty kartalla, liitteessä no.        
 
3. TOIMINTA 
Rakentaminen 

G  Louhinta  G  Murskaus G  Paalutus G  Muu 
 
Tapahtuma 

G  Ulkoilmakonsertti  G  Muu   
 
4. TOIMINNAN KESTO 
Aloittamispäivä 

      
Päättymispäivä 

      
Ma – Pe (klo)       
La       
Su       
 
5. MELUPÄÄSTÖT 
Koneet, laitteet tai toiminnot sekä niiden lukumäärä 

      
Melutaso, 10 metrin päässä, dB (A) 

      
 
6. MELUN JA TÄRINÄN LEVIÄMINEN 

Häiriintyvät kohteet ympäristössä ja niiden etäisyys toimipaikalta 
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Toiminnan vaikutus häiriintyvien kohteiden melutasoon, dB (A) 

      

 
G  Liitteenä esitetään kartta toimipaikasta ja häiriintyvistä kohteista 
 
7. MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTA JA SEURANTA 
Torjuntatoimenpiteet 

      
Melutilanteen seuranta 

      
 
Tiedottaminen 

G  Talokohtainen G  Huoneistokohtainen G  Porraskäytäväkohtainen 
Tiedotteen jakelualueen laajuus ja katuosoitteet 

      
 
8. LISÄTIEDOT 
Aineisto ja arviointimenetelmät, joihin tiedot perustuvat 

      

 
G  Liitteenä muita lisätietoja 
 
9. ALLEKIRJOITUKSET 
Paikka 

      
Päivämäärä 

      
Allekirjoitus 

 

 

 

      
Nimen selvennys 
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Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta - TÄYTTÖOHJE  

Tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen voi tehdä Suomen ympäristökeskuksen lomakkeella tai 

vapaamuotoisesti noudattaen mitä ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja ympäristönsuojeluasetuksessa 

(169/2000) on melua ja tärinää koskevasta ilmoituksesta säädetty. 

Ilmoituksen tekemiseen velvollinen on ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminnanharjoittaja 

tai se, jonka toiminnasta melu ja tärinä pääasiallisesti aiheutuu. Viranomaiselle ilmoitetaan yhteystiedot/ -

henkilö Suomessa. 

Ilmoitus tehdään tilapäisestä melua ja tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, esimerkiksi 

rakentamisesta, konserteista, moottoriurheilutapahtumista ja maansiirtotöistä, jos on syytä olettaa, että 

melu tai tärinä on erityisen häiritsevää. Yhdellä ilmoituksella voidaan ilmoittaa useampia tapahtumia, 

esimerkiksi konsertteja. 

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen melua aiheuttavan toiminnan tai toimenpiteen aloittamista. 

Kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen erityisen häiritsevän melun tai tärinän aiheuttamista. Kunnat 

voivat antaa asiasta paikallisia, tästä määräajasta poikkeavia määräyksiä.  

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta tai toiminnasta, joka liittyy 

luonnollisen henkilön talouteen kuuluvaan toimintaan. Ilmoitusta ei tehdä puolustusvoimien toiminnasta, 

eikä sellaisesta tilapäisestä toiminnasta, josta kunnallisen ympäristönsuojelumääräyksen nojalla ei tarvitse 

tehdä ilmoitusta.  

Ilmoitus tehdään toimivaltaiselle viranomaiselle (YSL 60 §). Tilapäistä melua ja tärinää koskevan 

ilmoituksen käsittelee: 

A) Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

B) Alueellinen ympäristökeskus, jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella 

C) Se alueellinen ympäristökeskus, jonka alueella toiminta pääasiallisesti tapahtuu, jos hanke 

toteutetaan usean alueellisen ympäristökeskuksen alueella.  

D) Kunnan terveydensuojeluviranomainen, jos toiminnasta on tehtävä TSL 13 §:n 1 momentin 

mukainen ilmoitus.  

 

Ilmoituksesta on käytävä soveltuvin osin ilmi YSA 24 §:n mukaiset tiedot. Kartta melun ja tärinän 

leviämisestä on aina esitettävä ja niiden naapurien osoitteet, joille hakemuksesta on tarkoitus tiedottaa. 

Aiheuttamispaikka yksilöidään aina riittävän tarkasti, esimerkiksi rallin tms. tapahtuman osalta merkitään 

karttaan tapahtuman reittitiedot.  

Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu, joka on joko 35 tai 170 €, riippuen ilmoitetun toiminnan 

laajuudesta (22.11.2004). 

Epäselvissä tapauksissa on hyvä ottaa yhteyttä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen tai alueelliseen 

ympäristökeskukseen riittävän ajoissa ennen melua aiheuttavan toiminnan tai toimenpiteen aloittamista. 

 


