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

(Viranomainen täyttää) Viranomaisen yhteystiedot

Diaarimerkintä

Ilmoitus on tullut vireille

1. ILMOITUSVELVOLLINEN

Ilmoitusvelvollisen nimi tai toiminimi

Lähiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (puhelin, faksi, sähköposti)

2. AIHEUTTAMISPAIKKA

Osoite

Sijainti on esitetty kartalla, liitteessä nro

3. TOIMINTA

Rakentaminen

Louhinta Murskaus Paalutus Muu

Tapahtuma

Ulkoilmakonsertti Muu

4. TOIMINNAN KESTO

Aloittamispäivä

Päättymispäivä

Ma-pe (klo)

La (klo)

Su (klo)

5. MELUPÄÄSTÖT

Koneet, laitteet tai toiminnot sekä niiden lukumäärä

Melutaso 10 metrin päässä, dB(A)

Täyttöohjeet (klikkaa kenttää)
Avaa ikkuna hiirellä tarvittaessa.Tällaiset ohjeet ovat avattavia / suljettavia ohjeita, jotka voidaan sulkea vasemman yläkulman laatikosta. Ellei se näy , klikkaa ensin keltaista palkkia (yllä).Ohje voidaan avata kaksoisklikkaamalla keltaista ikonia. Nämä keltaiset 'ohjeikkunat' ja punaiset painikkeet eivät tulostu.TÄYTTÖOHJEET:1) Liiku hiirellä lomakkeella. Kun kursori muuttuu teksti- (I) kursoriksi, paina hiiren vasenta painiketta niin voit kirjoittaa kenttään.2) Käytä täyttäessäsi pieniä kirjaimia (Erisnimen alkukirjain isolla)3) Älä täytä kenttään enempää tekstiä kuin kentässä näkyy kerralla4) Jos kenttään on sijoitettu erillinen ohjeteksti, saat sen esiin viemällä hiiren kursorin kentän päälle.5) Lomake voidaan tyhjentää 'tyhjennä lomake' painikkeen avulla. 6) Seuraavalle lomakesivulle pääset esim. 'seuraava sivu' ja 'Ohjesivu' -painikkeiden avulla.7) Hyväksy enterillä viimeinen täytetty tieto, jotta se tulostuu.8) Muista allekirjoittaa lomake tulostettuasi sen !
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6. MELUN JA TÄRINÄN LEVIÄMINEN

Häiriintyvät kohteet ympäristössä ja niiden etäisyys toimipaikalta

Toiminnan vaikutus häiriintyvien kohteiden melutasoon, dB(A)

Liitteenä esitetään kartta toimipaikasta ja häiriintyvistä kohteista

7. MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTA JA SEURANTA

Torjuntatoimenpiteet

Melutilanteen seuranta

Tiedottaminen

Talokohtainen Huoneistokohtainen Porraskäytäväkohtainen

Tiedotteen jakelualueen laajuus ja katuosoitteet

8. LISÄTIEDOT

Aineisto ja arviointimenetelmät, joihin tiedot perustuvat

Liitteenä muita lisätietoja

9. ALLEKIRJOITUKSET

Paikka Päivämäärä

Allekirjoitus

Nimen selvennys
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