
Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta 

 (ympäristönsuojelulaki 118 §) 

1. Ilmoitusvelvollinen
Nimi Y-tun

Osoite, postinumero ja -toimipaikka 

Laskutusosoite (ellei sama) Lasku

Yhteyshenkilö, puh. ja sähköposti 

nus

tusviite 

2. Melun aiheutumispaikka
Osoite, postinumero ja -toimipaikka 

3. Melua aiheuttava toiminta
Rakentaminen 

skaus    Louhinta      Mur     Pontitus    Paalutus, paalujen tyyppi 

 Muu, mikä 

Tapahtuma 
 Ulkoilmakonsertti     Ilotulitus    Muu, mikä 

4. Toiminnan kesto
Aloittamispäivä Päättymispäivä 

Klo ma-pe Klo la Klo su ja pyhäpäivät 

Jokaisen meluavan työvaiheen aloitus- ja päättymispäivämäärä, arvioitu kesto työpäivinä ja päivittäiset työajat eriteltyinä 

5. Melupäästöt
Koneet, laitteet tai toiminnot sekä niiden lukumäärä Työstä aiheutuva keskiäänitaso 10 metrin päässä, dB (A) 

6. Melun leviäminen
Häiriintyvät kohteet ympäristössä ja niiden etäisyys Työstä aiheutuva keskiäänit
toimintapaikalta kohteissa dB (A) 

aso lähimmissä häiriintyvissä 

7. Meluntorjunta ja seuranta
Tiedottaminen 

    Huoneistokohtainen   Porraskäytäväkohtainen 

Tiedotteen jakelualueen laajuus, etäisyys työkohteesta 

Meluntorjuntatoimet 

Melutilanteen seuranta 



8. Lisätiedot
Aineisto ja arviointimenetelmät, joihin tiedot perustuvat 

    Karttaliite, lähimmät häiriintyvät kohteet merkittyinä (pakollinen)     

 Liitteenä muita lisätietoja, mitä 

9. Päiväys ja allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus ja nimen selvennys (sähköisesti lähetettävää lomaketta ei tarv

Ilmoitus toimitetaan osoitteeseen Espoon ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus, PL 44, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai ymparisto@espoo.fi 

itse allekirjoittaa) 

Henkilötiedot rekisteröidään kaupungin päätöksentekojärjestelmään ja Trimble Locus-ympäristövalvontarekisteriin. Tietosuojaselosteet ovat nähtävissä 
osoitteessa www.espoo.fi/espoon-kaupunki/tietosuoja

http://www.espoo.fi/tietosuojaselosteet
www.espoo.fi/espoon-kaupunki/tietosuoja
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