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MELUILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJEET
Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta tai tapahtumasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuudesta säädetään Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä. Meluilmoitusta edellytetään mm.:
· moottoriurheilukilpailuilta,
· klo 22.00 jälkeen päättyviltä ulkoilmatapahtumilta, joissa käytetään äänentoistoa,
· murskaukselta,
· useissa tapauksissa louhinnalta, iskuvasaroinnilta ja paalutukselta sekä
· osalta rakennus- ja purkuhankkeilta.
Ilmoitusta ei tarvitse tehdä toiminnasta, jolle on myönnetty ympäristölupa tai joka liittyy
luonnollisen henkilön talouteen. Ilmoitustarpeen voit tarkistaa ympäristönsuojeluyksiköstä.
Meluilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toimintaan ryhtymistä. Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta,
ellei viranomainen antamassaan päätöksessä salli toiminnan aloittamista tätä aiemmin.
Ilmoitukseen tarvittavat tiedot
Meluilmoituslomake löytyy kaupungin internetsivuilta www.tampere.fi => asuminen ja
ympäristö => ympäristö ja luonto => ympäristönsuojelu => luvat ja ilmoitukset. Vastaavat
tiedot sisältävän ilmoituksen voi jättää myös vapaamuotoisesti.
Ilmoitettavat tiedot ovat:
· tarkat yhteystiedot,
· kuvaus toiminnan laadusta, laajuudesta ja ajankohdista,
· asuntojen ja erityisen herkkien kohteiden (mm. päiväkodit, hoito- ja oppilaitokset, virkistysalueet) sijainti ja huomiointi,
· tiedotustoimet ja tiedotusalueen laajuus,
· ilmoitukseen on aina liitettävä riittävän tarkka kartta, johon on merkitty:
· asuntojen ja muiden häiriintyvien kohteiden sijainti,
· melun leviämistä ehkäisevät maastonmuodot ja rakenteet,
· työmaiden osalta louhinta-alue, murskaimen, iskuvasarointipaikan ja varastokasojen sijainti, paalutettavat tai pontitettavat alueet, kuljetusreitit ja
· tapahtumien osalta lavan ja äänentoistolaitteiden sijainti ja suuntaus, miksauspisteiden sijainti.
Työmailta tarvittavia tietoja ovat lisäksi esim.:
· urakoitsijan ja rakennuttajan tiedot,
· työmaan kokonaiskeston lisäksi arviot tarkemmista louhinta-, iskuvasarointi-, murskaus-, paalutus- ja/tai pontitusajankohdista (esim. suunnitellut vkot) ja kellonajoista,
· louhinta- ja/tai murskausmäärät,
· tieto siitä, mistä murskattava kiviaines on peräisin,
· tieto siitä, mihin murske tai ylijäämälouhe viedään,
· paalujen määrä ja tyyppi/asennustapa ja/tai pontituksen laajuus.
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Tapahtumien osalta tarvittavia tietoja ovat lisäksi esim.:
· ohjelma: kellonajat (esiintyjät), mahdollinen ilotulitus,
· äänentoiston toteuttajataho,
· asiantuntijan laatima meluselvitys sisältäen melumittaussuunnitelman.
· Myös tiedot tapahtuman jätehuollosta voi toimittaa meluilmoituksen yhteydessä.
Ilmoituksen jättäminen ja käsittely
Ilmoituslomake lähetetään osoitteeseen ymparistonsuojelu@tampere.fi tai postitse osoitteeseen: Tampereen kaupunki, ympäristönsuojeluyksikkö, PL 487, 33101. Lomakkeen
voi lähettää esim. word-muodossa, eikä allekirjoitus ole välttämätön.
Mikäli ilmoitusvelvollinen antaa suostumuksensa (rasti lomakkeen ko. kohtaan), toimitetaan melupäätös sähköpostin liitteenä. Muutoin päätös lähetetään postitse.
Jos hanke tapahtuu usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään Pirkanmaan ELY-keskukselle osoitteeseen PL 297, 33101 Tampere, puh. 0295 036 000 (vaihde).
Määräykset ja kustannukset
Melupäätöksessä annetaan tarpeelliset määräykset haittojen ehkäisemiseksi, koskien
esimerkiksi tiedotusta, aikarajoja ja meluntorjuntakeinoja.
Äänentoiston käyttö klo 22.00 jälkeen edellyttää pääsääntöisesti jatkuvatoimista äänitason mittausta mikseriltä koko tapahtuman ajan, akkreditoidun melumittaajan tekemiä yöaikaisia ympäristömelumittauksia sekä mittausten raportointia, jotka kaikki tapahtumajärjestäjä tilaa ja maksaa.
Meluilmoituksesta tehtävä päätös on maksullinen. Maksuperusteet on määrätty ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.
Jos haittaa ei voida muutoin estää, viranomainen voi kieltää toiminnan harjoittamisen
kyseisessä paikassa.
Lisätietoja
Tampereen kaupungin ympäristönsuojelun internetsivut:
· tietoa meluilmoitusmenettelystä: http://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/ymparistonsuojelu/luvat-ja-ilmoitukset.html
· ympäristönsuojelumääräykset, mm. 19 §: https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/ymparistonsuojelu/ohjeita-ja-maarayksia.html
· ympäristönsuojeluviranomaisen taksa: https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/ymparistonsuojelu/maksut.html
Ympäristönsuojelulaki, mm. 118 §:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ymp%C3%A4rist
%C3%B6nsuojelulaki
Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö:
ymparistonsuojelu@tampere.fi
Frenckellinaukio 2B, PL 487, 33101 Tampere
puhelut palvelupiste Frenckellin kautta: puh. 03 5656 4400
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