HAMINAN KAUPUNKI
Ympäristönsuojelu ja terveysvalvonta
PL 70, 49401 Hamina

OHJE 2019

MELUOHJE TOIMINNANHARJOITTAJILLE

1. TOIMINNANHARJOITTAJAN VASTUU
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava
riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista (kuten aiheuttamastaan melusta),
ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.
Toiminnanharjoittajalla/tapahtumanjärjestäjällä on:


ILMOITUSVELVOLLISUUS: meluilmoitus 30 vuorokautta ennen tapahtumaa
ympäristönsuojelutoimistolle



TIEDOTTAMISVELVOITE NAAPUREILLE (tiedotteessa puhelinnumero, mihin haitasta
kärsivä naapuri voi tapahtuman aikana ottaa yhteyttä)



MITTAUSVELVOITE
Toiminnanharjoittajan on esitettävä ympäristötoimelle luotettava selvitys tilaisuuden
arvioidusta tai mitatusta melutasosta. Selvityksessä / mittauksessa on huomioitava
yleisön altistuminen tilaisuudessa sekä melutaso lähimpien asuntojen piha-alueilla.
 Mittausraportti on tapahtuman jälkeen toimitettava ympäristötoimelle 2 viikon
kuluessa tapahtumasta
 Mittauksista tulee laatia pöytäkirja, josta käy ilmi mittauksen suorittaja, mittauksissa
käytetty äänitasomittari, mittauspisteen tarkka sijainti, mittauksen ajankohta,
mittauksen kesto, mittauksen aikana esiintynyt orkesteri tai muu sekä
mittaustulokset.

2. POIKKEAMINEN MELUILMOITUSMENETTELYSTÄ
Huom! Bastionin tapahtumista tehtävä aina meluilmoitus!
Seuraavista toiminnoista ei tarvitse tehdä meluilmoitusta:
- Rakennus- ja purkutyöhön liittyvä toiminta (esim. paalutus, ulkona tapahtuva
hiekkapuhallus), joka kestää enintään 10 työpäivää ja jota tehdään arkipäivisin ma-pe
klo 7-18 välisenä aikana. Huom! Louhinnasta ja murskauksesta on aina tehtävä
ilmoitus!
- Pieni ulkoilmakonsertti tai tapahtuma muualla kuin Hamina Bastionissa (pois lukien
moottoriurheilutapahtuma), jossa käytetään äänentoistolaitteita, mutta josta ei aiheudu
erityisen häiritsevää melua lähiasutukselle ja joka kestää enintään yhden päivän ja
järjestetään klo 7-22 välisenä aikana.
- Konsertti muualla kuin Hamina Bastionissa, jossa ei ole äänentoistoa ja järjestetään klo
7-22 välisenä aikana.
- Sirkusesitys
- Ilotulitus
- Ympäristö-, maastoliikenne-, tai vesiliikenneluvan mukainen toiminta
- Yksityishenkilön talouteen liittyvä toiminta
- Puolustusvoimien toiminta
Ympäristönsuojeluviranomainen voi velvoittaa tekemään meluilmoituksen edellä mainituista
toiminnoista, jos niiden arvioidaan aiheuttavan erityisen häiritsevää melua tai tärinää
lähialueelle. Mikäli toiminnasta tulee valituksia, on toiminnanharjoittajan tarvittaessa ryhdyttävä
toimenpiteisiin haitan vähentämiseksi.
Yleisötilaisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjän tulee huolehtia siitä, että
äänentoistolaitteiden suuntaus ja äänenvahvistimen säädöt on toteutettu siten, että niiden

käyttö häiritsee naapurustoa mahdollisimman vähän. Keskiäänitaso ei saa olla yli 90 LAeq dB
10 m etäisyydellä äänentoistolaitteista.
3. MELUTASO
Lähtökohtana ovat valtioneuvoston päätöksessä (993/92) mainitut rakennuksiin kohdistuvat
ulkomelun päivä- ja yöajan ohjearvot:
päiväajan melun tason tulee olla klo 07-22 alle LAeq< 55 dB ja
yöajan melun tason tulee olla klo 22-07 alle L Aeq < 50 dB
Ympäristötoimi määrää meluilmoituksesta tehtävässä päätöksessään suurimmat sallittavat
melutasot ja toiminnanharjoittajan on noudatettava näitä päätöksessä annettuja määräyksiä.
Musiikkiesitysten aiheuttama melutaso lähimpien asuinrakennusten luona saa olla enintään klo
22-01:
yhden illan/päivän pituisissa tapahtumissa melutaso saa enimmillään olla LAeq 22-01 70 dB
pitempi kestoisten (viikon) huvitapahtumien melutaso on LAeq 22-0165 dB ( 3 h)
4. YLEISÖÄ ALTISTAVA MELUTASO (terveydensuojelulaki 26 § / Asumisterveysopas
2003:1)
Yleisöä altistavan melun kuten disko- ja konserttimusiikin, kuulutusten ja väliaikamusiikin
LAFmax- taso ei saa ylittää 115 dB eikä LAeq,4h 100 dB.
Kun tilaisuuden aikana yleisön melualtistus tasoitettuna 8 tunnille, L Aeq,8h, ylittää 85 dB,
yleisön saatavilla tulee olla kuulonsuojaimia ja yleisölle tulee antaa ohjeet suojainten
käytöstä. Meluntorjunta ja yleisön kuulonsuojaus on järjestettävä siten, että altistuminen ei
aiheuta kuulovaurioita eikä kuulovaurioriskejä yleisölle.
5. MELUAMISAJAN RAJAT
Hamina Bastionissa ma-su klo 24.00
Haminan tori
su-to klo 24.00
pe-la klo 01.00
LAeq ekvivalenttitaso eli keskiäänitaso
6. TERASSIMELUOHJE
Ravintoloiden ja kahviloiden terasseilla voidaan käyttää äänenvahvistimia ja
äänentoistolaitteita päivisin klo 22.00 asti.
Ympäristönsuojelusta on haettava lupa ja tehtävä ilmoitus melusta jos musiikkia esitetään
klo 22.00:n jälkeen.

