
ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA 
TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA 

(Viranomainen täyttää) 
Diaarimerkintä 

Ilmoitus on tullut vireille 

1. ILMOITUSVELVOLLINEN
llmoitusvelvollisen nimi tai toiminimi 
NRC Group Finland Oy 

Lähiosoite 

Veturitalli 173 B, 

Postinumero ja postitoimipaikka 
45100 Kouvola 

(Ympäristönsuojelulaki 118 §) 

Viranomaisen yhteystiedot 

Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite) 
OVT-tunnus 003710078223 Operaattori BAWCFI22 (Basware Oyj) 
PDF-laskut sähköpostilla: invoices-1007822-3(.a}kollektorinvoice.com 

2. AIHEUTTAMISPAIKKA
Osoite 

V-tunnus
1007822-3

Kouvolan ratapiha, Tunnelikadun Halkotarhantien puolella lähellä niin sanottua Kivipussin aluetta. 

[8J Sijainti on esitetty kartalla, liitteessä nro 1

3. TOIMINTA
Rakentaminen 

D louhinta

Tapahtuma 

D murskaus D paalutus

D ulkoilmakonsertti D muu, mikä?

4. TOIMINNAN KESTO
Aloittamispäivä 
31.5.2021 

Päättymispäivä 

4.6.2021 

Ma - pe (klo) 
La 
Su 

5. MELUPÄÄSTÖT
Koneet, laitteet tai toiminnot sekä niiden lukumäärä 
2 kpl kiskopyöräkaivinkone 
2 kpl tela-alustainen kaivinkone 
1 kpl ovöräkuonnaaia 

6011 / 03.2021 

[8J muu, mikä? maanrakennus, raiteiston kunnossapitotyöt



1 kpl raskas vaihteentukemiskone 

Melutaso 10 metrin päässä, dB(A) 
88 

6. MELUN JA TÄRINÄN LEVIÄMINEN 

Häiriintyvät kohteet ympäristössä ja niiden etäisyys toimipaikalta 
Lähimmät häiriintyvä kohteet ovat Kotkankallionkadun asuintalot n. 200 m etäisyydellä työkohteesta. Työkohteen ja 
asuintalojen välissä sijaitsee rakennuksia, jotka eivät ole asuinrakennuksia ja siten häiriintyviä kohteita. Nämä rakennukset 
toimivat työkohteen ja asutuksen välissä melun leviämistä torjuvana rakenteena. 
Toiminnan vaikutus häiriintyvien kohteiden melutasoon, dB(A) 
Ottaen huomioon melun syntypaikan sekä lähimpien häiriintyvien kohteiden sijainnin sekä maaston olosuhteet, ei melun voida 
olettaa ylittävän Vna 993/1992 mukaista yöaikaista ohiearvoa LAeq 50 dB lähimmissäkään häiriintyvissä kohteissa. 

[8J Liitteenä esitetään kartta toimipaikasta ja häiriintyvistä kohteista 

7. MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTA JA SEURANTA

Torjuntatoimenpiteet 
Työssä melua aiheuttavat konetyöt, joita tehdään massanvaihdon sekä tukemisen yhteydessä. Melua synnyttävät koneet ovat 
kaivinkone sekä tukemiskone, lisäksi tarvittavien materiaalien kuljetuksesta syntyy liikennettä. Työkohde sijaitsee Kouvolan 
rautatieasemasta itään, välittömästi tunnelikadun alikulun itäpuolella. Kohde on lähellä Kouvolan keskustaa, mutta sen 
välittömässä läheisyydessä ei kuitenkaan ole melulle alttiita kohteita. Ottaen huomioon melun synty sekä työkohteen sijainti, 
melun ei voida olettaa ylittävän Valtioneuvoston asetuksen 993/1992 mukaisia melutason ohjearvoja lähimmissä häiriintyvissä 
kohteissa. 
Melutilanteen seuranta 
Melulle mahdollisesti altistuvat lähimmät kohteet sijaitsevat työkohteen eteläpuolella, joihin tilapäistä melua aiheuttavasta 
häiriöstä ilmoitetaan etukäteen liitteenä olevassa ilmakuvaotteessa merkittyihin kiinteistöihin. Melutilannetta hallitaan 
huolellisella etukäteissuunnittelulla sekä asianosaisten tiedottamisella. Jaettavasta tiedotteesta selviää tehtävän työn laatu ja 
ajankohta sekä lisäksi työstä vastaavan yhteystiedot, johon mahdollisesti häiritsevästä melusta voi työn aikana ilmoittaa. 
Mikäli työn aiheuttaman melun johdosta tulee työn aikaisia yhteydenottoja, ryhdytään välittömiin toimenpiteisiin melupäästön 
alentamiseksi esimerkiksi työmenetelmiä muuttamalla. 
Tiedottaminen 
[8J talokohtainen D huoneistokohtainen 
Tiedotteen jakelualueen laajuus ja katuosoitteet 

8. LISÄTIEDOT

Aineisto ja arviointimenetelmät, joihin tiedot perustuvat 
NRCGroupFinland OyYmpäristöopas 

D Liitteenä muita lisätietoja 

9. ALLEKIRJOITUS

Paikka 
Kouvola 

Allekirjoitus (tarvittaessa) 

6011 / 03.2021 

[8J porraskäy1äväkohtainen 

2 

Päivämäärä 
30.3.2021 




