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 ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA 
TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA 
 
(Ympäristönsuojelulaki 118 §) 
 
 

(Viranomainen täyttää) Viranomaisen yhteystiedot 
Diaarimerkintä 
 
 

 
 
 
 
 

Ilmoitus on tullut vireille 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
1. ILMOITUSVELVOLLINEN  
Ilmoitusvelvollisen nimi tai toiminimi 
NRC Group Finland Oy 

Lähiosoite 
Ratamestarintie 2a   

Postinumero ja postitoimipaikka 
90140 Oulu 

Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (puhelin, sähköposti) 

Anniina Petänsoro, 0408645371, anniina.petasnoro@nrcgroup.fi 
Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite) 
OVT-tunnus 003710078223 
Operaattori BAWCFI22 (Basware Oyj) 
Y-tunnus 1007822-3 
Viite: 12335-5100-540000  
 
 
2. AIHEUTTAMISPAIKKA 
Osoite 

Kemijärven ratapiha 

 Sijainti on esitetty kartalla, liitteessä nro       
 
 
3. TOIMINTA 
Rakentaminen 

 louhinta   murskaus  paalutus  muu, mikä? ratarakentaminen 
Tapahtuma 

 ulkoilmakonsertti   muu, mikä?       
 
 
4. TOIMINNAN KESTO 
Aloittamispäivä 
10.8.2020 

Päättymispäivä 
30.11.2020 

Ma – pe (klo) Pääsääntöisesti 7-17, töiden etenemisen niin vaatiessa myös muina kellon aikoina työskentely mahdollista 
La Töiden etenemisen niin vaatiessa lauantaityöt mahdollisia 
Su Töiden etenemisen niin vaatiessa sunnuntaityöt mahdollisia 

 
Lisäksi Tilaaja (Väylävirasto) on sopinut urakoitsijan käytettäväksi liikennekatkot, jotka hyödynnetään 
tarvittavissa määrin myös yöaikaan: 
vk 34 ma 17.8.2020 klo: 10.00 – pe 21.8.2020 n klo: 15.00 yhtäjaksoinen liikennekatko 
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vk 35 ma 24.8.2020. klo: 10.00– pe 28.8.2020 n klo: 15.00 yhtäjaksoinen liikennekatko  
 
 
5. MELUPÄÄSTÖT 
Koneet, laitteet tai toiminnot sekä niiden lukumäärä 

Raiteen tukeminen 

 
Melutaso 10 metrin päässä, dB(A) 
Tukemistyö n. 100 dB  

 
 
6. MELUN JA TÄRINÄN LEVIÄMINEN 
Häiriintyvät kohteet ympäristössä ja niiden etäisyys toimipaikalta 
Asuinkiinteistöt radan läheisyydessä (etäisyys n. 150m) sekä liiketilat välittömässä läheisyydessä 

Toiminnan vaikutus häiriintyvien kohteiden melutasoon, dB(A) 

40m päässä melutaso meluisten töiden (tukeminen) aikaan n. 72 dB.  

 Liitteenä esitetään kartta toimipaikasta ja häiriintyvistä kohteista 
 
 
7. MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTA JA SEURANTA 
Torjuntatoimenpiteet 
Meluisat työt (raiteen tukeminen) pyritään suorittamaan päiväsaikaan. Urakan aikana tukemistyötä on noin seitsemänä päivänä, 
kestoltaan yhteensä noin 3 h/päivä. Mikäli ulkolämpötila aiheuttaa kiskon liiallisen lämpenimisen, joudutaan tukemistyö 
suorittamaan ilta- tai yöaikaan. Muut työt eivät aiheuta normaalista rakennustyöstä poikkeavaa melua.  
Melutilanteen seuranta 
Melutasoa seurataan aistinvaraisesti koko työmaan keston ajan.  

Tiedottaminen 

 talokohtainen   huoneistokohtainen  porraskäytäväkohtainen 
Tiedotteen jakelualueen laajuus ja katuosoitteet 
Lähiasutus sekä liiketilat 

 
 
8. LISÄTIEDOT 
Aineisto ja arviointimenetelmät, joihin tiedot perustuvat 
Arviot perustuvat NRC:n ympäristöoppaassa tehdyissä isojen ratatyökoneiden melupäästöjen mittauksiin sekä aiemmissa 
urakoissa saatuihin tietoihin. 

 Liitteenä muita lisätietoja 
 
 
9. ALLEKIRJOITUS 
Paikka 
Oulu 

Päivämäärä 
5.8.2020 

 
Allekirjoitus (tarvittaessa) 

 
 
 
Anniina Petäsnoro 
Nimen selvennys 

 
 
 


