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RAKENNUSTYÖMAIDEN MELUNTORJUNTA 
 
Jos toiminnastasi voi aiheutua erityisen häiritsevää melua tai tärinää, toimi näin: 
 
1. Tiedota ja sovi meluntorjunnasta 
  

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on aina etukä-
teen tiedotettava melun tai tärinän vaikutuspiirissä oleville asukkaille, hoito- ja oppilaitoksil-
le sekä muille sellaisille kohteille, joille saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä. 
 
Toiminnanharjoittajan tulee myös neuvotella riittävästä melun- tai tärinäntorjunnasta sellais-
ten kohteiden, esim. päiväkotien, koulujen ja kirkollisten laitosten, kanssa, joille toiminnasta 
voi aiheutua kohtuutonta haittaa. (Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset, 23 ja 
25 §) 
 
Vinkki! Tee katselmus tulevan työkohteen ympäristöön häiriytyvien kohteiden selvittä-

miseksi. Samalla voit jakaa tiedotteet ja neuvotella erityisen herkkien kohteiden 
kanssa tarvittavasta melun- tai tärinäntorjunnasta. Kiinteistön käyttötarkoitus ja 
haltijat voi selvittää myös isännöitsijän avulla. 

 
Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset löytyvät osoitteesta 
www.hel.fi/ymparistonsuojelumaaraykset. 
 

2. Muista yörauha 
 

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö on kielletty asuntojen 
ja muiden sellaisten kohteiden läheisyydessä, joille työstä saattaa aiheutua haittaa tai häi-
riötä, yöaikaan kello 22.00–7.00, muutoin kuin on tarpeen välttämättömien tilapäisten töi-
den suorittamiseksi. (Ympäristönsuojelumääräykset, 25 §) 

 
Vinkki! Neuvottele Helsingin kaupungin rakennuspalveluiden kanssa tilapäisistä liikenne-

järjestelyistä, jotka mahdollistaisivat häiritsevää melua aiheuttavan työn tekemisen 
päiväaikaan. 

 
Vinkki! Jos työ on pakottavasta syystä kuitenkin tehtävä yöaikaan, jaa naapureille tiedote 

(mieluiten huoneistokohtainen), torju melua esim. käyttämällä vähämelui-
sia/vaimennettuja laitteita tai työmenetelmiä, estämällä melun leviäminen melues-
teillä tai koteloimalla melulähde ja sijoittamalla melulähde mahdollisimman kauaksi 
häiriytyvistä kohteista. Laitekohtaisia meluntorjuntakeinoja on esitelty Ympäristö-
ministeriön julkaisussa Meluntorjuntakeinot rakennustöissä (1994). 

 
3. Tee meluilmoitus 
 

Tietyistä toiminnoista on lisäksi tehtävä ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukai-
nen kirjallinen ilmoitus eli meluilmoitus Helsingin kaupungin ympäristöpalveluille viimeistään 
30 päivää ennen toiminnan aloittamista. Ympäristönsuojelumääräysten 23 ja 24 §:ssä on 
tarkennettu, mistä toiminnoista ilmoitus ainakin pitää tehdä. 
 

http://www.hel.fi/ymparistonsuojelumaaraykset
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Vinkki! Työn tilaaja, voit tehdä meluilmoituksen etukäteen, vaikka työn tarkka ajankohta 
tai menetelmät eivät olisikaan tiedossa. Meluilmoitusta voi tarkentaa myöhemmin. 
 
Urakoitsija, kun teet urakkatarjousta, pyydä työn tilaajaa tekemään meluilmoitus 
etukäteen, jos et itse voi täyttää ilmoitusvelvollisuutta riittävän ajoissa. 

 
Ilmoitukseen tulee liittää kaikki ympäristönsuojeluasetuksen 24 §:n edellyttämät tiedot. Lo-
make ilmoituksen laadintaa varten löytyy osoitteesta www.hel.fi/ymk/lomakkeet. 
 
Vinkki! Laitteen melupäästön, esim. äänitehotason (LWA) tai keskiäänitason 10 metrin 

etäisyydellä laitteesta (LAeq10m), voit selvittää esim. laitevalmistajalta. Melupäästö-
tiedon avulla voit puolestaan arvioida ympäristöön leviävän melun suuruuden. Li-
sätietoja melun leviämisen arvioinnista löytyy Ympäristöministeriön julkaisusta Me-
luntorjuntakeinot rakennustöissä (1994). Jos kyseessä on pitkäkestoinen työ, työtä 
aiotaan tehdä myöhään illalla tai jopa yöaikaan, meluilmoitukseen tulee liittää asi-
antuntijan laatima selvitys melun leviämisestä ympäristöön ja mittaussuunnitelma 
melutilanteen seuraamiseksi. 

 
Vinkki! Liitä ilmoitukseen riittävän tarkka kartta (vähintään 1:1000), johon merkitset työ-

kohteen ja melun tai tärinän vaikutuspiirissä olevat asuinrakennukset, hoito- ja op-
pilaitoksille sekä muut sellaiset kohteet, joille saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä. 
Karttaan voit merkitä myös tiedotusalueen. 

 
Vinkki! Liitä ilmoitukseen myös selvitys esim. päiväkotien, koulujen ja kirkollisten laitosten, 

kanssa sovituista melun- tai tärinäntorjuntamenettelyistä. 
 
Toimita meluilmoitus Helsingin kaupungin kirjaamoon: 
 

Postiosoite: Helsingin kaupunki, kirjaamo, ympäristöpalvelut, PL 10, 00099 
Helsingin kaupunki 
 
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi  
 
Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, Helsinki 17. Avoinna arkisin 
maanantaista perjantaihin kello 8.15–16.00. 

 
Ympäristöpalvelut tekee ilmoituksen johdosta päätöksen, johon tarvittaessa sisältyy melun-
torjuntaa ja muuta ympäristönsuojelua koskevia määräyksiä. Meluilmoitusten käsittelystä 
peritään maksu. 
 

4. Kysy neuvoa 
 
Epävarmoissa tilanteissa kannattaa kysyä neuvoa ympäristöpalveluista: puhelin 
(09) 310 1691 ja sähköposti ymk@hel.fi. 
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