
Meddelande om byggnads- och underhållsarbeten 
avseende trafikleder och samhällsteknik

Helsingfors miljöskyddsföreskrifter uppdaterades
Minneslista över de viktigaste bestämmelserna

Helsingfors stads uppdaterade miljöskyddsföreskrifter trädde i kraft den 15 juli 2018. Mil-
jöskyddsföreskrifterna kompletterar miljöskyddslagen i syfte att förebygga miljöförstöring. 
I detta meddelande finns en minneslista över de viktigaste bestämmelserna avseende 

byggande och underhåll av trafiklederna och samhällstekniken.

Dammbekämpning 18, 19 §

• Använd vattning i sopmaskinen 
Det är viktigt med tillräcklig vattning i synnerhet vid avlägsnande av sandningssand.

• Det är förbjudet att använda lövblåsare för avlägsnande av sandningssand
På grund av bullret från lövblåsare är krattande att föredra.

• Dammbekämpning på byggplatser
Dammbildning på körlederna på byggplatsen ska hindras till exempel med hjälp av saltlösning. 
Jordmaterial som spridit sig till gatuområdena nära byggplatsen ska tvättas bort för förebyg-
gande av damm. Det jord- och stenmaterial samt rivningsavfall som ska flyttas ska vattnas om 
de dammar.

Bullerbekämpning

Respektera nattron 22 §

• Det är förbjudet i närheten av såväl bostads- och inkvarteringslägenheter som vårdinrättningar 
att utföra arbeten som orsakar buller nattetid kl. 22.00–7.00. Förbudet gäller inte bygg- eller 
underhållsarbeten som hänför sig till trafikleder eller samhällsteknik, eller annat tillfälligt arbete 
som på grund av trafiksäkerheten, trafikens smidighet eller annan grundad anledning måste 
utföras nattetid.
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Information till invånarna och överenskommelse om bullerbekämpning 17 §

• Informera alltid invånarna i det närliggande området om arbetet orsakar buller
Invånarna i det närliggande området ska alltid informeras om arbetet orsakar bullerolägenhe-
ter. Det är viktigt att informera i synnerhet om arbeten som måste utföras nattetid. Meddelanden 
ska sättas upp i alla de byggnaders trapphus där man beräknar att bullret kan höras senast en 
vecka innan arbetena inleds. De exakta arbetstiderna samt kontaktuppgifterna för entreprenö-
ren och den som beställt arbetet ska framgå av meddelandena.

• Kom överens om buller- och dammbekämpningen med de känsliga objekten i det 
närliggande området 
Man ska komma överens om tillräcklig buller- och dammbekämpning på byggplatsen med de 
känsliga objekten i det närliggande området (t.ex. daghem, vårdinrättningar, religiösa inrätt-
ningar). Det kan vara nödvändigt att hålla paus i bullriga arbeten till exempel under barnens 
middagslur och utelekar.

Bulleranmälan 21 §

• Gör bulleranmälan vid behov
Bulleranmälan ska göras om bland annat schaktning, pålning eller pikhuggning, om arbetet 
utförs under andra tider än må–fr kl. 7.00–18.00 eller om antalet arbetsdagar är fler än 25.

• Om de ovan nämnda arbetena hänför sig till byggande eller underhåll av trafikleder eller sam-
hällsteknik, som på grund av trafiksäkerheten, trafikens smidighet eller annan motiverad an-
ledning är nödvändigt att utföras kvällstid och under veckoslut, ska i så fall en bulleranmälan 
göras när arbetet utförs under andra tider än må–sö kl. 7.00–22.00 eller om antalet arbetsda-
gar är fler än 25.

• En skriftlig bulleranmälan ska göras senast 30 dagar innan arbetet inleds.

Byggplatsvatten 4 §

• Följ Helsingfors stads instruktioner avseende hantering och ledning av byggplatsvatten. Det är 
förbjudet att leda byggplatsvatten till avloppssystemet utan ett skriftligt avtal med Helsingfors-
regionens miljötjänster (HRM).

Bränslen 11, 12 §

• Placera flyttbara bränslecisterner på ett tätt underlag, om inte cisternen till sin struktur har en 
avrinningsbassäng, är dubbelbottnad eller -mantlad, eller är placerad i en täckt skyddsbassäng. 
Cisternen ska placeras så att bränslet inte i olycksfall kan rinna ut i avlopp eller vattendrag. 
Tankningsplatser ska vara utrustade med uppsugningsmaterial och utrustningar för uppsam-
ling och förvaring i händelse av eventuella läckor. Beakta också de ytterligare bestämmelserna 
om lagring av flytande bränslen inom viktiga grundvattenområden.

Helsingfors miljöskyddsföreskrifter kan läsas i sin helhet på stadens webbplats.

Har du frågor om miljöskyddsföreskrifterna eller vill du ge respons på dem?
Ta kontakt via responsavsnittet på stadens webbplats.

HELSINGFORS STAD, Stadsmiljösektorn, Miljötjänsterna

Bild: Teemu Saloriutta

https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/tjanstebeskrivning?id=2762
https://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/tyomaavesi.pdf
https://www.hel.fi/helsinki/sv/boende-och-miljo/miljoskydd/miljoskydd/
https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/delta/feedback/

