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Helsingin ympäristönsuojelumääräykset päivitettiin
Muistilista keskeisimmistä määräyksistä
Helsingin kaupungin päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset astuivat voimaan 15.7.2018.
Ympäristönsuojelumääräykset täydentävät ympäristönsuojelulakia ja niiden tavoitteena on
ehkäistä ympäristön pilaantumista. Tässä tiedotteessa on muistilista keskeisimmistä liikenneväylien ja yhdyskuntatekniikan rakennus- ja kunnossapitotöitä koskevista määräyksistä.

Pölyntorjunta 18, 19 §
•

Käytä kastelua lakaisukoneessa
Riittävän kastelun käyttäminen on tärkeää etenkin hiekoitushiekkaa poistettaessa.

•

Lehtipuhaltimia ei saa käyttää hiekoitushiekan poistamiseen
Lehtipuhaltimien aiheuttaman melun takia tulisi myös ensisijaisesti suosia lehtien
haravointia.

•

Rakennustyömaiden pölyntorjunta
Työmaan ajoväylien pölyäminen on estettävä esimerkiksi suolaliuoksella. Työmaan läheisille
katualueille levinnyt maa-aines on pestävä pois pölyämisen estämiseksi. Siirrettävä maa- ja
kiviaines sekä purkujätteet on kasteltava, jos ne pölyävät.

Meluntorjunta
Muista yörauha 22 §
•

Asuin- ja majoitushuoneistojen sekä hoitolaitosten läheisyydessä ei saa tehdä melua aiheuttavia töitä yöaikaan kello 22.00–7.00. Kielto ei koske liikenneväylien ja yhdyskuntatekniikan
rakennus- ja kunnossapitotyötä tai muuta tilapäistä työtä, jota on liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muun perustellun syyn vuoksi välttämätöntä tehdä öisin.
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Asukkaille tiedottaminen ja meluntorjunnasta sopiminen 17 §
•

Tiedota melua aiheuttavista töistä aina lähialueen asukkaille
Meluhaittaa aiheuttavista töistä on aina tiedotettava lähialueen asukkaille. Etenkin välttämättömistä yötöistä tiedottaminen on tärkeää. Tiedotteet tulee kiinnittää viimeistään viikkoa ennen
työn aloitusta kaikkien niiden rakennusten rappukäytäviin, joihin melun arvioidaan kuuluvan.
Tiedotteista on käytävä ilmi tarkat työajat sekä urakoitsijan ja työn tilaajan yhteystiedot.

•

Sovi lähialueen herkkien kohteiden kanssa melun- ja pölyntorjunnasta
Lähialueen herkkien kohteiden (mm. päiväkodit, hoitolaitokset, uskonnolliset laitokset) kanssa
tulee sopia työmaan riittävästä melun- ja pölyntorjunnasta. Esim. lasten päiväuni- ja ulkoiluaikoina voi olla tarve pitää taukoa melua aiheuttavista töistä.

Meluilmoitus 21 §
•

Tee tarvittaessa meluilmoitus
Meluilmoitus pitää tehdä esim. louhinnasta, paalutuksesta ja piikkauksesta, jos työtä tehdään
muulloin kuin ma–pe kello 7.00–18.00 tai jos työpäiviä on yli 25.

•

Jos edellä mainitut työt liittyvät liikenneväylien tai yhdyskuntatekniikan rakennus- ja kunnossapitotyöhön, jota on välttämätöntä tehdä iltaisin ja viikonloppuisin liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muun perustellun syyn vuoksi, on siinä tapauksessa meluilmoitus tehtävä,
kun töitä tehdään muulloin kuin ma–su kello 7.00–22.00 tai jos työpäiviä on yli 25.

•

Kirjallinen meluilmoitus on tehtävä viimeistään 30 päivää ennen työn aloitusta.

Työmaavedet 4 §
•

Noudata työmaavesien käsittelyssä ja johtamisessa Helsingin kaupungin ohjetta. Työmaavesiä ei saa johtaa viemäriin ilman Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) kanssa tehtyä
kirjallista sopimusta.

Polttoaineet 11, 12 §
•

Sijoita siirrettävä polttoainesäiliö tiiviille alustalle, ellei säiliö ole rakenteeltaan valuma-altaallinen, kaksoispohjainen tai -vaippainen tai sijoitettu katettuun suoja-altaaseen. Sijoita säiliö
niin, että polttoaineet eivät pääse vahinkotilanteessa viemäriin tai vesistöön. Tankkauspaikoilla
on oltava imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja säilyttämistä varten.
Huomioithan myös lisämääräykset, jotka koskevat polttonesteiden varastointia tärkeillä pohjavesialueilla.

Helsingin ympäristönsuojelumääräykset ovat
kokonaisuudessaan luettavissa kaupungin verkkosivuilla.
Onko sinulla kysyttävää ympäristönsuojelumääräyksistä tai haluaisitko antaa niistä palautetta?
Voit ottaa yhteyttä kaupungin verkkosivujen palauteosion kautta.
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