Melddelande till fastighetsskötselbolag
och disponenter
13.12.2018

Helsingfors miljöskyddsföreskrifter uppdaterades
Minneslista över de viktigaste bestämmelserna
Helsingfors stads uppdaterade miljöskyddsföreskrifter trädde i kraft den 15 juli 2018.
Miljöskyddsföreskrifterna kompletterar miljöskyddslagen i syfte att förebygga
miljöförstöring. I detta meddelande finns en minneslista över de viktigaste
bestämmelserna till fastighetsskötselbolag och disponenter.

Underhåll av gårdar och gator 18, 22 §
•

Använd vattning i sopmaskinen
Användning av tillräcklig vattning är särskilt viktig vid avlägsnande av sandningssand.

•

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

•

Respektera nattron
Det är förbjudet att i närheten av bostads- och inkvarteringslägenheter samt vårdinrättningar 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.

Förstöring av trädgårdsavfall och kompostering 14 §
•

För att förebygga rökolägenheter är öppen förbränning av ris och motsvarande trädgårdsavfall huvudsakligen förbjuden i hela stadsområdet.

Bild: Teemu Saloriutta

•

Däremot kan man kompostera trädgårdsavfallet. Ett alternativ till komposteringen är att
lämna trädgårdsavfallet till en Sortti-station. Det är förbjudet att föra trädgårdsavfall till
skogen.

Lagring av farliga kemikalier och farligt avfall 11, 12 §
•

Farliga kemikalier och farligt avfall ska lagras så att de i händelse av skada inte
kommer ut i miljön. De ska lagras särskilt noggrant inom viktiga grundvattenområden.

•

Farliga flytande kemikalier och farligt flytande avfall ska lagras i en dubbelmantlad
cistern, i en cistern i en separat skyddsbassäng eller i ett sådant lagerutrymme varifrån
kemikalierna inte kommer ut i miljön.

Tvättning av bilar, maskiner och båtar 8, 9 §
•

Upprepad tvätt av bilar och maskiner samt användning av tvättmedel som innehåller
kolvätelösningsmedel är tillåtet endast på sådana platser där tvättvattnet kan ledas in
i ett spillvattenavlopp via en sand- och oljeavskiljningsbrunn. Detsamma gäller tvätt av
båtar, visserligen är sandavskiljningen då inte nödvändig.

•

Det är förbjudet att släppa orenat tvättvatten ut i havet, öppna diken, vattendrag (t.ex.
åar, bäckar eller sjöar) eller i dagvattenavlopp. Om båten då och då sköljs av med enbart vatten kan vattnet emellertid ledas ut i havet.

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
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