Meddelande till stadsdelsföreningar

Helsingfors miljöskyddsföreskrifter har uppdaterats
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 checklista över de viktigaste bestämmelserna för stadsdelsföreningar. Föreningar kan, om de vill,
informera invånarna och aktörerna i sina respektive områden om bestämmelserna.

Anordnande av evenemang
•

I regel behöver man inte göra någon anmälan till stadens miljötjänster om små dagsevenemang
som inte orsakar bullerolägenheter i den närmaste omgivningen och där privatpersoner eller organisationer säljer livsmedel i ringa omfattning.

•

Invånarna och aktörerna i närområdet ska informeras om högljudda dagsevenemang på förhand.

•

Vid anordnande av utomhusevenemang ska bland annat bestämmelserna om bullerbekämpning
och avfallshantering beaktas. Läs vid behov igenom instruktionerna om bullerbekämpning vid utomhusevenemang. Avfallshanteringen under offentliga tillställningar ska i sin tur ordnas i enlighet med
de allmänna avfallshanteringsbestämmelserna för huvudstadsregionen och Kyrkslätt.

Förebyggande av bullerolägenheter
•

Respektera nattron
Verksamhet som medför särskilt störande buller är förbjuden nattetid kl. 22.00–7.00 i närheten av
bostäder och inkvarteringsplatser samt vårdanstalter. 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.

Förebyggande av dammolägenheter
•

22 §

18, 19 §

Det är förbjudet att använda lövblåsare för avlägsnande av sandningssand
På grund av bullret från blåsarna är det dessutom att föredra att man krattar.
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•

I sopmaskiner ska bevattning användas
Användning av tillräcklig bevattning är särskilt viktig vid avlägsnande av sandningssand.

Avfallshantering

14 §

•

Vid hantering och sortering av avfall ska de allmänna bestämmelserna om avfallshanteringen i
huvudstadsregionen och Kyrkslätt iakttas. Inom fastigheter får trädgårdsavfall, livsmedelsavfall och
klosettavfall komposteras. Om inledning av kompostering av livsmedels- och klosettavfall ska meddelas skriftligen till Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) som vid behov kan utfärda kompletterande bestämmelser om kompostering.

•

Avfallet och avfallshanteringen får inte orsaka olägenheter för hälsan, miljön eller den allmänna
trivseln (såsom nedskräpning, buller eller lukt).

Förebyggande av rökolägenheter

14, 16 §

•

Öppen bränning av trädgårdsavfall är förbjuden i hela stadsområdet
För att förebygga rökolägenheter är öppen förbränning av ris och motsvarande trädgårdsavfall huvudsakligen förbjuden i hela stadsområdet. Det är också förbjudet att föra trädgårdsavfall till skogen
eller parker. Trädgårdsavfallet kan komposteras inom den egna fastigheten eller tas till en Sortti-station.

•

Vedeldning i eldstäder
I eldstäder får endast ved eller träavfall brännas. Dessa ska vara torra, rena och obehandlade. Det
är förbjudet att förinta avfall genom eldning. Papper och papp får användas som tändved. Eldningen
får inte orsaka grannarna eller närmiljön orimliga rök- eller luktolägenheter. Läs vid behov igenom
Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM) instruktioner om vedeldning och förvaring av ved.

Tvätt av bilar, båtar och maskiner

8, 9 §

•

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

•

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

Lagring av farliga kemikalier och farligt avfall

11, 12, 13 §

•

Farliga kemikalier och farligt avfall ska lagras så att de i händelse av skada inte kommer ut i miljön.

•

Ägare till oljecisterner eller andra kemikaliecisterner ska låta tömma, rengöra och inspektera sådana underjordiska cisterner som tagits ur bruk. Inspektionsintyget ska lämnas till Helsingfors stads
miljöskyddsmyndighet.

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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