
Tiedote kaupunginosayhdistyksille

Helsingin ympäristönsuojelumääräykset päivitettiin
Muistilista keskeisimmistä määräyksistä

Helsingin kaupungin päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset astuivat voimaan 15.7.2018. Ympäristön-
suojelumääräykset täydentävät ympäristönsuojelulakia ja niiden tavoitteena on ehkäistä ympäristön 
pilaantumista. Tässä tiedotteessa on muistilista kaupunginosayhdistyksille keskeisimmistä määräyk-
sistä. Yhdistykset voivat halutessaan tiedottaa määräyksistä asuinalueensa asukkaille ja toimijoille.

Tapahtumien järjestäminen

• Pienistä päivätapahtumista, joista ei aiheudu meluhaittaa lähiympäristölle ja joissa on vähäistä elin-
tarvikkeiden myyntiä yksityishenkilöiden tai järjestöjen toimesta, ei yleensä tarvitse ilmoittaa kau-
pungin ympäristöpalveluihin.

• Äänekkäistä päivätapahtumista on tiedotettava lähialueen asukkaille ja toimijoille etukäteen.

• Ulkoilmatapahtumia järjestettäessä on otettava huomioon mm. meluntorjuntaan ja jätehuoltoon liit-
tyvät määräykset. Tutustu tarvittaessa ulkoilmatapahtumien meluntorjuntaohjeisiin. Yleisötilaisuuk-
sien jätehuolto on puolestaan toteutettava Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisten jätehuol-
tomääräysten mukaisesti.

Meluhaittojen ehkäisy 22 §

• Yörauhan kunnioitus
Erityisen häiritsevää melua aiheuttava toiminta on kielletty asuin- ja majoitushuoneistojen sekä hoi-
tolaitosten läheisyydessä yöaikaan kello 22.00–7.00. Kielto ei koske liikenneväyliin tai yhdyskunta-
tekniikkaan liittyvää rakennus- ja kunnossapitotyötä tai muuta tilapäistä työtä, jota on liikenneturval-
lisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muun perustellun syyn vuoksi välttämätöntä tehdä öisin.

Pölyhaittojen ehkäisy 18, 19 §

• Lehtipuhaltimia ei saa käyttää hiekoitushiekan poistamiseen
Puhaltimien aiheuttaman melun vuoksi tulisi myös ensisijaisesti suosia lehtien haravointia.
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• Lakaisukoneessa on käytettävä kastelua
Riittävän kastelun käyttäminen on erityisen tärkeää hiekoitushiekkaa poistettaessa.

Jätteiden käsittely 14 §

• Jätteiden käsittelyssä ja lajittelussa tulee noudattaa Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen ylei-
siä jätehuoltomääräyksiä. Kiinteistöllä saa kompostoida puutarhajätettä, elintarvikejätettä ja käy-
mäläjätettä. Elintarvike- ja käymäläjätteen kompostoinnin aloittamisesta on ilmoitettava kirjallisesti 
Helsingin seudun ympäristöpalveluihin (HSY), joka voi antaa tarvittaessa täydentäviä määräyksiä 
kompostoinnista. 

• Jätteistä ja jätehuollosta ei saa aiheutua haittaa terveydelle, ympäristölle tai yleiselle viihtyisyydelle 
(kuten roskaantumista, melua ja hajua).

Savuhaittojen ehkäisy 14, 16 §

• Puutarhajätteiden avopoltto on kielletty koko kaupunkialueella
Risujen ja vastaavien puutarhajätteiden avopoltto on kielletty koko kaupunkialueella savuhaittojen 
ehkäisemiseksi. Puutarhajätettä ei myöskään saa viedä metsäalueille tai puistoihin. Puutarhajäte 
voidaan kompostoida omalla kiinteistöllä tai viedä Sortti-asemalle.

• Puun polttaminen tulisijassa
Tulisijassa saa polttaa vain puuta ja puujätettä, joka on kuivaa, puhdasta sekä käsittelemätöntä. Jät-
teiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Polttamisesta 
ei saa aiheutua kohtuutonta savu- tai hajuhaittaa naapureille ja lähiympäristölle. Tutustu tarvittaes-
sa Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) puunpolton ja polttopuiden säilytyksen ohjeisiin.

Autojen, veneiden ja koneiden pesu 8, 9 §

• Autojen ja koneiden toistuva pesu ja hiilivetyliuottimia sisältävien pesuaineiden käyttö on sallittu 
vain sellaisissa paikoissa, joissa pesuvedet voidaan johtaa hiekanerotuskaivon ja öljynerotuskaivon 
kautta jätevesiviemäriin. Sama koskee veneiden pesua, tosin tällöin hiekanerotusta ei vaadita.

• Puhdistamatonta pesuvettä ei saa päästää mereen, avo-ojaan, vesistöihin (esimerkiksi joki, puro 
tai lampi) tai hulevesiviemäriin. Jos vene huuhdellaan satunnaisesti pelkällä vedellä, voidaan vedet 
kuitenkin johtaa mereen.

Vaarallisten kemikaalien ja jätteiden varastointi 11, 12, 13 §

• Vaaralliset kemikaalit ja jätteet on varastoitava niin, etteivät ne vahinkotilanteessa pääse ympäris-
töön.

• Öljysäiliön tai muun kemikaalisäiliön omistajan tulee tyhjennyttää, puhdistuttaa ja tarkastuttaa käy-
töstä poistettu maaperässä oleva säiliö. Tarkastustodistus tulee toimittaa Helsingin kaupungin ym-
päristönsuojeluviranomaiselle.

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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