Meddelande till entreprenörer och
beställare av rivningsarbeten

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 entreprenörer och beställare av
rivningsarbeten.

Dammbekämpning

19 §

•

Krossning av rivningsbetong
För krossning ska alltid en bulleranmälan göras (mer information nedan). I beslutet om bulleranmälan
ges föreskrifter avseende vattning och skydd av utrustningen. Enligt den allmänna riktlinjen ska krossningsenheter utrustas med täta dammskydd som monteras på transportörerna samt med ett bevattningssystem med sprutpunkter åtminstone över och under krossen och vid transportörens samtliga utlopp
om krossningsanläggningen ligger närmare än 500 meter från ett bostadsområde eller ett område där
människor vistas (t.ex. skolor och daghem med gårdar, rekreationsområden). Om krossningsanläggningen ligger närmare än 200 meter från ett bostadsområde eller ett område där människor vistas ska
krossanläggningen dessutom i sin helhet placeras innanför en tät skyddskonstruktion.

•

Skopkross
Det ska finnas sprutpunkter för vatten i skopkrossens skopa. De ska användas alltid när krossning görs
närmare än 200 meter från ett bostadsområde eller annat område där människor vistas.

•

Byggplats och körbanor
Dammbildning på rivningsplatser ska hindras till exempel genom att vattna rivningsobjektet och salta
körbanorna. Jordmaterial som spridits till gatuområden ska tvättas bort för förebyggande av damm. Det
jord- och stenmaterial samt rivningsavfall som ska flyttas ska vattnas om de dammar.

Bullerbekämpning
Respektera nattron 22 §
•

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.
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Information till invånarna och överenskommelse om bullerbekämpning 17 §
•

Informera alltid invånarna i närområdet om arbetet orsakar buller
Invånarna i närområdet ska alltid informeras om arbetet orsakar buller. Det är viktigt att informera i synnerhet om arbeten som måste utföras nattetid. Senast en vecka innan arbetena inleds ska meddelanden
sättas upp i trapphusen i alla byggnader där man beräknar att bullret kan höras. De exakta arbetstiderna
samt kontaktuppgifterna för entreprenören och den som beställt arbetet ska framgå av meddelandena.

•

Kom överens om bullerbekämpningen i fråga om särskilt känsliga objekt
Man ska komma överens om tillräcklig bullerbekämpning på byggplatsen med de särskilt känsliga objekten i närområdet (t.ex. daghem, vårdinrättningar och läroanstalter). Det kan vara nödvändigt att hålla
paus i bullriga arbeten till exempel under barnens middagslur och utelekar.

Bulleranmälan 21 §
•

Gör bulleranmälan vid behov (miljöskyddslagen 118 §)
Skicka anmälan till Helsingfors stads registratorskontor senast 30 dagar innan arbetet inleds. På anmälan fattas ett beslut som kan omfatta föreskrifter avseende bekämpning av miljöolägenheter.

•

Bulleranmälan ska bland annat göras för pikhuggning (med anordningar som fästs på arbetsmaskinens
bom) och vakuumsugning, om arbetet utförs under andra tider än må–fr kl. 7.00–18.00 eller om antalet
arbetsdagar är fler än 25.

•

För krossning av stenmaterial eller mineraliskt byggavfall ska alltid en bulleranmälan göras. Obs! Om
avståndet till särskilt känsliga objekt (daghem, vårdinrättningar och läroanstalter m.m.) är under 100
meter får betong i regel krossas inom fastigheten endast till den mängd som utnyttjas vid byggande av
samma fastighet.

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

Farliga flytande kemikalier och farligt flytande avfall ska lagras i en dubbelmantlad cistern, i en cistern i
en separat skyddsbassäng eller i ett lagerutrymme som tjänar som skyddsbassäng.

•

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 utrustning för uppsamling och förvaring i händelse av eventuella läckor.

•

Beakta också de ytterligare bestämmelserna om lagring av farliga kemikalier och farligt avfall inom viktiga grundvattenområden.

Sortering av bygg- och rivningsavfall
•

Sorteringen av bygg- och rivningsavfall ska ordnas så att en så stor del av avfallet som möjligt kan återanvändas eller återvinnas som material i enlighet med 8 § i avfallslagen. Sorteringskraven anges i 16 §
i avfallsförordningen. Vid leverans av bygg- och rivningsavfall för fortsatt behandling ska ett transportdokument enligt 121 § i avfallslagen upprättas. Den som tar emot avfallet ska i regel ha ett miljötillstånd.

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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