
Helsingin ympäristönsuojelumääräykset päivitettiin
Muistilista keskeisimmistä määräyksistä

Helsingin kaupungin päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset astuivat voimaan 15.7.2018. Ympä-
ristönsuojelumääräykset täydentävät ympäristönsuojelulakia ja niiden tavoitteena on ehkäistä ym-
päristön pilaantumista. Tässä tiedotteessa on muistilista purkutöiden urakoitsijoille sekä tilaajille 
keskeisimmistä määräyksistä.

Pölyntorjunta 19 §

• Purkubetonin murskaus
Murskauksesta pitää aina tehdä meluilmoitus (lisätietoa jäljempänä). Meluilmoituspäätöksessä anne-
taan kastelua ja laitteiston suojaamista koskevia määräyksiä. Yleinen linjaus on, että murskauslaitoksen 
sijaitessa alle 500 metrin päässä asuinalueesta tai alueesta, jossa oleskelee ihmisiä (esim. koulut ja 
päiväkodit pihoineen, virkistysalueet), murskausyksiköt on varustettava kuljettimien ja seulojen pääl-
le asetettavilla tiiviillä pölykatteilla sekä kastelujärjestelmällä, jossa veden sumutuspisteitä on ainakin 
murskaimen ylä- ja alapuolella ja jokaisessa kuljettimen purkukohdassa. Jos murskauslaitos sijaitsee 
alle 200 metrin päässä asuinalueesta tai alueesta, jossa oleskelee ihmisiä, murskaamo pitää lisäksi 
sijoittaa kokonaisuudessaan tiiviin suojarakennelman sisään. 

• Kauhamurskain
Kauhamurskaimen kauhassa on oltava veden sumutuspisteet, joiden on oltava käytössä aina, kun murs-
kaustyötä tehdään alle 200 metrin päässä asuinalueesta tai muusta alueesta, jossa oleskelee ihmisiä.

• Työmaa ja ajoväylät
Purkutyömaan pölyäminen on estettävä esimerkiksi kastelemalla purkukohdetta ja suolaamalla ajoväy-
lät. Katualueille kulkeutunut 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 kunnos-
sapitotyötä tai muuta tilapäistä työtä, jota on liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muun pe-
rustellun syyn vuoksi välttämätöntä tehdä öisin.
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Asukkaille tiedottaminen ja meluntorjunnasta sopiminen 17 §

• Tiedota melua aiheuttavista töistä aina lähialueen asukkaille
Melua 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 erityisen herkkien kohteiden kanssa meluntorjunnasta
Lähialueen erityisen herkkien kohteiden (mm. päiväkodit, hoito- ja oppilaitokset) kanssa tulee sopia työ-
maan riittävästä meluntorjunnasta. Esim. lasten päiväuni- ja ulkoiluaikoina voi olla tarve pitää taukoa 
melua aiheuttavista töistä.

Meluilmoitus 21 §

• Tee tarvittaessa meluilmoitus (ympäristönsuojelulaki 118 §)
Lähetä ilmoitus Helsingin kaupungin kirjaamoon vähintään 30 päivää ennen työn aloitusta. Ilmoituksesta 
tehdään päätös, johon voi sisältyä ympäristöhaittojen torjuntaa koskevia määräyksiä.

• Esim. piikkauksesta (työkoneen puomiin kiinnitettävillä laitteilla) ja suurtehoimuroinnista pitää tehdä me-
luilmoitus, jos työtä tehdään muulloin kuin ma–pe kello 7.00–18.00 tai jos työpäiviä on yli 25.

• Kiviaineksen tai mineraalisen rakennusjätteen murskauksesta on tehtävä aina meluilmoitus. Huom! Jos 
etäisyys erityisen herkkiin kohteisiin (mm. päiväkodit, hoito- ja oppilaitokset) on alle 100 metriä, saa 
betonia pääsääntöisesti murskata kiinteistöllä vain sen määrän, joka hyödynnetään saman kiinteistön 
rakentamisessa.

Polttoaineiden, vaarallisten kemikaalien ja jätteiden varastointi 11, 12 §

• Vaaralliset nestemäiset kemikaalit ja jätteet on varastoitava kaksivaippaisessa säiliössä, erillisessä suo-
ja-altaassa olevassa säiliössä tai suoja-altaana toimivassa varastotilassa.

• Sijoita siirrettävä polttoainesäiliö tiiviille alustalle, ellei säiliö ole rakenteeltaan valuma-altaallinen, kak-
soispohjainen 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 vaarallisten kemikaalien ja jätteiden varastointia tär-
keillä pohjavesialueilla.

Rakennus- ja purkujätteiden lajittelu

• Rakennus- ja purkujätteen lajittelu tulee järjestää siten, että mahdollisimman suuri osa jätteestä voidaan 
jätelain 8 §:n mukaisesti käyttää uudelleen tai kierrättää materiaalina. Lajitteluvaatimukset ovat jätease-
tuksen 16 §:ssä. Rakennus- ja purkujätteiden jatkokäsittelyyn toimittamisesta on tehtävä jätelain 121 §:n 
mukainen siirtoasiakirja. Jätteiden vastaanottajalla pitää pääsääntöisesti olla ympäristölupa.

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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https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=2858
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646#L2P8
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120179#L3P16
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120179#L3P16
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/ymparistonsuojelumaaraykset/
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/Anna+palautetta/

