
Helsingin ympäristönsuojelumääräykset päivitetty

Määräyksiin tuli muutoksia muun muassa meluilmoitusvelvollisuuteen ja julkisivutyöhön. Päivitetyt
määräykset astuvat voimaan 15.7.2018.

Meluilmoituskynnys nousee, listalle lisätty suurtehoimurointi ja runkomelu

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä on päivitetty. Päivityksen myötä paalutuksen ja
piikkauksen käytöstä ei tarvitse tehdä meluilmoitusta, jos työpäiviä on korkeintaan 25 kpl ja työtä
tehdään arkisin ma–pe klo 7–18. Ennen meluilmoituskynnys näillä oli 10 päivää.

Jatkossa meluilmoitus tulee tehdä myös suurtehoimuroinnista ja voimakasta runkomelua
aiheuttavista ammattimaisista töistä. Ilmoituskynnys alkaa näissäkin 25 päivän jälkeen.

Huomioitavaa on, että ilta/yöaikaisesta tai viikonloppuisin tapahtuvista erityisen häiritsevää melua
aiheuttavista töistä on meluilmoitus tehtävä aina kuten ennenkin.

Murskausta ja louhintaa koskevat määräykset pysyvät ennallaan

Murskausta koskeva meluilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia murskaimia (ml. kauhamurskain), ja
ilmoitus tulee tehdä yhdestäkin murskauspäivästä.

Meluilmoitus toimitetaan viimeistään 30 päivää ennen työn alkamista Helsingin kaupungin
kirjaamoon (helsinki.kirjaamo@hel.fi). Ilmoitus käsitellään ja siitä tehdään maksullinen päätös
Helsingin kaupungin ympäristöpalvelun ympäristönsuojeluyksikössä. Lisätietoa meluilmoituksen
tekemisestä osoitteessa www.hel.fi/meluilmoitus.

Välttämättömien kunnossapitotöiden tekeminen sujuvoituu

Meluilmoitusta ei enää jatkossa tarvitse tehdä liikenneväyliin tai yhdyskuntatekniikkaan liittyvistä
rakennus- ja kunnossapitotöistä, jotka ovat liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muun
perustellun syyn vuoksi pakko tehdä ma-su klo 7.00–22.00, jos työpäiviä on korkeintaan 25.

Yötöistä (klo 22.00–7.00) on edelleen aina tehtävä meluilmoitus. Välttämättömiä kunnossapitotöitä
ovat esimerkiksi raitioradan kunnossapitotyöt ja vesi- ja viemäriputkien korjaustyöt.

Tiedotusvelvollisuus säilyy

Melulle altistuvia kohteita on tiedotettava kuten ennenkin kaikista erityisen häiritsevää melua
aiheuttavista rakennustöistä. Myös niistä erityisen häiritsevää melua aiheuttavista töistä, joista ei
tarvitse tehdä meluilmoitusta, on tiedotettava. Tiedotteet tulee jakaa etukäteen
porraskäytäväkohtaisesti kaikkiin asuintaloihin, joihin arvioidaan melun kuuluvan. Jos melualueella
on päiväkoteja, sairaaloita, kouluja tai muita erityisen herkkiä kohteita, tulee niiden kanssa
neuvotella ja sopia työmaan meluntorjunnasta.

http://www.hel.fi/meluilmoitus


Julkisivutyöilmoitusta ei enää tarvitse tehdä ilmoitusta

Uusista ympäristönsuojelumääräyksistä on poistettu julkisivutyöilmoitus, jota ei enää tarvitse tehdä
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jätteitä ja pölyntorjuntaa koskevat määräykset kuitenkin säilyvät
ennallaan.

Työmaiden tankkauspaikkojen koskevia määräyksiä täsmennettiin

Polttonesteiden pääsy viemäriin tai ympäristöön on estettävä. Säiliön varustuksena tulee olla
tyyppikilpi, laponesto, ilmaputki, lukittava täyttöaukko ja ylitäytönestin. Säiliön täyttöventtiilin ja
siirtopumpun on oltava lukittuina työajan ulkopuolella.
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