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RAKENNUSTYÖMAIDEN MELUNTORJUNTA
Jos toiminnastasi voi aiheutua erityisen häiritsevää melua tai tärinää, toimi näin:
1. Tiedota meluntorjunnasta
Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on tiedotettava
aina etukäteen melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille, hoito- ja oppilaitoksille sekä muille
sellaisille kohteille, joille saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä. (Espoon
ympäristönsuojelumääräykset 22 ja 24 §)
Vinkki! Tee katselmus tulevan työkohteen ympäristöön häiriintyvien kohteiden
selvittämiseksi. Samalla voit jakaa tiedotteet ja keskustella erityisen herkkien kohteiden
kanssa tarvittavasta melun- tai tärinäntorjunnasta. Kiinteistön käyttötarkoitus selviää Espoon
karttapalvelusta osoitteesta https://kartat.espoo.fi. Kiinteistön käyttötarkoitus ja haltijat
selviävät myös isännöitsijän avulla.
Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset löytyvät osoitteesta www.espoo.fi/ysm.
2. Muista yörauha
Yöllä kello 22.00 – 7.00 ei saa tehdä töitä, jotka aiheuttavat erityisen häiritsevää melua
asuin-, potilas- tai majoitushuoneistojen läheisyydessä tai muissa häiriintyvissä kohteissa,
ellei se ole välttämätöntä esimerkiksi yhteiskunnan toimintojen kannalta.
(ympäristönsuojelumääräykset 23 §)
Vinkki! Ole yhteydessä Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalveluun, puh. 09 816 25100,
ja kysy tilapäisistä liikennejärjestelyistä, jotka mahdollistaisivat häiritsevää melua aiheuttavan
työn tekemisen päiväaikaan.
Vinkki! Jos työ on pakottavasta syystä kuitenkin tehtävä yöaikaan, jaa naapureille tiedote
(mieluiten huoneistokohtainen), torju melua esim. käyttämällä vähämeluisia laitteita ja
työmenetelmiä, estämällä melun leviäminen meluesteillä tai koteloimalla melulähde ja
sijoittamalla melulähteet mahdollisimman kauaksi häiriintyvistä kohteista.
3. Muista erityistilanteet
Häiritsevää melua aiheuttavien töiden teko on kiellettyä silloin, kun lähistöllä on käynnissä
jokin erityisen herkästi häiriintyvä tapahtuma, kuten ylioppilaskirjoitukset, pääsykokeet tai
uskonnollinen tilaisuus.
Jos erityisen meluavaa työtä tehdään päiväkodin lähistöllä, toiminnanharjoittajan on
sovittava päiväkodin henkilökunnan kanssa melun rajoittamisesta lasten lepoaikoina.
(ympäristönsuojelumääräykset 24 §)
4. Tee meluilmoitus
Tietyistä toiminnoista on lisäksi tehtävä ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen
kirjallinen ilmoitus eli meluilmoitus Espoon ympäristökeskukselle viimeistään 30 päivää
ennen toiminnan aloittamista. Ympäristönsuojelumääräysten 25 §:ssä on tarkennettu, mistä
toiminnoista ilmoitus ainakin pitää tehdä. Esimerkiksi näistä töistä tulee tehdä meluilmoitus:
-

tilapäinen murskaamo
louhintatyö, jos se kestää yli 25 päivää tai jos sitä tehdään muulloin kuin ma-pe klo
7.00 – 18.00
paalutus ja iskuvasaran käyttö, jos työtä tehdään muulloin kuin ma – pe klo 7.00 –
18.00 tai yli 10 työpäivää.
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Tarkista työsi meluilmoitusvelvollisuus ympäristönsuojelumääräysten 25 §:stä tai kysymällä
ympäristökeskuksesta.
Vinkki! Työn tilaaja, voit tehdä meluilmoituksen etukäteen, vaikka työn tarkka ajankohta tai
menetelmät eivät olisikaan tiedossa. Meluilmoitusta voi tarkentaa myöhemmin.
Urakoitsija, kun teet urakkatarjousta, pyydä työn tilaajaa tekemään meluilmoitus etukäteen,
jos et itse voi täyttää ilmoitusvelvollisuutta riittävän ajoissa.
Ilmoitukseen tulee liittää kaikki ympäristönsuojeluasetuksen 24 §:n edellyttämät tiedot.
Lomake ilmoituksen laadintaa varten löytyy osoitteesta
http://www.espoo.fi/download/noname/%7B6570AAD6-F2D9-498E-8A4640803A0E983C%7D/52126.
Vinkki! Laitteen melupäästön, esim. äänitehotason (LWA) tai keskiäänitason 10 metrin
etäisyydellä laitteesta (LAeq,10m), voit selvittää esim. laitevalmistajalta. Melupäästötiedon
avulla voit arvioida ympäristöön leviävän melun suuruuden. Jos kyseessä on pitkäkestoinen
työ, työtä aiotaan tehdä myöhään illalla tai yöaikaan, ympäristökeskus saattaa edellyttää,
että meluilmoituksen liitteeksi tulee liittää asiantuntijan laatima selvitys melun leviämisestä
ympäristöön ja mittaussuunnitelma melutilanteen seuraamiseksi.
Vinkki! Liitä ilmoitukseen riittävän tarkka kartta (vähintään 1:1000), johon merkitset
työkohteen ja melun tai tärinän vaikutuspiirissä olevat asuinrakennukset, hoito- ja
oppilaitoksille sekä muut sellaiset kohteet, joille saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä. Karttaan
voit merkitä myös tiedotusalueen.
Vinkki! Liitä ilmoitukseen myös selvitys esim. päiväkotien, koulujen ja kirkollisten laitosten
kanssa sovituista melun- tai tärinäntorjuntamenettelyistä.
Toimita meluilmoitus Espoon ympäristökeskukseen:
Sähköpostiosoite: ymparisto@espoo.fi
Postiosoite: Espoon ympäristökeskus, PL 44, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Ympäristökeskus tekee ilmoituksen johdosta päätöksen, johon tarvittaessa sisältyy
meluntorjuntaa ja muuta ympäristönsuojelua koskevia määräyksiä. Meluilmoitusten
käsittelystä peritään maksu.
5. Kysy neuvoa
Epävarmoissa tilanteissa autamme mielellämme ympäristökeskuksessa:
sähköposti: ymparisto@espoo.fi
ympäristötarkastaja Lasse Kämpe, puh. 043 824 6048
ympäristötarkastaja Hanna-Mari Torniainen, puh. 043 826 5218

