
MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTA  

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen meluilmoitus 

Työ tai toiminta, joka voi häiritä lähellä asuvia tai vakituisesti toimessa olevia, on tehtävä aiheuttamatta 
tarpeetonta melua (Ys-määräykset 20 §). 

Erilaiset toiminnot, kuten rakennustyöt, katutyöt, isoimmat maansiirtotyöt ja yleisötilaisuudet saattavat -
Siksi tilapäistä, erityisen häiritsevää melua aiheuttavista töistä ja tapahtumista on tehtävä ympäristösuoje-
lulain (527/2014) 118 §:n mukainen kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille. Erityinen 
häiritsevyys tarkoittaa, että toiminnasta aiheutuva melutaso tai tärinä on huomattavasti normaalia tausta-
melua tai – tärinää suurempi. 
 
Meluilmoituksen tarvetta tulisi hyvissä ajoin selvittää kaupungin ympäristötoimen kanssa ja mahdollisesta 
ilmoitustarpeesta tulee ilmoittaa urakoitsijalle/toiminnanharjoittajalle. Toiminnanharjoittajan on jätettävä 
meluilmoitus ympäristötoimelle hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamis-
ta. Jos kuitenkin esimerkiksi rakennuttaja tilaa urakan siten, ettei urakoitsija voi täyttää ilmoitusvelvolli-
suutta riittävän ajoissa, rakennuttajan tulisi tehdä ilmoitus etukäteen ja tarpeen vaatiessa täydentää ilmoi-
tusta myöhemmässä vaiheessa. 

Ympäristösuojelulain 118 § mukainen kirjallinen ilmoitus tulee aina tehdä, kun on kyse 
ainakin seuraavista ammattimaisista töistä tai tapahtumista (Ys-määräykset 24 §):  
 

 
1. Tilapäinen kiviaineksen tai mineraalisen rakennusjätteen murskaamo 

 
2. Maanrakennustyöhön liittyvä louhintatyö, johon kuuluu porausta, räjäytystä mahdollisesti lou-

heen lastausta ja ajoa tai muuta vastaavaa melua tuottavaa toimintaa, jos  
 

- toimintaa harjoitetaan muuna aikana kuin arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00 
tai 

- työpäiviä on yli 25  
 

3. Lyöntipaalutus ja iskuvasaran käyttö, jos 
 

-  työtä tehdään muulloin kuin maanantaista perjantaihin klo.7.00-18.00 tai 
-  paalutustyötä tehdään tai iskuvasaraa käytetään yli 10 työpäivää. 

 
4. Rakennus-, purku-, korjaus- tai kunnostustyö, joka aiheuttaa yli 85 dB melutason (LAEq) 10 

metrin etäisyydellä melulähteestä ja jota tehdään 
 

-  vähintään kahtena yönä klo 22 .00–7.00 tai 
-  yli viisi päivää klo 18.00–22.00 välisenä aikana tai 
- vähintään kahtena viikonloppuna lauantaista sunnuntaihin klo 7.00–22.00 taikka yleisensä 

juhlapäivänä tai 
- yli 25 päivänä arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00 välisenä aikana 

 
5. Tilapäinen erityisen häiritsevää melua aiheuttava tapahtuma: 
 

-  ulkoilmakonsertti,  
-  moottoriurheilukilpailu 
- urheilu-, huvi-, tai näytöstilaisuus tai muu suuri yleisötapahtuma, joka aiheuttaa erityisen 

häiritsevää melua  
 



jos ne järjestetään arkisin ma-la klo 20.00-7.00, sunnuntaina tai yleisenä juhlapäivänä klo 
20.00-12.00 tai useampana kuin yhtenä päivänä. 

 
6. Ilotulitusnäytökset, jos 

 
- näytös järjestetään klo 24.00–7.00 tai siinä ammutaan halkaisijaltaan yli 100 mm tai melui-

suudeltaan niitä vastaavia ilotulitteita klo 22.00 jälkeen. Määräys ei koske vuoden vaih-
teessa järjestettävää ilotulitusta. 

 
YSL 118 §:n mukaan toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa, ennen kuin ilmoituksen tekemi-
sestä on kulunut 30 vuorokautta. Ympäristönsuojeluviranomainen voi kuitenkin ilmoituksen johdosta teh-
tävässä päätöksessä sallia toimenpiteeseen ryhtymisen tai toiminnan aloittamisen edellä mainittua ajan-
kohtaa aikaisemmin.  

 
 Kohtien 1-6 mukaisessa toiminnassa on ilmoitusvelvollisuudesta riippumatta noudatettava Kauniaisten 
kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 21 §, 22 §, 23 § mukaisia rajoituksia ja tiedotusvelvollisuuksia. 
 
 Murskauksen pölyntorjunnasta on säädetty Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelunmääräysten 18 
§:ssä. 

Ympäristötoimi voi velvoittaa tekemään ilmoituksen muistakin tilapäisistä töistä tai tapahtumista, jos ne 
aiheuttavat erityisen häiritsevää melua lähialueelle. Tällöin otetaan huomioon myös melulähteen lä-
hellä sijaitsevat koulut, päiväkodit, sairaalat, vanhusten hoitolaitokset, kirjastot, kokoustilat sekä asuin- ja 
työ-huoneistot.  
 
Ympäristösuojelulain 180 §:n mukaan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa melun torjumiseksi mää-
räyksiä, vaikka ilmoitusvelvollisuus olisi lyöty laimin. Muilta osin melua aiheuttavasta toiminnasta on voi-
massa, mitä terveydensuojelulaissa ja -asetuksessa sekä laissa eräistä naapuruussuhteista on säädetty.  

 
Tiedotus- ja ilmoitusvelvollisuus erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta 
toiminnasta (Ys-määräykset 21 §) 
 
Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä ammattimaisesta toiminnasta on toimin-
nanharjoittajan tai tapahtumajärjestäjän aina etukäteen kirjallisesti tiedotettava kaupungin ympäristötoi-
melle sekä melun tai tärinän vaikutuspiirissä oleville asukkaille, hoito- ja oppilaitoksille sekä muille sellai-
sille kohteille, joille saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä. Toiminnanharjoittajan tulee sopia myös riittävästä 
melun- tai tärinäntorjunnasta niiden kohteiden kanssa, joille toiminnasta voi aiheutua kohtuutonta haittaa. 
 
Kirjallisesta tiedotteesta on käytävä ilmi myös työstä vastaavien yhteystiedot, työn kesto meluavien osalta 
ja päivittäinen työaika.. 
 
Suositus: Melua aiheuttavasta työstä tai toiminnasta on pyrittävä tiedottamaan vähintään viikkoa etukä-
teen. Kerrostaloissa on suositeltavaa vähintään porraskäytäväkohtainen tiedottaminen. 
 
Suositus: Myös muunlaisella kuin ammattimaisella toiminnalla aiheutetusta erityisen häiritsevästä melusta 
on suositeltavaa tiedottaa kirjallisesti häiriintyville kohteille etukäteen.  
 



Erityisen häiritsevä melu ja tärinä yöaikaan (Ys-määräykset 22 §) 
 
Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö sekä töiden ja toimintojen harjoitta-
minen on kielletty yöaikaan klo 22 - 7 asuin-, potilas- tai majoitushuoneistojen läheisyydessä tai muissa 
häiriintyvissä kohteissa. 

 
Poikkeuksena edelliseen kielto ei koske: 
 

- tilapäisiä yhteiskunnan toimintojen kannalta välttämättömiä töitä, 
- poliisin kokoontumislain (530/1999) nojalla hyväksymiä yleisötilaisuuksia 
- uudenvuodenyön, tai muutoin poliisin tai pelastusviranomaisen vaarallisten 
  kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 
  nojalla sallimia ilotulituksia eikä 
- toimintaa, josta on YSL 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta tehdyssä päätöksessä 
toisin määrätty 
 

 Katso 21 § Tiedotusvelvollisuus erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta toiminnasta. 
 

 

Erityistilanteet kuten ylioppilaskirjoitukset, jumalanpalvelukset, päiväkotien lepoajat ym. 
(Ys-määräys 23 §)  

 
Häiritsevää melua aiheuttavien töiden teko tai tapahtumien järjestäminen on kielletty silloin, kun lähistöllä 
harjoitetaan erityisen herkästi häiriintyvää toimintaa kuten ylioppilaskirjoitukset, oppilaitosten pääsyko-
keet, jumalanpalvelukset tai muu uskonnollinen tai sitä vastaava tilaisuus. 
 
Päiväkotien lähistöllä tapahtuvan erityisen meluavan toiminnan (esim. paalutus, louhinta) rajoittamisesta 
lasten lepoaikoina on ammattimaista toimintaa harjoittavan erikseen sovittava päiväkotien hoitohenkilö-
kunnan kanssa. 

 
Äänentoistolaitteiden käyttö (Ys-määräykset 25 §) 

 
Yleisötilaisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjien, katusoittajien sekä liikkeiden ja ravinto-
loiden on huolehdittava siitä, että äänentoistolaitteet on suunnattu ja säädetty siten, että niiden käyttö ei 
kohtuuttomasti häiritse naapurustoa. Tarvittaessa on käytettävä melua ehkäiseviä suojarakenteita. 
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