
TURUN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUJÄRJESTYS 2018   
 
 
 
1 § Soveltamisala ja tavoite   
 
Turun kaupungissa on noudatettava tätä terveydensuojelujärjestystä, joka on annettu terveydensuojelu-
lain (763/1994) 51 §:n 3 momentin perusteella. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi antaa yleisiä 
määräyksiä terveyshaitan ehkäisemiseksi ja terveydellisten olojen valvomiseksi.  
 
Järjestys on voimassa koko kaupungin alueella, ellei jäljempänä toisin määrätä. Jos laissa tai sen nojalla 
annetuissa asetuksissa säädetään näistä määräyksistä poikkeavasti, ovat nämä paikalliset terveyden-
suojelumääräykset lainsäädäntöön nähden väistyviä.  
 
Terveydensuojelujärjestyksen tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ylläpitää ja edistää 
väestön terveyttä sekä ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä teki-
jöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. 
 
Terveydensuojelumääräykset koskevat vahinkoeläinten torjuntaa, lintujen ruokintaa sekä yleisöä ja asuk-
kaita altistavaa melua, joka voi aiheuttaa terveyshaittaa. 
 
2 § Terveydensuojelujärjestyksen noudattamisen valvonta   
 
Terveydensuojelujärjestyksessä annettujen määräyksien noudattamista valvovat Turun kaupungin ra-
kennus- ja lupalautakunnan alaiset terveydensuojelun valvontatehtäviä hoitavat viranhaltijat.  
 
3 § Vahinkoeläinten torjunta 
 
Kiinteistön ja yleisen alueen omistajan tai haltijan on huolehdittava, ettei vahinkoeläimille ole saatavana 
ravintoa tai pesimispaikkoja.  
 
Kiinteistön tai alueen omistajan tai haltijan on tehtävä tarvittaessa suunnitelma vahinkoeläimien torju-
miseksi sekä tarpeen tullen ryhdyttävä toimenpiteisiin vahinkoeläimien poistamiseksi. Vahinkoeläinten 
syötit ja pyydykset tulee sijoittaa siten, että muut eläimet ja lapset eivät pääse niihin käsiksi. 
 
Jos huoneistossa havaitaan vahinkoeläimiä, on asiasta oltava yhteydessä kiinteistön isännöitsijään tai 
omistajaan.  
 
4 § Lintujen ruokinta 
 
Lintujen ruokinta on sallittu vain kiinteistön tai alueen omistajan tai haltijan luvalla osoittamissa paikoissa.  
 
Ruokinta tulee järjestää siten, että vahinkoeläimet eivät pääse ruokintapaikalle. Mikäli ruokinnasta tode-
taan aiheutuvan haittoja, esimerkiksi haittalintujen tai rottien lisääntymisen muodossa, tulee ruokinta lo-
pettaa. Kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava, ettei ruokinnasta aiheudu naapureille tai muulle 
ympäristölle terveyshaittaa. Ruokintarajoitus koskee myös julkista kaupunkitilaa ja kaupungin omistamia 
maa-alueita. 
 
5§ Yleisöä ja asukkaita altistava melu, joka voi aiheuttaa terveyshaittaa  
 
Äänentoistolaitteiden jatkuva käyttö ulkotiloissa yöaikaan klo 22.00–7.00 sekä päiväaikaan sairaalan, 
vanhainkodin, päiväkodin tai muun vastaavan hoitolaitoksen läheisyydessä on kielletty. Mikäli ravintoloi-
den, liikkeiden tai vastaavien tilojen äänentoistolaitteita käytetään klo 22.00-7.00 välisenä aikana, ne on 
säädettävä siten, ettei toistettava ääni ole selvästi kuultavissa asuinhuoneistoissa ikkunoiden kiinni ol-
lessa, ja ettei ääni häiritse kohtuuttomasti muuta naapurustoa. Liikkeiden ja ravintoloiden ulossuunnattu-
jen äänentoistolaitteiden käyttö on aukioloaikojen ulkopuolella kielletty. 
 
Äänentoistolaitteista tai vastaavasta aiheutuva yöaikainen (klo 22—7) musiikkimelu tai muu vastaava 
mahdollisesti unihäiriötä aiheuttava melu, joka erottuu selvästi taustamelusta, ei saa ylittää 25 dB yhden 
tunnin keskiäänitasona LAeq,1h (klo 22—7) mitattuna niissä tiloissa, jotka on tarkoitettu nukkumiseen. 
 



Asunnon tai muun oleskelutilan terveydellisten olosuhteiden todentamiseen sisämelun päivä- ja yöajan 
keskiäänitasoon sovelletaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (545/2015) liitteen 2 taulukon 1 
toimenpiderajoja. Kun melu on pienitaajuista, sovelletaan yöaikaiseen meluun liitteen 2 taulukon 2 toi-
menpiderajoja. Pienitaajuisen melun toimenpiderajat koskevat tiloja, jotka on tarkoitettu nukkumiseen. 
 
Kuulovaurion välttämiseksi yleisöä tai asukkaita altistavan melun, kuten ravintola- ja konserttimusiikin, 
kunto- ja liikuntasalien musiikin, elokuvateattereiden äänten sekä tapahtumien kuulutusten ja väliaikamu-
siikin äänitasot eivät saa ylittää LAeq,4h 100 dB, LAFmax 115 dB tai LCpeak 140 dB. Jos yksi tai useampi 
näistä ylittyy, on melualtistusta rajoitettava joko suojaamalla kuulo, vähentämällä melutasoa tai rajoitta-
malla melua aiheuttavaa toimintaa ajallisesti. 
 
Jos tilaisuuden aikainen yleisön melualtistus tasoitettuna 8 tunnille, LAeq,8h, ylittää 85 dB(A) yleisön saata-
villa tulee olla kuulosuojaimia ja yleisölle tulee antaa ohjeet suojainten käytöstä. 
 
Suureiden lyhenteet:  
LAeq,nh = mittausjakson keskiäänitaso (A-taajuuspainotettu) 
LAFmax = mittausjakson enimmäisäänitaso (A-taajuus- ja F-aikapainopainotettu maksimi) 
LCpeak = äänitapahtuman huippuarvo (äänenpaineen C-painotettu huipputaso) 

 
 
6 § Poikkeaminen terveydensuojelujärjestyksestä  
 
Turun kaupungin rakennus- ja lupalautakunta voi erityisestä perustellusta syystä myöntää  
yksittäistapauksessa luvan poiketa tästä terveydensuojelujärjestyksestä, jos voidaan todeta, ettei  
poikkeuksen myöntämisestä aiheudu terveyshaittaa. Lupaa poikkeamiseen tulee hakea kirjallisesti.   
 
7 § Seuraamukset terveydensuojelujärjestyksen rikkomisesta ja laiminlyönnistä  
 
Terveydensuojelujärjestyksen valvontaan ja hallintopakkoon sovelletaan terveydensuojelulain 13 luvun 
säännöksiä.  
 
Rangaistuksesta vastoin terveydensuojelulakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä teh-
dystä toiminnasta säädetään rikoslain (39/1889) 44 luvun 1 §:ssä. 
 
8 § Määräysten voimaantulo   
 
Terveydensuojelujärjestys tulee voimaan 01.07.2018.   
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
Terveydensuojelulaki (763/1994) 1 §, 2 §, 51 § 
Terveydensuojeluasetus (1280/1994) 44 § 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä 
ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015) 11 §, 12 §, 13 §, Liite 2 Melun toimenpi-
derajat 
Rikoslaki (39/1889) 44 luvun 1 § 
 


