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1 Luku  Yleiset määräykset 
  

1 § Tavoite 
  
Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ympäristönsuojelulakia (86/2000) ja -
asetusta (169/2000) täsmentävillä paikallisilla säädöksillä ehkäistä ympäristön pilaan-
tumista sekä turvata kuntalaisille viihtyisä, terveellinen ja turvallinen asuin- ja elinym-
päristö. 
  

2 § Määräysten antaminen ja valvonta 
  
Joroisten kunnanvaltuusto on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäris-
tönsuojelulain 19 §:n perusteella. Määräysten noudattamista valvoo ympäristönsuoje-
lulain 21 §:n mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (lautakunta), mikä 
voi siirtää sille näissä määräyksissä kuuluvaa ratkaisuvaltaa alaisilleen viranhaltijoille 
siten kuin ympäristönsuojelulain 21 §:ssä säädetään. 
  

3 § Määräysten soveltaminen  
 
Nämä määräykset ovat voimassa Joroisten kunnan alueella. Määräykset on laadittu 
tarkentamaan lainsäädännössä annettuja määräyksiä ja niitä noudatetaan muiden 
kunnallisten määräysten rinnalla ja tarvittaessa niiden kanssa. Tällaisia määräyksiä 
ovat mm. jätehuolto- ja terveydensuojelumääräykset, rakennusjärjestys ja kaavamää-
räykset.  Nämä määräykset eivät koske ympäristönsuojelulain mukaista luvanvaraista 
toimintaa eivätkä puolustusvoimien toimintaa. 
 

4 § Paikalliset olosuhteet  
 
Yleismääräysten lisäksi seuraavilla alueilla on noudatettava niitä koskevia täsmentä-
viä määräyksiä: 
 
Taajaan rakennetut alueet, joilla tarkoitetaan lähinnä asemakaavoitettuja ja niiden 
lievealueita, rakennusjärjestyksessä tarkoitettuja suunnittelutarvealueita sekä muita 
tiheään rakennettuja alueita. 
 
Pohjavesialueet, joilla tarkoitetaan tärkeiden tai yhdyskunnan vedenhankintakäyt-
töön soveltuvia I- ja II- luokan pohjavesialueita vahvistetun pohjavesialuerajauksen 
mukaan. 
 
Ranta-alueet, joilla tarkoitetaan jokeen, järveen, lampeen tai vastaavaan vesistöön 
rajoittuvaa maa-aluetta, joka ulottuu 125 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden 
mukaisesta rantaviivasta ja jolla on merkitystä vesiensuojelun kannalta. 
 
Virkistys- ja loma-asuntoalueet, joilla tarkoitetaan aktiivisessa käytössä olevia vir-
kistysalueita ja tiiviihköjä loma-asuntoalueita, joissa erilaisten häiriötä tuottavien toi-
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mintojen rajoittaminen määräyksillä on tarpeellista, jotta voidaan ehkäistä muun mu-
assa ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä. 
 
Vesihuollon toiminta-alueet, joilla tarkoitetaan alueita joilla kunnan vesi- ja viemäri-
laitos tai vesiosuuskunta huolehtii vesihuollosta vesihuoltolain mukaisesti ja jonka 
toiminta-alueen kunnanvaltuusto on vahvistanut. 
 

5 § Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja 
  
Kiinteistönhaltijan tai -omistajan, alueenkäyttäjän, toiminnanharjoittajan tai -järjestäjän 
on annettava pyydettäessä kunnan valvontaviranomaiselle valvontaa varten tarpeelli-
set tiedot ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta sekä toimenpi-
teistä, laitteista ja suunnitelmista, joilla on tarkoituksena ehkäistä ja torjua ympäristön 
pilaantumista siten, kuin näissä määräyksissä erikseen säädetään.  
 

6 § Rangaistussäännökset  
 
Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin pakkokeinoista ja seu-
raamuksista säädetään ympäristönsuojelulain 13 luvussa ja 116 §:ssä. 
 

7 § Määräyksistä poikkeaminen  
 
Kunnan ympäristösuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa erityisestä syystä 
myöntää poikkeuksen näistä määräyksistä. Poikkeamisesta ei saa aiheutua näiden 
määräysten tavoitteiden syrjäytymistä. 
 

8 § Siirtymäkausimääräykset  

 
Ympäristönsuojelumääräysten voimaantullessa käytössä olevat jätevesijärjestelmät 
on saatettava vastaamaan 11 - 12 §:n mukaisia vaatimuksia hajajätevesiasetuksen 
määräämässä aikataulussa. Kunta voi hakemuksesta myöntää aikatauluun kiinteistö-
kohtaisen poikkeuksen, mikäli toimenpiteet ovat erittäin hankalasti toteutettavissa. 
 
Ympäristönsuojelumääräysten voimaantullessa käytössä olevien kuivakäymälöiden ja 
erottelevien käymälöiden tulee täyttää 13 §:n mukaiset vaatimukset hajajätevesiase-
tuksen määräämässä aikataulussa. Etäisyysvaatimus koskee kuitenkin uusia käymä-
löitä. 

Ympäristönsuojelumääräysten voimaantullessa käytössä olevat maanpäälliset öljy-
jen, polttoaineiden ja kemikaalien tankkaus- ja varastointipaikat tulee muuttaa määrä-
ysten mukaisiksi 1.1.2019 mennessä.  

Pohjavesi- ja ranta-alueilla sijaitsevat, ympäristönsuojelumääräysten voimaantullessa 
käytössä olevat, maanalaiset öljy-, kemikaali- tai polttoainesäiliöt on poistettava ja 
maanpäälliset säiliöt on muutettava 18 §:n mukaiseksi 1.1.2019 mennessä. Edellä 
mainittu koskee myös muuntajien maaperäsuojausta.  

Pohjavesialueella käytettävät, siirrettävät 18 §:ssä mainitut öljyn, polttoaineen tai ke-
mikaalin säiliöt, tulee olla määräysten mukaiset 1.1.2017 mennessä. 
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9 § Voimaantulo 
 
Nämä ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty Joroisten kunnanvaltuustossa  
16. päivänä kesäkuuta 2014. 
Nämä ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1. päivänä elokuuta 2014.  
 
 

2 Luku  Jätevedet ja vesiensuojelu 
 

10 § Viemäriin johdettavat jätevedet  
 
Viemäriin johdettavien jätevesien osalta on lakien ja asetusten sekä vesilaitosten 
yleisten toimitusehtojen ja erillisohjeiden lisäksi noudatettava seuraavia säädöksiä:  
  
Asumajätevesistä poikkeavien jätevesien, kuten teollisuusjätevesien, johtaminen 
viemäriin on kiellettyä ilman viemärin haltijan lupaa.  
 
Öljyä, polttoaineita, liuottimia tai rasvoja käsittelevien yritys- ja teollisuuskiinteistöjen 
jätevedet tulee ennen viemäriin johtamista esikäsitellä asianmukaisissa ja oikein mi-
toitetuissa öljyn-, hiekan- ja/tai rasvanerottimissa. Käyttöönotettavat erotinlaitteistot 
on varustettava tyhjennystarpeen ilmaisevalla hälytinlaitteistolla. Erotinlaitteiden jäl-
keen on asennettava näytteenottokaivo tai muu asianmukainen mahdollisuus näyt-
teenottamiseen. Jäteveden vierasaineiden pitoisuus ei saa ylittää vesi- ja viemärilai-
toksen tai osuuskunnan asettamia raja-arvoja. 
 
Hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivot on tarkistettava vähintään kerran vuodessa ja 
tyhjennettävä tarvittaessa. Erotinlaitteistojen tarkastuksista ja tyhjennyksistä on pidet-
tävä kirjaa ja tiedot on pyydettäessä annettava valvovalle viranomaiselle. 
 
Perustelut: Määräyksellä ehkäistään haitallisten aineiden ja yhdisteiden aiheuttamia 
ongelmia viemäriverkostossa ja jätevedenpuhdistamolla sekä lietteen hyötykäytössä 
ja purkuvesistössä. Tarkkailu- ja huoltovelvollisuudella varmistetaan erotinlaitteiden 
tehokas toiminta. 
 

11 § Jätevesien käsittely ja johtaminen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella 
 
Jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai muuttamiseen on haettava rakennus- tai toi-
menpidelupa rakennusvalvontaviranomaiselta. Muutosten osalta luvan tarve on ta-
pauskohtaisesti selvitettävä. 
 
Jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä on näiden määräysten lisäksi noudatettava 
Ympäristönsuojelulain 27 a- d §:ien ja Valtionneuvoston asetuksen 209/2011 (ns. ha-
jajätevesiasetus) mukaisia vaatimuksia. 
 
Jätevesien käsittelyyn soveltuvalla rakennuspaikalla taajaan rakennettujen aluei-
den, pohjavesialueiden, ranta-alueiden ja vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen 
ulkopuolella tulee jätevesien johtamisesta ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta vä-
hentää orgaanisen aineen (BHK7) osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin 
osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrat-
tuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen. 
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Taaja- ja ranta-alueilla noudatetaan hajajätevesiasetuksen 4 §:n mukaisia tiukempia 
puhdistustehovaatimuksia: BHK7 90 %, kokonaisfosfori 85 % ja kokonaistyppi 40 %.  
 
Pohjavesialueiden osalta noudatetaan hajajätevesiasetuksen 4 §:n mukaisia tiu-
kempia puhdistustehovaatimuksia ja jätevesien imeyttäminen maahan on pääsään-
töisesti kielletty. Vesikäymälän jätevedet on johdettava täyttymishälyttimellä varustet-
tuun, kooltaan vähintään 5 m3, umpisäiliöön. Poikkeustapauksessa harmaat vedet 
voidaan johtaa 2-osaisen saostuksen ja maasuodattamokäsittelyn tai vastaavante-
hoisen pienpuhdistamon kautta maaperään, mikäli jätevesisuunnitelma tai muu 
asianmukainen selvitys osoittaa, että se ei vaaranna pohjavettä. Vaihtoehtoisesti 
kaikki asianmukaisesti puhdistetut jätevedet voidaan johtaa pohjavesialueen ulkopuo-
lelle. 
 
Vähäiset pesuvedet, kuten saunan kantovedet voidaan tavallisesti imeyttää maahan. 
 
Perustelut: pohjaveden pilaantumisen vaaran aiheuttaminen on kielletty (YSL 8 §) 
  
Suositus: 
Ranta-alueiden loma-asunnoille suositellaan käymäläratkaisuksi kuivakäymälää jos 
yleiseen viemäriin liittyminen ei ole mahdollista. 
 
Uusilla rakentamattomilla ranta-asema- tai yleiskaava alueilla suositellaan useamman 
rakennuspaikan jätevesien yhteiskäsittelyä. 
 
 

12 § Jätevesijärjestelmien sijoittuminen, huolto ja kunnossapito 
 
Sijoittuminen 
Talousvesien maaperäkäsittelylaitteistojen sekä puhdistettujen jätevesien purkupai-
kan sijoittamisessa kiinteistölle tulee noudattaa seuraavia ohjeellisia vähimmäisetäi-
syyksiä. Tapauskohtaisesti on kuitenkin huomioitava maastonmuodot sekä maaperä- 
ja virtausolosuhteet. 
 
Kohde    Vähimmäisetäisyys 
 
Talousvesikaivo tai vedenottamo 
- harmaat vedet    30 m 
- WC- käymälän vedet    50 m 

 Vesistö (joki, järvi, lampi tai vastaava) 
- harmaat vedet, laitepuhdistamo   20 m 
- WC-käymälän vedet    50 m 

 Tie, tontin raja, rakennus 
- maaperäkäsittelylaitteistosta   5 m 

 Suojakerros pohjaveden yläpuolella 
- maasuodattamo    0,5 m 
- maahan imeyttämö    1 m 

 
 Talousvesikaivon on oltava pohjavesivirtauksiin nähden jätevesien johtamispaikan 
 yläpuolella.  
 

Laitepuhdistamoista tulevaa, puhdistettua jätevettä ei saa purkaa ranta-alueilla suo-
raan uomaan, ojaan tai vesistöön, vaan jätevesi pitää imeyttää maaperään tai muu-
toin käsitellä taudinaiheuttajien poistamiseksi. 
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Laitepuhdistamot ja maasuodattamot on varustettava näytteenottokaivolla tai vastaa-
valla. 
 
Määrältään vähäiset pesuvedet voidaan imeyttää maahan myös alle 20 metrin etäi-
syydelle rantaviivasta. Vähäisetkään pesuvedet eivät saa päästä suoraan vesistöön. 
 
Ranta-alueilla on erityisesti huomioitava alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet 
jotka on huomioitava myös jätevesijärjestelmän rakentamisessa. Puhdistamattomat 
jätevedet eivät saa päästä suoraan vesistöön kerran 50 vuodessa esiintyvän ylimmän 
tulvakorkeuden (HW50) aikanakaan. Rakentamiskorkeudet vesistöalueittain ovat esi-
tetty rakennusjärjestyksessä. 
 
Perustelut: Jätevesien maaperäkäsittelylaitteistojen etäisyys- ym. vaatimukset perus-
tuvat yleisesti käytössä oleviin suojaetäisyyksiin ja niiden noudattaminen ehkäisee 
ympäristön pilaantumista ja terveyshaittaa (YSL 3 §). Viite: Valtioneuvoston asetus 
(VNA 209/2011). 
 
Huolto- ja kunnossapito 
 
Jätevesijärjestelmän tarkistamisessa hoidossa ja tarkkailussa noudatetaan ko. jäte-
vesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjetta. Umpisäiliöt ja muut vastaavat jätevesisäiliöt 
tulee tyhjentää tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Tyhjentämisen yh-
teydessä säiliöt tarkastetaan ja huuhdellaan. 
  
Saostuskaivojen, umpisäiliöiden ja vastaavien lietteiden jatkokäsittelystä säädetään 
jätelaissa ja kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä. Lietettä saa tyhjentää ammatti-
maisesti vain toimija jolla on ympäristölupa tai toimija joka on hyväksytty jätetiedos-
toon. Saostuskaivojen, umpisäiliöiden tai vastaavien lietteitä ei saa levittää käsittele-
mättömänä maahan. 
 
Vesikäymälän rakentaminen on kielletty, jos saostus-, umpi- ja vastaavien talousjäte-
vesisäiliöiden tyhjentäminen tieyhteyden puuttumisen tai muun syyn vuoksi ei ole 
mahdollista. 
 
Perustelut: Määräys ehkäisee ympäristön pilaantumista (YSL 3 §) 
 

13 § Kuiva- ja erottelevien käymälöiden käyttö 
 
Käymälää ei saa sijoittaa tulva-alueelle, 20 metriä lähemmäksi vesistöä eikä viittä (5) 
metriä lähemmäksi naapurin rajaa. 
 
Kuivakäymälää tulee hoitaa ja käyttää niin, ettei siitä aiheudu päästöjä pohja- tai pin-
tavesiin, haju- eikä muuta haittaa terveydelle tai ympäristölle. Käymälän alusastian 
tulee olla tiivis niin, että kaikki päästöt maaperään ja muuhun ympäristöön on estetty. 
Kuivakäymälän tyhjennysjätteet tulee kompostoida tai toimittaa tarvittavat luvat 
omaavalle vastaanottajalle. 
 
Erottelevien käymälöiden nesteet tulee kerätä tiiviiseen säiliöön ja käyttää joko kom-
postissa tai laimennettuna lannoitusaineena. Niitä ei saa johtaa harmaiden vesien 
käsittelyjärjestelmään ellei sitä ole otettu huomioon järjestelmän mitoituksessa. 

 
Perustelut: Kuivakäymälästä ja käymäläjätteen kompostoinnista saattaa aiheutua 
ympäristön pilaantumista ja haju- tai viihtyvyyshaittoja. Huonosta käymälän hoidosta 
ja käymäläjätteen käsittelystä johtuen voidaan käymäläjäte edellyttää toimitettavaksi 
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asianmukaisen luvan omaavalle vastaanottajalle. Käymäläjätteen sisältämien ravin-
teiden aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemiseksi on ennakolta estettävä niiden pää-
sy vesistöihin (YSL 3 §). 
 

14 § Eläinsuojien ja maitohuoneiden jätevesien käsittely 
 
Eläinsuojien ja maitohuoneiden jätevedet sekä jalostukseen kelpaamaton maito on 
käsiteltävä tarkoitukseen suunnitellussa erillisessä käsittelyjärjestelmässä tai asumis-
jätevesien kanssa yhteiskäyttöön suunnitellussa käsittelyjärjestelmässä. Jätevedet ja 
jalostukseen kelpaamattoman maito voidaan myös johtaa liete- tai virtsasäiliöön, jos 
mitoitus on riittävä. 
 
Perustelut: Eläinsuojien ja maitohuoneiden pesuvesiä ei ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemiseksi saa johtaa käsittelemättöminä maastoon tai vesistöön (YSL 103 §). 
 
 

15 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden, mattojen ym. pesu 
  
Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu muilla kuin liuotin-
pesuaineilla on sallittu tavanomaisessa asumiskäytössä olevalla kiinteistöllä, mikäli 
pesuvedet voidaan johtaa jätevesiviemäriin tai imeyttää maahan siten, ettei niistä ai-
heudu haittaa naapureille tai ympäristölle. 
  
Pohjavesialueilla sekä katu- ja tiealueilla ja muilla yleisessä käytössä olevilla alueilla 
pesu on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla alueilla. Ammattimainen tai laaja-
mittainen ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu kiinteistöllä 
on sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla. 
 
Perustelut: Pohjavesialueilla jätevedet aiheuttavat pohjaveden pilaantumisen vaaraa, 
jos ne pääsevät imeytymään maahan. Pohjaveden pilaantumisen vaaran aiheuttami-
nen on kielletty (YSL 8 §). 
  
Rakennetuilta pesupaikoilta pesuvedet tulee johtaa hiekan- ja öljyerotuskaivon kautta 
viemäriin. Vesien viemäriin johtamiseen tulee olla viemärin haltijan lupa. 
 
Perustelut: Jätevedet aiheuttavat ympäristön pilaantumisen vaaraa, jos ne pääsevät 
imeytymään maahan (YSL 3, 8 ja 14 §). 
  
Ammattimainen tai laajamittainen mattojen ja tekstiilien pesu on sallittu vain tähän 
tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla.  
 
Oman talouden mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu ranta-alueilla tulee 
järjestää siten, että käytetään ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia pesu-
aineita ja pyritään imeyttämään pesuvedet maastoon. 
 
 Perustelut: Pesu vesistön rannalla tai pesuveden johtaminen sadevesiviemäriin voi 
aiheuttaa vesistön pilaantumista, jos jätevedet pääsevät valumaan tai johtumaan ve-
sistöön tai myös pohjaveteen (YSL 3 ja 8 §).  
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16 § Maalämmön käyttöön liittyvät määräykset 
 
Maalämmön ja vesistöistä otettavan lämmön käyttöönotossa on varmistuttava, että 
putkistoissa käytettävä lämmönsiirtoneste ei ole terveydelle tai ympäristölle vaarallis-
ta. Kaivot ja putkistot on merkittävä kiinteistöllä niin, että niiden tahaton vahingoitta-
minen on estetty. 
 
Kallioporakaivon porauksessa syntyvä kiviaines ja veden ja kiintoaineksen muodos-
tama liete tulee käsitellä niin, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle tai naapurikiin-
teistölle.  
 
Energiakaivon poraus ja lämmönkeruuputkiston asentaminen on kiellettyä vedenot-
tamon suoja-alueella.  
 

3 Luku  Kemikaalit 
 

17 § Polttoaineiden ja muiden kemikaalien säilytys ja säiliöiden tarkastus 
 
Ympäristölle vaaralliset kemikaalit, kuten polttoaineet, öljyt, maalit, torjunta-aineet, 
liuottimet ym. tulee varastoida ja säilyttää kiinteistöllä niin, että niiden haihtuminen il-
maan ja pääsy viemäriin, maaperään tai vesistöön on estetty. 
 
Pysyvässä käytössä olevat öljyjen, polttonesteiden ja kemikaalien tankkaus-, täyttö ja 
lastauspaikat on suunniteltava ja sijoitettava alueelle, joka on varustettu kemikaalia 
läpäisemättömällä pinnalla, pinnoitteella tai suojakalvolla. Säiliöiden alustojen tulee 
olla riittävän kantavia ja säiliöt tulee varustaa lapon- ja ylitäytönestolla. Siirtopumppu 
tai täyttöletku tulee olla lukittuna asiattoman käytön estämiseksi. Säiliöiden läheisyy-
dessä tulee olla imeytysainetta mahdollisten vuotojen varalta.  
 
Tilapäiset tankkauspaikat tulee suojata niin, ettei polttoainetta pääse missään olosuh-
teissa maaperään. Suojauksessa tulee käyttää esimerkiksi säiliön suoja-allasta tai 
suojata maaperä tankkauspaikan alueelta suojakalvolla. 
 
Maanalaiset öljy-, polttoaine- ja kemikaalisäiliöt tulee tarkastuttaa 10 vuoden välein. 
Säiliön tarkastusta koskeva pöytäkirja on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomai-
selle. Säiliön tarkastuksen saa suorittaa vain pätevyyden omaava tarkastaja.  
 
Maanalaiset öljy-, polttoaine- ja kemikaalisäiliöt, niiden putkistot ja täyttöyhteet on pu-
rettava ja poistettava viimeistään siinä vaiheessa, kun niiden käyttö päättyy.  Mikäli 
poistaminen aiheuttaa riskin rakennuksen vaurioitumiselle, voidaan myöntää poikke-
us puhdistetun säiliön jättämiseen paikalleen. Riskin suuruus ja olemassaolo arvioi-
daan tapauskohtaisesti.  
 
Säiliöt on puhdistettava ennen käytöstä poistamista. Puhdistusta koskeva todistus on 
pyydettäessä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteän säiliön poistami-
sesta tai korvaamisesta on ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle ja pelastus-
viranomaiselle vähintään viikkoa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Käytöstä poistettu 
säiliö ja järjestelmä tulee toimittaa hyväksytyn jätteenkuljettajan toimesta jatkokäsitte-
lyyn. Maahan jätetyn säiliön sijainti- ja muut mahdolliset tiedot tulee säilyttää kiinteis-
tön asiapapereissa. 
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Perustelut: Polttoaineiden tai kemikaalien pääsy maaperään aiheuttaa maaperän ja 
pohjaveden pilaantumisen vaaran. Maanalaisten säiliöiden tarkastusmenettely on 
katsottu tarpeelliseksi myös muualla kuin pohjavesialueilla. (YSL 7, 8 §). 
 

18 § Polttoaineiden ja muiden kemikaalien varastointi ja säiliöiden tarkastus pohjavesi- ja ranta-
alueilla 

 
Pohjavesi- ja ranta-alueilla on 17 §:ssä määrätyn lisäksi noudatettava seuraavaa: 
- öljyä -, polttoaineita tai kemikaaleja ei saa varastoida maanalaisissa säiliöissä 
- maanpäällisten säiliöiden tulee olla kaksoisvaippaisia tai varustettava tilavuutta 

vastaavalla suoja-altaalla  
- sähkön jakelumuuntajien rakenteen tulee olla sellainen, ettei muuntajaöljy pääse 

maaperään vaurion seurauksena 
- käytössä olevien, suojaamattomien muuntajien maaperä tulee suojata mahdolli-

sen vauriotilanteen varalta, jottei muuntajaöljyä joudu maaperään. 
 
Pohjavesialueilla on kiinnitettävä myös erityistä huomiota maa- ja metsätalouden, 
maanrakennuksen ja muun koneurakoinnin tarvitseman polttoaineen kuljettamiseen 
ja varastointiin. Siirrettävien työsäiliöiden, IBC -pakkausten ja farmarisäiliöiden tulee 
olla käyttöön hyväksyttyjä ja varustaa ilmaputkella, lapon- ja ylitäytönestolla, täyttö-
aukon, pumpun ja tankkauspistoolin tulee olla lukittavia sekä säiliön vuodonhallinta 
tulee järjestää suoja-altaalla tai kaksoisvaipparakenteella. Edellä mainittua suositel-
laan myös muualla kuin pohjavesialueilla työskenneltäessä. 

 
Perustelut: Määräyksillä pyritään ennaltaehkäisemään ja minimoimaan ympäristölle 
aiheutuvan vahinko (YSL 4 §). Öljyjen, polttoaineiden, kemikaalien varastointi ja säh-
könjakelumuuntajien sisältämä öljy aiheuttavat pohjavesialueilla erityisen maaperän 
ja pohjaveden pilaantumisen vaaran (YSL 7, 8 §). 

 
Huomioitavaa: 

 
Polttoaineiden tai muiden kemikaalien käsittelyssä tai varastoinnissa tapahtuneesta 
onnettomuudesta on välittömästi ilmoitettava alueelliselle pelastuslaitokselle ja kun-
nan ympäristönsuojeluun. 
 
Pilaantunut maa-aines ja imeytysmateriaalit on poistettava välittömästi ja toimitettava 
vastaanottopaikkaan, jolla on lupa käsitellä pilaantuneita maa-aineksia. 
 
Pilaantuneen alueen tai pohjaveden kunnostustoimia suunniteltaessa on oltava yh-
teydessä alueelliseen ELY- keskukseen. 
 
Perustelu: Ympäristön pilaajan ilmoitus-, puhdistamis- ja selvitysvelvollisuus (YSL 75, 
76 ja 77 §). 
 

4 Luku Melu, tärinä ja ilmansuojelu 
 

19 § Erityisen häiritsevä tilapäinen melu 
 
Erityisen häiritsevää tilapäistä melua tai tärinää koskevasta toiminnasta tai tapahtu-
masta tulee tehdä ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen ilmoitus vähintään 30 vuo-
rokautta ennen toiminnan aloittamista. Tällaisia toimintoja ovat mm.  



~ 10 ~ 
 

- louhinta-, murskaus-, räjäytys- ja paalutustyöt  
- normaalista poikkeavat äänekkäät rakennus- ja purkutyöt 
- yöaikaan tapahtuva (22 – 07) häiritsevä melu tai tärinä 
- ulkoilmakonsertit ja suuret yleisötilaisuudet 
- moottoriurheilukilpailut, jos toiminnalla ei ole maastoliikennelain mukaista lupaa 

tai ympäristölupaa  
 

Toiminnan sijoittuessa asuinkiinteistöjen tai muiden melulle herkkien kohteiden lähei-
syyteen sekä yleisötilaisuuksien, kuten ulkoilmakonserttien ja muiden suurten ulkoil-
matapahtumien järjestäjien ja toiminnanharjoittajien tulee huomioida vaikutuspiirissä 
olevien kiinteistöjen tiedottaminen 14 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista tai ta-
pahtuman järjestämistä. Tiedotteesta tulee ilmetä vähintään melun aiheuttaja, ajan-
kohta, kesto sekä toiminnanharjoittajan yhteystiedot. 
 
Perustelut: Erityisen häiritsevän melun tuottaminen aiheuttaa ympäristön yleisen viih-
tyisyyden vähentymistä ja jopa terveyshaittaa. Toiminnasta annettavat määräykset ja 
tiedottaminen on välttämätöntä haitan rajoittamiseksi ja toimintaan varautumisen jär-
jestämiseksi (YSL 3 §).  
 
Ilotulituksen järjestämisestä ei ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaista ilmoitusta tarvi-
ta, mutta toiminnan mahdollisesti vaatimat luvat Poliisilta ja pelastusviranomaiselta on 
huomioitava. 
Perustelut: Kokoontumislaki ja räjähdeasetus 
 
Rakennusten huolto- ja kunnossapitotoimia suunniteltaessa ja toteutettaessa on eri-
tyisesti kiinnitettävä huomiota rakennusten teknisen laitteiston aiheuttamaan meluun 
ja tärinään. Laitteistot on sijoitettava, huollettava ja kunnossapidettävä niin, etteivät 
ne aiheuta Valtionneuvoston meluohjearvojen ylittävää, häiritsevää melua naapuri-
kiinteistölle. 
 
Perustelut: Meluhaittojen ennaltaehkäiseminen turvaa asumisviihtyvyyttä (Vna 
993/1992). 
 

20 § Päästöt ilmaan 
 
Liikenneväylät, pihat ja pysäköintialueet tulee puhdistaa hiekoitushiekasta ja pölyä-
västä materiaalista keväisin mahdollisimman pian lumen sulettua ja muutoin tarvitta-
essa. Käytettävät laitteet ja menetelmät tulee olla sellaisia, ettei niistä aiheudu pölyn 
leviämistä ilmaan. 
 
Kiinteistökohtaisissa lämmityskattiloissa ja muissa tulipesissä ei saa polttaa sellaisia 
aineita tai materiaaleja joista voi aiheutua ympäristön pilaantumista, yleisen viihtyi-
syyden alenemista, vahinkoa tai haittaa naapurikiinteistölle. Asiasta on annettu mää-
räyksiä tarkemmin mm. kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä. 
 
Perustelut: Hiekka ja katupöly voivat aiheuttaa ilman laadun heikkenemistä ja mah-
dollista naapuruussuhdelain 17 §:n mukaista rasitusta. Tulisijoissa poltettavat jätteet, 
maalatut ja kyllästetyt puumateriaalit ja muu poikkeava materiaali aiheuttavat päästö-
jä ilmaan, joista aiheutuu ympäristön pilaantumista ja yleisen viihtyisyyden alenemista 
(YSL 3 §). 


