
KOKEMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET  
 

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.04.2013 § 28 

 

Voimaantulo 01.04.2013 

 

I 

YLEISET MÄÄRÄYKSET 

 

1 §  Tavoite 

 

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ot-

taen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta 

aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristönsuojelulain (86/2000) 1 luvussa on esi-

tetty. 

 

2 §  Määräysten antaminen ja valvonta 

 

Kokemäen kaupunginvaltuusto on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset 

ympäristönsuojelulain 19 §:n perusteella. Määräyksien noudattamista valvoo ym-

päristönsuojelulain 21 §:n mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, 

jona Kokemäen kaupungissa toimii ympäristölautakunta. 

 

3 §  Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 

  

Määräykset ovat voimassa koko kaupungin alueella, ellei muualla näissä määrä-

yksissä toisin säädetä. Määräykset eivät koske ympäristönsuojelulain mukaan lu-

vanvaraista toimintaa taikka lain 61, 62 tai 78 §:n mukaista ilmoituksenvaraista 

toimintaa, joiden osalta ympäristön pilaantumisen ehkäisyä ja torjuntaa koskevat 

määräykset annetaan ympäristöluvassa tai ilmoituksen perusteella tehtävässä 

päätöksessä. Määräykset eivät koske myöskään puolustusvoimien toimintaa taik-

ka toimintaa, jonka ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston 

asetuksessa ja joka rekisteröidään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Talous-

jätevesien käsittelyä koskevien määräysten osalta näissä määräyksissä noudate-

taan ympäristönsuojelulain luvun 3a mukaisia määritelmiä. 

 

4 §  Paikalliset olosuhteet 

 

Kokemäen kaupungissa paikalliset olosuhteet ja alueet, joilla ympäristön pilaan-

tumisen ehkäiseminen, poistaminen ja vähentäminen edellyttävät tarkennettuja 

yleisiä määräyksiä ovat seuraavat: 

- pohjavesialue; tärkeä tai yhdyskunnan vedenhankintaan soveltuva (I tai II –

luokan) pohjavesialue. Aluerajaukset liitekartoilla.  

- rantavyöhyke; jokeen, järveen, lampeen tai vastaavaan vesistöön rajoittuva 

maa-alue, joka ulottuu 100 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta 

rantaviivasta mitattuna.  

- taajamat ja tiiviit kyläalueet, joita ei ole vielä viemäröity ja joilla on pieni tontti-

koko (alle 0,5 ha) sovelletaan myös tiukempia puhdistustehovaatimuksia.              

 

5 §  Talousjätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolella 

 

Talousjätevesien käsittelyjärjestelmän huolloista ja säiliöiden tyhjennyksistä on 

pidettävä kirjaa, joka on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. 

 

Tarvittaessa kiinteistön haltijan tulee luotettaviin mittauksiin perustuen osoittaa 

talousjätevedenkäsittelyjärjestelmän puhdistusteho. 
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SUOSITUS: 

Talousjätevesien käsittelyjärjestelmän, kuivakäymälän sekä puhdistettujen talousjätevesi-

en purkupaikan sijoittamisessa kiinteistöllä suositellaan noudatettavaksi seuraavia vähim-
mäis- suojaetäisyyksiä: 
- talousvesikaivo ja lähde 30-50 metriä (maastosta, maaperästä ja pohjaveden virtaus-
suunnasta riippuen) 
- vesistö 20 metriä 
- tie tai rakennuspaikan raja 5 metriä 

- suojakerros pohjavesitason yläpuolella 
- maasuodattamossa 0,25 metriä 
- maaimeyttämössä 1 metri 
Kuivakäymälä suositellaan lisäksi sijoitettavan vähintään 5 metrin etäisyydelle vesilain tar-
koittamasta ojasta tai norosta. 

 

6 §  Määräykset pohjavesialueilla 

 

Talousjätevesien johtaminen pohjavesialueilla 

 

Talousjätevesien imeyttäminen maahan näiden määräysten 4 §:n mukaisilla poh-

javesialueilla on kielletty pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. Kaikki talous-

jätevedet on johdettava jätevesiviemäriin tai mikäli se ei ole mahdollista, tiivii-

seen umpisäiliöön tai tiiviissä käsittelyjärjestelmässä talousjätevesien käsittelystä 

viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun asetuksen (209/2011) 3 §:n 

mukaisten käsittelyvaatimusten jälkeen puhdistettuna tiiviissä putkessa pohja-

vesialueen ulkopuolelle. 

 

Ympäristölautakunta voi yksittäistapauksessa hakemuksesta myöntää poikkeuk-

sen 1 momentissa esitettyihin talousjätevesien käsittelyvaatimuksiin, mikäli nii-

den toteuttamista on teknisesti tai muutoin erityisestä syystä pidettävä kohtuut-

tomana. Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on että suunnitelmin on osoi-

tettu, ettei jätevesien käsittelystä ja johtamisesta aiheudu pohjaveden pilaantu-

mista. 

 

 

Lannan levitys pohjavesialueilla 

 

Kuivalannan levitys pohjavesialueelle on sallittu vain pohjaveden varsinaisen 

muodostusalueen ulkopuolella ja korkeintaan sellaisina määrinä kuin kasvin ravin-

totarve edellyttää ja ainoastaan, jos se ei aiheuta pohjaveden pilaantumisvaaraa. 

 

Maalämpökaivojärjestelmien asentaminen pohjavesialueilla 

 

Maalämpökaivojärjestelmien asentaminen pohjavesialueella aiheuttaa niin suuren 

riskin, että niiden rakentaminen on kielletty pohjaveden varsinaisella muodostu-

misalueella ja sallittua sen ulkopuolella ainoastaan, jos voidaan varmistua siitä, 

ettei se aiheuta pohjaveden pilaantumisvaaraa. 

 

7 §  Talousjätevesien johtaminen rantavyöhykkeillä 

 

Näiden määräysten 4 §:n mukaisilla rantavyöhykkeillä tulee talousjäteveden kä-

sittelyjärjestelmän avulla vähentää ympäristöön joutuvaa kuormitusta verrattuna 

käsittelemättömän talousjäteveden kuormitukseen seuraavasti: 

 

- orgaaninen aines (BHK7) 90 % 

- kokonaisfosfori 85 % 

- kokonaistyppi 40 % 
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Puhdistettua talousjätevettä ei saa johtaa suoraan vesistöön, vaan se tulee imeyt-

tää maahan tai johtaa avo-ojaan 5 §:ssä suosituksena esitettyjä vähimmäissuoja-

etäisyyksiä soveltaen. 

 

Talousjäteveden käsittelyjärjestelmää ja kuivakäymälää ei saa sijoittaa niin lähel-

le rantaa, että vesistön tulviessa veden on mahdollista nousta käsittelyalueelle 

saakka.  

 

8 §  Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu ja huolto 

 

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden ammattimainen tai muu 

vastaava usein toistuva peseminen on sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen ra-

kennetulla pesupaikalla, josta vedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon kaut-

ta jätevesiviemäriin. 

 

Ajoneuvoja, veneitä, koneita ja vastaavia laitteita kuten maa- ja metsätalouden 

koneita ja laitteita satunnaisesti muilla kuin hiilivetyliuottimia sisältävillä pesuai-

neilla pestäessä pesuvedet voidaan imeyttää myös maaperään tai johtaa sade-

vesiviemäriin edellyttäen, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumista. 

 

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu ja huolto on kiel-

letty katu- ja tiealueilla ja muilla yleisessä käytössä olevilla alueilla. 

 

Näiden määräysten 4 §:n mukaisella rantavyöhykkeellä olevalla kiinteistöllä ajo-

neuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesussa syntyviä jätevesiä 

ei saa johtaa suoraan vesistöön. 

 

3 LUKU 

JÄTTEET JA KEMIKAALIT 

 

9 §  Jätteiden ja kemikaalien käsittely 

 

Kiinteistön jätehuollon järjestämistä koskevat yksityiskohtaiset määräykset anne-

taan Kokemäen kaupungin yleisissä jätehuoltomääräyksissä. 

 

Ympäristölle vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden, kuten esimerkiksi 

öljyjen, maalien, torjunta-aineiden ja liuottimien varastointi ja säilytys tulee jär-

jestää kiinteistöllä siten, että niiden pääsy maaperään, pohjaveteen tai muuhun 

ympäristöön on estetty. 

 

Glykolin tai muun myrkylliseksi luokitellun aineen käyttö maalämpöratkaisun 

lämmönkeruunesteenä näiden määräysten 4 §:n mukaisella pohjavesialueella on 

kielletty. 

 

10 §  Ainesten sijoittaminen maahan tai maaperään 

 

Maanrakentamisessa voidaan käyttää jätemateriaalia, joka on tekniseltä kelpoi-

suudeltaan ja ympäristövaikutuksiltaan tarkoitukseen soveltuvaa. Sijoittamisessa 

tulee noudattaa jätelain (1072/1993) ja ympäristönsuojelulain vaatimuksia. 

 

Maanrakentamisessa hyödynnettävä betonijäte ei saa sisältää betoniterästä eikä 

betoniin kuulumattomia ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita, ja sen on 

koostuttava halkaisijaltaan enintään 150 mm:n kokoisista kappaleista. 

 

Maanrakentamisessa hyödynnettävä tiilijäte ei saa sisältää laastia lukuun otta-

matta tiileen kuulumattomia ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita. 
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Jätemateriaalin sijoittaminen maaperään on kielletty näiden määräysten 4 §:n 

mukaisilla pohjavesialueilla. 

 

11 §  Ilmoittaminen ainesten sijoittamisesta maaperään 

 

Kiinteistön haltijan on annettava kirjallisesti tieto ympäristötoimistolle 10 §:ssä 

tarkoitettujen ainesten sijoittamisesta maaperään, ellei sijoittaminen edellytä ym-

päristölupaa tai muuta säädettyä ilmoitusta. 

 

Tieto on annettava vähintään 14 vrk ennen sijoittamista. 

 

12 §  Polttoneste- ja kemikaalisäiliöiden sijoittaminen 

 

Näiden määräysten 4 §:n mukaisilla pohjavesialueilla kiinteistöjen polttoneste- ja 

kemikaalisäiliöt on sijoitettava maan päälle tiiviisiin suoja-altaisiin tai säiliöiden on 

oltava vuodonilmaisujärjestelmällä varustettuja kaksoisvaippasäiliöitä. Suoja-

altaan tilavuuden tulee olla vähintään yhtä suuri kuin siihen sijoitettavan säiliön 

tilavuus. Säiliöt on varustettava ylitäytön estolaittein. 

 

Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnan harjoittajan tai jär-

jestäjän on pyydettäessä annettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle val-

vontaa varten tarpeelliset tiedot kiinteistöllä sijaitsevista polttoneste- ja kemikaa-

lisäiliöistä putkistoineen, niiden kunnosta ja tarkastuksista sekä uusien säiliöiden 

asentamisesta ja vanhojen säiliöiden poistosta. 

 

13 §  Käytöstä poistettavan polttoneste- ja kemikaalisäiliön käsittely 

 

Kiinteistön haltija tai omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kiinteistöllä 

sijaitsevat maanpäälliset ja maanalaiset polttoneste- ja kemikaalisäiliöt sekä nii-

den putkistot poistetaan kiinteistöltä, kun niitä ei enää käytetä. Samalla tulee säi-

liöt puhdistaa asianmukaisesti ja tarkastaa mahdolliset vuodot. Säiliöiden vuo-

doista tulee välittömästi ilmoittaa pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaisille öl-

jyvahinkojen torjuntalain (1673/2009) ja ympäristönsuojelulain mukaisesti. 
 

Ympäristölautakunta voi yksittäistapauksessa hakemuksesta myöntää poikkeuk-

sen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu polttoneste- tai kemikaalisäiliö 

maaperästä, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu va-

hinkoa muulle omaisuudelle. Poikkeuksen myöntäminen edellyttää myös, ettei 

säiliön maahan jättämisestä aiheudu pohjaveden tai maaperän pilaantumisvaaraa. 

 

   

 

4 LUKU 

PÖLYN TORJUNTA 

 

14 §  Kulkuväylien ja pihojen kunnossapito- ja puhtaanapitotyöt 

 

Kulkuväylien ja muiden alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotyön aiheuttama 

pölyäminen on taajamassa estettävä esimerkiksi kostuttamalla tarvittaessa kun-

nossapidettävät väylät ja muut alueet. Kulkuväyliltä ja muilta alueilta poistettu 

hiekoitushiekka tulee varastoida niin, että siitä ei aiheudu haittaa ympäristölle. 

 

Lehtipuhaltimien ja vastaavien pölyä levittävien käsikäyttöisten laitteiden käyttö 

hiekoitushiekan poistamiseen on kielletty. 

 

Hiekoitushiekan huuhteleminen viemäriin on kielletty. 
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15 §  Rakennus- ja purkutyöt 

 

Rakennus- ja purkutyöt on tehtävä siten, että pölyhaitat ovat kaikissa olosuhteis-

sa mahdollisimman vähäisiä.  

 

Rakennustyömailla on ajoväylät ja siirrettävä maa-aines pidettävä mahdollisim-

man pölyämättöminä. Myös rakennustyömaiden välittömässä vaikutuspiirissä ole-

vat katualueet on pidettävä mahdollisimman puhtaina työmaalta kulkeutuvasta 

maa- ja muusta aineksesta. 

 

Kuljetettaessa pölyäviä kuormia rakennustyömaan ulkopuolelle on kuormien olta-

va peitettyjä tai kasteltuja. 
 
 

5 LUKU 

MELUN TORJUNTA 

 

16 §  Ilmoitus- ja tiedotusvelvollisuus erityisen häiritsevää melua tai tärinää 

aiheuttavasta toiminnasta sekä poikkeukset ilmoitusvelvollisuudesta 

 

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ja 

tapahtumista tulee tehdä ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen kirjallinen ilmoi-

tus Kokemäen kaupungin ympäristötoimistoon viimeistään 30 vuorokautta ennen 

toiminnan aloittamista. 

 

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä seuraavista toiminnoista: 

 

1. Ilotulitusnäytöksestä, jos se toteutetaan klo 7.00–24.00 välisenä aikana, tai 

kun se tapahtuu uudenvuodenyönä, mikäli näytös päättyy klo 01.00 mennes-

sä. 

 

2. Lentonäytöksestä tai tilapäisestä yleisölennätyksestä. 

 

3. Äänenvahvistimien tilapäisestä käytöstä esim puhetilaisuuksissa päivisin  

 

4. Tavanomaisista rakennus- ja purkutöistä, jotka suoritetaan siten, että melui-

simmat työvaiheet, joissa käytetään esimerkiksi moottorisahaa, iskuvasaraa, 

sirkkeliä tai kulmahiomakonetta, ja jotka tehdään arkisin (ma-pe) klo 7.00-18.00 

välisenä aikana työnkeston ollessa enintään (5) työpäivää. Vaikka ilmoitusta ei 

edellytettäisikään, on toiminnanharjoittajan kuitenkin tiedotettava työmaan vaiku-

tuspiirissä oleville naapurikiinteistöjen haltijoille meluhaittaa aiheuttavan työn 

laadusta, sen kestosta sekä työmaan vastaava yhteyshenkilö. 

 

17 §  Yleisötilaisuuksien meluntorjunta 

 

Yleisötilaisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjien tulee ennakkoon 

huolehtia siitä, että äänentoistolaitteiden suuntaus ja äänentoistovahvistimien 

säädöt on toteutettu siten, että niiden käyttö häiritsee lähiasukkaita mahdollisim-

man vähän. Tarvittaessa on käytettävä melun leviämisen ehkäisemiseksi suojara-

kenteita.  

 

18 §  Äänentoistolaitteiden käyttö ulkotiloissa 

 

Äänentoistolaitteiden jatkuva käyttö ulkotiloissa yöaikaan klo 22.00–7.00 sekä 

päiväaikaan sairaalan, vanhainkodin, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen vä-

littömässä läheisyydessä on kielletty.  
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19 §  Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden, laitteiden ja työvai-

heiden rajoittaminen 

 

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden, kuten esimerkiksi 

iskuvasaran, sirkkelin, kulmahiomakoneen, lehtipuhaltimen, ruohonleikkurin tai 

moottorisahan käyttäminen sekä häiritsevää melua aiheuttavien toimintojen suo-

rittaminen on kielletty yöaikaan klo 22.00–7.00. 

 

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö on rajoitet-

tava mahdollisimman vähäiseksi. 

 

Määräyksen aikarajoitus ei koske: 

 

1. maa- ja metsätalouselinkeinon harjoittamisen vuoksi välttämätöntä tilapäistä 

ja lyhytaikaista häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa, kuten huolto- ja 

kunnossapitotyötä ja esimerkiksi leikkuupuimurin, heinän-/viljakuivurin tai sa-

detuslaitteen käyttöä, ja 

 

2. liikenneväylien sekä yhdyskuntateknisten laitteiden kunnossapitotyötä, mikäli 

työn suorittamista on liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muusta 

perustellusta syystä pidettävä välttämättömänä. 

 

3. Jäteastioiden tyhjennys tulee kuitenkin suorittaa klo 06.00-22.00 välisenä ai-

kana. 
 
 

6 LUKU 

MUUT MÄÄRÄYKSET 

 

20 §  Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja 

 

Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnanharjoittajan tai tilai-

suuden järjestäjän on pyydettäessä annettava kunnan valvontaviranomaiselle 

valvontaa varten tarpeelliset tiedot ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavas-

ta toiminnasta sekä toimenpiteistä, laitteista ja suunnitelmista, joilla on tarkoituk-

sena ehkäistä ja torjua ympäristön pilaantumista siten kuin näissä määräyksissä 

erikseen säädetään. 

 

21 §  Seuraamukset ympäristönsuojelumääräysten rikkomisesta tai laimin-

lyönnistä 

 

Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamuksista ja 

pakkokeinoista säädetään ympäristönsuojelulain 13 luvussa ja 15 luvun 116 

§:ssä. 

 

22 §  Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo 

 

Nämä ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1. päivänä huhtikuuta 2013. 

Näillä ympäristönsuojelumääräyksillä kumotaan 1.6.2004 voimaan tulleet ympä-

ristönsuojelumääräykset.  
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KOKEMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 

 

 

Johdanto 

 

 

Maaliskuun 1. päivänä 2000 voimaan tulleen ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaan kunnilla on 

mahdollisuus antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuh-

teista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä, jotka koskevat muuta kuin ympäris-

tönsuojelulain nojalla luvanvaraista toimintaa tai 61, 62 tai 78 §:n mukaan ilmoitusvelvollista toi-

mintaa. 

 

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympä-

ristön hajapäästöluonteista pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haitto-

ja. Kunnan ympäristönsuojelumääräykset perustuvat ympäristönsuojelulain tai sen nojalla annettu-

jen säännösten konkretisointiin. Ympäristönsuojelulaissa on lueteltu ne asiat, joista kunnallisia ym-

päristönsuojelumääräyksiä voidaan antaa. Määräykset täydentävät osaltaan lakia ja sen nojalla an-

nettuja asetuksia. 

 

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulain mukainen ohjauskeino. Ympäristönsuo-

jelumääräyksiä vastaavia kunnallisia säädöksiä ovat jätehuoltomääräykset ja rakennusjärjestys. Li-

säksi järjestyslaissa on joitakin ympäristönsuojelua sivuavia määräyksiä ja myös kaavamääräykset 

voivat koskea ympäristönsuojelua. Ympäristönsuojelumääräykset on valmisteltu niin, ettei ristirii-

taisuuksia eri kunnallisten määräysten suhteen ole. 

 

 

1 LUKU 

YLEISET MÄÄRÄYKSET 

 

  Tavoite 

 

Ympäristönsuojelumääräysten yleinen tavoite on ympäristön pilaantumisen ehkäise-

minen sekä pilaantumisesta aiheutuvien haittojen poistaminen ja vähentäminen. Perus-

teena ovat paikalliset olosuhteet. Lisäksi ympäristönsuojelumääräyksillä konkretisoi-

daan ympäristönsuojelulain säännöksiä. 

 

  Määräysten antaminen ja valvonta 

 

Ympäristönsuojelulain 19 § antaa kunnanvaltuustolle mahdollisuuden antaa ympäris-

tönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, 

kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. 

 

Ympäristönsuojelulain 21 §:n 1 momentin mukaan kunnalle kuuluvista ympäristön-

suojelulain mukaisista lupa- ja valvontatehtävistä huolehtii kuntien ympäristönsuoje-

lun hallinnosta annetun lain (64/1986) mukainen kunnan ympäristönsuojeluviran-

omainen. Viimeksi mainitun lain 5 §:n 1 momentin mukaan ympäristönsuojeluviran-

omaisen tehtävät hoitaa kunnan määräämä toimielin. Kokemäellä kaupunginvaltuus-

ton määräämänä Kokemäen ympäristölautakunta. 

 

  Määräysten soveltaminen 
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Ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa koko kaupungin alueella ja velvoittavat 

sekä yksityisiä kansalaisia että toiminnanharjoittajia. Lisäksi on annettu joitakin vain 4 

§:ssä mainittuja erityisalueita koskevia määräyksiä. 

 

Määräykset koskevat muuta kuin ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraista tai il-

moitusvelvollista toimintaa, joiden osalta ympäristön pilaantumisen ehkäisyä ja tor-

juntaa koskevat määräykset annetaan ko. luvassa tai ilmoituksen johdosta tehtävässä 

päätöksessä. Määräyksiä ei myöskään aseteta toiminnalle, jonka ympäristönsuojelu-

vaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa ja joka rekisteröidään ympäris-

tönsuojelun tietojärjestelmään. Määräykset voivat kohdistua vain rajattuihin toimin-

toihin, eikä niillä näin ollen voida säädellä esimerkiksi tieliikenteestä aiheutuvia me-

luhaittoja. 

 

Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla sijaitseville kiinteistöille on ympäristönsuo-

jelumääräyksissä annettu määräyksiä talousjätevesien käsittelystä. Määräyksissä käy-

tetyt määritelmät perustuvat talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuo-

lisilla alueilla annettuun asetukseen (209/2011). 

 

  Paikalliset olosuhteet 

 

Pohjavesialueiden pilaantumisriskin vuoksi annetaan määräyksiä vesistöjen ja pohja-

veden suojelusta sekä jätteistä ja kemikaaleista tärkeillä pohjavesialueilla. Pohjavesi-

alueita koskevat kartat ovat määräysten liitteenä. 

 

Rantavyöhykkeeksi on toisessa kohdassa määritelty 100 metrin levyinen vyöhyke 

keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta rantaan päin. Määrittely perustuu arvi-

oon toimintojen mahdollisista ympäristövaikutuksista vesistöön. Rantavyöhykkeille 

on annettu erityismääräyksiä vesistöjen suojelemiseksi. 

 

 

2 LUKU 

VESISTÖJEN JA POHJAVEDEN SUOJELU 

 

Ympäristönsuojelulain 27 b §:ssä on säädetty jätevesien yleinen puhdistamisvelvollisuus. Ympäris-

tönsuojelulain 27 b §:n 2 momentin mukaan muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puh-

distamatta maahan silloin, kun niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantu-

misen vaaraa. Lähtökohtana ympäristönsuojelumääräyksiä annettaessa on, että rakennuksen ollessa 

kantoveden varassa jätevesimäärä on niin pieni, ettei erityistä jätevesien käsittelyä tarvita. 

 

Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön 

on liityttävä jätevesiviemäriin. Talousjätevesien käsittelyä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 

koskee valtioneuvoston asetus 209/2011 (myöhemmin hajajätevesiasetus). Asetus tuli voimaan 

15.3.2011. Asetus antaa yhtenäiset vähimmäisvaatimukset jätevesien puhdistustasolle kaikilla haja-

asutusalueilla, jotka eivät kuulu viemäriverkon piiriin. Puhdistuksen vähimmäisvaatimustaso on 

orgaanisen aineen osalta vähintään 80 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 % ja kokonaistypen 

osalta vähintään 30 % verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemät-

tömän jäteveden kuormitukseen. 
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Kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä voidaan puhdistustasoa aluekohtaisesti tiukentaa pilaantu-

miselle herkillä alueilla kuten pohjavesi ja ranta-alueilla. Pilaantumiselle herkille alueille hajajäte-

vesiasetus määrittelee ohjeellisen puhdistustason, jonka tulisi vähentää ympäristöön aiheutuvaa 

kuormitusta orgaanisen aineen osalta vähintään 90 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 % ja 

kokonaistypen osalta vähintään 40 % verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn 

käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen. 

 

  Talousjätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolella 

 

Pykälän 1 momentti täsmentää hajajätevesiasetuksen kiinteistöille antamia kirjanpito-

vaatimuksia. Valvonta edellyttää huoltotoimenpiteiden kirjaamista ja kirjanpidon säi-

lyttämistä. 

 

Ympäristönsuojelulain 5 §:n mukainen selvilläolovelvollisuus  koskee kaikkia ympä-

ristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia toiminnanharjoittajia. Lisäksi saman lain 84 

§:n 1 momentin kohdan 4 mukaan valvontaviranomainen voi määrätä toiminnanhar-

joittajan riittävässä määrin selvittämään toiminnan ympäristövaikutukset, jos on pe-

rusteltua aihetta epäillä sen aiheuttavan ympäristön pilaantumista. Ympäristönsuoje-

lumääräysten 5 §:n 2 momentissa mainittu vaatimus perustuu em. lainkohtiin. Ympä-

ristöhallinto on ohjeistanut miten mittaukset suoritetaan ja jätevesien ympäristökuor-

mitus arvioidaan. 

 

Jätevesien käsittelyjärjestelmän, kuivakäymälän sekä puhdistettujen jätevesien purku-

paikan sijoittamista koskevat vähimmäissuojaetäisyydet on annettu suosituksina. Suo-

situkset mahdollistavat kiinteistökohtaisten olosuhteiden huomioon ottamisen ja sen, 

että suunnitelmissa voidaan perustellusti poiketa ohjeellisista suojaetäisyyksistä. 

 

Suositellut vähimmäissuojaetäisyydet perustuvat yleisesti käytössä oleviin metrimää-

riin. Etäisyyssuositukset ovat ensisijaisesti vesiensuojelullisia sekä terveydensuojelul-

lisia ja toisaalta niillä voidaan ehkäistä muuta ympäristönsuojelulain 3 §:n 1 momen-

tissa määriteltyä pilaantumista, kuten esimerkiksi mahdollisia hajuhaittoja. 

 

  Talousjätevesien johtaminen pohjavesialueilla 

 

Toiminta, josta aiheutuu pohjaveden pilaantumisen vaaraa, on ympäristönsuojelulain 8 

§:n mukaisen pohjaveden pilaamiskiellon vastaista. Pohjaveden pilaamiskiellon vuok-

si talousjätevesien käsittelylle pohjavesialueella on annettu pykälän 1 momentissa 

muita alueita tiukemmat määräykset. 

 

Pohjavesialueilla ei hyväksytä maahanimeyttämön rakentamista. Jos jätevesiä ei voida 

johtaa jätevesiviemäriin, ne voidaan vaihtoehtoisesti johtaa tiiviiseen umpisäiliöön, 

josta ne kuljetetaan edelleen asianmukaiseen ympäristöluvanvaraiseen vastaanotto-

paikkaan. Jos jätevesi pohjavesialueilla käsitellään muulla tavoin, puhdistustason on 

vastattava hajajätevesiasetuksessa jätevesien puhdistukselle asetettuja vähimmäisvaa-

timuksia ja jätevesijärjestelmän on oltava tiivis pohjaveden pilaantumisvaaran ehkäi-

semiseksi. Samasta syystä puhdistettu jätevesi on johdettava pohjavesialueen ulkopuo-

lelle niin, että se ei imeydy maahan. 

 

Momentin 2 mukaan ympäristölautakunta voi myöntää yksittäistapauksissa poikkeuk-

sen 1 momentissa mainittuihin käsittelyvaatimuksiin, jos jätevesien käsittely muodos-
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tuu teknisestä ja/tai muusta erityisestä syystä kohtuuttomaksi kiinteistön haltijalle tai 

omistajalle. Mahdolliset poikkeushakemukset tullaan käsittelemään aina tapauskohtai-

sesti ja kohtuuttomuuden arvioinnissa otetaan huomioon mm. kiinteistön sijainti sekä 

syntyvien talousjätevesien määrä ja laatu. 

 

  Talousjätevesien johtaminen rantavyöhykkeillä 

 

Ympäristönsuojelulain 3 §:n 1 momentissa määritellyn pilaantumisen ehkäisemiseksi 

on talousjätevesien käsittelylle rantavyöhykkeillä perusteltua antaa hajajätevesiasetuk-

sen 4 §:n mukaiset puhdistusvaatimukset. 

 

Kun talousjätevedet puhdistetaan ympäristönsuojelumääräysten edellyttämällä tavalla 

suosituksena esitettyjä vähimmäissuojaetäisyyksiä soveltaen, ei ojaan johtamisen tai 

maahan imeyttämisen voida katsoa aiheuttavan ympäristönsuojelulain 3 §:n 1 momen-

tissa määriteltyä pilaantumista. 

 

5 §:ssä edellytettyjen vähimmäissuojaetäisyyksien lisäksi vesistöjen pilaantumista eh-

käisevissä määräyksissä on tarpeen säädellä jätevesien käsittelyjärjestelmän ja kuiva-

käymälän sijaintia suhteessa normaalivedenpinnan korkeuteen. Järjestelmät tulee si-

joittaa siten, että veden tulvakorkeudenkin aikana ne toimivat normaalisti, ja että tul-

vavesien kulkeutuminen niihin estyy. 

 

  Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu ja huolto 

 

Autojen pesuvedet ovat jätevesiä, jotka on käsiteltävä kuten muutkin jätevedet. Pestä-

essä autoja liuottimia sisältävillä tai muilla pesuaineilla voi etenkin suurien jätevesi-

määrien johtamisesta maastoon tai sadevesiverkostoon aiheutua ympäristön pilaantu-

mista. Vaikkei liuottimia tai muita pesuaineita käytettäisikään, ammattimaisessa tai 

muussa usein toistuvassa pesussa jätevesimäärät ovat suuria. Viemäriverkoston toi-

minnan kannalta on tarpeen, että jätevedet esikäsitellään ennen viemäriin johtamista 

öljyn- ja hiekanerotuskaivoissa. 

 

Poikkeuksena ovat määräyksen 2 momentissa mainitut jätevedet, jotka syntyvät pestä-

essä autoja satunnaisesti pelkällä vedellä tai miedoilla pesuaineilla. Tällöin vesi sisäl-

tää pääsääntöisesti vain vähäisiä määriä epäpuhtauksia. Vesiä maaperään imeytettäes-

sä tai maastoon johdettaessa on kuitenkin aina pidettävä huoli siitä, ettei aiheuteta 

ympäristön pilaantumista. Satunnaisella pesulla tarkoitetaan kotitalouden tai vastaavan 

kuten maa- ja metsätaloudenharjoittajan omassa käytössä olevien ajoneuvojen, venei-

den, koneiden ja vastaavien laitteiden pesua. 

 

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesusta voi aiheutua ympä-

ristön pilaantumista, kuten esimerkiksi yleisen viihtyvyyden ja alueen virkistyskäyt-

töön soveltumisen vähentymistä. Määräyksen 3 momentissa kielletään ajoneuvojen 

pesu ja huolto yleisillä, muilla kuin tähän tarkoitukseen erikseen varatuilla alueilla. 

 

Rantavyöhykkeellä sijaitsevilta pesupaikoilta pesuaineita sisältävät vedet saattavat 

joutua suoraan vesistöön. Vesien pilaantumisen estämiseksi määräyksen 4 momentissa 

kielletään pesuvesien johtaminen puhdistamattomina suoraan vesistöön. 
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3 LUKU 

JÄTTEET JA KEMIKAALIT 

 

  Jätteiden ja kemikaalien käsittely 

 

Säännöksen määräyksillä pyritään ehkäisemään jätteiden käsittelystä ja kemikaalien 

varastoinnista aiheutuvia haittoja, jotka ilmenevät ympäristön, kuten maaperän ja poh-

javeden, pilaantumisena. 

 

  Ainesten sijoittaminen maahan tai maaperään 

 

Maanrakentamiseen soveltuvien jätemateriaalien käytöllä voidaan korvata esimerkiksi 

luonnon kiviainesta. Jätteiden laajamittainen sijoittaminen maaperään edellyttää voi-

massa olevaa ympäristölupaa. Määräys koskeekin sellaista eräiden vaarattomien jät-

teiden melko vähäistä hyödyntämistä, johon ei tarvita ympäristölupaa, ja mitä ei 

myöskään koske valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maaraken-

tamisessa (591/2006). 

 

Maaperään sijoitettavan jätemateriaalin tulee olla maarakentamiseen teknisesti sopi-

vaa eikä siitä saa aiheutua maaperän pilaantumista. Jotta jätemateriaalin käyttö maan-

rakentamisessa täyttää jätelain ja ympäristönsuojelulain vaatimukset, tulee jätteestä ol-

la poistettuna ympäristölle tai terveydelle haitalliset materiaalit. Sopivaa materiaalia 

on ainakin tiettyyn enimmäiskappalekokoon murskattu betoni, josta samalla poistuu 

valtaosa betoniteräksestä, ja joka ei sisällä käytön aikana siihen imeytyneitä terveydel-

le tai ympäristölle haitallisia aineita sekä puhdas tiilijäte, joka ei laastia lukuun otta-

matta sisällä muita aineita. Murskattaessa betonijäte 150 mm palakokoon, voidaan be-

tonin sisältämä teräs poistaa, ja varmistua betonin käyttökelpoisuudesta. Betoniterästä 

sisältävän betonijätteen sijoittamista maaperään ei voida hyväksyä, koska raudoista 

voi olla haittaa alueen myöhemmälle käytölle eikä betoniterästä voida pitää teknisesti 

maarakennuskäyttöön soveltuvana materiaalina. Metallijätteiden sijoittamista maahan 

ei voida myöskään hyväksyä metallijätteen hyötykäyttötavaksi. 

 

Pohjavesialueilla tapahtuvaan jätteiden hyödyntämiseen maanrakentamisessa tulee 

hakea ympäristönsuojelulain mukainen lupa, jolloin varmistetaan, ettei jätteen sijoit-

tamisesta aiheudu pohjaveden pilaantumisen vaaraa. 

 

  Ilmoittaminen ainesten sijoittamisesta maaperään 

 

Jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle 

valvonnan toteuttamiseksi. Mikäli on tarpeen, voi ympäristölautakunta antaa ympäris-

tönsuojelulain 84 tai 85 §:n nojalla määräyksiä lain vastaisuuden poistamiseksi tai pi-

laantumisen ehkäisemiseksi. 

 

  Polttoneste- ja kemikaalisäiliöiden sijoittaminen 

 

Määräysten 12 § koskee kaikkien polttoneste- ja kemikaalisäiliöiden sijoittamista ja 

sillä täydennetään olemassa olevaa normistoa. Öljylämmityslaitteistojen yleisestä lain-

säädännöstä vastaa kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) ja säädösten noudattamista 

valvoo kansallisella tasolla Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) sekä paikallisella 

tasolla pelastusviranomainen. 
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Tärkeällä pohjavesialueella on maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi 

noudatettava erityistä varovaisuutta. Säiliöiden huoltoon ja kunnossapitoon on kiinni-

tettävä erityistä huomiota, joten niille on asetettu tiukempia teknisiä vaatimuksia. 

Käyttämällä maanpäälisiä säiliöitä voidaan mahdolliset vuodot havaita paremmin ja 

näin ollen vähentää pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Sijoittamalla säiliö suoja-

altaaseen voidaan estää polttoaineen tai muun kemikaalin pääsy maaperään esimerkik-

si onnettomuustilanteissa. Kaksivaippaisella säiliöllä voidaan vähentää mahdollisia si-

säisestä tai ulkoisesta rasituksesta aiheutuvia vuototilanteita. 

 

  Käytöstä poistettavan polttoneste- ja kemikaalisäiliön käsittely 

 

Vanhoja käytöstä poistettuja polttoneste- ja kemikaalisäiliöitä putkistoineen pidetään 

jätteenä, johon sovelletaan jätelain säännöksiä. Jätteestä aiheutuvan ympäristön pi-

laantumisen ehkäisemisestä säädetään lisäksi ympäristönsuojelulaissa. Säiliöiden jät-

täminen maahan ei täytä jätelain vaatimuksia jätteen käsittelystä. Poistamalla säiliöt 

estetään huonokuntoisista vanhoista säiliöistä aiheutuva maaperän ja pohjaveden pi-

laantumisen vaara. Lisäksi maaperä vanhojen säiliöiden ympärillä voi olla pilaantunut 

vuotojen seurauksena ja edellyttää puhdistamista. 

 

Vanhat polttoneste- ja kemikaalisäiliöt voivat sijaita maaperässä sellaisessa paikassa, 

että niitä on teknisesti hyvin vaikea poistaa. Poistamisesta voi tällöin aiheutua esimer-

kiksi vahinkoa muulle omaisuudelle, jolloin poistamisvelvollisuus saattaa muodostua 

kohtuuttomaksi. Poikkeusta säiliön poistamisvelvollisuudesta voi määräyksen 2 mo-

mentin mukaan hakea ympäristölautakunnalta määräyksessä mainitulla perusteella. 

Ympäristölautakunta harkitsee poikkeuksen myöntämistä tapauskohtaisesti. 

 

 

4 LUKU 

PÖLYN TORJUNTA 

 

Ilmassa leijuva pöly lisää astmaoireita, karkeajakoinen pöly ärsyttää silmiä, ja pienet hengitettävät 

hiukkaset pääsevät keuhkorakkuloihin saakka. Allergisille ja astmaa sairastaville hiukkaset ovat 

erityisen kiusallisia. Pölyä aiheuttavat muun muassa liikenne sekä erilaiset huolto- ja kunnossapito-

työt. Yksi pölyn aiheuttaja on hiekoitushiekka, jonka kerääminen talteen talven jälkeen on tärkeää. 

 

  Kulkuväylien ja pihojen kunnossapito- ja puhtaanapitotyöt 

 

Katupöly sisältää hiekkaa, nastarenkaiden ja hiekoitushiekan asfaltista hiomaa kiviai-

nesta, nastoista ja renkaista irronnutta metallia ja kumia sekä energiantuotannon ja au-

tojen pakokaasuista kaduille laskeutuneita myrkyllisiä yhdisteitä kuten polyaromaatti-

sia hiilivetyjä (PAH). 

 

Määräyksen 1 momentin mukaisella puhdistettavan alueen kostuttamista koskevalla 

määräyksellä pyritään estämään muun muassa keväisen koneellisen katuhiekan pois-

tamisen aiheuttamaa ilmanlaadun heikkenemistä. 

 

Lehtipuhaltimien käytön kieltäminen hiekoitushiekan poistamisessa on tarpeen niiden 

aiheuttaman runsaan pölyämisen takia. Lehtipuhallin on tarkoitettu lehtien poistami-

seen. 



13 
 

 

Maanrakennus, talonrakennus ja erilaiset purkutyöt ovat merkittäviä pölyhaittojen ai-

heuttajia. Suurten kohteiden purkutöiden pölyhaitat ovat verrattavissa kivenmurskauk-

sen aiheuttamiin haittoihin. Määräyksen 1 ja 2 momentissa annetaan rakennus- ja pur-

kutöistä vastaaville velvoite käyttää mahdollisimman tehokkaita kastelukeinoja pöly-

haittojen ehkäisemiseksi.  

 

 

5 LUKU 

MELUN TORJUNTA 

 

Melu on yksi yleisimpiä ja merkittävimpiä elinympäristön laatua ja viihtyisyyttä heikentäviä tekijöi-

tä Melu on ääntä, jonka ihminen kokee epämiellyttävänä tai häiritsevänä tai joka on muulla tavoin 

ihmisen terveydelle vahingollista taikka hänen muulle hyvinvoinnilleen haitallista. Melu vaikuttaa 

monella tavalla kielteisesti ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Melu voi häiritä tai vaikeuttaa työs-

kentelyä, lepoa ja nukkumista. 

 

  Ilmoitus- ja tiedotusvelvollisuus erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta 

toiminnasta sekä poikkeukset ilmoitusvelvollisuudesta 

 

Ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaan ilmoitus tilapäisistä melua aiheuttavista töistä 

ja tapahtumista on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 

vuorokautta ennen tapahtumaa tai työn aloittamista. Ympäristönsuojelulaissa säädetty 

ilmoitusvelvollisuus on määräyksissä selventämässä meluntorjunnan kokonaisuutta. 

 

Pykälän 2 momentissa on ympäristönsuojelulain 60 §:n 2 momentin mukaisesti mää-

rätty tilanteista, joita ilmoitusvelvollisuus ei Kokemäellä koske. Mainituista toimin-

noista ei katsota aiheutuvan erityisen häiritsevää melua, mikäli määräyksessä asetetut 

edellytykset täyttyvät. 

 

  Yleisötilaisuuksien meluntorjunta 

 

Meluavaa toimintaa harjoittavan tulee huolehtia melusta aiheutuvien ympäristöhaitto-

jen ennaltaehkäisemisestä ja rajoittamisesta mahdollisimman vähäisiksi (aiheuttamis-

periaate). Äänentoistolaitteiden suuntaamisella ja säädöillä voidaan vaikuttaa merkit-

tävästi naapurustolle aiheutuvaan melutasoon ja melun häiritsevyyteen. Ympäristön-

suojeluviranomainen tarvitsee tiedot äänentoistolaitteistosta valvonnan toteuttamisek-

si. 

 

  Äänentoistolaitteiden käyttö ulkotiloissa 

 

Äänentoistolaitteiden jatkuvasta käytöstä yöaikaan sekä niiden käytöstä päiväaikaan 

melulle herkkien häiriintyvien kohteiden läheisyydessä aiheutuu erityisen häiritsevää 

melua. Äänentoistolaitteita käytetään usein mainos- ja muissa vastaavissa tarkoituk-

sissa, eikä niiden käyttäminen esimerkiksi ulkotarjoilualueella ole liikkeen toiminnan 

kannalta välttämätöntä. Siksi määräyksen 1 momentissa on rajoitettu ja osittain kiel-

letty äänentoistolaitteiden jatkuva käyttö tiettyinä kellonaikoina ja herkästi häiriintyvi-

en kohteiden läheisyydessä. 
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  Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden, laitteiden ja työvaiheiden rajoitta-

minen 

 

Järjestyslaki (612/2003) kumosi kunnalliset järjestyssäännöt. Järjestyslakiin ei sisälly 

kumoutuneen järjestyssäännön 28 §:ää vastaavaa säännöstä, joka koski yöaikaista häi-

ritsevää melua. Ympäristösuojelulain 60 §:n mukaiselle ilmoituksella voidaan joissa-

kin tapauksissa säädellä myös yöaikaista erityisen häiritsevää melua. Yleinen häiritse-

vän yöaikaisen melun aiheuttamisen kieltävä määräys koetaan kuitenkin edelleen tar-

peelliseksi. 

 

Muun muassa kiinteistöjen kunnossapito- ja huoltotyöt kuten lumen auraus ja jätteiden 

kuormaus yöaikaan asuntojen ja muiden vastaavien kohteiden läheisyydessä aiheutta-

vat asukkaille erityisen häiritsevää melua etenkin, jos työtä tehdään toistuvasti yöai-

kaan. Määräyksellä ohjataan työt tehtäväksi pääsääntöisesti päiväaikaan, jolloin kun-

nossapidossa ja muissa töissä käytettävien koneiden ja laitteiden melua ei katsottaisi 

erityisen häiritseväksi. Poikkeuksena ovat välttämättömät työt, joita ei voida lykätä 

esimerkiksi liikenneturvallisuuden takia. Silloin tällöin yöaikaan tehtävä välttämätön 

työ ei aiheuta asukkaille vastaavaa haittaa kuin toistuvasti yöaikaan tehtävä työ. 

 

 

6 LUKU 

MUUT MÄÄRÄYKSET 

 

  Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja 

 

Ympäristönsuojeluviranomaisella on ympäristönsuojelulain 83 §:n mukaan oikeus 

saada tietoja valvontaa varten. Määräyksellä konkretisoidaan tätä oikeutta. 

 

  Seuraamukset ympäristönsuojelumääräysten rikkomisesta tai laiminlyönnistä 

 

Määräyksen tarkoituksena on selventää ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen seu-

raamuksia viittauksella ympäristönsuojelulain asianomaisiin säännöksiin. 

 

  Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo 

 

Päätös ympäristönsuojelumääräysten hyväksymisestä annetaan tiedoksi siten kuin 

kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun 

kuulutus on asetettu yleisesti nähtäville. Samoin on kuulutettava ympäristönsuojelu-

määräysten voimaantulosta. 


