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1 LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 § Tavoite
Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen
ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia
haittoja siten kuin ympäristönsuojelulain 1 luvussa (527/2014) on säädetty.
Tavoitteena on myös, että elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa harjoitetaan siten,
että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy.
Perustelu
Ympäristönsuojelumääräykset on annettu ympäristönsuojelulain (YSL) täytäntöön
panemiseksi. Yleinen tavoite on ympäristön pilaantumisen ennaltaehkäisy sekä
pilaantumisesta aiheutuvien haittojen poistaminen ja vähentäminen. Tavoitteeseen on
sisällytetty terveydensuojelulain 2 § 2 momentti, joka koskee elinympäristöä, koska
ympäristönsuojelulain 5 §:n mukaan terveyshaitan aiheutuminen on myös ympäristön
pilaantumista. Perusteena ovat paikalliset olosuhteet. YSL:n 1. ja 2. luku ovat
tavoitteiden ja määräysten soveltamisen kannalta olennaisia. Säännöksissä on mm.
määritelty ympäristön pilaantumisen käsite, yleiset periaatteet ympäristön
pilaantumisen
vaaraa
aiheuttavassa
toiminnassa,
toiminnanharjoittajan
selvilläolovelvollisuus sekä maaperän ja pohjaveden pilaamiskiellot.

2 § Määräysten antaminen ja valvonta
Kärkölän
kunnanvaltuusto
on
antanut
ympäristönsuojelumääräykset
ympäristönsuojelulain 202 §:n perusteella. Määräyksien noudattamista valvoo
ympäristönsuojelulain 22 §:n mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen,
jona toimii ympäristölautakunta.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi siirtää sille näissä määräyksissä kuuluvaa
ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.
Perustelu
YSL:n 202 §:n 1 momentin mukaan määräykset antaa kunnanvaltuusto. Lain 22 §:n 1
momentin mukaan kunnalle kuuluvista lupa- ja valvontatehtävistä huolehtii kunnan
ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) mukainen kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen, jonka tehtävät kuntien ympäristönsuojelun
hallinnosta annetun lain 5 §:n 1 momentin mukaan hoitaa kunnan määräämä
toimielin. YSL:n 22 §:n 2 momentin mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
voi siirtää sille ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua toimivaltaa viranhaltijalle.
Kuntien ympäristöhallintolain 7 §:n mukaan kunnanvaltuusto voi antaa kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle oikeuden siirtää toimivaltaansa alaiselleen
viranhaltijalle, jollei laissa erikseen toisin säädetä. Lautakunnan hyväksymällä
delegointipäätöksellä voidaan määritellä tarkoituksenmukainen tehtävänjako
lautakunnan ja viranhaltijan kesken. Ympäristönsuojelulain säätämisen yhteydessä
kyseiseen lainkohtaan lisättiin uusi 2 momentti, jonka mukaan viranhaltijalla, jolle
siirretään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia tehtäviä, tulee olla
tehtävän edellyttämä pätevyys.
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3 § Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin
Nämä määräykset ovat voimassa koko Kärkölän kunnan alueella, ellei muualla näissä
määräyksissä toisin säädetä.
Määräykset eivät koske ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvanvaraista tai lain
119 tai 120 §:n mukaista ilmoituksenvaraista toimintaa, joiden osalta ympäristön
pilaantumisen ehkäisyä ja torjuntaa koskevat määräykset annetaan lupahakemuksen
tai ilmoituksen perusteella tehtävässä päätöksessä. Määräykset eivät myöskään koske
puolustusvoimien toimintaa.
Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla ja
tarvittaessa niiden kanssa samanaikaisesti.
Tällaisia määräyksiä ovat mm.
jätehuoltomääräykset ja rakennusjärjestys sekä eräiltä osin kaavamääräykset. Mikäli
samasta
asiasta
on
määrätty
muussa
kunnallisessa
määräyksessä,
ympäristönsuojelumääräyksiä on noudatettava aina silloin, kun sen voidaan katsoa
johtavan parempaan ympäristönsuojelulliseen tulokseen tai tasoon.
Kunnan muiden viranomaisten on lupa-asiaa ratkaistaessa tai muuta
viranomaispäätöstä tehtäessä otettava huomioon, mitä näissä määräyksissä säädetään.
Perustelu
Ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelulain
täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen
osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Määräykset eivät voi koskea) luvanvaraista tai
rekisteröitävää toimintaa, 31 §:ssä tarkoitettua koeluonteista toimintaa; 120 §:ssä
tarkoitettuja poikkeuksellisia tilanteita 136 §:n 1 momentissa tarkoitettua
pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelyä tai)
puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa.

2 LUKU

MÄÄRÄYKSET TOIMENPITEISTÄ, RAJOITUKSISTA JA RAKENNELMISTA,
JOILLA EHKÄISTÄÄN PÄÄSTÖJÄ TAI NIIDEN HAITALLISIA VAIKUTUKSIA

4 § Jätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistöt on liitettävä vesihuoltolaitoksen
viemäriin.
Vesihuollon liittymisvelvollisuutta koskevat vapautushakemukset
käsitellään vesihuoltolain mukaisesti.
Perustelu
Selvyyden vuoksi ympäristösuojelumääräyksiin on otettu maininta vesihuoltolain
(119/2001) mukaisesta toiminta-alueesta. Viemäriin liittymisvelvollisuudesta voi
vapautuksen
myöntää
vesihuoltolain
11
§:n
mukaan
kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen.
5 § Jätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella
Kiinteistön on liityttävä vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos tällainen on
enintään 20 metrin päässä tontin tai rakennuspaikan rajasta ja vesihuoltolaitos puoltaa
liittymistä.
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Haja-asutuksen osalta talousjätevesien perustason puhdistusvaatimus on määrätty
ympäristönsuojelulaissa. Kärkölän kunnassa talousjätevesien käsittelyjärjestelmän on
täytettävä perustason puhdistusvaatimusta ankarampi puhdistusvaatimus
seuraavilla alueilla:
1) alueilla, jotka sijaitsevat enintään 100 metrin etäisyydellä Oriharonjärven ja
Valkjärvien vesistöistä;
2) vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella.
Perustasoa ankarampi puhdistusvaatimus
Ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on vähennettävä orgaanisen aineen osalta
vähintään 90 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 prosenttia ja
kokonaistypen osalta vähintään 40 prosenttia verrattuna haja-asutuksen
kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.
Vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella puhdistettuja
tai puhdistamattomia talousjätevesiä ei saa imeyttää maahan lukuun ottamatta
puhdistettuja harmaita jätevesiä.
Kiinteistön haltijan on tarvittaessa varmistettava puhdistuslaitteistojen toimintateho
puhdistetun jäteveden laatututkimuksin tai muuten hyväksyttävällä tavalla.
Ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen tämän
pykälän edellä olevista määräyksistä, mikäli poikkeamisesta ei arvioida aiheutuvan
ympäristön tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Poikkeusta harkittaessa voidaan
ottaa huomioon paikalliset olosuhteet, jäteveden purkupaikan sijainti ja teknisen
toteutuksen vaikeudet ja kustannukset.
Kiinteistön haltijan on säilytettävä tositteet, josta ilmenevät jätevesijärjestelmän
tarkastukset, huollot, säiliöiden tyhjennykset sekä näytteenotot.
Tiedot tulee
pyydettäessä antaa ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tositteet on säilytettävä kolme
vuotta.
Perustelu
Vesihuoltolaki ei sisällä säännöstä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolisten
kiinteistöjen määräämisestä liitettäväksi viemäriin. Vesihuoltolain voimaantulon
yhteydessä ei kumottu terveydensuojeluasetuksen 10 §:ä, jonka mukaan asema- tai
rakennuskaava-alueilla kiinteistön omistaja tai haltija on velvollinen rakentamaan
liittymisjohdon yleiseen vesijohtoon tai viemäriin, jos ne ovat enintään 20 metrin
etäisyydellä rakennuspaikan rajasta. Koska terveydensuojelulain 19 ja 23 § ovat
kumottu, ei asetuksen 10 §:ää enää sovelleta vaan liittymiskohdan etäisyyksien osalta
sovelletaan vesihuoltolainsäännöksiä.
Vesihuoltolain 12 §:n perusteluissa on
kuitenkin todettu, että periaatteet enimmäisetäisyyksien arvioinnissa tulisi olla
vastaavat kuin vesihuoltolakia edeltäneissä säännöksissä. Lisäksi liittyminen on
perusteltua vesiensuojelullisista syistä, eikä määräys ole liittyjälle kohtuuton.
Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa YSL:n 202 §:n nojalla
perustason puhdistusvaatimusta ankarampia vaatimuksia, jos ne ovat välttämättömiä
paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi. Tällaisiksi paikallisiksi olosuhteiksi on
katsottu Valkjärven ja Oriharon ranta-alueet enintään 100 metrin etäisyydellä
vesistöstä ja vedenhankintakäytössä olevat tai siihen soveltuvat pohjavesialueet, jotka
ovat pilaantumiselle herkkiä.

6

YSL:n 156 c §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään ohjeellisesta
puhdistustasosta, joka talousjätevesien puhdistuksella tulisi saavuttaa, jos kunnan
ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan perustason puhdistusvaatimusta ankarampi
vaatimus.
Harmailla
jätevesillä
tarkoitetaan
talousjätevesiä,
jotka
eivät
sisällä
vesikäymäläjätevesiä.
Jätevesimäärä on yleensä vähäinen, kun vuotuinen käyttö asukasvuorokausina on
vähäistä ja talousvesi kannetaan tai johdetaan siihen verrattavalla tilapäisellä
vesijohdolla tai kiinteistö muutoin on veden käytön kannalta varustelultaan
vaatimaton.
Ympäristönsuojelulain muutos on tullut voimaan 3.4.2017. Ympäristönsuojelulain 154
b
§:ssä
on
säädetty
jätevesien
perustason
puhdistusvaatimuksesta.
Ympäristönsuojelulain nojalla annettu valtioneuvoston asetus 157/2017
talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla on tullut
voimaan 16.3.2017. Asetuksessa määrätään mm. ohjeellisesta puhdistustasosta
pilaantumiselle herkillä alueilla, jätevesijärjestelmästä tehtävästä selvityksestä,
suunnitelmasta ja käyttö- ja huolto-ohjeista. Ympäristönsuojelulain muutoksen
siirtymäsäännöksissä määritellään, missä ajassa kiinteistöjen jätevesijärjestelmien on
vastattava asetuksen vaatimuksia.
YSL:n 157 §:n mukaan kiinteistöllä on oltava jätevesijärjestelmästä selvitys ja se on
tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle. Valvontatyön hoitamisen kannalta on
tarpeellista ja perusteltua, että ympäristönsuojeluviranomaisella on mahdollisuus
saada selvityksestä kopio ja että kuitit huolloista ja tyhjennyksistä voidaan tarvittaessa
todentaa.

6 § Kotieläinten lannan ja virtsan varastointi ja levitys
Kotieläinten lanta ja virtsa on levitettävä siten, ettei niitä pääse huuhtoutumaan
vesistöön tai muuhun vesilain 1. luvun 2 §:n mukaiseen uomaan tai altaaseen ja ettei
niistä aiheudu pohjavesien pilaantumisvaaraa.
Muuten kotieläinten lannan ja virtsan varastoinnissa ja levittämisessä on noudatettava
nitraattiasetusta (Valtioneuvoston asetus 1250/2014).
Perustelu
Määräyksellä ehkäistään lannan ja virtsan varastoinnista ja levityksestä aiheutuvaa
kuormitusta ja lannan ja virtsan levittämisestä aiheutuvaa pohjaveden
pilaantumisvaaraa.
Lannan varastoinnista lantalassa ja patterissa sekä lannan levityksestä säädetään ns.
nitraattiasetuksessa (Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta
peräisin olevien päästöjen). Nitraattiasetus koskee myös tiloja, jotka eivät ole
sitoutuneet perusympäristötukeen.

7 § Ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden pesun rajoitukset
Ammattimainen tai laajuudeltaan siihen rinnastettava ei-ammattimainen ajoneuvojen,
koneiden ja laitteiden pesu kiinteistöllä on sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen
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rakennetulla pesupaikalla, josta pesuvedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon
kautta yleiseen viemäriin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja vesihuoltolaitoksen
toiminta-alueen ulkopuolella hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta maastoon, mikäli
siitä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.
Ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen edellä
olevasta määräyksestä. Poikkeusta harkittaessa otetaan huomioon jäteveden määrä,
pesupaikan sijainti, mihin jätevedet johdetaan ja toiminnan arvioitu tuleva kesto.
Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu muilla kuin
liuotinpesuaineilla on sallittu tavanomaisessa asumiskäytössä olevalla kiinteistöllä,
mikäli pesuvedet voidaan johtaa jätevesiviemäriin tai imeyttää maahan siten, ettei
niistä aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle.
Perustelu
Ammattimaisen tai laajuudeltaan siihen rinnastettavan ei-ammattimainen
pesutoiminnan ollessa kyseessä, voidaan edellyttää erityistä tarkoitukseen rakennettua
pesupaikkaa. Näissä tapauksissa tulee olla esikäsittely ennen viemäriin tai maastoon
johtamista.
Pesutoiminta voitaisiin katsoa ammattimaiseksi, mikäli se täyttää yritys- tai
ansiotoiminnan tunnusmerkit. Vastaavasti pesutoiminta voi olla myös muunlaista
kuin ammattimaista, mutta laajuudeltaan siihen rinnastettavaa.
Tällaisesta
pesutoiminnasta syntyy jätevesiä, joiden johtaminen ympäristöön erityisesti ilman
esikäsittelyä aiheuttaa mitä ilmeisimmin ympäristön pilaantumista. Koska pesu
suoritetaan yleensä painepesulaitteilla ja liuotinpohjaisilla pesuaineilla ja siitä syntyy
huomattavan paljon jätevesiä, on perusteltua edellyttää, että pesu tapahtuu tällaiseen
tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla ja pesuvedet käsitellään öljyn – ja
hiekanerotuskaivoissa.
Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesusta saattaa aiheutua
YSL:n 5 §:ssä määriteltyä pilaantumista, mikäli pesuvedet joutuvat suoraan vesistöön.

3 LUKU

KEMIKAALIT JA JÄTTEET

8 § Betoni- ja tiilijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa
Omatoimisessa maarakentamisessa voidaan käyttää puhtaita betoni- ja tiilijätteitä
vähäisessä määrin korvaamaan luonnonaineksia. Toiminta voidaan toteuttaa seuraavin
edellytyksin.
- materiaali ei sisällä ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita, eikä aiheuta
muutenkaan haittaa tai vaaraa ympäristölle,
- materiaali ei sisällä betoniterästä tai tuhkaa,
- materiaali on murskattu vähintään 150 mm palakokoon ja on muutenkin
käyttötarkoitukseen sopivaa,
- sijoituspaikka ei ole pohjavesialueella,
- jätettä sisältävä rakennekerros peitetään tai päällystetään,
- jätteen sijoittamiselle on kiinteistön omistajan ja haltijan hyväksyntä.
- rakentajan on osoitettava, että jäte on puhdasta ja haitatonta
- sijoituspaikka ei ole rakennuksen alla tai putkikaivannossa.
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Hyötykäytöstä on tehtävä valvontailmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
vähintään 30 vrk ennen toimenpiteen aloittamista. Valvontailmoituksesta on käytävä
ilmi vähintään seuraavat seikat: jätteen laatu, määrä, alkuperä ja esikäsittelytapa.
Lisäksi ilmoitukseen on liitettävä mahdolliset jätteen ympäristökelpoisuutta kuvaavat
analyysitulokset ja karttapiirros sijoituspaikasta. Kiinteistön haltijan vaihtuessa jätteen
hyötykäytöstä maarakentamisessa on annettava tieto uudelle haltijalle
ympäristönsuojelulain 104 §:n mukaisesti.
Perustelu
Valvontailmoituksella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on selvillä kunnassa
tapahtuvasta jätteen hyödyntämisestä, joka ei täytä lain edellyttämää luvan - tai
ilmoituksenvaraisuuskynnystä. Valvontailmoituksen perusteella voidaan myös
päätellä, onko kyseessä silti jätteen hyödyntämisessä, kyse luvan- tai ilmoituksen
varaisesta toiminnasta. Valtioneuvoson asetus eräisien jätteiden hyödyntämisestä
maarakentamisessa ns. MARA-asetus sääntelee ammattimaista tai laitosmaista
jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa. Asetuksen perustelumuistion mukaan
pienimuotoisen maarakennusjätteen hyödyntämisen ympäristöturvallisuudesta
voidaan huolehtia muun ohella kunnallisten ympäristönsuojelumääräysten avulla.
Ympäristönsuojelumääräysten mukainen betoni- ja tiilijätteen hyödyntäminen on aina
pienimuotoista.

9 § Kemikaalien ja vaarallisten jätteiden käsittely
Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden esim.
öljyjen, maalien, torjunta-aineiden ja liuottimien varastointi ja säilytys on järjestettävä
kiinteistöllä siten, että niiden pääsy maaperään, pohjaveteen tai muuhun ympäristöön
on estetty.
Torjunta-aineet on levitettävä siten, etteivät ne pääse huuhtoutumaan vesistöön tai
muuhun vesilain 1. luvun 2 §:n mukaiseen uomaan tai altaaseen ja ettei niistä aiheudu
pohjavesien pilaantumisvaaraa.
Perustelu
Terveydelle ja ympäristölle vaaralliset kemikaalit ja vaaralliset jätteet on maaperän
ja pohjaveden pilaantumisriskin ja terveyshaitan ehkäisemiseksi säilytettävä
asianmukaisissa säilytystiloissa, jolloin voidaan ehkäistä YSL:n 5, 16 ja 17 §:ssä
tarkoitettua pilaantumista.
Torjunta-aineet voivat aiheuttaa haittaa vesieliöstölle ja niistä saattaa aiheutua myös
pohjaveden pilaantumista. Määräyksellä ehkäistään niistä aiheutuvia päästöjä ja
haittavaikutuksia.

10 § Polttoaine- ja muiden kemikaalisäiliöiden sijoitus, kunnossapito ja tarkastus
Pohjavesialueilla uudet polttoaine- ja kemikaalisäiliöt on sijoitettava maan päälle
tiiviisiin suoja-altaisiin tai varustettava ne muilla vastaavilla suojarakenteilla.
Pohjavesialueilla sijaitsevat maanalaiset öljysäiliöt on tarkastutettava siten kuin
maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista annetussa kauppa- ja
teollisuusministeriön päätöksessä (344/83) on määrätty.
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Kaikki öljylämmitys- ja polttonestesäiliöt tulee kiinteistön/säiliön omistajan tai
haltijan tarkastuttaa ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta.
Tämän jälkeen maanalaisten pohjavesialueiden ulkopuolella olevien ja maanpäällisten
öljylämmitys- ja polttonestesäiliöiden tarkastukset tulee tehdä tarkastuksessa todetun
säiliön kuntoluokan mukaisesti. Säiliöt jaetaan kuntoluokkiin ja ne on
määräaikaistarkastettava seuraavasti.
A-luokan säiliö
Metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna
syvimmän syöpymän kohdalla vähintään 3 mm sekä muut kuin metalliset säiliöt,
joissa ei ole havaittu hiushalkeamia eikä muodonmuutoksia. Tarkastus on tehtävä
vähintään kymmenen vuoden välein.
B-luokan säiliö
Metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna
syvimmän syöpymän kohdalla vähintään 1,5 mm, mutta enintään 3 mm. Tarkastus on
tehtävä vähintään viiden vuoden välein.
C-luokan säiliö.
Metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna
syvimmän syöpymän kohdalla vähemmän kuin 1,5 mm tai joiden seinälevy muuttaa
muotoaan, kun sitä sisäpuolelta koputetaan 0,5 kg painoisella pallopäävasaralla. Säiliö
on poistettava käytöstä vuoden kuluessa tarkastuksen suorittamisesta.
D-luokan säiliö
Säiliöt, joissa on läpisyöpymiä tai halkeamia taikka jotka vuotavat tiiviyskokeessa.
Säiliö on välittömästi poistettava käytöstä. Vuotava tai halkeillut muu kuin
metallisäiliö on myös D-luokkaa.
Metallisäiliöiden korjaaminen muovi- tai lasikuitupinnoitteella on kielletty. Säiliöt,
jotka on pinnoitettu ennen näiden ympäristönsuojelumääräysten voimaantuloa, on
tarkastettava vähintään viiden vuoden välein. Tarkastuksen saa suorittaa vain
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä tarkastusliike. Tarkastuksista
laadittavat pöytäkirjat on pyydettäessä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Käytöstä poistetut maanalaiset polttoaine- ja kemikaalisäiliöt ja niihin liittyvät
putkivedot on kaivettava pois, mikäli se on mahdollista rakennusta vaurioittamatta.
Samalla säiliöt on puhdistettava ja tarkastettava mahdolliset vuodot.
Vuototapauksesta on ilmoitettava välittömästi pelastus- ja ympäristöviranomaisille.
Pilaantunut maa on käsiteltävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
määräämällä tavalla.
Ympäristönsuojeluviranomainen
voi
myöntää
poikkeuksen
säiliön
poistamisvelvollisuudesta, mikäli säiliö sijaitsee paikassa, josta sitä on teknisesti
vaikea poistaa.
Maahan jätetyn säiliön sijaintitiedot on säilytettävä kiinteistön asiapapereissa.
Perustelu
Pohjavesialueilla sijaitsevien maanalaisten poltto- ja dieselöljysäiliöiden
määräaikaistarkastuksia koskevat Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen
344/1983 määräykset, joiden mukaan säiliöt on tarkastettava ensimmäisen kerran 10
vuoden kuluessa käyttöönoton jälkeen ja tämän jälkeen säiliöille arvioidun
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kuntoluokan mukaan 2-10 vuoden välein, edellyttäen säiliön olevan edelleen
käyttökelpoinen. Tarkastuspöytäkirja on toimitettava paloviranomaiselle.
KTM:n päätös öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista koskee vain pohja-vesialueella
sijaitsevia maanalaisia säiliöitä. Koska huonokuntoiset öljysäiliöt voivat rikkoutuessaan
aiheuttaa pohjaveden ja maaperän pilaantumista, on perusteltua edellyttää, että kaikki
öljysäiliöt tarkastetaan tietyin määräajoin.

Jätelain perusteella vanhoja öljy- ja muita kemikaalisäiliöitä sekä näiden putkistoja
pidetään jätteenä, mikäli ne poistetaan käytöstä. Säiliöiden jättäminen maahan ei ole
jätelain mukaista jätteen käsittelyä. Siksi vanhat säiliöt ja niiden putkistot on
poistettava maasta ja toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn.
Poistamisen
yhteydessä on tarkastettava mahdolliset säiliövuodot, joista on välittömästi
ilmoitettava sekä pelastus- että ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Mikäli säiliöiden poiston yhteydessä on havaittavissa maaperän pilaantumista,
maaperä on käsiteltävä alueellisen ympäristökeskuksen määräämällä tavalla.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ei voi päättää pilaantuneen maan
puhdistamisesta.
Poikkeusta
säiliöiden
poistamisvelvollisuudesta
voi
hakea
ympäristönsuojeluviranomaiselta, mikäli säiliö sijaitsee sellaisessa paikassa, että sitä
on teknisesti hyvin vaikea poistaa.

11 § Lumenkaatopaikkojen sijoitus ja sulamisvesien käsittely
Lumenkaatopaikkojen sijoittamisessa ja toteuttamisessa on huolehdittava siitä, että
sulamisvedet eivät aiheuta ympäristön pilaantumista ja roskaantumista.
Perustelu
Kaduilta ja muilta alueilta poistettava lumi saattaa sisältää roskia tai ympäristön
kannalta haitallisia aineita.
Määräyksessä todetaan YSL:n 5 §:n yleinen
aiheuttamisperiaate, jonka mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan
toiminnan harjoittaja vastaa vaikutuksien ennaltaehkäisystä ja ympäristöhaittojen
poistamisesta tai rajoittamisesta mahdollisimman vähäiseksi.

4 LUKU

ILMANSUOJELU

12 § Savukaasupäästöjen ja niiden haitallisten vaikutusten ehkäisy
Jätteiden poltto on pääsääntöisesti kielletty.
Kiinteistön lämmitykseen käytettävässä tulipesässä voidaan polttaa yhdessä muiden
kiinteiden polttoaineiden kanssa pieniä määriä pahvia, paperia sekä käsittelemätöntä
puuta, joka ei sisällä liimaa, maalia, lakkaa, kyllästysaineita eikä muita haitallisia
aineita, joiden palaessa aiheutuu haitallisia päästöjä. Polttamisen edellytyksenä on
hyvät palamisolosuhteet ja ettei poltosta aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydelle.
Asemakaava-alueen ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä risuja, oksia
ja olkia sekä käsittelemätöntä puutavaraa, jollei polttamisesta aiheudu naapurustolle
savuhaittaa. Avopoltoksi katsotaan myös tynnyrissä polttaminen.
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Perustelu
Jätehuoltomääräyksissä on annettu määräyksiä mm. jätteiden polttamiseen liittyen.
Savukaasujen osalta kyse on usein muun ohella myös jätteistä, mutta polttamiseen
liityvät määräykset on perusteltuja ympäristönsuojelumääräyksissä ilmansuojelun
näkökulmasta.
Avopolttona
asemakaava-alueen
ulkopuolella
on
sallittu
tavanomaisen
puutarhajätteen tai siihen verrattavan muun kasvimateriaalin polttaminen edellyttäen,
että siitä ei aiheudu naapurustolle esim. savuhaittaa. Vaikka jätteiden poltto on
pääsääntöisesti kielletty, ei tavanomaisen puutarhajätteen tai siihen verrattavan muun
kasvimateriaalin polttamisesta avopolttona asemakaava-alueen ulkopuolella ole
katsottu aiheutuvan sellaista ympäristön pilaantumista, että se tulisi kieltää
ympäristönsuojelumääräyksissä.

13 § Alueiden kunnostus- ja puhtaanapitotyöt
Kulkuväylien ja muiden alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotyön aiheuttama
pölyäminen on estettävä esimerkiksi kostuttamalla tarvittaessa kunnossapidettävät
väylät ja muut alueet.
Perustelu
Määräyksellä estetään mm. kevätaikaisen hiekoitushiekan poistamisesta aiheutuvan
ilman laadun heikkenemistä.

5 LUKU

MELUNTORJUNTA

14 § Äänenvahvistimen jatkuva käyttö ulkotiloissa
Asemakaava-alueella on äänenvahvistinten ja äänentoistolaitteiden jatkuva käyttö
ulkotiloissa kielletty yöaikaan klo 22.00–7.00.
Yleisötilaisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjän on huolehdittava
siitä, että äänentoistolaitteiden suuntaus ja äänenvahvistinlaitteiden säädöt on
toteutettu siten, että niiden käyttö häiritsee naapurustoa mahdollisimman vähän.
Perustelu
Määräyksessä kielletään jatkuva äänenvahvistinten käyttö ulkotiloissa, koska
toiminnasta voidaan katsoa aiheuttavan naapurustolle kohtuutonta meluhaittaa.
Lisäksi on annettu määräys, jolla toiminnanharjoittajat voivat ennalta ehkäistä
äänentoistolaitteiden käytöstä aiheutuvaa meluhaittaa

15 § Eräiden melua aiheuttavien toimintojen rajoittaminen
Häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden kuten esim. iskuvasaran,
sirkkelin, kulmahiomakoneen, lehtipuhaltimen, ruohonleikkurin tai moottorisahan
käyttäminen sekä häiritsevää melua aiheuttavat toiminnot on kielletty yöaikaan klo
22.00 - 7.00.
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Määräyksen aikarajoitus ei koske:
1) maatalouselinkeinon harjoittamisen vuoksi välttämätöntä tilapäistä ja häiritsevää
melua aiheuttavaa toimintaa kuten esim. leikkuupuimurin, heinän/viljankuivurin
tai sadetuslaitteen käyttöä,
2) liikenneväylien sekä yhdyskuntateknisten laitteiden kunnossapitotyötä tai
jätteenkuljetusta, mikäli työn suorittamista on liikenneturvallisuuden, liikenteen
sujuvuuden tai muusta perustellusta syystä pidettävä välttämättömänä,
3) yksityistalouksien luvanvaraiseen rakennushankkeeseen liittyvää esim. kaivutyöt
sunnuntaisin klo 9-20.
Asemakaavoitetuilla alueilla häiritsevää melua aiheuttavia rakennus- ja purkutöitä ei
saa tehdä yöaikaan klo 22.00–7.00. Rakennus- ja purkutöissä meluisimpia työvaiheita
voidaan suorittaa arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00 ja
yksityistaloudessa klo 7.00–22.00.
Perustelu
Määräyksessä mainitaan esimerkkinä koneita, joiden yöaikaisen käyttämisen voidaan
katsoa aiheuttavan naapuruston kannalta kohtuutonta meluhaittaa, minkä vuoksi
niiden yöaikainen käyttäminen on perusteltua kieltää.
Poikkeus yöaikaisen toimintojen suorittamisen kiellosta voidaan tehdä maa- ja
metsätalouselinkeinon,
liikenneväylien
ja
yhdyskuntateknisten
laitteiden
kunnossapitotöiden osalta. Perustellusta syystä voitaisiin näitä em. täitä suorittaa
myös yöaikaan.

16 § Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta edellyttävät toiminnat ja
tapahtumat
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta ei tarvitse tehdä seuraavissa
tapauksissa:
-

-

-

ilotulituksesta,
1-2 päivää kestävästä sirkuksesta, tivolista, teatterista tai vastaavasta,
äänenvahvistinten ja äänentoistolaitteiden tilapäisestä käytöstä
ulkotiloissa taajaan rakennetun alueen torilla, urheilukentällä tai muulla
yleisökäyttöön tarkoitetulla tai soveltuvalla paikalla arkisin ja lauantaisin
klo 7.00 - 22.00 ja sunnuntaisin klo 12.00–20.00,
räjäytystyöstä, louhinnasta, lyöntipaalutuksesta tai muusta vastaavasta
erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta työstä, jota tehdään arkisin
maanantaista perjantaihin klo 7.00 - 18.00 ja jonka kesto on alle kaksi
viikkoa;
rakennus- ja purkutyöstä, joka tehdään niin, että erityisen häiritsevää
melua aiheuttavat työvaiheet tehdään arkisin klo 7.00 - 18.00.

Yleisötilaisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjien on kuitenkin
tiedotettava
tapahtuman
vaikutuspiirissä
oleville
asukkaille
ja
ympäristönsuojeluviranomaiselle melua aiheuttavan toiminnan laadusta, ajankohdasta
ja kestosta riittävän ajoissa ennen tapahtuman järjestämistä.
Mikäli erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttava tilapäinen toimenpide tai
tapahtuman toteutus poikkeaa 16 §:ssä säädetyistä määräyksistä, siitä on tehtävä
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ympäristönsuojelulain
118
§:n
mukainen
ilmoitus
Kärkölän
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Ympäristönsuojeluviranomainen voi myös
velvoittaa tekemään ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäisistä
tapahtumista ja töistä, jos niiden arvioidaan aiheuttavan erityisen häiritsevää melua
lähialueelle.
Ilmoitus erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä
tai tapahtumasta on tehtävä hyvissä ajoin kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen
toimenpiteen aloittamista.
Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiseuraamuksista
säädetään ympäristönsuojelulain 225 §:ssä ja rikoslain 48 luvussa.
Perustelu
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää
aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta kuten rakentamisesta tai
yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.
Ympäristönsuojelulain 118 §:n 2 momentin mukaan meluilmoitusta ei tarvitse tehdä
sellaisesta
tilapäisestä
toiminnasta,
josta
kunta
on
antanut
ympäristönsuojelumääräykset 202 §:n nojalla ja samalla määrännyt, ettei
ilmoitusvelvollisuutta ole.
YSL:n 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä voidaan
toiminnanharjoittaja tai tapahtuman järjestäjä velvoittaa ilmoittamaan melua
aiheuttavasta toiminnasta naapurikiinteistölle.
Koska määräyksen 16 §:ssä
tarkoitettua räjäytystyötä, lyöntipaalutusta tai muuta vastaavaa erityisen häiritsevää
melua aiheuttavaa työtä voidaan suorittaa ilman ilmoitusvelvollisuutta lähes kaksi
viikkoa, on perusteltua edellyttää, että toiminnanharjoittaja tiedottaa työmaan
vaikutuspiirissä oleville naapurikiinteistöille meluhaittaa aiheuttavan työn laadusta,
sen kestosta sekä työmaan vastaavasta yhteyshenkilöstä.
Muista 16 §:n mukaisista toiminnoista on katsottu riittävän, että tilaisuuden,
tapahtuman tai toimenpiteen järjestäjä tarvittaessa antaa tiedot aiheutuvasta melusta
tai tärinästä sekä valvonnan kannalta tarpeellisista tiedoista sekä muutoin YSL 7
§:ssä todetun aiheuttamisperiaatteen mukaisesti huolehtii ympäristöhaittojen
ennaltaehkäisemisestä tai ympäristöhaittojen poistamisesta tai rajoittamisesta
mahdollisimman vähäisiksi, vaikka toimintaa ei ilmoitusmenettelyllä säädetäkään.

6 LUKU

MUUT MÄÄRÄYKSET

17 § Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja
Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnanharjoittajan tai
tapahtuman järjestäjän on annettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
valvontaa varten tarpeelliset tiedot ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta
toiminnasta sekä toimenpiteistä, laitteista ja suunnitelmista, joilla on tarkoituksena
ehkäistä ja torjua ympäristön pilaantumista siten kuin näissä määräyksissä erikseen
säädetään.
Perustelu
YSL:n 202 §:n 3 momentin 6) kohdan mukaan määräykset voivat koskea valvontaa
varten tarpeellisten tietojen antamista. Erikseen on tiedonantovelvoitteet asetettu
öljysäiliöiden osalta ja melua tai tärinää aiheuttavan toiminnan osalta.

14

YSL:ssa säädetty valvontaviranomaisen tiedonsaantioikeus on laaja. YSL:n 172 §:n
1 momentin 1) kohdan mukaan viranomaisella on oikeus saada tietoja viranomaisilta
ja toiminnanharjoittajilta.
YSL:n 175 §:n mukaan valvontaviranomainen voi antaa määräyksen toiminnan
ympäristövaikutusten selvittämisestä, jos samalla olisi perusteltua aihetta epäillä
toiminnasta aiheutuvan kiellettyä pilaantumista. Viimeksi mainittu säännös liittyy lain
6 §:n mukaiseen selvilläolovelvollisuuteen, jonka mukaan lähtökohtana on, että
kaikilla ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavilla toiminnanharjoittajilla on
yleinen velvollisuus olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista.

18 § Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä
Ympäristönsuojeluviranomainen
voi
erityisestä
yksittäistapauksessa luvan poiketa näistä määräyksistä.

hakemuksesta

myöntää

Perustelu
Ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi
myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin perustein.
Poikkeamisen yhteydessä tulee ottaa huomioon, että siitä ei aiheudu määräysten
tavoitteiden syrjäytymistä.
Poikkeuspäätökseen saa hakea muutos siten kuin
ympäristönsuojelulaissa säädetään.

19 § Seuraamukset ympäristönsuojelumääräysten rikkomisesta tai
laiminlyönnistä
Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamuksista ja
pakkokeinoista säädetään ympäristönsuojelulain 18 luvun 175 §:ssä.
Perustelu
YSL:n
18
luvussa
on
säännökset
valvonnasta
ja
hallintopakosta.
Ympäristönsuojelumääräysten rikkomistilanteessa voi valvontaviranomainen kieltää
jatkamasta tai toistamasta määräyksen vastaista menettelyä tai määrätä täyttämään
muulla tavalla velvollisuutensa. YSL 184 §:n nojalla voi viranomainen tehostaa
antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty
toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään.
Toimivalta pakkokeinojen käyttämisessä on aina lautakunnalla.
YSL
225
§:ssä
on
rangaistussäännös,
jonka
nojalla
voidaan
ympäristönsuojelumääräysten rikkomisesta tuomita sakkorangaistus yleisessä
tuomioistuimessa. Määräysten rikkomistilanteessa voidaan tehdä ilmoitus poliisille
esitutkintaa varten.

7 LUKU

VOIMAANTULOMÄÄRÄYKSET

20 § Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo
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Nämä määräykset ovat tulleet voimaan 18.1.2005 ja muutos 12.12.2011 § 47 (jätevesiä
koskeva muutos on tullut voimaan 20.1.2012.) Muutos 11.12.2017 on tullut voimaan
1.2.2018.
Perustelu
Koska ympäristönsuojelumääräysten rikkomisesta voidaan tuomita rangaistus
ympäristönsuojelulain 225 §:n perusteella, on voimaantulopäivästä määrääminen
tärkeää.
Määräysten hyväksymistä koskeva päätös annetaan tiedoksi siten kun kunnalliset
ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun kuulutus on
asetettu yleisesti nähtäville. Samoin on kuulutettava ympäristönsuojelumääräysten
voimaantulosta.

21 § Siirtymäkausimääräykset
Pohjavesialueilla ja Valkjärven ja Oriharonjärven ranta-alueilla sijaitsevien
kiinteistöjen jätevesijärjestelmien, jotka on toteutettu ennen 1.1.2004, tulee olla
määräyksessä 6 §:n mainitun vaatimuksen mukaiset 31.10.2019 loppuun mennessä.
Perustelu
Jätevesien käsittelyyn kohdistuvien vaatimusten siirtymäajan suhteen noudatetaan
ympäristönsuojelulain muutoksen (19/2017) mukaista siirtymäaikaa.

