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1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 

1 § Tavoite 
 

1.1 Ympäristömääräyksien tavoitteena on, paikalliset olosuhteet huomioon  
ottaen, ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantu-
misesta aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristönsuojelulaissa on säädetty 
(86/2000).  

 

2 § Määräysten antaminen ja valvonta 
 

2.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000) täytäntöönpanemiseksi on Laihian kun-
nassa noudatettava näitä ympäristönsuojelumääräyksiä. 

 
2.2 Määräyksiä valvoo ympäristönsuojelulain 21 §:n mukainen ympäristönsuo-
jeluviranomainen, jona Laihian kunnassa toimii rakennus- ja ympäristölauta-
kunta. 

 
2.3 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi siirtää näissä määräyksissä sille 
kuuluvaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle hallintopakon käyttämistä lu-
kuun ottamatta. 
 

3 § Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 
 

3.1 Ympäristönsuojelulaissa tai -asetuksessa olevien tai niiden nojalla annettu-
jen säännösten ja määräysten lisäksi on Laihian kunnassa noudatettava näitä 
ympäristönsuojelumääräyksiä. 

 
3.2 Määräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla ja tarvit-
taessa niiden kanssa samanaikaisesti. Muita vastaavanlaisia määräyksiä ovat 
mm. jätehuoltomääräykset, rakennusjärjestys ja eräiltä osin kaavamääräykset. 
Mikäli samasta asiasta on määrätty muussa kunnallisessa määräyksessä, tulee 
ympäristönsuojelumääräystä noudattaa aina silloin, kun sen voidaan katsoa 
johtavan parempaan ympäristönsuojelulliseen tulokseen tai tasoon. Ympäris-
tönsuojelumääräyksiä ei sovelleta, jos määräykset ovat ristiriidassa ympäris-
tönsuojelulain tai sen nojalla annetun säädöksen kanssa. 

 
3.3 Määräykset eivät koske ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvanva-
raista taikka ympäristönsuojelulain 30 §:n 3 momentissa, 62 §:ssä tai 78 §:n  
2 momentissa tarkoitettua toimintaa, joiden osalta ympäristön pilaantumisen 
ehkäisyä ja torjuntaa koskevat määräykset annetaan erikseen lupahakemuksen 
tai ilmoituksen perusteella tehtävässä päätöksessä. Määräykset eivät koske 
myöskään puolustusvoimien toimintaa. Kunnan ympäristönsuojelumääräykset 
eivät myöskään koske toimintaa, jonka ympäristönsuojeluvaatimuksista sääde-
tään valtioneuvoston asetuksessa ja joka rekisteröidään tietojärjestelmään si-
ten kuin ympäristönsuojelulain 65 §:n 1 tai 2 momentissa säädetään. 

 
3.4 Nämä määräykset ovat voimassa koko kunnan alueella, jollei muualla näis-
sä määräyksissä toisin säädetä. 
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3.5 Kunnan viranomaisten tulee lupa-asiaa ratkaistessa tai muuta viranomais-
päätöstä tehdessä ottaa huomioon, mitä näissä määräyksissä säädetään.  

4 § Paikalliset olosuhteet 
 

4.1 Paikalliset olosuhteet ja alueet, joilla ympäristön pilaantumisen ehkäisemi-
nen, poistaminen ja vähentäminen edellyttävät tarkennettuja yleisiä määräyk-
siä, ovat Laihian kunnassa seuraavat alueet: 

 
 a) Asemakaava-alue 
 
 b) Taajaan asutut alueet (Yleiskaavassa AP, A/ap ja AT määrityt alueet) 
 
 c) Pohjavesialueet: (Sahanlähde, Leppineva, Tyllijoki, Isokangas, Lapinmäki, 

Allinen, Perkiönmäki, Välikylä, Kurunkangas, Jokikylä, Jukaja, Jokisalo). Alueet 
on esitetty kartalla liitteessä 1. 

 
 d) Ankaramman puhdistustason alueet: kunnan viemäriverkoston ulkopuolella 

sijaitsevat ranta-alueet (jokiranta-alue, joka ulottuu 100 metrin päähän joen 
keskivesipinnan korkeuden mukaisesta rantaviivasta rannalle päin) ja taajaan 
rakennetut alueet (yleiskaavan mukaiset asuntorakentamiseen tarkoitetut alu-
eet) 

 
 e) Vähimmäispuhdistustason alueet: kunnan viemäriverkoston ulkopuolella si-

jaitsevat kaikki muut alueet kun pohjavesialueet ja ankaramman puhdistusta-
son alueet 

  
 f) tulva-alueet: esimerkiksi kerran 50 vuodessa (HQ 1/50) nousevan tulvan 

peittämä alue 
 

g) Maa-aineksen oton jälkeen alueelle syntyneet virkistysalueet 
 

2 LUKU: JÄTEVEDET 
 

5 § Jätevesien käsittely viemärilaitoksen alueella 
 
 5.1 Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön tulee liittyä 

laitoksen viemäriin, jolloin jätevedet johdetaan keskitettyyn jätevedenpuhdis-
tukseen. 

 
 5.2 Ympäristöviranomainen voi myöntää vapautuksen kunnalliseen viemäriin 

liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolain 11 §:ssä säädetyin perustein. 
 

6 § Jätevesien käsittely viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella 
 

6.1 Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella jätevesien käsittely 
tulee toteuttaa rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla. Toimenpi-
teen rakentaminen vaatii toimenpideluvan. 
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Kiinteistönomistajan on toimitettava suunnitelma jätevesijärjestelmän raken-
tamisesta tai tehostamisesta rakennusvalvontaviranomaiselle rakennus- tai 
toimenpidelupa-asiakirjojen kanssa. Hanke voidaan toteuttaa vasta, kun lupa 
on käsitelty.  

 
Mikäli yritys- tai teollisuuskäytössä olevalla kiinteistöllä muodostuvat jätevedet 
ovat määrältään ja koostumukseltaan rinnastettavissa tavanomaiselta asuin-
kiinteistöltä muodostuviin jätevesiin eikä niiden johtaminen edellytä ympäris-
tönsuojelulain 28 §:n mukaan ympäristölupaa, tulee niiden osalta noudattaa 
näitä määräyksiä.  
 
Jätevesien tai puhdistettujen jätevesien johtamisesta suoraan vesistöön saattaa 
aiheutua vesistön pilaantumista, joten se edellyttää aina aluehallintoviraston 
myöntämää ympäristölupaa. 
 
Jätevesien johtamisella ojaan tai imeyttämiselle maahan näistä määräyksistä 
poikkeavalla tavalla, joista saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun  
3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista on sille haettava 
aina lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. 
 
6.2 Määritelmät 
 

 Käymäläjätevesi: 
Vesikäymälän huuhteluvesi (ns. musta vesi) 

 
Harmaa vesi: 
Pesemiseen, ruoanlaittoon, astianpesuun ja pyykinpesuun käytetty vesi. 

 
Vähäinen harmaa jätevesi: 
Saunomisessa ja muussa pesemisessä syntynyttä vähäistä harmaata talousjä-
tevettä, kun käyttövesi tulee kantamalla eikä vedenkäsittelyyn liity laitteistoja 
kuten suihku, pyykinpesukone tai astianpesukone 
 
Puhdistettu jätevesi: 
Saostuskaivojen ja maaperäkäsittelyn tai vastaavan laitteiston jälkeen maas-
toon johdettava jätevesi. 
 
Saostussäiliö (saostuskaivo): 
Jäteveden yksi- tai useampiosainen, mekaaninen, vesitiivis esikäsittelylaite, 
jonka läpi vesi virtaa ja jonka pääasiallinen tarkoitus on pidättää jätevedestä 
erottuvat laskeutuvat kiintoaineet ja vettä kevyemmät ainesosat.  
 
Umpisäiliö (umpikaivo): 
Vesitiivis talousjäteveden tai lietteen tilapäiseen varastoimiseen tarkoitettu säi-
liö, josta ei ole jäteveden purkuputkea ympäristöön.  
 
Jäteveden maahanimeyttämö: 
Maahan kaivettu tai pengerretty talousjäteveden käsittelylaitteisto, jossa vähin-
tään saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi imeytetään maaperään puhdistumaan 
ennen sen kulkeutumista pohjaveteen.  
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Jäteveden maasuodattamo: 
Maahan kaivettu tai pengerretty talousjäteveden käsittelylaitteisto, jossa vähin-
tään saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi puhdistuu kulkeutuessaan rakennetun 
hiekkaa tai muuta maa-ainesta olevan rakennetun suodatinkerroksen läpi ja se 
kootaan putkistolla sekä johdetaan edelleen ympäristöön tai jatkokäsittelyyn.  
 

 
Pienpuhdistamo: 
Muu talousjäteveden käsittelylaite kuin saostussäiliö, umpisäiliö, maahanimeyt-
tämö tai maasuodattamo. Laitteen toimintaperiaate voi olla fysikaalinen, kemi-
allinen, biologinen tai niiden yhdistelmä.  
 
Vesistö: 
Vesistöllä tarkoitetaan aluetta, joka muutoin kuin tilapäisesti on veden peittä-
mä. Vesistöjä ovat järvet, lammet, joet ja purot. 

 
 6.3 Ankaramman puhdistustason alueet 
  
 Ankaramman puhdistustason alueita ovat kunnan viemäriverkoston ulkopuolella 

olevat ranta-alueet sekä taajaan rakennetut alueet. 
  
Puhdistustehovaatimus: 
 
Kuormitustekijä  Vähimmäispuhdistus- Kuormitusluku 

      teho (%)  hlö d 
 orgaaninen aines BHK7    90 %  5,00 g 
 kokonaisfosfori P     85 %  0,33 g 
 kokonaistyppi N     40 %  8,4 g 
  
 Kun puhdistusvaatimukset on täytetty, puhdistetut jätevedet voidaan johtaa 

ojaan tai imeyttää maahan. Vesiä ei saa johtaa toisen ojaan ilman kiinteistön 
haltijan tai omistajan suostumusta, ellei siihen ole myönnetty vesilain 5 luvuin 
14 §:n mukaista oikeutta.  
 
Ranta-alueiden jäteveden käsittelyssä on huomioitava, että jätevesien johtami-
nen suoraan vesistöön on kielletty.  Edellä annettujen määräysten lisäksi jäte-
vesien puhdistuslaitteistot ranta-alueilla ja tulva-alueilla tulee mahdollisuuksien 
mukaan toteuttaa ja sijoittaa siten, että keskimäärin kerran 50 vuodessa esiin-
tyvän ylimmän tulvakorkeuden (HW50) aikanakaan puhdistamattomat jätevedet 
eivät pääse suoraan vesistöön.  Jätevesien imeytysputkistot, suodatinkerrokset 
sekä kokoomaputkistot tulee sijoittaa keskimääräisen vuotuisen ylivesitason 
(MHW) yläpuolelle. 
 
Vesijohtoon kuulumattomien saunojen vähäiset harmaat jätevedet (kantovesi) 
voidaan johtaa ja imeyttää puhdistamattomina maahan, jos niiden määrä on 
vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. 

  
 6.4 Vähimmäispuhdistustason alueet 
  
 Vähimmäispuhdistustason alueita ovat kunnan viemäriverkoston ulkopuolella 

sijaitsevat muut kun pohjavesialueet ja ankaramman puhdistustason alueet. 



 7 

Puhdistustehovaatimus: 
 
Kuormitustekijä  Vähimmäispuhdistus- Kuormitusluku 

      teho (%)  hlö d 
 orgaaninen aines BHK7    80 %  10,00 g 
 kokonaisfosfori P     70 %    0,66 g 
 kokonaistyppi N     30 %    9,80 g 
  
 Kun puhdistusvaatimukset on täytetty, puhdistetut jätevedet voidaan johtaa 

ojaan tai imeyttää maahan. Vesiä ei saa johtaa toisen ojaan ilman kiinteistön 
haltijan tai omistajan suostumusta, ellei siihen ole myönnetty vesilain 5 luvuin 
14 §:n mukaista oikeutta. 

  
 Vesijohtoon kuulumattomien vapaa-ajan rakennusten, saunojen tai talousra-

kennusten vähäiset jätevedet voidaan johtaa ja imeyttää puhdistamattomina 
maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaan-
tumisen vaaraa. Tällöinkin tulee noudattaa 6.6 §:ssä määrättyjä vähimmäis-
suojaetäisyyksiä.  

 
 6.5 Pohjavesialueet 
  
 Pohjavesialueella jätevedet tulee käsitellä siten, että ne eivät pääse pohjave-

teen. Jätevedet tulee johtaa yleiseen viemäriverkostoon, mikäli mahdollista. 
Mikäli jätevesiä ei saada johdettua viemäriverkostoon, tulee jätevedet johtaa 
tiiviillä pohjarakenteella varustettuun maasuodattamoon, pienpuhdistamoon, 
umpisäiliöön (tilavuus vähintään 5 m3, täyttymishälyttimellä varustettu) tai 
muuhun järjestelmään siten, että jätevesistä ei voi aiheutua pohjaveden pilaan-
tumista. Käsitellyt jätevedet on johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle tiiviissä 
putkessa tai vastaavassa rakenteessa. Tutkitusti tiiviit ja toimivat kuivakäymä-
läratkaisutkin voidaan hyväksyä. Jätevedenpuhdistamoiden lietteitä ei saa si-
joittaa pohjavesialueelle. 

  
 6.6 Vähimmäissuojaetäisyydet, käyttö ja kunnossapito 
  
 Jätevesien maaperäkäsittelylaitteistojen (maasuodattamo tai maahanimeyttä-

mö) sekä puhdistettujen vesien purkupaikan sijoittamisessa on noudatettava 
seuraavia vähimmäissuojaetäisyyksiä: 

  
 Kohde      Vähimmäissuojaetäisyys (m) 
  
 Talousvesikaivosta      
 - huonosti läpäisevä maaperä    40 
 - hyvin läpäisevä maaperä  (tutkittava tapauskohtaisesti) 
  
 Vesistöstä  laitteisto    20 
    purkupaikka    30 
  
 Tontin rajasta puhdistuslaitteisto    5 
    maasuodattamo   5 
    umpisäiliö    5 
  
 Suojakerros pohjavesitason yläpuolella 
 - maasuodattamossa      0,25 
 - maahan imeytyksessä     1 
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 Kiinteistön haltijan tai omistajan tulee huolehtia että jätevesien puhdistuslait-

teistot ovat kaikissa olosuhteissa toimintakunnossa ja puhdistusteho vastaa niil-
le annettuja vaatimuksia. Esimerkiksi maasuodattamon toiminta-aika on nor-
maaliolosuhteissa 10- 15 vuotta, jonka jälkeen suodatinhiekka voidaan joutua 
vaihtamaan uuteen. 

  
Viemäriverkoston ulkopuolella olevien vakinaisesti asuttavien rakennusten sa-
ostuskaivot on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään 2 kertaa vuo-
dessa. Umpisäiliöt ja muut vastaavat jätevesisäiliöt tulee tyhjentää tarvittaessa 
riittävän usein, kuitenkin vähintään 1 kerran vuodessa. Lietteet tulee toimittaa 
jätevedenpuhdistamolle tai muuhun asianmukaiseen, viranomaisen hyväksy-
mään käsittelypaikkaan. Oman jätevesijärjestelmän saostus- ja umpisäiliöiden 
lietteiden levittäminen omassa maatalouskäytössä olevalle pellolle on sallittua, 
mikäli lietteet hygienisoidaan esim. kalkkistabiloimalla ennen pellolle levittämis-
tä. Stabiloidut lietteet on tällöin mullattava tai pelto kynnettävä viimeistään 
vuorokauden kuluessa levityksestä. 
 
Kiinteistön haltijan/omistajan on pidettävä kirjaa laitteistojen huollosta, säiliöi-
den tyhjennyksestä ja mahdollisista näytteidenotoista sekä säilytettävä kiinteis-
töllä jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjekirjaa. Asiakirjat on pyydettäes-
sä esitettävä valvontaviranomaiselle. 
 

 6.7 Kiinteistökohtaisen poikkeamisen myöntäminen 
 

Kunnan ympäristösuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää ympäristön-
suojelulain 3 a luvun 27 c pykälässä säädetyistä talousjätevesien käsittelyä 
koskevista vaatimuksista poikkeuksen enintään viiden vuoden määräajaksi ker-
rallaan. Poikkeus voidaan myöntää, jos talousjätevesistä ympäristöön aiheutu-
vaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä vähäisenä ja 
käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten 
tai teknisen vaativuuden vuoksi ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. (YSL 
27 d) 
 
Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan kannalta otetaan 
huomioon: 
1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella 
2) kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut 

vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät 
3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin 

rinnastuva sosiaalinen suorituseste 
 
Jätevesien puhdistamisen vaatimuksesta vapautuvat kokonaan kiinteistönomis-
tajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 
9.3.2011, ja joilla on olemassa oleva käyttökuntoinen jätevesijärjestelmä, jon-
ka käytöstä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. (YSL 27 d) 
 
Kohtuuttomuutta voidaan arvioida kiinteistön omistajan subjektiivisten mahdol-
lisuuksien perusteella. Käytännössä vaatimusten noudattaminen voi olla usein 
kohtuutonta esimerkiksi ikääntyvissä 1-2 hengen talouksissa. Jos näissä tilan-
teissa ympäristökuormitus on pieni eikä aiheuteta riskiä ympäristölle, poikkeuk-
sen myöntämisedellytysten voidaan katsoa olevan voimassa.  
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Kotona asumista tuetaan niin haja-asutusalueella kuin taajamissa, eikä jäteve-
siasetuksen toimeenpanolla ole tarkoitus vaarantaa tätä yhteiskunnallisesti 
merkittävää päämäärää. 

 

7 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesun    
rajoitukset 
  

7.1 Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu muilla kuin 
liuotinpesuaineilla on sallittu tavanomaisessa asumiskäytössä olevalla kiinteis-
töllä, mikäli pesuvedet voidaan johtaa viemäriin tai imeyttää maahan siten, ett-
ei niistä aiheudu haittaa naapurikiinteistöille tai ympäristö- tai terveyshaittaa. 
 
7.2 Ammattimainen tai laajamittainen ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja lait-
teiden pesu kiinteistöllä on sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla 
pesupaikalla, josta pesuvedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta 
yleiseen viemäriin tai muuhun käsittelyyn. 
 
7.3 Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu on kielletty pohjavesi-
alueilla, katu- ja tiealueilla ja muilla yleisesti käytössä olevilla alueilla, louhos-
montuilla sekä sellaisilla ranta-alueilla, joista pesuvedet joutuvat suoraan vesis-
töön. 

  
7.4 Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu kiinteistöllä tulee järjestää 
siten, että pesuvedet eivät joudu suoraan vesistöön. Pesuvesien päästäminen 
tai johtaminen suoraan vesistöön on kielletty. 

  

8 § Lumen vastaanottopaikkojen sijoittaminen, hoito ja sulamisvesien 
käsittely 
 
 8.1 Lumenkaatopaikkoja ei saa sijoittaa pohjavesialueelle, ranta-alueille, tulva-

alueille, vesistöön tai jäälle. Lumenkaatopaikka tulee sijoittaa ja toteuttaa siten, 
että niiden sulamisvedet eivät aiheuta ympäristön pilaantumista.  

  
 8.2 Lumen vastaanottopaikan haltijan on siivottava alue välittömästi lumen  

sulamisen jälkeen roskaantumisen estämiseksi. 
 
 

3 LUKU: JÄTTEET JA KEMIKAALIT 
  

9 § Jätteiden ja kemikaalien käsittely 
  

9.1 Kiinteistön jätehuolto, jätteiden keräily, ja välivarastointipaikat sekä jättei-
den käsittelypaikat tulee toteuttaa ja varustaa siten, että jätehuollosta ja jät-
teiden käsittelystä ei aiheudu terveyshaittaa, vahinkoa tai haittaa naapurikiin-
teistöille tai niiden käytölle eikä ympäristön, maaperän tai pohjavesien pilaan-
tumisvaaraa. Jätteiden käsittely- ja kompostointipaikat kiinteistöllä tulee hoitaa 
siten, että haittaeläimien pääsy niihin estetään. Käymäläjätettä saa kompostoi-
da ainoastaan tähän tarkoitukseen suunnitellussa kompostointilaitteessa. 
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9.2 Jätteiden maahan hautaaminen on kielletty. Puhdasta betonimursketta ja 
vähäisiä määriä kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen polton lentotuhkaa, 
pohjatuhkaa ja leijupetihiekkaa voidaan kuitenkin hyödyntää maarakentamises-
sa ilman ympäristölupaa, mikäli hyödyntämistoiminta on Valtioneuvoston ase-
tuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006, 
muutos 403/2009) mukaista ja toiminnasta on tehty ympäristönsuojelulain 65 
§ 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus ELY-keskukselle toiminnan merkitsemiseksi 
ympäristönsuojelulain tietojärjestelmään. 
 
Kuolleet lemmikkieläimet voi haudata omalle maalle siten, että alle 40 kg:n 
eläimet peitetään vähintään 0,5 metrin paksuisella maakerroksella ja suurem-
mat vähintään 1 metrin paksuisella. Tuotantoeläinten hautaaminen tilalla ei ole 
hyväksyttävää, vaan tiloilla kuolleet eläimet tulee toimittaa eläinjätteen käsitte-
lylaitokseen (Honkajoki Oy). Hevosen saa haudata omalle maalle. Metsästyslain 
piiriin kuuluvat eläimet ja teurasjäte voidaan haudata taajaan asutun alueen ul-
kopuolella maanomistajan luvalla samoin kuin lemmikkieläimet. Pohjavesialu-
eelle ei eläimiä saa haudata. Tarttuviin eläintauteihin ja kuolleiden eläinten kä-
sittelystä antaa ohjeet kunnaneläinlääkäri.  
 
9.3 Ympäristölle vaaralliset nestemäiset kemikaalit ja niiden jätteet, kuten esi-
merkiksi öljyt, maalit, torjunta-aineet ja liuottimet tulee varastoida ja säilyttää 
kiinteistöllä ja työkohteissa siten, että niiden pääsy maaperään tai ympäristöön 
on estetty eikä niistä aiheudu ihmiselle vaaraa tai haittaa. Ulkona olevien kemi-
kaalien ja ongelmajätteiden varastojen on oltava aidattuja ja lukittuja tai ulko-
puolisten pääsy varastoon on estettävä muulla tavoin. 

  
9.4 Kiinteistön jätehuollon järjestämistä koskevat yksityiskohtaiset määräykset 
annetaan Laihian kunnan yleisissä jätehuoltomääräyksissä. 
 
9.5 Suuren yleisötilaisuuden järjestäjän, yli 500 osallistujaa, on huolehdittava 
jätehuollon järjestämisestä ja toimitettava jätehuoltoa koskeva suunnitelma 
Laihian kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
 
9.6 Ruoantähteiden tai elintarvikejätteen käyttö lintujen ja muiden luonnonva-
raisten eläinten ruokinnassa asuinkiinteistöjen pihoilla ja parvekkeilla on kiellet-
ty. 

  

10 § Polttoaine- ja muiden kemikaalisäiliöiden sijoitus, kunnossapito 
ja tarkastus 
   

10.1 Käyttöönotettavien kiinteiden säiliöiden on oltava standardien mukaisia 
kemikaalien varastointiin hyväksyttyjä säiliöitä. Säiliöissä on oltava ylitäytön-
estin. Maanpäällinen yksivaippainen kiinteä tai siirrettävä kemikaalisäiliö, säiliö-
kontti sekä yli 500 litran nestemäisten kemikaalien astiavarasto sijoitetaan tii-
viiseen suoja-altaaseen. Suositus suoja-altaan tilavuudeksi on 1,1 kertaisesti 
suurimman palavaa nestettä, erittäin myrkyllistä, myrkyllistä ja ympäristölle 
vaarallista kemikaalia sisältävän suurimman säiliön tilavuudesta tai 20 % muu-
ta vaarallista kemikaalia sisältävän suurimman säiliön tilavuudesta. 
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10.2 Polttoaine ja muut kemikaalisäiliöt sekä tankkauspaikat on ensisijaisesti 
sijoitettava pohjavesialueen ulkopuolelle. Pohjavesi- ja ranta-alueilla käyttöön-
otettavat kiinteät öljy-, polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt on oltava kaksivaip-
paisia tai ne on sijoitettava maan päälle tiiviisiin katettuihin suoja-altaisiin tai 
vallitiloihin. Suoja-altaan tilavuuden on vastattava vähintään altaassa olevan 
suurimman säiliön tilavuutta. Säiliöt on varustettava ylitäytön estolaittein sekä 
yli 10000 litran säiliöt vuodonilmaisujärjestelmällä. 
 
10.3 Tankkauskäytössä olevat maanpäälliset öljy-, polttoaine- ja muut kemi-
kaalisäiliöt tulee varustaa sulkulaitteellisella polttoainepistoolilla, joka estää säi-
liön vapaan tyhjentymisen. Säiliöt tulee aina sijoittaa irti maasta sekä maastol-
lisesti siten, että mahdollisen vuotovahingon yhteydessä aine ei pääse vesis-
töön. 

  
10.4 Pohjavesi- ja ranta-alueilla sijaitsevat maanalaiset öljy-, polttoaine ja 
muut kemikaalisäiliöt tulee kiinteistön haltijan tai omistajan toimesta tarkastut-
taa 10 vuoden kuluttua säiliön käyttöönotosta ja muilla alueilla 20 vuoden ku-
luttua. Sen jälkeen säiliöt on tarkastettava tarkastuspöytäkirjaan merkityn kun-
toluokan mukaisesti. Tarkastuspöytäkirjan jäljennös tulee toimittaa 14 päivän 
kuluessa tarkastuksesta kunnan pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaiselle 
tiedoksi. Tarkastuksen saa suorittaa vain Turvatekniikan keskuksen päteväksi 
arvioima tarkastaja. 

  
10.5 Tarkastuksessa käytöstä poistettavaksi määrätty tai omaehtoisesti käytös-
tä poistettava maanalainen öljysäiliö on kaivettava ylös. Säiliö on puhdistutet-
tava todistettavasti luvan saaneella toiminnanharjoittajalla ja toimitettava sen 
jälkeen vastaanottajalle, jolla on lupa vastaanottaa ko. jätteitä. Toimenpiteestä 
on ilmoitettava kunnan pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

  
10.6 Vuotanut öljy on heti kerättävä talteen tai imeytettävä turpeeseen, pu-
ruun, tms. imeytysaineeseen. Imeytysainetta, johon vuotanutta öljyä on imey-
tetty, tulee käsitellä jätelain mukaisena vaarallisena jätteenä (=ongelmajäte, 
aikaisemmin käytetty termi). Jos tuotetta ei kokonaisuudessa saada kerättyä 
talteen, on välittömästi hälytettävä palokunta (PUHELIN 112). Mahdollisesta öl-
jyvuodon aiheuttamasta maaperän ja pohjaveden pilaantumisesta sekä niiden 
kunnostustoimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista vastaa öljysäiliön omistaja 
tai muu vahingon aiheuttaja. 

  
10.7 Sisätiloissa kemikaalit on säilytettävä siten, että kemikaalit eivät vahinko-
tilanteessa pääse viemäriin tai maaperään. Varastotilan on oltava riittävän kor-
kein reunuksin allastettu ja viemäröimätön sekä huoneen lattian pinnoitteen 
kemikaalien vaikutusta kestävä. Rakennuksessa oleva kiinteä säiliö on sijoitet-
tava suoja-altaaseen. Suoja-altaan vapaan tilavuuden tulee olla niin suuri, että 
siihen mahtuu vähintään 1,1 kertaisesti suoja-altaassa olevasta suurimmasta 
säiliöstä vuotanut palava neste. 
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4 LUKU: ILMANSUOJELU 

 

11 § Savukaasujen ja niiden haitallisten vaikutusten ehkäisy 
 

11.1 Kiinteistökohtaisissa lämmityskattiloissa tai muissa tulipesissä ei saa polt-
taa jätteitä eikä muita sellaisia aineita, joiden palaessa muodostuvien savukaa-
sujen joukossa ympäristöön pääsee siinä määrin nokea ja hajua tai ympäristölle 
ja terveydelle vaarallisia yhdisteitä, että niistä saattaa aiheutua terveyshaittaa 
tai ympäristön pilaantumista. Tällaisia aineita ovat mm. paine- tai pintakäsitelty 
puutavara, muovit ja muu vastaava muovipinnoitettu materiaali, turve ilman 
stokeria tai täydellisen palamisen mahdollistavaa laitteistoa sekä muu huonosti 
palava tai kostea materiaali. Tuoreen ja märän puun poltto sekä ns. kitupoltto 
on kielletty. 

  
Polttolaitteita tulee säätää, käyttää ja huoltaa siten, ettei poltosta aiheudu ym-
päristön pilaantumista, haittaa terveydelle tai yleiselle viihtyvyydelle.  

  
11.2 Asemakaava-alueilla on oksien, risujen ja lehtien sekä muiden jätteiden 
avopoltto kielletty. Avopoltoksi katsotaan myös tynnyrissä polttaminen. 

    
11.3 Asemakaava-alueella ja taajaan rakennetuilla alueilla turpeen poltto on 
sallittu vain turpeen täydellisen palamisen mahdollistavalla laitteistolla tai sto-
kerilla varustetulla kattilalla. Palamisesta ei saa aiheutua haju- ja nokihaittoja. 

 
11.4 Taajama-alueen ulkopuolella saa avopolttona kiinteistöllä polttaa vähäisiä 
määriä risuja, oksia, olkia sekä käsittelemätöntä puutavaraa. Poltosta ei tällöin-
kään saa aiheutua savu-, noki- tai hajuhaittoja naapureille. Muiden jätteiden 
avopoltto on kielletty. Kulotuksesta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja noudat-
taa heidän antamiaan määräyksiä.  
 
Nuotiota tai avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun 
syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon 
vaara on ilmeinen. Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan 
lupaa. 
 
Metsämaan kulotus on aina suoritettava kulotuksen käytännön työhön perehty-
neen metsäammattilaisen valvonnassa. Kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa 
kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoitus koskee myös muuta tulen-
käyttöä, josta muodostuu merkittävästi savua 

  
11.5 Yleisötilaisuuksissa pääsiäis- ja juhannuskokon polttamista aikovan on ol-
tava ennalta yhteydessä pelastuslaitokseen ja noudatettava pelastusviranomai-
sen ohjeistusta. 
 
11.6 Vastuu poltosta mahdollisesti aiheutuvista savu- ym. haitoista on polton 
toimeenpanijalla ja yleisötilaisuuksissa tilaisuuden järjestäjällä. 
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12 § Kunnostus- ja puhtaanapitotöistä mahdollisesti aiheutuvan ympä-
ristön pilaantumisen torjunta 
  

12.1 Rakennusten julkisivujen ja ulkotiloissa suoritettavien rakenteiden tai esi-
neiden hiekkapuhallus-, maalaus- ja muiden kunnostustöiden yhteydessä tulee 
huolehtia siitä, että toiminnasta aiheutuvat maalihiukkaset, pöly, liuotinaine-
höyryt tai melu eivät aiheuta haittaa tai vaaraa kiinteistön asukkaille, naapuri-
kiinteistölle tai sen asukkaille tai ympäristölle. Rakennusten, rakenteiden ja esi-
neiden hiekkapuhallus on sallittu suojapeitteellä eristetyssä tilassa. 

  
12.2 Kiinteistön haltijan tai toimenpiteen suorittajan on ilmoitettava kunnostus-
töiden aloittamisesta kiinteistön asukkaille ja naapureille. 

  
 12.3 Kulkuväylien ja muiden alueiden kunnossapidosta aiheutuva melu ja pö-

lyäminen on ehkäistävä mahdollisimman tehokkaasti mm. ajoittamalla melua 
aiheuttavat toimenpiteet päiväsaikaan sekä esimerkiksi kostuttamalla tarvitta-
essa kunnossapidettävät väylät ja muut alueet. 

 

5 LUKU: TILAPÄISEN MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTA 
 

13 § Meluilmoitusmenettely ja siitä poikkeaminen 
  

13.1 Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpi-
teestä tai tapahtumasta tulee tehdä ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen il-
moitus kunnan ympäristöviranomaiselle vähintään 30 vuorokautta ennen toi-
menpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista. 
 
Ilmoitusta ei tarvitse tehdä seuraavista toimenpiteistä tai tapahtumista: 
1) ilotulituksesta lentonäytöksestä tai tilapäisestä yleisölennätyksestä 
2) tavanomaisesta rakennus- ja purkutöistä suoritettuna siten, että meluisim-

mat työvaiheet tehdään arkisin päiväaikaan klo. 7.00- 22.00 
3) tilaisuuksista, jotka täyttävät kohdan 14 § ehdot 

  

14 § Äänenvahvistimen käyttö ulkotiloissa 
  

14.1 Äänenvahvistimien ja äänentoistolaitteiden jatkuva ulkokäyttö on kielletty 
yöaikaan klo 22-7 välisenä aikana. Edellä mainittujen laitteiden jatkuva käyttö 
on kokonaan kielletty sairaalan, vanhainkodin, päiväkodin tai muun vastaavan 
hoitolaitoksen läheisyydessä.  
 
14.2 Äänenvahvistimien ja äänentoistolaitteiden ulkokäyttö on kuitenkin sallittu 
kertaluontoisten tapahtumien yhteydessä torilla, urheilukentällä tai muulla ylei-
sökäyttöön tarkoitetulla tai soveltuvalla paikalla klo 9- 24.  
 
Ravintoloiden ja kahviloiden terasseilla äänenvahvistamisia ja äänentoistolait-
teita voidaan käyttää klo 12.00-22.00 välisenä aikana. 
 
Yleisötilaisuuksien järjestäjän tulee huolehtia siitä, että äänentoistolaitteiden 
suuntaus ja äänenvahvistinlaitteiden säädöt on toteutettu siten, että niiden 
käyttö häiritsee naapurustoa mahdollisimman vähän. 
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14.3 Liikkuvaan ajoneuvoon tai muuhun kulkuvälineeseen asennettujen sekä 
kannettavien äänentoistolaitteiden tilapäinen käyttäminen ulkona mainos- tai 
vastaavassa tarkoituksessa on sallittua ainoastaan päiväaikaan klo 12- 22 väli-
senä aikana. Jatkuva käyttö on kielletty. 

  

15 § Häiritsevää melua aiheuttavien toimintojen rajoittaminen 
   

15.1 Häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden kuten esimerkiksi  
iskuvasaran, sirkkelin, kulmahiomakoneen tai moottorisahan käyttäminen sekä 
häiritsevää melua aiheuttavien toimintojen suorittaminen on kielletty yöaikaan 
(22-7). Päiväaikaan edellä tarkoitettujen koneiden ja laitteiden käyttö ja toi-
mintojen suorittaminen on toteutettava siten, että melutason ohjearvo L(Aeq) 

55 dB ei ylity klo 7-22 välisenä aikana asumiseen käytettävillä alueilla. 
 
Määräys ei koske maa- ja metsätalouselinkeinon harjoittamisen vuoksi välttä-
mätöntä tilapäistä ja lyhytaikaista häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa, ku-
ten esimerkiksi monitoimikoneen, leikkuupuimurin, kuivurin tai sadettajan käyt-
töä. 
 
15.2 Määräyksen aikarajoitus ei koske liikenneväylien eikä yhdyskuntateknisten 
laitteiden kunnossapitotöitä, mikäli työn suorittaminen liikenneturvallisuuden, 
liikenteen sujuvuuden tai muun perustellun syyn vuoksi pidetään välttämättö-
mänä. 

   

6 LUKU: MAATALOUDEN LANNAN LEVITYSTÄ JA VARASTOINTIA 
KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 

 

16 § Vyöhykkeet ja alueet, joilla lannan ja lannoitteiden sekä maata-
loudessa käytettävien haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan 
 

16.1 Lannanlevityksessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa nitraat-
tiasetusta.  Voimassa olevan nitraattiasetuksen mukaan lantaa ei saa levittää 
15.10.- 15.4. välisenä aikana. Lantaa voidaan levittää syksyllä enintään 15.11. 
asti ja aloittaa levitys keväällä aikaisintaan 1.4., jos maa on sula ja kuiva niin, 
että valumia vesistöön ei tapahdu eikä pohjamaan tiivistymisvaara ole. Lantaa 
ei saa levittää nurmikasvuston pintaan 15.9. jälkeen. 

  
Toistuvasti kevättulvan alle jäävillä peltoalueilla typpilannoitus on kielletty pe-
rustettavaa kasvustoa lukuun ottamatta 1.10.- 15.4. välisenä aikana. 
Lannan levitys tulee suorittaa siten, että naapureille aiheutuva haitta on mah-
dollisimman vähäinen. Lannan, lietteen ja virtsan levityksen jälkeen pelto on 
muokattava vuorokauden sisällä. 
 
Rikkaruohon torjunnassa noudatetaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia. 
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16.2 Vesistöjen rantaan ja valtaojien varsille jätetään suojakaistat, joille lantaa 
ei levitetä. Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille 
jätetään maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen 
vähintään 30- 100 metrin levyinen suojavyöhyke käsittelemättä kotieläinten 
lannalla. Määritellään vesistöjen varsille 5 metrin ja valtaojien varsille 1 m:n 
suojavyöhykealue typpilannoitteiden käyttökieltoalueeksi.  
Pohjavesialueella on pohjaveden pilaaminen kielletty kuivalantaa, lietettä, virt-
saa, puristenesteitä, pesu- ja jätevesiä, puhdistamo- ja sakokaivolietteitä ja 
muita nestemäisiä eloperäisiä lannoitteita levittämällä. Pohjaveden muodostu-
misalueen ja pohjavesialueen ulkorajan väliselle vyöhykkeelle voidaan levittää 
kuivalantaa edellyttäen, että levitys tapahtuu keväällä, lanta mullataan välittö-
mästi ja kerralla käytettävä lantamäärä ei ylitä kasvin yhden kasvukauden tar-
vitsemaa typpimäärää. 

 

17 § Lannan varastointi 
 

17.1 Naapureiden läheisyydessä lietelannan varastointitilat on katettava kellu-
valla tai kiinteällä katteella. Läheisyys riippuu paikallisista olosuhteista. 

  
17.2 Patteroinnista tehdään ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

  
17.3 Lantapatteria tai lantalaa ei saa sijoittaa pohjavesialueelle, toistuvasti tul-
vien alle jääville alueille, 100 metriä lähemmäksi vesistöä, talousvesikaivoa, 
naapurin asuin- tai lomarakennusta tai yrityskiinteistöä. 

 

7 LUKU: MUUT MÄÄRÄYKSET 
 

18 § Valvontatietojen antaminen 
 
18.1 Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnan harjoittajan 
tai järjestäjän on annettava pyydettäessä valvontaviranomaiselle valvontaa 
varten tarpeelliset tiedot ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta aineis-
ta sekä toiminnasta, toimenpiteistä, rakennelmista, laitteista ja suunnitelmista, 
joilla on tarkoituksena ehkäistä ja torjua ympäristön pilaantumista siten kuin 
näissä määräyksissä erikseen säädetään. 

 

19 § Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä 
 

19.1 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää 
kirjallisesta hakemuksesta yksittäisluvan poiketa näistä määräyksistä niissä 
edellytetyin perustein. Poikkeamisesta ei saa aiheutua näiden määräysten ta-
voitteiden syrjäytymistä eikä ympäristön pilaantumista eikä sen vaaraa. 
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20 § Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin seu-
raamukset 
  

20.1 Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin pakkokeinoista 
ja seuraamuksista säädetään ympäristönsuojelulain 116 §:ssä. 

  

21 § Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo 
 
 21.1. Ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 01.08.2013. 


