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JÄRVI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 
 

Voimaantulo  
1.8.2014 

 
1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 
 
1 § Tavoite 
 
 Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäris-

tön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristönsuo-
jelulain (86/2000) 1 luvussa on esitetty. 

 
2 § Määräysten antaminen ja valvonta 
 
2.1 Ympäristönsuojelumääräykset on antanut ympäristönsuojelulain 19 §:n 1 momentin perusteella Soinin ja 

Vimpelin kunnanvaltuusto sekä Alajärven kaupunginvaltuusto. 
 
2.2 Ympäristönsuojeluviranomaisena Soinin ja Vimpelin kunnissa sekä Alajärven kaupungissa toimii Järvi-

Pohjanmaan ympäristölautakunta. 
 
2.3 Määräyksien noudattamista valvovat ympäristönsuojelulain 21 §:n mukaisesti kunnan ympäristönsuoje-

luviranomainen sekä muut viranomaiset, joiden toimialasta kulloinkin on kysymys. Kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen voi siirtää näissä määräyksissä sille kuuluvaa ratkaisuvaltaansa alaiselleen viran-
haltijalle. 

 
3 § Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 
 
3.1 Näiden ympäristönsuojelumääräysten lisäksi on noudatettava ympäristönsuojelulaissa ja –asetuksessa 

olevia tai niiden nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä. 
 
3.2 Nämä määräykset ovat voimassa koko Järvi-Pohjanmaan alueella, jollei muualla näissä määräyksissä 

toisin säädetä. 
 
3.3 Määräykset eivät koske ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvanvaraista tai ilmoitusvelvollista 

toimintaa. Niiden osalta ympäristön pilaantumisen ehkäisyä ja torjuntaa koskevat määräykset annetaan 
erikseen lupahakemuksen tai ilmoituksen perusteella tehtävässä päätöksessä. Määräykset eivät myös-
kään koske puolustusvoimien toimintaa. 

 
3.4 Ympäristönsuojelumääräyksiä ei sovelleta, jos määräykset ovat ristiriidassa ympäristönsuojelulain tai 

sen nojalla annetun säädöksen kanssa. 
 
3.5 Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla ja tarvittaessa nii-

den kanssa samanaikaisesti. Tällaisia määräyksiä ovat mm. jätehuoltomääräykset, rakennusjärjestys 
sekä eräiltä osin kaavamääräykset. Mikäli samasta asiasta on määrätty muussa kunnallisessa määräyk-
sessä, tulee ympäristönsuojelumääräyksiä noudattaa, jos sen voidaan katsoa olevan ympäristönsuojelu-
lain täytäntöönpanon kannalta tarpeen. 

 
3.6 Kunnan muiden viranomaisten tulee lupa-asiaa ratkaistaessa tai muuta viranomaispäätöstä tehtäessä 

ottaa huomioon, mitä näissä määräyksissä säädetään. 
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4 § Paikalliset olosuhteet 
 

 Alajärvellä, Soinissa ja Vimpelissä seuraaville alueille on annettu tarkennettuja yleisiä määräyksiä: 
 
- Kaavoitettu alue, jolla tarkoitetaan asemakaavoitettuja alueita, loma-asutusta varten laadittuja ran-

tayleiskaava-alueita sekä oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukaisia kylä- ja taaja-asutusalueita. 
- Pohjavesialueet, jotka ovat vedenhankinnan kannalta tärkeiksi luokiteltuja I- ja II-luokan pohjavesialuei-

ta. Pohjavesialueet on määritelty karttaliitteissä 1-3. Mikäli pohjavesialueiden rajaukset tarkentuvat, päi-
vittyvät rajaukset myös ympäristönsuojelumääräysten liitteisiin. 

- Vesistö, jolla tarkoitetaan vesilain mukaisesti aluetta, joka on muutoin kuin tilapäisesti veden peittämä 
alue.  

- Ranta-alue, jolla tarkoitetaan ensisijaisesti vesiensuojelun kannalta tärkeitä vesistöjen ranta-alueita. 
Ranta-alueeksi katsotaan järvien ja jokien rannat, jotka eivät rajoitu patoon, pengerrykseen tai tiehen se-
kä virkistyskäyttöön soveltuvat lopetetut louhokset ja soranottopaikat ja muut kuin pohjavesialueella si-
jaitsevat kaivannot. Ranta-alueen leveys on 100 m keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta. 

- Vähimmäisvaatimustason alueet, joita ovat kunnan viemäriverkoston toiminta-alueen ulkopuolella 
sijaitsevat muut kuin pohjavesialueet ja ranta-alueet. 

- Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on vesihuoltolain mukainen alue, jossa vesihuoltolaitos huolehtii 
talous- ja jätevesihuollosta (vesi- ja viemäriverkoston toiminta-alue). 
  

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

 
5 § Jätevesien käsittely viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella 
 
5.1 Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella jätevesien käsittely tulee toteuttaa ympäristönsuo-

jelumääräysten mukaisesti. Jätevesijärjestelmän rakentaminen hyväksytään rakennusluvan yhteydessä 
tai toimenpidelupana. Rakennus- tai toimenpidelupaa edellyttävissä kohteissa kiinteistönomistajan on 
toimitettava suunnitelma jätevesijärjestelmän rakentamisesta tai tehostamisesta rakennusvalvontaviran-
omaiselle toimitettavien asiakirjojen kanssa. Hanke voidaan toteuttaa vasta, kun lupa on käsitelty. 

 
 Johdettaessa puhdistettuja tai puhdistamattomia jätevesiä toisen ojaan on ennen toimenpiteeseen ryh-

tymistä siihen saatava naapurikiinteistön haltijan ja omistajan suostumus. Jäteveden puhdistusjärjestel-
mät tulee suunnitella, mitoittaa ja toteuttaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa noudattaen siten, että 
puhdistusteho täyttää vähimmäisvaatimustason tai ranta-alueille asetetut vaatimukset. 

 
5.2 Vähimmäisvaatimustason alueet 
 

WC-jätevedet on johdettava vähintään kolmiosastoisen saostussäiliön ja harmaat jätevedet vähintään 
kaksiosastoisen saostussäiliön kautta maaperäkäsittelyyn (maasuodattamoon tai maahanimeyttämöön) 
tai muuhun puhdistusteholtaan vastaavaan laitteistoon tai menetelmään. Puhdistetut jätevedet voidaan 
johtaa ojaan tai imeyttää maahan. Jätevedet tulee puhdistaa valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien 
käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011) 3 §:n vaatimusten mukaisesti. 
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5.3 Ranta-alueet 
 
WC- ja harmaat jätevedet on johdettava vähintään kolmiosastoisen saostussäiliön kautta fosforinpois-
tolla varustettuun maaperäkäsittelyyn tai muuhun puhdistusteholtaan vastaavaan laitteistoon tai mene-
telmään. Pelkät harmaat jätevedet voidaan johtaa vähintään kaksiosastoisen saostussäiliön kautta ilman 
fosforinpoistoa maaperäkäsittelyyn tai muuhun puhdistusteholtaan vastaavaan laitteistoon tai menetel-
mään. Jätevedet tulee puhdistaa valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien käsittelystä viemäriverkos-
tojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011) 4 §:n vaatimusten mukaisesti. 

 
Lähempänä kuin 50 metriä keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta kiinteistöllä on oltava 
joko kuivakäymälä tai WC-vedet on johdettava umpisäiliöön. Harmaat jätevedet voidaan johtaa vä-
hintään kaksiosastoisen saostussäiliön kautta ilman fosforinpoistoa maaperäkäsittelyyn tai muuhun puh-
distusteholtaan vastaavaan laitteistoon tai menetelmään. 

 
Vesijohtoon liittämättömien vapaa-ajan rakennusten tai talousrakennusten muut kuin vesikäymälän jäte-
vedet voidaan johtaa ja imeyttää maaperään seuraavasti, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä ai-
heudu ympäristön pilaantumisen vaaraa: 

 
- Pelkät saunarakennuksen jätevedet voidaan imeyttää suoraan maahan. Niitä ei saa johtaa suoraan ve-
sistöön. 
- Keittiön ja saunan jätevedet tulee johtaa 1-osastoisen saostuskaivon kautta maaperäkäsittelyyn. 

 
5.4 Pohjavesialueet 
 

Pohjavesialueella jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty. Pohjavesialueelle voidaan sijoittaa 
tutkitusti vesitiiviit saostussäiliöt ja niistä jätevedet on johdettava käsiteltäviksi vesitiiviissä putkissa alu-
een ulkopuolelle tai jätevedet on johdettava umpisäiliöön. Umpisäiliöt tulee varustaa täyttymisen osoitta-
valla laitteistolla. Tutkitusti tiiviit ja toimivat kuivakäymäläratkaisut voidaan myös hyväksyä. Pienpuhdis-
tamoiden rakentaminen pohjavesialueelle voi olla mahdollista tapauskohtaiseen harkintaan perustuen, 
mikäli täytetään Valtioneuvoston asetuksessa (asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkoston ul-
kopuolisilla alueilla) annetut kriteerit eikä vaaranneta talousvettä. Jätevesijärjestelmien laitteiden kunto ja 
tiiveys tulee tarkistaa vähintään viiden vuoden välein. Jätevesilietteen levittäminen pohjavesialueelle on 
kielletty. 

 
5.5 Vähimmäissuojaetäisyydet 
 
 Jätevesien maaperäkäsittelylaitteistojen (maahanimeyttämö- ja maasuodattamojärjestelmät) sekä puh-

distettujen jätevesien purkupaikan sijoittamisessa kiinteistöllä tulee noudattaa seuraavia vähimmäis-
suojaetäisyyksiä: 

 
 Kohde                   Vähimmäissuojaetäisyys (m) 

Talousvesikaivosta 
- maastosta ja maaperästä riippuen  30-50 m 
Vesistöstä 
- harmaitten + wc-jätevesien maaperäkäsittelypaikan sijainti 50 m 
- harmaat jätevedet, maaperäkäsittelyn sijainti  30 m 
- rantasauna ym. vähäiset pesuvedet  10 m 
- puhdistettujen jätevesien purkupaikka  20 m 
Tien tai tontin rajaan tai ojaan ilman naapurin suostumusta ei laitteistoa tai kuivakäymälää tulisi sijoittaa 

lähemmäs kuin  5 m 
Suojakerros pohjavesitason yläpuolella imeytys 1 m 
    suodatus  > 0,25 m 
- Kuivakäymälä (huussi)  20 m 
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5.6 Muiden kuin varsinaiseen vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitettujen kiinteistöjen, kuten koulujen, oppilai-

tosten, majoitusliikkeiden, leirikeskusten ja muiden sellaisten elinkeinotoiminnan puhdistamot, joilla käsi-
teltävä jätevesien laatu vastaa asumisessa syntyvää jätevettä, on jätevedet puhdistettava valtioneuvos-
ton asetuksen talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011) 4 §:n 
vaatimusten mukaisesti. 
 

5.7 Jätevesijärjestelmät ja huolto 
 

Vanha metallinen öljysäiliö ei käy jätevesien umpisäiliöksi. 
 

Kiinteistön haltijan tai omistajan tulee huolehtia siitä, että jätevesien puhdistuslaitteistot ovat kaikissa 
olosuhteissa toimintakunnossa ja keskimäärin puhdistusteho vastaa niille asetettuja vaatimuksia. Kiin-
teistön haltijan tai omistajan tulee tarvittaessa varmistaa puhdistuslaitteistojen toiminnan teho näyt-
teenotoin tai muulla hyväksyttävällä tavalla.  

 
Vakinaisesti asuttavien rakennusten saostuskaivot on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään 
kerran vuodessa. Umpisäiliöt ja muut vastaavat jätevesisäiliöt tulee tyhjentää tarvittaessa riittävän usein, 
kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Loma-asuntojen ja harmaitten jätevesien saostussäiliöt tulee tyh-
jentää vähintään kerran vuodessa. Lietteet tulee toimittaa jätevedenpuhdistamolle tai muuhun asianmu-
kaiseen, viranomaisen hyväksymään käsittelypaikkaan. Mikäli sakokaivoliete levitetään pellolle, tulee lie-
te kalkkistabiloida tai muuten käsitellä ennen levitystä. 

 
Kiinteistön haltijan tai omistajan on pidettävä kirjaa jätevesien puhdistuslaitteistojen huollosta, säiliöiden 
tyhjennyksestä sekä mahdollisista näytteenotoista. Kirjanpidosta tulee ilmetä huollon, tyhjennyksen tai 
mittauksen suoritusajankohta ja suorittaja sekä minne lietteet on toimitettu. Kirjanpito ja esimerkiksi kuitit, 
joista edellä mainitut asiat ilmenevät, tulee pyydettäessä esittää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisel-
le. 

 
5.8 Mikäli yritys- tai teollisuuskäytössä olevalla kiinteistöllä muodostuvat jätevedet ovat määrältään ja koos-

tumukseltaan rinnastettavissa tavanomaiselta asuinkiinteistöltä muodostuviin jätevesiin eikä niiden joh-
taminen edellytä ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaan ympäristölupaa, tulee niiden osalta noudattaa 
näitä määräyksiä. Muussa tapauksessa yritys- tai teollisuuskäytössä olevien kiinteistöjen jätevesien joh-
tamiselle on oltava ympäristönsuojelulain 28 §:n mukainen lupa. 

 
6 §  Liittyminen kunnalliseen vesi- ja jätevesiverkostoon 
 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä viemäriin, jolla jätevedet johdetaan kes-
kitettyyn jätevedenpuhdistukseen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää vapautuksen liit-
tymisvelvollisuudesta, mikäli liittymisvelvollisuudesta vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja 
käsittely voidaan järjestää niin, että niistä ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumisen vaaraa. 

 
7 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden, vastaavien laitteiden ja mattojen pesun sekä pohjavesialueita 

koskevat muut rajoitukset 
 
7.1 Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu muilla kuin liuotinpesuaineilla on sallittu 

tavanomaisessa asumiskäytössä olevalla kiinteistöllä, mikäli pesuvedet voidaan johtaa viemäriin tai 
imeyttää maahan siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, vahinkoa tai haittaa naapurikiinteistölle tai nii-
den käytölle eikä muutakaan ympäristön pilaantumista. 

 
7.2 Ammattimainen tai laajamittainen ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu kiinteistöllä on 

sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta pesuvedet johdetaan hiekan- ja 
öljynerotuskaivon kautta yleiseen viemäriin tai muuhun käsittelyyn. 
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7.3 Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu on kielletty pohjavesialueilla, katu- ja tiealueilla ja 

muilla yleisessä käytössä olevilla alueilla, louhosmontuilla sekä sellaisilla ranta-alueilla, joista pesuvedet 
joutuvat suoraan vesistöön. 

 
7.4 Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu kiinteistöllä tulee järjestää siten, että pesuvedet eivät 

joudu suoraan vesistöön. Mahdollisilla yhteisillä matonpesupaikoilla esim. vesistöjen rannalla tulee jär-
jestää jätevesien käsittely. Pesuvesien päästäminen tai johtaminen suoraan vesistöihin on kielletty. 
 

7.5 Pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen maalämpöjärjestelmissä ei saa käyttää ympäristölle tai pohja-
vedelle vaarallisia lämmönsiirtoaineita. 

 
8 § Savukaasupäästöjen ja niiden haitallisten vaikutusten ehkäisy 
 
8.1 Polttamisesta ei saa aiheutua terveyshaittaa, vahinkoa tai muuta haittaa naapurille tai ympäristölle. Kiin-

teistökohtaisissa lämmityskattiloissa tai muissa tulipesissä ei saa polttaa jätteitä eikä muita sellaisia ai-
neita, joiden palaessa muodostuvien savukaasujen joukossa ympäristöön pääsee nokea ja hajua tai 
ympäristölle ja terveydelle vaarallisia yhdisteitä. Tällaisia aineita ovat mm. paine- ja pintakyllästetty puu-
tavara, muovit ja muu vastaava muovipinnoitettu materiaali sekä muu huonosti palava tai kostea materi-
aali. Lämmityskattiloiden ja muiden tulipesien käytössä, hoidossa ja huollossa tulee noudattaa, mitä pe-
lastuslaissa ja –asetuksessa sekä sisäasiainministeriön säädöksissä on määrätty. 

 
8.2 Asemakaava-alueella turpeen poltto on sallittu vain turpeen täydellisen palamisen mahdollistavalla 

laitteistolla. Palamisesta ei saa aiheutua haju- ja nokihaittoja. 
 
8.3 Kaava-alueella on oksien, risujen ja lehtien sekä muiden jätteiden avopoltto kielletty. 
 
8.4 Kaava-alueen ulkopuolella saa avopolttona kiinteistöllä polttaa vähäisiä määriä kuivia risuja, oksia, 

olkia sekä paine- ja pintakäsittelemätöntä puutavaraa. Muiden jätteiden avopoltto on kielletty. Kulotuk-
sesta tulee ilmoittaa hätäkeskukseen.  

 
8.5 Rakennusten tai rakennelmien hävittäminen polttamalla on kielletty. 
 
8.6 Rakennuksen savukaasupäästöjen tai muiden päästöjen päästökorkeus ja teollisuus-, tuotanto- ja yritys-

kiinteistöjen sekä pysäköintirakennusten ilmanpoiston sijoitus on toteutettava siten, että savu- ja poisto-
kaasujen leviäminen ympäristöön normaaleissa sää- ja käyttöolosuhteissa ei aiheuta terveyshaittaa, va-
hinkoa tai haittaa naapurikiinteistöille tai niiden käytölle eikä muutakaan ympäristön pilaantumista. 

 
9 § Jätteiden käsittely kiinteistöllä 
 
9.1 Kiinteistön jätehuollon järjestämistä koskevat määräykset annetaan jätehuoltomääräyksissä ja rakennus-

järjestyksessä. 
 
9.2 Kiinteistön jätehuolto, jätteiden keräily- ja välivarastointipaikat sekä jätteiden käsittelypaikat tulee toteut-

taa ja varustaa siten, että jätehuollosta ja jätteiden käsittelystä ei aiheudu terveyshaittaa, vahinkoa tai 
haittaa naapurikiinteistöille tai niiden käytölle eikä muutakaan ympäristön, maaperän tai pohjavesien pi-
laantumisvaaraa. Jätteiden keräily- välivarastointipaikat ja -säiliöt sekä jätteiden kompostointi kiinteistöllä 
tulee toteuttaa siten, että estetään haittaeläimien pääsy niihin. Käymäläjätettä saa kompostoida ainoas-
taan tähän tarkoitukseen suunnitellussa kompostointilaitteessa. 

 
9.3 Metsästyslain piiriin kuuluvat eläimet voidaan haudata haitan kärsijän toimesta taajaan asutun alueen 

ulkopuolelle siten, että muut eläimet eivät pääse niihin käsiksi. Eläimiä ei saa haudata pohjavesialueelle. 
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Riistaeläinten ruokinta haaskoilla on kielletty pohjavesialueella. Tarttuviin eläintauteihin kuolleiden eläin-
ten käsittelystä antaa ohjeet kunnaneläinlääkäri. 

 
9.4 Jätteiden maahan hautaaminen muussa kuin hyödyntämistarkoituksessa on kielletty. Jätettä saa sijoittaa 

maaperään vain, mikäli jäte on ominaisuuksiensa puolesta hyödynnettävissä maanrakennus- tai maan-
parannusaineena tai muulla vastaavalla tavalla ja mikäli sijoittamisessa noudatetaan jätelain ja ympäris-
tönsuojelulain vaatimuksia. Jätteiden hyödyntämisessä on noudatettava valtioneuvoston asetusta 
591/2006 eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa. 
 

9.5 Pienimuotoisessa maarakentamisessa (ei ammattimainen tai laitosmainen toiminta) voidaan käyttää 
puhtaita maa- ja kiviaineseriä sekä betoni- ja tiilijätettä korvaamaan luonnonaineksia edellyttäen, että: 

 
- materiaali ei sisällä ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita, esim. öljyä, betonin saumausainei-

ta, PCB:tä tai bitumia, 
- materiaali ei sisällä betonirautaa, 
- betonijäte on murskattu alle 150 mm:n raekokoon ja sijoituspaikka ei ole luokitellulla pohjavesialu-

eella. 
 
Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä sijoittamiensa jäte-erien puhtaudesta ja haitattomuudesta. 

 
 Pienimuotoisesta jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa tulee ilmoittaa etukäteen kunnan ym-

päristönsuojeluviranomaiselle valvontaa varten tarpeellisten tietojen saamiseksi ja ympäristöluvan tar-
peen arvioimiseksi. Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen jätteen sijoittamisesta. 

 
Kiinteistön haltijan vaihtuessa maaperään sijoitetuista jäte-eristä on annettava tieto kiinteistön uudelle 
haltijalle. 

 
9.6 Ympäristölle vaaralliset nestemäisten kemikaalien pienerät ja niiden jätteet, kuten esimerkiksi öljyt, maa-

lit, torjunta-aineet ja liuottimet tulee varastoida ja säilyttää kiinteistöllä ja työkohteissa varastoissa siten, 
että niiden pääsy maaperään tai ympäristöön on estetty. 

 
10 § Rakennusten, rakenteiden, esineiden tai alueiden kunnostus- ja puhtaanapitotöistä mahdollisesti 

aiheutuvan ympäristön pilaantumisen torjunta 
 
10.1 Rakennusten julkisivujen ja ulkotiloissa suoritettavien rakenteiden tai esineiden hiekkapuhallus-, maala-

us- ja muiden kunnostustöiden yhteydessä tulee huolehtia siitä, että toiminnasta aiheutuva pöly, liuo-
tinainehöyryt tai melu eivät aiheuta terveyshaittaa, vahinkoa tai haittaa naapurikiinteistöille tai niiden käy-
tölle eikä muutakaan ympäristön pilaantumisen vaaraa. 

 
10.2 Hiekkapuhallusta tai häiritsevää melua aiheuttavaa muuta rakennusten ja rakenteiden kunnostustyötä 

saa suorittaa arkisin klo 7-22. Toimenpiteen käynnistämisestä on kiinteistön haltijan, omistajan tai toi-
menpiteen suorittajan tiedotettava naapureille. 

 
10.3 Kulkuväylien ja muiden alueiden kunnossapidon yhteydessä tulee melusta ja pölystä aiheutuvan ympä-

ristön pilaantumisen vaaran ehkäisyyn kiinnittää erityistä huomiota ajoittamalla melua aiheuttavat työvai-
heet päiväaikaan. Katupölyhaitan torjuntaa voidaan ilmanlaadun parantamiseksi tehdä myös muuna ai-
kana. Pölyämistä tulee vähentää tarvittaessa kastelulla. 

  
11 § Polttoaine- ja muiden kemikaalisäiliöiden sijoitus, kunnossapito ja tarkastus 
 
11.1 Polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt sekä tankkauspaikat tulee sijoittaa ensisijaisesti pohjavesialueiden 

ulkopuolelle. Tankkauskäytössä olevat maanpäälliset öljy-, polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt tulee va-
rustaa laponestolaitteella tai vastaavalla, joka estää säiliön vapaan tyhjentymisen. Säiliöt tulee aina si-
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joittaa irti maasta sekä maastollisesti siten, että mahdollisen vuotovahingon yhteydessä aine ei pääse 
vesistöön tai pohjaveteen. Pohjavesialueilla olevien tankkauspaikkojen tulee olla tiivispohjaisia. 

 
11.2 Pohjavesi- ja ranta-alueilla käyttöönotettavat öljy-, polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt on oltava kaksi-

vaippaisia tai ne on sijoitettava maan päälle tiiviisiin, katettuihin suoja-altaisiin. Suoja-altaan tilavuuden 
on vastattava vähintään altaassa olevan suurimman säiliön tilavuutta. Säiliöt on varustettava ylitäytön 
estolaittein sekä yli 10 000 litran säiliöt vuodonilmaisujärjestelmällä. 

 
11.3 Pohjavesi- ja ranta-alueilla sijaitsevat maanalaiset öljy-, polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt tulee kiinteis-

tön haltijan tai omistajan toimesta tarkastuttaa 10 vuoden kuluttua säiliön käyttöönotosta ja muilla alueilla 
20 vuoden kuluttua. Sen jälkeen säiliöt on tarkastettava tarkastuspöytäkirjaan merkityn kuntoluokan mu-
kaisesti. Tarkastuspöytäkirjan jäljennös tulee toimittaa 14 päivän kuluessa tarkastuksesta kunnan pelas-
tus- ja ympäristöviranomaiselle tiedoksi. Tarkastuksen saa suorittaa vain Turvatekniikan keskuksen pä-
teväksi arvioima tarkastaja.  

 
11.4 Tarkastuksessa käytöstä poistettavaksi määrätty tai omaehtoisesti käytöstä poistettava maanalainen 

öljysäiliö on kaivettava ylös. Säiliö on puhdistutettava ja tarkastettava todistettavasti luvan saaneella toi-
minnanharjoittajalla ja toimitettava sen jälkeen vastaanottajalle, jolla on lupa vastaanottaa jätteitä. Toi-
menpiteestä on tehtävä ilmoitus kunnan pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 
11.5 Vuotanut öljy on heti kerättävä talteen tai imeytettävä turpeeseen, puruun, imeytysaineeseen tms. Imey-

tysainetta, johon on vuotanutta öljyä imeytetty, tulee käsitellä kuten ongelmajätettä. Jos öljyä ei kokonai-
suudessa saada kerättyä talteen, on välittömästi hälytettävä palokunta (puhelin 112). Mahdollisesta öljy-
vuodon aiheuttamasta maaperän ja pohjaveden pilaantumisesta sekä niiden kunnostustoimenpiteistä ai-
heutuvista kustannuksista vastaa öljysäiliön omistaja tai muu vahingon aiheuttaja. 

 
11.6 Kiinteistön haltijan, omistajan, alueen käyttäjän, toiminnan harjoittajan tai järjestäjän on annettava kun-

nan ympäristönsuojeluviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot kiinteistöllä sijaitsevista öljysäi-
liöistä, niiden kunnosta ja tarkastuksista sekä uusien säiliöiden asentamisesta ja vanhojen säiliöiden 
poistosta. 

 
12 § Lumenkaatopaikkojen sijoittaminen ja sulamisvesien käsittely 
 

Lumenkaatopaikat tulee sijoittaa ja toteuttaa siten, että niiden sulamisvedet eivät aiheuta ympäristön pi-
laantumista tai roskaantumista. Roskaantumisen aiheuttaja on velvollinen puhdistamaan alueen. Lu-
menkaatopaikat eivät saa sijaita vesistöön rajoittuvilla alueilla tai jäällä. 

 
 
3 LUKU MÄÄRÄYKSET ERITYISEN HÄIRITSEVÄN TILAPÄISEN MELUN TAI TÄRINÄN TORJUMISEKSI 
 
13 § Äänenvahvistimen käyttö ja tapahtumien järjestäminen eräissä ulkotiloissa 
 
13.1 Äänenvahvistimen ja äänentoistolaitteiden jatkuva käyttö ulkotiloissa on kielletty yöaikaan (klo 22 - 7 

välisenä aikana). Edellä mainittujen laitteiden jatkuva käyttö on kokonaan kielletty terveysaseman, van-
hainkodin, päiväkodin tai muun vastaavan hoitolaitoksen läheisyydessä. 

 
13.2 Torilla, urheilukentällä tai muulla yleisökäyttöön tarkoitetulla tai soveltuvalla paikalla tapahtumien yhtey-

dessä on sallittu äänenvahvistimen ja äänentoistolaitteiden tilapäinen käyttö ulkotiloissa klo 7-22. Ravin-
toloiden ja kahviloiden terasseilla äänenvahvistimia ja äänentoistolaitteita voidaan käyttää klo 12-22. 

 
13.3 Yleisötilaisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjän tulee huolehtia siitä, että äänentoistolait-

teiden suuntaus ja äänenvahvistinlaitteiden säädöt on toteutettu siten, että niiden käyttö häiritsee naapu-
rustoa mahdollisimman vähän. 
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14 § Eräiden melua aiheuttavien toimintojen rajoittaminen 
 
14.1 Häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden kuten esimerkiksi iskuvasaran, sirkkelin, kulma-

hiomakoneen tai moottorisahan käyttäminen sekä häiritsevää melua aiheuttavien toimintojen suorittami-
nen on kielletty asutuksen lähellä yöaikaan (22-7). Päiväaikaan edellä tarkoitettujen koneiden ja laittei-
den käyttö ja toimintojen suorittaminen on toteutettava siten, että melutason ohjearvo L(Aeq) 55 dB klo 
7-22 ei ylity asumiseen käytettävillä alueilla eikä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla. Edellä ole-
vasta kiellosta huolimatta on välttämätön, tilapäinen ja lyhytaikainen häiritsevää melua aiheuttava toimin-
ta, kuten esimerkiksi leikkuupuimurin, heinän/viljankuivurin tai sadetuslaitteen käyttö sallittu maa- ja met-
sätalouselinkeinon harjoittamisen vuoksi. Tilapäinen melun ohjearvon ylitys on sallittu omakotitalon ra-
kentamisen aikana. 

 
14.2 Edellä 13-14 §:ssä määrätyn mukaisesti toteutettavasta melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toi-

menpiteestä tai tapahtumasta ei tarvitse tehdä ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaista ilmoitusta. Määrä-
yksistä poikkeavasta tilapäisestä tapahtumasta tai toimenpiteestä on tehtävä meluilmoitus ympäristön-
suojeluviranomaiselle vähintään 30 päivää ennen toimenpidettä tai tapahtumaa. 

 
 
 
4 LUKU MÄÄRÄYKSET KOTIELÄINTEN LANNAN JA VIRTSAN KÄSITTELYSTÄ JA VARASTOINNISTA 
 
 
15 § Kuivalannan, lietelannan ja virtsan varastointi ja levitys 
   
15.1 Lannan varastoinnissa ja levityksessä tulee noudattaa valtioneuvoston hyväksymän nitraattiasetuksen 

(931/2000) mukaisia määräyksiä. Sen lisäksi, mitä ympäristönsuojelulain nojalla annetussa nitraattiase-
tuksessa on säädetty, tulee lannan varastoinnissa ja levityksessä noudattaa näitä ympäristönsuojelu-
määräyksiä. 
 

15.2 Lantavarastojen tulee olla vesitiiviitä siten, että lannan sisältämät ravinteet eivät pääse mm. sade- tai 
sulamisvesien vaikutuksesta leviämään ympäristöön. Lanta on varastoitava asianmukaisessa lantalassa, 
jonka varastointitilavuuden on mitoitettava 12 kk:n tarpeelle. Mitoituksessa voidaan vähentää kuitenkin 
eläinten laidunaika. Vaadittavasta lannan varastointitilavuudesta voidaan myös poiketa, mikäli lantaa 
luovutetaan sellaiselle yrittäjälle, joka voi vastaanottaa sitä ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaan myön-
netyn luvan perusteella tai lantaa luovutetaan toiselle viljelijälle nitraattiasetuksen (931/2000) mukaisella 
tavalla varastoitavaksi tai välittömään hyötykäyttöön taikka lantaa varastoidaan asianmukaisesti tehdyis-
sä ja peitetyissä lantapattereissa noudattaen nitraattiasetuksen liitteen 1 menettelyä. 
 

15.3 Lannan patteroinnista tulee tehdä riittävän ajoissa nitraattiasetuksen mukainen ilmoitus kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle, joka voi antaa asiasta ympäristönsuojelulain 84 §:n nojalla tarvittavia määrä-
yksiä. 
 

15.4 Lannan levitys tulee suorittaa siten, että naapureille aiheutuva haitta on mahdollisimman vähäinen. Pelto 
tulee muokata lähellä asutusta lannan levityksen jälkeen viimeistään vuorokauden sisällä. Mikäli liete-
lannan ja virtsan levitykseen käytetään sijoitusmultausta tai ne levitetään kasvillisuuden pintaan, peltoa 
ei tarvitse muokata jälkeenpäin. Muilla alueilla suositellaan lietelannan ja virtsan sijoitusmultausta ja kui-
valannan nopeaa multaamista mahdollisten hajuhaittojen ehkäisemiseksi. 

 
15.5 Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille jätetään maaston korkeussuhteista, 

kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään 30-100 metrin levyinen suojavyöhyke käsittelemättä 
kotieläinten lannalla. Lietelantaa, virtsaa, puristenesteitä tai jätevesiä ei saa levittää pohjavesialueelle. 
Pohjaveden muodostumisalueen ja pohjavesialueen ulkorajan väliselle vyöhykkeelle voidaan kuitenkin 
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levittää kuivalantaa edellyttäen, että levitys tapahtuu keväällä, lanta mullataan vuorokauden kuluessa ja 
kerralla käytettävä lantamäärä ei ylitä kasvin yhden kasvukauden aikana tarvitsemaa typpimäärää. Mikä-
li lietelantaa, virtsaa, puristenesteitä tai jätevesiä levitetään pohjavesialueelle, on maaperätutkimuksin tai 
muihin vastaaviin luotettaviin selvityksiin nojautuen osoitettava, ettei levityksestä voi aiheutua pohjave-
den pilaantumisen vaaraa. Selvitykset on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyt-
täväksi. 

 
 
 5LUKU MÄÄRÄYKSET VALVONTAA VARTEN TARPEELLISTEN TIETOJEN ANTAMISESTA 
 
 
16 §  Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja 
 

Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnan harjoittajan tai 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. 

 
6 LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET 
 
17 §      Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä 
 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää hakemuksesta yksittäistapauk-
sissa luvan poiketa näistä määräyksistä niissä edellytetyin perustein.  Poikkeamisesta ei saa aiheutua 
näiden määräysten tavoitteiden syrjäytymistä. Poikkeamista tulee pyytää kirjallisesti ympäristölautakun-
nalta. 

 
18 § Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamukset 
 

Valvonnasta ja hallintopakosta ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi 
säädetään ympäristönsuojelulain 13 luvussa ja rangaistussäännöksistä ympäristönsuojelulain 116 §:ssä. 

 
7  LUKU VOIMAANTULOMÄÄRÄYKSET 
 
 Nämä ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan: 1.8.2014 

 
Alajärven kaupunginvaltuusto 24.3.2014 § 7 
Soinin kunnanvaltuusto 14.4.2014 § 8 
Vimpelin kunnanvaltuusto 28.4.2014 § 13 
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JÄRVI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 
 
 
1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 
 
1 § Tavoite 
 
 Kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä annetaan paikallisten olosuhteiden perusteella yleisiä määräyk-

siä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ne perustuvat ympäristönsuojelulain tai sen nojalla annet-
tuihin säännöksiin. 

 
2 § Määräysten antaminen ja valvonta 
 

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 §:n mukaan kunnanvaltuusto voi antaa ympäristönsuojelulain täy-
täntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä 
määräyksiä. 
 
Ympäristönsuojelulain 21 §:n mukaan kunnalle kuuluvista ympäristönsuojelulain mukaisista lupa- ja val-
vontatehtävistä huolehtii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) mukainen kun-
nan ympäristönsuojeluviranomainen, jonka tehtävät hoitaa kunnan määräämä toimielin. 
  

3 § Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 
 
 Yleinen luvanvaraisuus on määritelty YsL:n 28 §:ssä. Ympäristönsuojeluasetus täydentää lakia. Ilmoi-

tusvelvollisuudella tarkoitetaan YsL:n 61, 62 ja 78 §:issä tarkoitettuja toimintoja: koeluonteinen toiminta, 
poikkeukselliset tilanteet ja maaperän puhdistaminen. 

 
4 § Paikalliset olosuhteet 
 
 Pohjavesialueet on määritelty Länsi-Suomen ympäristökeskuksen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 

(myöhemmin) toimesta. Ympäristönsuojelumääräykset noudattavat aina uusimpia pohjavesialueiden ra-
jauksia. Ranta-alueet on jaettu vesiensuojelullisin perustein kahteen 50 metrin vyöhykkeeseen. 

 
2 LUKU MÄÄRÄYKSET TOIMENPITEISTÄ, RAJOITUKSISTA JA RAKENNELMISTA, JOILLA EHKÄISTÄÄN 

PÄÄSTÖJÄ TAI NIIDEN HAITALLISIA VAIKUTUKSIA 
 
5 § Jätevesien käsittely viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella 
 

Valtioneuvoston asetuksella 209/2011 talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alu-
eilla on säädetty ohjeellisesta puhdistustasosta niille alueille, joita kunnalliset ympäristönsuojelumäärä-
ykset koskevat. Asetus on annettu ympäristönsuojelulain 27 c §:n nojalla. 
 
Vähimmäisvaatimustason alueilla talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva 
kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 
70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun 
avulla määritettyyn käsittelemättömään jäteveden kuormitukseen. 
 
Lähempänä kuin 50 metriä rantaviivasta WC-vedet on johdettava umpisäiliöön, ettei vesistön pilaantu-
mista pääse tapahtumaan. Siitä eteenpäin 100 metriin ranta-alueilla tulisi talousjätevesien puhdistusta-
son olla sellainen, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 
90 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 40 pro-
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senttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden 
kuormitukseen. 
 
Ympäristönsuojelulain 8 §:n mukaan ainetta tai energiaa ei saa panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai 
käsitellä siten, että toimenpide vaikuttaa pohjaveden laatuun (pohjavesien pilaamiskielto). Tämän perus-
teella pohjavesialueille on annettu jätevesien käsittelyyn muita tiukemmat määräykset. 
 
Perusteet vähimmäissuojaetäisyyksistä ovat ensisijaisesti vesiensuojelullisia ja toisaalta niillä voidaan 
ehkäistä muuta ympäristönsuojelulain 3 §:n 1 momentissa määriteltyä pilaantumista, esimerkiksi mah-
dollisia hajuhaittoja. 
 
Koulujen, oppilaitosten, majoitusliikkeiden, leirikeskusten ja muiden vastaavien kiinteistöjen jätevesimää-
rät ovat ainakin kausittain suuria, jonka vuoksi näihin sovelletaan pilaantumiselle herkkien alueiden puh-
distustasoa. 
 
Mikäli saostuskaivojen tyhjennys laiminlyödään, voi seurauksena olla kiintoaineksen karkaamisen myötä 
varsinaisen puhdistusjärjestelmän toiminnan heikkeneminen ja siten kuormituksen lisääntyminen. Liete 
on jätettä, jonka ammatti- tai laitosmainen käsittely tai hyödyntäminen on luvanvaraista toimintaa. Jät-
teentuottajalla on jätelain 6 §:n mukaisesti velvollisuus huolehtia jätteen asianmukaiseen käsittelyyn luo-
vuttamisesta. 
 
Vanhaa öljysäiliötä ei saa käyttää jäteveden umpisäiliönä, sillä jätevedessä muodostuu syövyttäviä kaa-
suja, jolloin metallinen säiliö syöpyy puhki. Myöskään öljyjäämät eivät kuulu luontoon. 
 
Vanhojen kiinteistöjen tulee saattaa jätevesien käsittely vastamaan VNa:n talousjätevesien käsittelystä 
viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011) asettamia vaatimuksia 15.3.2016 mennessä. 

 
6 § Liittyminen kunnalliseen vesi- ja jätevesiverkostoon 
 

Vapautuksen liittymisvelvollisuudesta viemäriin myöntää Järvi-Pohjanmaan ympäristölautakunta. Vapau-
tusta on haettava kirjallisesti. 

 
7 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden, vastaavien laitteiden ja mattojen pesun sekä pohjavesialueita 

koskevat muut rajoitukset 
 
 Autojen ja muiden ajoneuvojen ja laitteiden pesuvedet ovat jätevesiä, jotka on käsiteltävä kuten muutkin 

jätevedet. Käytettäessä liuottimia tai muita pesuaineita voi etenkin suurien jätevesimäärien johtamisesta 
maastoon tai sadevesiverkostoon aiheutua ympäristön pilaantumista. Ammattimaisessa tai laajamittai-
sessa pesussa jätevesien määrä on suuri ja siksi jätevedet on käsiteltävä, vaikkei liuottimia tai pesuai-
neita ei käytettäisikään. Viemäriverkoston toiminnan varmistamiseksi jätevedet on esikäsiteltävä öljyn- ja 
hiekanerotuskaivoissa. 

 
 Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu niin, että pesuvedet ja lika-aineet pääsevät suoraan ve-

sistöön, aiheuttaa ylimääräistä vesistön kuormitusta ja siten myös ympäristön pilaantumisen vaaraa. 
 
8 § Savukaasupäästöjen ja niiden haitallisten vaikutusten ehkäisy 
 

Järvi-Pohjanmaan ympäristölautakunta voi myöntää poikkeamisen ympäristönsuojelumääräysten koh-
dan 8.5 rakennusten polttokieltoon, mikäli rakennus ei sijaitse taajama- tai pohjavesialueella, kohde so-
veltuu pelastuslaitoksen harjoitteluun ja rakennuksessa ei ole ongelmajätteitä tai muita polttoon soveltu-
mattomia materiaaleja (esim. huopakatto, huonekalut, muovimatot, sähköjohdot ja sähkölaitteet). 
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Polttoa koskevat määräykset perustuvat YsL 3 §:ssä lueteltujen pilaantumiseksi katsottavien haitallisten 
vaikutusten, terveyshaitan, ympäristön yleisen viihtyisyyden ja muun yksityisen edun loukkaamisen eh-
käisemiseen. 

 
9 § Jätteiden käsittely kiinteistöllä 
 

Haaskaruokinta on kielletty pohjavesialueella pohjavesien pilaamiskiellon perusteella. 
 
Määräyksellä 9.5 pyritään edistämään betoni- ja tiilijätteen hyödyntämistä maarakentamisessa. Pieni-
muotoiseksi maarakentamiseksi katsotaan noin 500 tonnin jätemäärät.  

 
10 § Rakennusten, rakenteiden, esineiden tai alueiden kunnostus- ja puhtaanapitotöistä mahdollisesti 

aiheutuvan ympäristön pilaantumisen torjunta 
 

Rakentamiseen ja kunnossapitoon on annettu määräyksiä, jotta toiminta ei aiheuta terveyshaittaa, hait-
taa luonnolle ja sen toiminnoille tai yleisen viihtyvyyden vähentymistä eikä vahinkoa tai haittaa omaisuu-
delle taikka sen käytölle tai muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Hiekka-
puhalluksesta syntyy pölyn lisäksi melua, jonka vuoksi sille on asetettu aikaraja. 

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

Öljy-, polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt voivat esim. ruostuessaan, rikkoutuessaan, kaatuessaan tai yli-
täytön sattuessa aiheuttaa pohjaveden, vesistön ja maaperän pilaantumista. Myös säiliövuodot ovat 
mahdollisia. Pohjavesi- ja ranta-alueille annetut tiukemmat määräykset perustuvat pohjavesien pilaamis-
kieltoon ja vesiensuojeluun. 
 
Vaatimus säiliön poistamisesta varmistaa, että maahan ei jää jätettä ja että käytöstä poistettu jätteeksi 
katsottava säiliö toimitetaan vastaanottajalle, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Säiliön poiston 
jälkeen voidaan vasta todeta, onko maaperä pilaantunut tai puhdas. Vanhan säiliön hyötykäyttömahdol-
lisuudet ovat vähäiset, joten sitä ei ympäristönsuojelumääräyksissä ilman ympäristönsuojeluviranomai-
sen valvontaa suoraan hyväksytä. 

 
12 § Lumenkaatopaikkojen sijoittaminen ja sulamisvesien käsittely 
 

Kaduilta ja muilta alueilta poistettu lumi saattaa sisältää ympäristön kannalta haitallisia aineita, kuten 
raskasmetalleja. Vesistön pilaamisriskin vuoksi on perusteltua kieltää lumenkaatopaikan sijoittaminen 
vesistön läheisyyteen tai jäälle. Alueen siivoamisesta on vastuussa jätteiden tuottaja, joten siivoamisvel-
voite on annettu lumen vastaanottopaikan pitäjälle.  

 
3 LUKU MÄÄRÄYKSET ERITYISEN HÄIRITSEVÄN TILAPÄISEN MELUN TAI TÄRINÄN TORJUMISEKSI 
 
13 § Äänenvahvistimen käyttö ja tapahtumien järjestäminen eräissä ulkotiloissa 
 
 Melutason ohjearvot on annettu Valtioneuvoston päätöksellä 993/1992. Tilapäinen äänenvahvistimien 

käyttö yleisökäyttöön tarkoitetuilla alueilla tai käytön mainos- ym. tarkoitukseen ei ole katsottu aiheutta-
van pysyvää tai kohtuutonta viihtyvyyden vähenemistä ja on sallittu ilman erillistä ilmoitusta kuitenkin si-
ten, että yöaikainen melua aiheuttava toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisen ilmoi-
tuksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 
14 § Eräiden melua aiheuttavien toimintojen rajoittaminen 
 
 Häiritsevää melua aiheuttavien koneiden käyttöä on rajoitettu VnP 993/1992 nojalla yöaikaan. Elinkeino-

rakenteen, yleishyödyllisyyden, työn välttämättömyyden tai tilapäisyyden vuoksi on mm. maa- ja metsä-
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talouden, jätehuollon, teiden kunnossapidon ja omakotitalon rakentamisessa annettu mahdollisuus ly-
hytaikaisesti poiketa melutason ohjearvoista.  

 
 
4 LUKU MÄÄRÄYKSET KOTIELÄINTEN LANNAN JA VIRTSAN KÄSITTELYSTÄ JA VARASTOINNISTA 
 
15 § Kuivalannan, lietelannan ja virtsan varastointi ja levitys  
   

Määräykset lannanlevityksestä perustuvat valtioneuvoston päätökseen 931/2000 maataloudesta peräisin 
olevien nitraattien pääsyn rajoittamiseksi. 
 
Rajoitukset lannan levityksestä pohjavesialueella ja kaivojen lähellä perustuvat YsL 8 §:ään pohjaveden 
pilaamiskiellosta. 

 
 Lannan varastointia ja levitystä koskevissa määräyksissä on otettu huomioon naapurit, joille ei saa ai-

heutua kohtuutonta haittaa, sekä vesistön pilaantumisen ehkäiseminen.  
 
 
5 LUKU MÄÄRÄYKSET VALVONTAA VARTEN TARPEELLISTEN TIETOJEN ANTAMISESTA 
 
 
16 § Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja 
 

Tiedonsaantioikeus perustuu toiminnan ympäristövaikutusten seuraamiseen ja valvonnan mahdollista-
miseen YsL 83 §:n nojalla. 

 
6 LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET 
 
17 § Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä 
 
 Kohtuuttomien tilanteiden välttämiseksi voi joskus olla tarpeen poiketa ympäristönsuojelumääräyksistä, 

jonka vuoksi ympäristönsuojeluviranomaiselle annetaan mahdollisuus käyttää yksittäistapauksissa näis-
tä määräyksistä poikkeavaa harkintaa. 

 
18 § Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamukset 
 

Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen seuraamuksista on säädetty ympäristönsuojelulaissa. 
 
7 LUKU VOIMAANTULOMÄÄRÄYKSET 
 

Päätös ympäristönsuojelumääräysten hyväksymisestä annetaan tiedoksi siten, kuin kunnalliset ilmoituk-
set kunnassa julkaistaan. Päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun kuulutus on asetettu yleisesti nähtävil-
le. Samoin kuulutetaan ympäristönsuojelumääräysten voimaantulosta. 
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12 Huhtala

1075910 Hautakylän porakaivo

Soini

ALAJÄRVIUA
O

Lappajärvi

Kuortane

Vimpeli

1023308 Orava

1093403 Pokela

1023313 Hirvijoki
1 Jussilanmäki
3310 Laitilanmäki

1000506
Pihlajakangas

1075913 Parviaisenkylä

1075905
Laasalan porakaivo

1040804 Kauhajärven porakaivot

1000502 Saukonkylä
1030051 A Lappakangas

1000507 Menkijärvi

1040851 Hirvikangas

1000501 Hyöringinharju

1041451 B Valkealampi

1041403 Länsikylä

1023351 Pelkkikangas

1000551 Porasharju II

1041402 Multavaaru

1075901 Lintuharju

1000504 Porasharju III

1041451 A Valkealampi

1075911 Puntala

1093404 Porasharju I

1058401 A Salme

1030051 B Lappakangas

1086301 Ukkokangas

1000503 Ristiharju

1000508 Rävärummunkangas

1040308 Matinharju

1075902 Kaihiharju

1023303 A Lummukkakangas

1098951 B Arpaistenkangas

1000505 A Autiokangas

1041401 B Valkeiskangas

1030002 Lahdenkangas

mäki

1093401 Kivikangas

1086352 Läntisranta

1041401 A Valkeiskangas

1000513 Kortekangas

1000553 Padonkangas

1075903 Lautakangas

1075908 Teeriperä

1000509 Pyhävuori

1030001 Hietalankangas

1000511
Langhedinkangas

1000510 Poutakangas

1040301 Kärnänsaari

1075951 B Vuorinen 1075912
Kolu 1075914 Korpiniitynkanga

1030003 Patterinmäki

1000512
Kamppilanharju

30004 Kylmäkonto

1075904 Laasala

1000515 Purna-ahonkangas

1075951 A Vuorinen
1075909 Hautakylä

1000514 Moukariharju

1075916 Korpisenjärvi

Ohraluoma

1023314 Nokua

1023304 Huhmarinkangas

1023302 Pahkakangas
1040313 Nyyssölä

10 km 

Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (luokka I) / Viktgt för vattenanskaffning (klass I)

Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (luokka II) / Lämpligt för vattenanskaffning (klass II)

Pistemäinen pohjavesialue / Punktmarkerad grundvattenområdeñ ðò






