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LUKU 1. Yleiset määräykset

1 § Tavoite
Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen
ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia
haittoja siten kuin ympäristönsuojelulaissa (527/2014) on säädetty.
Kunnan viranomaisten tulisi lupa-asioita ratkaistessaan ja muita viranomaispäätöksiä
tehdessään huomioida ympäristönsuojelumääräysten säännökset.

2 § Määräysten antaminen ja valvonta
Saarijärven kaupunginvaltuusto on antanut ympäristönsuojelumääräykset ympäristön-
suojelulain 202 §:n 1. momentin nojalla.

Ympäristönsuojelumääräysten noudattamista valvoo ympäristönsuojelulain
22 §:n mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Saarijärven kaupungissa
ympäristönsuojeluviranomaisena toimii lupalautakunta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi siirtää ympäristönsuojelumääräysten mu-
kaista toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle siten kuin kuntien ympäristönsuojelun
hallinnosta annetun lain (64/1986) ̂  §:ssä säädetään. Saarijärven lupalautakunta on siir-
tänyt toimivallan ympäristöviranhaltijalle hallintopakkoasioita lukuun ottamatta
(14. 9-2020 §10).

3 § Määräysten soveltaminen
Määräykset ovat voimassa koko Saarijärven kaupungin alueella, jollei määräyksiä ole
annettu erikseen alla määritellyille alueille.

Ympäristönsuojelulaissa ja ympäristönsuojeluasetuksessa olevien tai niiden nojalla an-
nettujen määräysten lisäksi on noudatettava näitä paikallisiin olosuhteisiin perustuvia
ympäristönsuojelumääräyksiä.

Nämä määräykset eivät koske:
a) luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa;
b) toimintaa, johon sovelletaan ympäristönsuojelulain 31 §:ssä tarkoitettua ko-

eluonteista toimintaa, 120 §:n (poikkeukselliset tilanteet) tai 136 §:n mukaista
(maaperän puhdistaminen) ilmoitusmenettelyä,

c) puolustusvoimien toimintaa

Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla ja
tarvittaessa niiden kanssa samanaikaisesti.

Kunnan viranomaisen tulee lupa-asioita ratkaistaessa ja muita viranomaispäätöksiä
tehdessään ottaa huomioon mitä näissä määräyksissä sanotaan.

Määräykset voivat YSL 202 §:n 3 momentin mukaisesti koskea:
l) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitalli-

siä vaikutuksia;
2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa;



3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-
alueen ulkopuolella;

4) sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran
vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön taikka ojaan, läh-
teeseen, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mu-
kaiseen noroon;

5) sellaisten alueiden ja vyöhykkeiden määrittelyä, joilla lannan ja lannoitteiden
sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä
rajoitetaan;

6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista;
7) vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat ve-

sien-hoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisen vesienhoi-
tosuunnitelman tai merenhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia.

Ympäristönsuojelumääräyksiä sovelletaan rinnan muiden kunnallisten määräysten
kanssa.

4 § Määritelmät
Näissä ympäristönsuojelumääräyksissä tarkoitetaan:

Erityisen kuormittavalla kohteella tarkoitetaan lupakynnyksen alapuolelle jääviä, haja-
jätevesiasetuksen soveltamisalaan kuuluvia pieniä puhdistamoja, joiden jätevesi vastaa
asumisessa syntyvää jätevettä. Tällaisia ovat yhteispuhdistamot, oppilaitosten ja elin-
keinotoiminnan puhdistamot ja vastaavat.
Harmaalla jätevedellä astianpesussa, pyykinpesussa ja muussa pesemisessä syntynyttä
talousjätevettä;
Herkillä alueilla tarkoitetaan pohjavesialueita, vedenhankintavesistöjen valuma-alueita
ja ranta-alueita.
Jäteveden maahanimeyttämöllä maahan kaivettua tai pengerrettyä jäteveden käsitte-
lylaitteistoa, jossa vähintään saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi imeytetään maape-
rään puhdistumaan ennen sen kulkeutumista pohjaveteen;
Jäteveden maaperäkäsittelyllä tarkoitetaan jätevesien käsittelymenetelmiä, joissa
hyödynnetään luonnollisen maaperän ominaisuuksia tai käytetään muuten maa-
aineksia hyväksi jätevesien käsittelyssä. Maapuhdistamon perusratkaisut ovat maa-
suodattama ja maahanimeyttämö.
Jäteveden maasuodattamolla maahan kaivettua tai pengerrettyä jäteveden käsittely-
laitteistoa, jossa vähintään saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi puhdistuu kulkeutues-
saan rakennetun hiekkaa tai muuta maa-ainesta olevan suodatinkerroksen läpi ja se
kootaan putkistolla sekä johdetaan edelleen ympäristöön tai jatkokäsittelyyn. Tiivispoh-
jäisessä maasuodattamossa kaivannon pohjalle ja seinämille on asennettu esim. poly-
eteenikalvo;

Jäteveden pienpuhdistamolla muuta jäteveden käsittelylaitetta kuin saostussäiliö, um-
pisäiliö, maahanimeyttämö tai maasuodattamo. Laitteen toimintaperiaate voi olla fysi-
kaalinen, kemiallinen, biologinen tai niiden yhdistelmä;
Jätevesien puhdistuksen perustasolla tarkoitetaan ympäristönsuojelulain (527/2014,
154 b) mukaisia vähimmäisvaatimuksia jätevesien puhdistukselle.
Jätevesien ohjeellisella puhdistustasolla tarkoitetaan asetuksessa (157/2017, §4)
määriteltyä perustasoa ankarampaa puhdistustasoa.
Käymäläjätevedellä vesikäymälän huuhtelussa syntynyttä talousjätevettä;
Pohjavedellä maa- tai kallioperässä olevaa vettä.
Pohjavesialueella tarkoitetaan geologisin perustein rajattua aluetta, jolla sijaitseva
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maaperän muodostuma tai kallioperän vyöhyke mahdollistaa merkittävän pohjaveden
virtauksen tai vedenoton. Alueet on luokiteltu yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta
tärkeäksi (1. luokan) tai vedenhankintakäyttöön soveltuva (2. luokan) pohjavesialueek-
si. E-luokan pohjavesialue on alue, jossa pohjavesi-tai maaekosysteemi on riippuvainen
purkautuvasta pohjavedestä. Pohjavesialue käsittää pohjavesialueen reunavyöhykkeen
ja muodostumisalueen.
Puhdistetulla Jätevedellä saostuskaivojen ja maaperäkäsittelyn tai vastaavan puhdis-
tuslaitteiston jälkeen maastoon johdettavaa jätevettä;
Ranta-alueella tarkoitetaan sitä rantavyöhykettä, joka on alle 100 metrin päässä
keskivedenkorkeuden (MW) mukaisesta vesistön (joki, järvi, lampi tai vastaava) ranta-
viivasta maalle päin.
Saostussäiliöllä (saostuskaivo) jäteveden yksi- tai useampiosaista, vesitiivistä mekaa-
nista esikäsittelylaitetta, jonka läpi jätevesi virtaa ja jonka pääasiallinen tarkoitus on pi-
dättää jätevedestä erottuvat laskeutuvat kiintoaineet ja vettä kevyemmät ainesosat;
Taajaan rakennettu alue: Asemakaavoitettu alue
Talousjätevedellä asuntojen, toimistojen, liikerakennusten ja laitosten vesikäymälöistä,
keittiöistä, pesutiloista ja vastaavista tiloista ja laitteista sekä ominaisuuksiltaan ja koos-
tumukseltaan vastaavaa karjatilojen maitohuoneista tai muusta elinkeinotoiminnasta
peräisin olevaa jätevettä
Umpisäiliöllä (umpikaivo) vesitiivistä jäteveden tai lietteen tilapäiseen varastoimiseen
tarkoitettua säiliötä, josta ei ole jäteveden purkuputkea ympäristöön;
Valtaojalla kaivettua avouomaa, jonka tarkoituksena on kerätä kuivatusalueen piiri-,
sarka- ja salaojista tulevat vedet sekä yläpuoliselta valuma-alueelta tulevat vedet ja joh-
taa ne pois kuivatusalueelta
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan kunnan lainvoimaisella päätöksellä

määriteltyä aluetta, jolla vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta.
Vesistöllä järveä, lampea, jokea, puroa ja muuta luonnollista vesialuetta sekä tekojär-
veä, kanavaa ja muuta vastaavaa keinotekoista vesialuetta; vesistönä ei kuitenkaan pi-
detä noroa, ojaa ja lähdettä.
Vähäisellä jätevedellä (ns. kantovesi) saunomisessa ja muussa pesemisessä syntynyttä
vähäistä harmaata talousjätevettä, kun käyttövesi tulee kantamalla tai väliaikaisella ve-
sijohdolla eikä vedenkäsittelyyn liity laitteistoja kuten suihku, pyykinpesukone tai asti-
anpesukone;

Muut määritelmät:

Kaksoisvaippasäiliöllä tarkoitetaan sellaista säiliötä, jossa tiiviin sisäsäiliön ympärillä on
tiivis umpinainen vaippa ja ulkovaippa ulottuu vähintään sisäsäiliön korkeimman mah-
dollisen nestepinnan tasolle;
Lumenkaatopaikalla lumen loppukäsittelypaikkaa, jonne lunta tuodaan muualta toistu-
vasti useana vuonna;

LUKU 2. Vesihuoltolaitosten viemäriverkoston ulkopuoliset
jätevedet

Vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla noudatetaan lakia
ympäristönsuojelulain (527/2014) muuttamisesta (19/2017) ja valtioneuvoston asetusta
(157/2017) talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla.
Ympäristönsuojelulaissa on määritelty jätevesille perustason puhdistusvaatimukset.



Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määritellyillä alueilla voidaan ottaa käyttöön
ohjeellinen puhdistustaso.

5 § Jäteveden käsittelyn perusvaatimukset
Jätevedet tulee käsitellä ennen niiden johtamista ympäristöön. Jätevesien käsittelyssä
vähimmäispuhdistusvaatimus on laki ympäristösuojelulain muuttamisesta (19/2017)
mukaisesti perustason puhdistusvaatimus.
Ranta-alueella ja pohjavesialueella sovelletaan talousjätevesiasetuksen mukaisia tiu-
kempia puhdistusvaatimuksia (ohjeellinen puhdistustaso (157/2017 § 4))

Puhdistusvaatimukset ovat seuraavat:

Orgaaninen aines (BHK7)
Kokonaisfosfori

Kokonaistyppi

Kuormituksen alenema lasketaan kuormituslukuja käyttäen, ellei luotettavin tapaus-
kohtaisin tutkimuksin voida toisin osoittaa. Laskelmissa yhden asukkaan käsittelemät-
tämän jäteveden kuormituslukuina käytetään seuraavia:

Uloste

Perustaso

8o%
70%
30%

Ohjeellinen taso
90%
85%
40%

BOD7 ATU
Kok. P

Kok. N

15
0,6

1,5

Virtsa

5,0
1,2
11,5

Muu

30
0,4
1,0

Yhteensä

SOg/d
2, 2 g/d
l4g/d

Harmaa jätevesi tulee esikäsitellä vähintään 1-osaisessa saostussäiliössä ja käymäläjäte-
vettä sisältävä jätevesi vähintään 3-osaisessa saostussäiliössä tai vastaavalla tavalla en-
nen niiden johtamista maahanimeyttämöön tai maasuodattamoon.

Viittaus: Sakokaivojen tyhjentämisessä on määrätty Sydän-Suomen jätehuoltomääräyk-
sissä (Hyväksytty jätelautakunnassa 16.4.2019 § 23) § 34.

Saunomisessa muodostuvat vähäiset pesujätevedet ja muut vastaavat vähäiset jäteve-
det voidaan johtaa puhdistamattomina maahan, edellyttäen ettei niistä aiheudu pohja-
veden pilaantumisen vaaraa.

Jätevesijärjestelmän huolloista ja säiliöiden tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa, joka on
pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

6 § Jäteveden käsittely ranta-alueella
Jätevesien käsittelyjärjestelmien ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan sijoittami-
sessa tulee noudattaa 6. 1 §:n mukaisia vähimmäissuojaetäisyyksiä.

Puhdistettu jätevesi tulee johtaa maahan siten, että se imeytyy maahan tai kasvillisuu-
teen. Jätevesi ei saa valua maan pintaa tai ojaa pitkin vesistöön.

Jäteveden käsittely tulee toteuttaa siten, että ylimmän tulvavedenkorkeuden aikana-
kaari tulvavesi ei pääse putkistoihin, säiliöihin tai muuhun käsittelylaitteistoon.



Jätevesien maaperäkäsittelyjärjestelmät tulee aina toteuttaa ja sijoittaa keskimääräisen
vuotuisen ylimmän vedenkorkeuden yläpuolelle siten, että puhdistamattomat jäteve-
det eivät huuhtoudu tulvankaan aikana suoraan vesistöön.

Laitepuhdistamosta jätevesi on johdettava maaperäkäsittelyyn.

Määrältään vähäiset pesuvedet esim. kantovesi, voidaan imeyttää 15 m rantaviivasta.
Maaperän on sovelluttava jätevesien imeyttämiseen. Vähäisetkään pesuvedet eivät saa
joutua suoraan vesistöön.

Saunomisessa muodostuvat vähäiset pesujätevedet voidaan imeyttää 15 metriä lä-
hemmäksi rantaviivaa, ei kuitenkaan lähemmäksi kuin saunarakennus. Jätevesi ei täl-
loinkaan saa valua suoraan tai maan pintaa pitkin vesistöön.

Puhdistettujen jätevesien purkupaikan sijoittamisessa on noudatettava seuraavia
vähimmäissuojaetäisyyksiä:

6. 1. RANTA-ALUE (100 m rannasta)

Tiivis maasuodattamo/laitepuhdistamo
kaikille jätevesille ja sen purkupaikka

Vesistöstä

Talousvesikaivosta

Tiestä tai kiinteistön rajasta

Ojasta tai norosta

Tiiviin maasuodattamon kokoomaputkis-
ton pystysuuntainen etäisyys pohjaveden
pinnan korkeudesta

Etäisyys <

30 m

30-50
m

Sm
10 m

0, 25 m

. T's... 3aiiw" . »-. -.
Harmaiden jätevesien
käsittelyjärjestelmät (pUsantQyesi,
Vesistöstä

Talousvesikaivosta

Ojasta tai norosta

30 m
20 m

_5_m_

Umpisäiliö
Talousvesika ivosta

Naapurin rajasta

Vesistöstä

30 m

_5_m_
>20 m

Vähäiset jätevedet
Vesistöstä etäisyys vähintään sama
kuin rakennuksen etäisyys
Paljujen maahan imeytettävät ve-
det vesistöstä

> 15 m

>10 m

Kuivakäymälä
Vesistöstä

Kiinteistön rajasta

30 m

_5_m_



Ojasta tai norosta

Ei saa sijoittaa tulva-alueelle
Sm

7 § Jäteveden käsittely pohjavesialueella
Pohjavesialueilla kaikki jätevedet tulee johtaa viemäriverkkoon, mikäli se on mahdollis-
ta. Pohjavesialueella puhdistetun ja puhdistamattoman talousjäteveden imeyttäminen
maaperään ja johtaminen ojaan, noroon, puroon tai vesistöön on kielletty. Puhdistettu
jätevesi tulee johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

Pohjavesialueella talousjätevedet tulee johtaa umpinaiseen säiliöön, josta ne on toimi-
tettava kunnan osoittamaan jätevedenkäsittelyyn. Umpisäiliö tulee varustaa täyttymis-
hälyttimellä. Vaihtoehtoisesti jätevedet voidaan johtaa suljetussa viemärissä pohjavesi-
alueen ulkopuolelle asianmukaiseen jätevedenkäsittelyyn. Jätevesien käsittelyjärjes-
telmien ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan sijoittamisessa tulee noudattaa 7. 1 §:n
mukaisia vähimmäissuojaetäisyyksiä.

Pohjavesialueelle voidaan sijoittaa tiiviit saostussäiliöt, tiiviit jätevedenpuhdistamot,
sekä tiiviit maasuodattamot, joista käsitellyt jätevedet johdetaan pohjavesialueen ul-
kopuolelle.

Vähäinen harmaa jätevesi voidaan johtaa maahan pohjavesialueen varsinaisen muodos-
tumisalueen ulkopuolelle, mikäli pohjaveden pilaantumisvaaraa ei aiheudu.

7. 1. POHJAVESIALUEET

Tiivis maasuodattamo/laitepuhdistamo
kaikille jätevesille *
Vesistöstä

Talousvesikaivosta

Tiestä tai kiinteistön rajasta
Ojasta tai norosta

Tiiviin maasuodattamon kokoomaput-
kiston pystysuuntainen etäisyys pohja-
veden pinnan korkeudesta

30 m

30-50 m

5m
10 m

0, 25 m

'Purkupaikka pohjavesialueen ulkopuolelle

Harmaiden jätevesien tiiviit käsitte-
lyjärjestelmät*
Vesistöstä

Talousvesikaivosta

Ojasta tai norosta

30 m

20 m

Sm
'Purkupaikka pohjavesialueen ulkopuolelle

Vähäiset jätevedet
Vesistöstä etäisyys vähintään sama
kuin rakennuksen etäisyys
Imeyttää maaperään, mikäli maape-
ra soveltuu imeytykseen, eikä ole
pilaantumisen vaaraa (varsinaisen

> 15 m



muodostumisalueen ulkopuolelle)

Umpisäiliö (sis. täyttymishälytti-
men)
Talousvesika ivosta

Naapurin rajasta
Vesistöstä

30 m

5m
>20 m

8 §. Vesikäymälän rakentaminen saarissa tai vastaavissa koh-
teissä

Vesikäymälän rakentaminen on kielletty sellaisilla kiinteistöillä, joihin ei ole ympärivuo-
tista tieyhteyttä tai mahdollisuutta säännölliseen lietetyhjennykseen.

9 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pe-
su

9. 1. Pohjavesialueet
1. luokan pohjavesialueilla sijaitsevilla kiinteistöillä ajoneuvojen, veneiden, koneiden,
laitteiden ja tarvikkeiden pesu on sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla
pesupaikalla, josta pesuvedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta kunnalli-
seen jätevesiviemäriin.

Viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla pesuvedet on johdettava tarkoitukseen raken-
netulta pesupaikalta hiekan- ja öljynerotuskaivonkautta (1-luokan öljynerotuskaivo)
umpisäiliöön tai valvontaviranomaisen hyväksymään jätevesien käsittelyjärjestelmään
tai pohjavesialueen ulkopuolelle.

Satunnainen pesu ilman liuottavia pesuaineita on kuitenkin sallittua maatilojen,
omakotitalojen tai niihin verrattavien asuinkiinteistöjen piha-alueella, mikäli peseminen
voidaan toteuttaa haitattomasti.

9. 2. Muut alueet

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu on kielletty katu- ja tiealueilla, ylei-
sesti käytetyillä uimarannoilla ja muilla yleisessä käytössä olevilla alueilla.

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu muilla kuin liuotinpesu-
aineilla on sallittu tavanomaisessa asumiskäytössä olevalla kiinteistöllä, mikäli pesuve-
det voidaan johtaa jätevesiviemäriin tai imeyttää maahan siten, että niistä ei aiheudu
haittaa naapureille, ympäristölle eikä terveydelle.

Ranta-alueilla pesuvesi ei saa valua suoraan tai maan pintaa pitkin vesistöön.

Mikäli pesutoiminta on ammattimaista tai laajamittaista, tulee pesu tapahtua tähän
tarkoitukseen rakennetulla tiivispohjaisella pesupaikalla, jonka pesuvedet on käsiteltä-
vä hiekan- ja öljynerotuskaivossa tai muussa tarkoitukseen soveltuvassa laitteistossa.



10 § Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu
Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu tulee järjestää siten, että pesuvesi ei
johdu suoraan eikä maan pintaa pitkin valumalla vesistöön. Pesuvedet tulee johtaa
maastoon siten, että niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumista.

Yleiseltä pesupaikalta jätevedet on johdettava viemäriverkostoon tai käsiteltävä muulla
valvontaviranomaisen hyväksymällä jätevesien käsittelyjärjestelmällä.

11 § Lumenkaatoalueetja sulamisvedet
Lumenkaatoaluetta ei saa sijoittaa pohjavesialueelle eikä vesistöön tai 30 metriä lä-
hemmäksi vesistöä. Lumenkaatoaluetta ei saa sijoittaa sellaisille alueille, joiden ympä-
ristossa lumenkaatotoiminta aiheuttaa kohtuutonta haittaa tai häiriötä.

Lumenkaatoalue tulee hoitaa siten, että siitä ei aiheudu roskaantumista tai muuta ym-
pariston pilaantumista. Sulamisvedet tulee tarvittaessa selkeyttää ennen niiden johta-
mistä ojaan tai maastoon.

12 § Maitohuoneiden ja eläintilojen pesuvedet
Viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla maitohuoneiden ja eläintilojen pesuvedet, jotka
sisältävät käymäläjätevesiä, tulee käsitellä tarkoitukseen suunnitellussa erillisessä käsit-
telyjärjestelmässä tai yhdessä talousjätevesien kanssa yhteiskäyttöön suunnitellussa
käsittelyjärjestelmässä.

Sellaiset pesuvedet, jotka eivät sisällä käymäläjätevesiä sekä jalostukseen kelpaamaton
maito voidaan johtaa nestetiiviiseen liete- tai virtsasäilöön, mikäli säiliön mitoitus on
riittävä. Säiliöiden mitoituksessa on tällöin huomioitava pesuvesien ja jätemaidon vuo-
sittainen määrä. Liete- tai virtsasäiliöön johdettavat pesuvedet eivät saa sisältää ympä-
ristolle haitallisia aineita.

Eläinsuojan sosiaalitilojen harmaat jätevedet voidaan johtaa virtsa- tai Hetesäiliöön, mi-
kali niiden määrä on vähäinen.

Luku 3. Eläinsuojat

13 § Ilmoitus
Yleisen ilmoitusmenettelyn luparajan (Ympäristönsuojelulaki 527/2014 liite 4, kohta 5)
alapuolelle jäävästä, uudesta tai laajennettavasta eläinsuojasta on tehtävä ympäristövi-
ranomaiselle ilmoitus.

LUKU 4. Lannoitus

14 § Lannoitus pohjavesialueella
Pohjavesialueelle ei saa levittää lietelantaa, virtsaa, puristenestettä tai jätevesilietettä.
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15 § Laiduntaminen ranta-alueilla
Laiduntaminen on kielletty yleisten uimarantojen läheisyydessä. Etäisyyttä oltava vä-
hintaan 200 m, virtavesissä etäisyysvaatimus ylävirran puolella voi olla suurempi.

LUKU 5. Ilmapäästöt

16 § Kunnostus-, kunnossapito- ja rakennustyöstä aiheutuvan
haitan ehkäiseminen

Hiekkapuhallus- maalaus- ja rakennustöiden yhteydessä sekä kulkuväylien ja muiden
alueiden kunnossapitotöiden yhteydessä tulee huolehtia siitä, että toiminnasta aiheu-
tuva melu, pöly, liuotinhöyryt tai muut vastaavat päästöt eivät aiheuta haittaa tervey-
delle tai asumisviihtyisyydelle.

Alueiden kunnossapitotyön pölyhaittaa tulee tarvittaessa ehkäistä siihen soveltuvilla
keinoilla.

LUKU 6. Melu

17 § Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoitusvelvolli-
suudesta poikkeaminen
Erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtuman
toteutuksesta tulee tehdä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaiselle.

Melusta johtuvaa ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä:
Yksityishenkilön talouteen liittyvästä toiminnasta; esim. rakennustyöt
Päiväaikaan klo 07. 00 - 22. 00 järjestettävästä yksipäiväisestä yleisötapahtumasta, jos-
sa ei käytetä äänentoistolaitteita klo 22 jälkeen.
Maatalouselinkeinojen harjoittamisen vuoksi välttämätöntä tilapäistä ja lyhytaikaista
häiritsevää melua aiheuttavasta toiminnasta; esimerkiksi leikkuupuimurin, hei-

nän/viljakuivurin tai sadetuslaitteen käytöstä
Liikenneväylien sekä yhdyskuntateknisten laitteiden kunnossapitotyöstä johtuvasta
tilapäisestä melusta, mikäli työn suorittamista on liikenneturvallisuuden, liikenteen
sujuvuuden tai muusta perustellusta syystä pidettävä välttämättömänä
Yleiseen kauppaan tarkoitettujen ilotulitteiden ampumisesta Uudenvuodenyönä.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi velvoittaa tekemään ilmoituksen myös edellä mai-
nituista tilapäisistä tapahtumista tai töistä, jos niiden arvioidaan aiheuttavan erityisen
häiritsevää melua lähialueelle.

llotulitusnäytöksestä, joka ei tapahdu Uudenvuoden yönä, tulee tehdä ympäristönsuo-
jelulain 118 §:n mukainen ilmoitus.
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18. Tilapäinen murskaus ja louhinta
Tilapäisestä yli 5 päivää mutta alle 50 päivää kokonaisuudessaan (ei ole riippuvainen ka-
lenterivuodesta) kestävästä louhinnasta ja murskauksesta tulee tehdä kirjallinen ilmoi-
tus Saarijärven ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 14 päivää ennen työn aloit-
tamista. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi toiminnan sijoituspaikka, toiminta-aika ja toi-
minnanharjoittaja, yhteyshenkilö- ja tiedot. Toiminnasta tulee tiedottaa lähialueen kiin-
teistöjä 7 päivää ennen työn aloitusta. Tiedotteessa tulee käydä ilmi ainakin toiminnan-
harjoittaja, vastuuhenkilön yhteystiedot, toiminnan sijoituspaikka, toiminnan kokonais-
kesto ja päivittäinen työaika. Yli 50 päivää kestävä louhinta ja murskaus ovat ympäristö-
luvan varaista toimintaa.

Louhintaa ja murskausta saa suorittaa maanantai- perjantai klo 7-21 (pois lukien arkipy-
hät) ja lauantaisin klo 8-18. Murskauslaitteista on varustettava tehokkailla kastelulait-
teillä ja tiiviillä pölykatteilla. Mikäli pölynsidonnassa ei voida käyttää kastelua veden jää-
tymisen vuoksi, tulee käyttää pölynerottimia. Porauslaitteet on varustettava tarkoituk-
senmukaisella pölynkeräyslaitteistolla, joka on oltava käytössä aina kun työtä tehdään.

19 § Tiedottaminen melua aiheuttavasta tapahtumasta
Yleisötilaisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjien on tiedotettava ta-
pahtuman vaikutuspiirissä oleville asukkaille ja naapurikiinteistöjen haltijoille melua ai-
heuttavan tapahtuman laadusta, ajankohdasta ja kestosta. Tiedottaminen tulee suorit-
taa viimeistään 7 vuorokautta ennen tapahtuman ajankohtaa.

20 § llmapuhaltimien käytön rajoittaminen
llmapuhaltimien käyttö hiekanpoistossa taajama-alueilla kadulta, parkkipaikalta tai vas-
laavalla alueelta on kielletty.

21 § Äänenvahvistimien käyttö ulkotiloissa
Taajaan rakennetulla alueella äänenvahvistimien ja äänentoistolaitteiden häiritsevä
käyttö ulkotiloissa on kielletty yöaikaan kello 22-7 sekä päiväaikaan sairaalan, vanhain-
kodin, päiväkodin tai vastaavan hoitolaitoksen ja muun erityisen häiriintyvän kohteen
läheisyydessä. Äänenvahvistimien ja äänentoistolaitteiden käyttö kiinteistöllä ulkoti-
loissa tulee järjestää niin, että melu ei aiheuta haittaa naapuriasuinkiinteistölle. Yleisöti-
laisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjien tulee huolehtia siitä, että ää-
nentoistolaitteet on suunnattu ja säädetty koko tilaisuuden ajan siten, että niiden käyt-
to häiritsee naapurustoa mahdollisimman vähän.

Määräys ei koske toimintaa, jota koskevassa ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisessa
meluilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä on määrätty toisin.
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LUKU 7. Muut määräykset

22 § Kemikaalien varastointi
Kemikaalien kuten esimerkiksi öljyjen, maalien, liuottimien ja torjunta-aineiden varas-
tointi kiinteistöllä tulee järjestää siten että ne eivät pääse maaperään tai muuhun ym-
paristoon.

Ulkona oleva nestemäisen kemikaalin säiliö on sijoitettava suoja-altaaseen tai allastetun
tiiviin rakenteen päälle, jonka tilavuus on 110 % säiliön tilavuudesta. Kaksoisvaippaiseen
säiliöön ei edellytetä suoja-allasta, mikäli säiliön rakenne on sellainen, että se pidättää
mahdollisen ylitäytön. Jos suoja-allasta ei ole katettu tai se ei ole umpinainen, siihen
kertyvät hulevedet on johdettava hallitusti öljynerottimen kautta viemäriin tai jäteve-
den käsittelyjärjestelmään.

Kemikaalien varaston ja ulkona olevan säiliön ja letkun on oltava lukittavia, ellei ulko-
puolisten pääsy alueelle ole muuten estetty. Letku on asennettava siten, ettei kemikaa-
Iin valuminen maahan ole missään tilanteessa mahdollista.

Öljy- ja poltonestesäiliö on varustettava laponestolla ja ylitäytönestimellä. Säiliön siir-
topumppu tai täyttöletku on oltava lukittuna työajan ulkopuolella ja tarvittaessa muul-
loinkin asiattoman käytön estämiseksi.

Säiliön täyttö- ja kaluston tankkauspaikat tulee sijoittaa ja rakentaa siten, että vuotojen
pääsy maaperään, pinta- ja pohjaveteen sekä viemäriin on estetty. Polttonesteiden ja
muiden kemikaalien pysyväisluonteisella tankkaus- ja täyttöpaikalla on oltava kemikaa-
leja läpäisemätön tiivis pinnoite tai sitä vastaava rakenne. Määräys ei koske kiinteistö-
jen lämmitysöljysäiliöiden täyttöpaikkoja.

Kemikaalien käsittely- ja varastointipaikoilla sekä säiliön täyttö- ja kaluston tankkaus-
paikoilla on oltava imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja tal-
teenottoa varten.

Saarijärvellä luokitelluilla pohjavesialueilla ja ranta-alueilla uusien polttoneste- tai mui-
den kemikaalisäiliöiden sijoittaminen maan alle on kielletty.

Kemikaalit on säilytettävä lukitussa tilassa tai muuten siten, että asiattomat eivät saa
niitä haltuunsa. Säiliöitä ja astioita ei saa varastoida suoraan maan päällä vaan niiden al-
la tulee olla tiivis ja kestävä, allastettu alusta. Suoja-altaan tulee olla niin suuri, että sii-
hen mahtuu suoja-altaassa olevan suurimman kontin/pakkauksen tilavuus. Varastotilas-
sa ei saa olla lattiakaivoa tai kaivon tulee olla vuotojen keräilyyn tarkoitettu umpikaivo
tai vastaava järjestely. Päällysmerkinnöistä tulee käydä ilmi mitä kemikaalia kukin säiliö
tai astia sisältää.

Kemikaalien varastointiin käytettävistä säiliöistä tai astioista pitää ilmetä, mitä kemikaa-
lia säiliö tai astia sisältää ja aineen edellyttämät vaaramerkinnät. Merkintävaatimus
koskee myös vaarallisia jätteitä.

Öljyjen, vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden käsittelyssä ja varastoinnissa
tapahtuneesta onnettomuudesta on ilmoitettava välittömästi hätäkeskukseen (112) ja
ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi.
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Tuotantoeläinten rehuntuotannossa käytettävien säilöntäaineiden tai viljelyssä käytet-
tavien lannoitteiden työteknisistä syistä tapahtuva lyhytaikainen varastointi peltoloh-
koilla maavaraisesti on sallittua.

23 § Koneiden ja laitteiden varastointi
Kiinteistöillä ei saa varastoida autoja, veneitä, koneita, laitteita tai muuta vastaavaa ta-
varaa siten, että siitä aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa tai viihtyisyyshaittaa.
Yli vuoden pituisesta, jatkuvasta varastoinnista, tulee pyydettäessä esittää perusteet ja
esittää miten pilaantumisen vaara on estetty.

24 § Maanalaisten öljysäiliöiden tarkastukset ja käytöstä poista-
minen

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistar-
kastuksista (344/1983) tarkoittamia säiliöiden tarkastusvälejä sovelletaan koko Saarijär-
ven alueella. Tarkastusvälejä sovelletaan myös muihin kuin maanalaisiin öljy- ja kemi-
kaalisäiliöihin.

Tarkastuksesta on laadittava tarkastuspöytäkirja, joka on säilytettävä ja joka on pyydet-
taessa esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tarkastuksen saa suorittaa
vain Turvatekniikan keskuksen päteväksi arvioima tarkastaja.

Käytöstä poistettava maanalainen öljysäiliö tulee poistaa maaperästä kaikkine raken-
teineen. Säiliö on ennen poistamista puhdistettava. Todistus puhdistuksesta ja säiliön
pois toimittamisesta on toimitettava Keski-Suomen pelastuslaitokselle.

Mikäli maaperään on päässyt öljyä tai muuta kemikaalia, on siitä ilmoitettava välittö-
mästi Keski-Suomen ELY-keskukseen. Säiliön poistossa (tyhjennyksen ja puhdistuksen
yhteydessä) tulevasta öljyisestä tai kemikaalijätteestä on huolehdittava asianmukaisella
tavalla.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen maanalaisen
öljysäiliön poistamisesta, mikäli säiliön poistaminen on taloudellisesti kohtuutonta tai
poistaminen vaarantaa esimerkiksi asuinrakennuksen rakenteet. Poikkeamisesta ei saa
aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Poikkeuksen myöntäminen edellyt-
tää, että Turvatekniikan keskuksen päteväksi arvioima tarkastaja ei ole suorittamassaan
tarkastuksessa todennut säiliövuotoja eikä siitä aiheutuvaa ympäristön pilaantumista.

Kiinteistön haltijan vaihtuessa on nykyisen haltijan annettava tarkka tieto maaperään
jätetystä säiliöstä uudelle haltijalle.

Maanalaisiksi säiliöiksi luetaan tässä ympäröivän luonnollisen maanpintatason alapuo-
lelle sijoitetut säiliöt riippumatta siitä, onko ne sijoitettu kellariin, bunkkeriin tai erilli-
seen tilaan.

Öljysäiliön käytöstä poistamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus pelastusviranomaiselle
ja ympäristönsuojeluviranomaiselle.
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25 § Maalämpöjärjestelmät
Maalämmön käyttöönotossa on varmistuttava siitä, ettei putkistoissa johdettava aine
ole terveydelle tai ympäristölle vaarallista. Putkistot tulee merkitä asemapiirrokseen
sekä maastoon.

Maalämmön hyödyntämiseen liittyviä porakaivoja ja maalämpöputkistoja ei saa raken-
taa alle 500 m etäisyydelle vedenottamoista.

Kallioporakaivon ja energiaporakaivon porauksessa syntyvä karkea kiviaines sekä ve-
den ja kiintoaineen muodostama liete tulee käsitellä siten, ettei siitä aiheudu haittaa
ympäristölle tai naapureille. Kiviainesta tai lietettä ei saa johtaa sellaisenaan suoraan
vesistöön, ojiin tai yleisiin viemäreihin. Mikäli lietettä johdetaan porattavan kiinteistön
maaperään imeytettäväksi, tulee se tehdä niin, ettei siitä aiheudu naapurikiinteistön
vettymistä. Kiviaines tulee varastoida työn aikana siten, ettei se pölyä tai leviä ympäris-
töön.

Pohjavesialueilla maalämpökaivohankkeille on haettava toimenpideluvan lisäksi vesilain
mukainen lupa.

26 § Eräiden jätteiden pienimuotoinen hyödyntäminen maaraken-
tamisessa

Pienimuotoisessa maarakentamisessa voidaan hyödyntää rakentamiskohteessa kerta-
luontoisesti betoni-ja tiilimurskeita, asfalttimursketta ja -rouhetta, kokonaisia renkaita
ja rengasrouhetta korvaamaan neitseellisiä luonnonaineksia, kun hyödynnettävän jät-
teen määrä ei ylitä 500 tonnia.
Ympäristönsuojeluviranomaiselle on tehtävä kirjallinen ilmoitus jätteiden sijoittamises-
ta maaperään vähintään 30 vuorokautta ennen hankkeeseen ryhtymistä.

Jos ilmoitus tehdään hyödyntämispaikan omistajan puolesta, omistajalta saatu kirjalli-
nen hyväksyntä on liitettävä ilmoitukseen. Maarakentamisen päätyttyä on ympäristön-
suojeluviranomaiselle annettava kirjallinen selvitys siitä, miten valvontailmoituksen
mukainen jätteiden hyödyntäminen on toteutunut.

Edellä mainittujen jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa on mahdollista seu-
raavin edellytyksin:

l) Hyödyntäminen maarakentamisessa on kielletty luokitelluilla pohjavesialueilla
2) Materiaali ei sisällä merkittävässä määrin muuta jätettä tai epäpuhtautta. Jätteen hai-

Iällisten aineiden liukoisuus ja pitoisuus eivät ylitä asetuksen 847/2017 liite 2 säädetty-
ja raja-arvoja

3) Materiaali on murskattu tai pulveroitu käyttötarkoitukseen sopivaksi (betonin ja as-
faltin raekoko enintään 90 mm ja tiilen raekoko enintään 150 mm)

4) Jätettä käytetään vain tasauksen, kantavuuden ja kestävyyden kannalta tarpeellinen
määrä (maks. 150 cm)

5) Jätettä sisältävä rakenne tulee peittää tai päällystää lukuun ottamatta tuhkamurske-
tietä taikka väylää tai kenttää, jonka pintakerroksessa käytetään asfalttimursketta tai
-rouhetta

6) Jätettä sisältävän rakennekerroksen etäisyys pohjaveden enimmäiskorkeudesta on
vähintään yksi metri ja maarakentamiskohteen etäisyys vesistöstä, talousvesikäyt-
töön tarkoitetusta kaivosta tai lähteestä on vähintään 30 metriä
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7) Jätteen väliaikaisessa varastoinnissa on noudatettava parasta käyttökelpoista tek-
nilkkaa. Väliaikaisen varastoinnin saa aloittaa aikaisintaan neljä viikkoa tai, jos jäte va-
rastoidaan suojattuna, 12 kuukautta ennen hyödyntämistä

8) Hyödyntämiseen on kiinteistön omistajan ja haltijan suostumus

Ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävästä ilmoituksesta on käytävä ilmi: tiedot hyö-
dyntäjästä, hyödyntämispaikasta, työn ajankohdasta, mahdollisesta varastointitarpees-
ta, tehtävästä rakenteesta ja käytettävästä jätejakeesta ja sen märästä jätenumeroi-
neen.

Määräystä ei sovelleta, mikäli jätteen hyödyntäminen edellyttää ympäristölupaa tai
hyödyntämiseen sovelletaan eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa
annettua valtioneuvoston asetusta (843/2017).

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa on kiellettyä Saarijärvellä ranta-alueilla
(liitekartta ja Syke karttapalvelu).

https://www.arcgis. com/apps/webappviewer/index. html?id=7i791c7856da4f268b68ffb
62e2a532d&center=402gi7. 887%2C6954770. 2l7%2Cl02l398ilevel=7

27 § Rakennusten polttaminen
Rakennusten ja rakennelmien hävittäminen polttamalla on kielletty.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi kirjallisesta hakemuksesta myöntää poikkeuksen
tästä määräyksestä, mikäli rakennuksen polttaminen on tarpeen pelastusviranomaisen
tai vastaavan tahon tarpeen vuoksi. Tämäkin tilanne edellyttää purkulupaa rakennus-
valvonnasta. Poikkeuksesta tehtävässä päätöksessä annetaan tarpeelliset määräykset
toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi.

28 § Valvontaa varten tarpeellisten tietojen antaminen
Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnanharjoittajan tai tapahtu-
man järjestäjän on annettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle valvontaa var-
ten 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. Valvonta-
tiedot tulee antaa viranomaisen pyynnöstä, ellei määräyksissä jonkin asian osalta ole
erikseen muuta määrätty.

29 § Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä
Ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää yksit-
täistapauksessa luvan poiketa näistä määräyksistä. Poikkeamiselle on oltava erityinen
syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua näiden määräysten tavoitteiden (1 §) syrjäytymistä.
Jäteveden käsittelyä koskevista määräyksistä voidaan poiketa yksittäisillä kiinteistöillä,
joilla lakiin tai asetukseen perustuen ei sovelleta talousjätevesiasetuksen mukaisia vaa-
timuksia.

Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta peritään ympäristönsuojeluviranomai-
sen taksan mukainen maksu. (YSL 205 §).
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30 § Seuraamukset määräysten rikkomisesta tai laiminlyönnistä
Näiden määräysten rikkomisen tai laiminlyönnin pakkokeinoista ja seuraamuksista
säädetään ympäristönsuojelulain 18 luvussa ja 20 luvun 224 ja 225 §:issä. Ympäristön
turmelelemisesta säädetään rikoslain 48 luvun 1-4 §:ssä.

LUKU 8. Voimaantulomääräykset

31 § Siirtymäkausimääräykset
Kohtien 5-8 §:en mukaisia määräyksiä jätevesien käsittelyjärjestelmistä sovelletaan
ranta- ja pohjavesialueilla, sekä uudisrakentamiseen ympäristönsuojelumääräysten
voimaantultua.

Ranta-alueiden ja pohjavesialueiden ulkopuolisilla alueilla olevilla vanhoilla kiinteistöillä
jätevesien käsittelyjärjestelmät on uusittava, mikäli kiinteistöissä tehdään rakennuslu-
pää, toimenpidelupaa tai rakentamista koskevaa ilmoitusta edellyttäviä korjaus- tai
muutostöitä tai vähäistä suurempaa lisärakentamista tai jätevesijärjestelmää muute-
taan olennaisesti.

Öljy- ja polttonestesäiliöitä koskeva 22 §:n määräystä säiliön kaksoisvaippaisuudesta,
kiinteästä valuma-altaasta tai katetusta suojaa-altaasta sovelletaan näiden ympäristön-
suojelumääräysten voimaantulon jälkeen hankittaviin uusiin säiliöihin.

32 § Aluerajausten voimassaolo
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen rajaus on voimassa kulloinkin voimassa olevan
lainvoiman saaneen päätöksen mukaisesti.

Pohjavesialueiden määrittämisestä ja luokituksesta säädetään vesienhoidon ja meren-
hoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 2 a luvussa.

33 § Voimaantulo
Ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan Saarijärven kaupunginvaltuuston lain-
voimaisesta päätöksestä. Niillä kumotaan aiemmat 10. 12. 2011 voimaan tulleet ympäris-
tönsuojelumääräykset.
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PERUSTELUT

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN YMPÄRITÖSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 § Tavoite
Ympäristönsuojelumääräysten yleinen tavoite on ympäristön pilaantumisen ehkäisemi-
nen, pilaantumisesta aiheutuvien haittojen poistaminen ja vähentäminen. Perusteena
ovat paikalliset olosuhteet taajamissa ja haja-asutusalueilla.

2 § Määräysten antaminen ja valvonta
Kunnalle kuuluvista ympäristönsuojelulain mukaisista lupa- ja valvontatehtävistä huo-
lehtii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) mukainen kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen (YSL 22 §). Lain 5 §:n 1 momentin mukaan ympäristön-
suojeluviranomaisen tehtävät hoitaa kunnan määräämä toimielin, joka Saarijärven kau-
pungissa on Lupalautakunta.

Lupalautakunta voi siirtää ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle siten
kuin ympäristönsuojelulain 22 §:ssä ja kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun
lain 7 §:ssä on säädetty.

3 § Määräysten soveltaminen
Ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa pääosin koko kaupungin alueella. Mäa-
räys voidaan rajata koskemaan vain aluetta, jolla on erityistä ympäristön pilaantumisen
vaaraa. Tällaisiksi alueiksi on näissä määräyksissä määritelty taajaan rakennettu alue,
pohjavesialue ja ranta-alue, sekä Saarijärven reitin (F10900025) vesistö- ja valuma-alue.
Määräykset eivät voi koskea ympäristönsuojelulain nojalla ympäristöluvanvaraista tai
rekisteröitävää toimintaa, 31 §:ssä tarkoitettua koeluontoista toimintaa, 120 §:ssä tar-
koitettuja poikkeuksellisia tilanteita ja 136 §:n 1 momentissa tarkoitettua pilaantuneen
maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelyä (YSL 202 §).

Ympäristönsuojelumääräykset sitovat kansalaisten ohella myös viranomaisia. Viran-
omaisten tulee lupa-asiaa ratkaistaessa tai muuta viranomaispäätöstä tehtäessä ottaa
huomioon, mitä kyseisestä asiasta on ympäristönsuojelumääräyksissä säädetty.

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulain mukainen ohjauskeino. Lais-
sa on lueteltu ne asiat, joista kunnallisia ympäristönsuojelumääräyksiä voidaan antaa.
Ympäristönsuojelumääräyksiä vastaavia kunnallisia säädöksiä ovat mm jätehuoltomää-
räykset ja rakennusjärjestys. Lisäksi järjestyslaissa on joitakin ympäristönsuojelua sivua-
via määräyksiä ja myös kaavamääräykset voivat koskea ympäristönsuojelua.

Ympäristönsuojelumääräys syrjäytyy, jos myöhemmin annetaan ylemmän asteinen
normi samasta asiasta. Määräystä ei saa antaa myöskään siten, että se on ristiriidassa jo
olemassa olevan ylemmän asteisen normin kanssa.
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4 § Määritelmät
Vesistö ja pohjavesi on määritelty vesilain (264/1961) mukaisesti. Valtaoja on määritelty
ojitushankkeissa vakiintuneen määritelmän mukaisesti.

LUKU 2. Vesihuoltolaitosten viemäriverkoston ulkopuoliset
jätevedet

5 § Jätevesien yleiset käsittelyvaatimukset
Pilaantumisherkillä alueilla (ranta-alue ja pohjavesialue) vaaditaan talousjätevesiase-
tuksen mukainen tiukempi (ohjeellinen) puhdistustaso.
Maahanimeyttämön ja maasuodattamon puhdistustehon ja toimivuuden edellytyksenä
on jäteveden kiintoaineiden hyvä poistaminen esikäsittelyssä.
Vähäiset jätevedet ovat määrältään pieniä ja niiden kiintoaine- ja haitta-ainepitoisuus on
niin vähäinen, että hallittu maahan johtaminen on riittävä käsittelytapa ympäristön pi-
laantumisen estämiseksi.

Viittaus: Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulko-
puolisilla alueilla (157/2017). Laki ympäristösuojelulain muuttamisesta (19/2017). Sydän-
Suomen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 8 luku. Erotuskaivojätteet ja asumises-
sa syntyvät lietteet.

6 § Jätevesien käsittely ranta-alueilla
Ranta-alueella käsitelty jätevesi voi vesistöön päästessään aiheuttaa paikallisesti vesis-
tön hygieenistä pilaantumista ja rehevöitymistä. Jäteveden käsittely tulee järjestää si-
ten, ettei käsittelyssä oleva jätevesi pääse vesistöön tulva-aikanakaan. Myös puhdiste-
tun jäteveden pääsy vesistöön tulee estää. Puhdistetun jäteveden purku tulee järjestää
maastoon imeyttäen niin, ettei puhdistettu jätevesi valu suoraan, pintavaluntana tai
ojaa pitkin vesistöön.

Vesistöön, pohjaveteen ja asutukseen kohdistuvien jätevesihaittojen ehkäisemiseksi on
tarpeen määritellä jätevesien käsittelyn ja purkupaikan vähimmäissuojaetäisyydet näi-
hin kohteisiin. Talousvesikaivoon ja lähteeseen tarvitaan suuri suojaetäisyys, jos maape-
ra on hyvin läpäisevää ja maasto viettää päästöpaikasta suojeltavan kohteen suuntaan.

7 § Jätevesien käsittely pohjavesialueilla
1, 1E, 2 ja zE-luokan pohjavesialueilla kaikkien jätevesien imeyttäminen maahan on kiel-
letty. Vesikäymälän jätevedet on koottava täyttymishälyttimellä varustettuun umpikai-
voon. Pesuvedet voidaan johtaa 2-osastoisen saostuskaivon ja täysin tiiviin suodatti-
men kautta maastoon tai muun vastaavan puhdistustason omaavan tiiviin järjestelmän
kautta, pohjavesialueen ulkopuolelle. Jätevettä ja siinä olevia tautivaaraa aiheuttavia ja
muita pohjaveden pilaantumisvaraa aiheuttavia haitta-aineita ei saa päästää pohjave-
teen. Pohjaveden muodostumisalueella maahan johdettu jätevesi läpäisee helposti
pohjaveden yläpuolella olevat maakerrokset.
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8 §. Vesikäymälän rakentaminen saarissa tai vastaavissa koh-
teissä

Vesikäymälän rakentaminen on kielletty saarissa ja muualla, jos jätevesisäiliöiden tyh-
('entäminen tieyhteyden puuttumisen vuoksi ei ole mahdollista. Määräyksen tarkoituk-
sena on estää vesikäymälän rakentaminen paikkoihin, joissa säiliöiden tyhjentäminen ei
ole mahdollista kaikkina vuodenaikoina.

9 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pe-
su

Ajoneuvojen ym. satunnaisesta pesusta tulevat pesuvedet voivat haitata alueen muita
käyttäjiä tai aiheuttaa ranta-alueella paikallista vesistön pilaantumista. Ammattimainen
tai laajamittainen pesu tuottaa jätevesiä samalle alueelle siinä määrin että jätevesihait-
tojen ehkäisy edellyttää jätevesien käsittelyä ja hallittua johtamista. Ammattimaisella
tai laajamittaisella pesulla ei tarkoiteta asuinkiinteistöllä tai maatilalla tapahtuvaa sa-
lunnaista ajoneuvojen, koneiden tai laitteiden pesua.

10 § Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu
Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu vesistössä tai siten, että pesuvedet
pääsevät suoraan vesistöön, aiheuttaa ylimääräistä vesistön kuormitusta ja siten myös
ympäristön pilaantumisen vaaraa.
Pesuaineita sisältävien jätevesien pääseminen puhdistamatta vesistöön aiheuttaa mm.
vesistön virkistyskäyttöarvon laskemista loma-asutusalueilla ja vesistöjen rehevöitymis-
ta. Tämän vuoksi tulee matot, tekstiilit ja muut vastaavat pestä kuivalla maalla siten, et-
ta pesuvedet eivät pääse suoraan vesistöön.

11 § Lumenkaatoalueetja sulamisvedet
Lumenkaatopaikalla tarkoitetaan erillistä maa-aluetta, jolle suunnitellusti kuljetetaan
aurattavilta katu- ja muilta yleisiltä alueilta vähintään satoja kuutioita lunta varastoita-
vaksi talven yli. Lumenkaatopaikan määrittely on ollut tarpeen, jotta vältytään sekoit-
tamasta lumenkaatopaikkoja mm. aurauksesta taajama-alueille muodostuviin kasoihin.
Lumenkaatoalueilla muodostuu sulamisvaiheessa runsaasti vesiä, jotka sisältävät myös
lumen mukana tulleita epäpuhtauksia ja aiheuttavat tuolloin ympäristön pilaantumisen
vaaraa pohjavesialueella ja vesistön lähellä. Lumi sellaisenaan ei ole jätettä, mutta lu-
messa voi olla merkittävästi erilaisia roskia, öljyjä tai muuta ainetta, jotka sulamisveden
mukana voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumista.

12 § Maitohuoneiden ja eläintilojen pesuvedet
Sosiaalitilojen harmaat jätevedet, kuten pesu- ja peseytymisvedet, voidaan johtaa mai-
tohuoneen pesuvesien tai eläinsuojan pesuvesien tavoin virtsa- tai lietesäiliöön, jos nii-
den määrä on vähäinen.

Eläinsuojan sosiaalitilojen käymäläjätevedet, kuten myös asunrakennuksen käymäläjä-
tevedet, tulee käsitellä jätevesiasetuksessa määritellyn vaatimustason mukaisesti. Nii-
den johtamista Hetesäiliöön ei sallita. Pelkkä saostuskaivokäsittely ei vastaa jätevesiase-
tuksen mukaista riittävää käsittelyä, joten jätevettä ei tule johtaa lantalaan saostuskai-
vokäsittelynkään jälkeen, mikäli muuta puhdistusta ei ole.
Kiellon perusteena ei ole niinkään hajajätevesiasetuksen ravinnepäästörajoitukset,
vaan lietelannan jatkokäyttöä koskevien ympäristönsuojelulain ja lannoitevalmistelain
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tavoite suojella ympäristöä hygieenisiltä haitoilta, joita ihmisten käymäläjätevedet voi-
sivat lietelantaan sekoitettuna aiheuttaa.

Luku 3. Eläinsuojat

13 § Ilmoitus
Eläinsuojat, jotka jäävät alle ilmoitusmenettelyn, ovat nitraattiasetuksen (1250/2024),
jätelain (646/2011 ja uudistus 2021) ja ympäristösuojelulain (527/2014) mukaisesti ympä-
ristönsuojeluviranomaisen valvottavia kohteita ympäristösuojelun valvontasuunnitel-
man ja -ohjelman mukaisesti. Eläinsuojat ovat toimialoja, joista voi aiheutua ympäristön
pilaantumisen vaaraa.

LUKU4. Lannoitus

14 § Lannoitus pohjavesialueella
Lietelannan ja vastaavien nestemäisten lannoitteiden käyttö pohjavesialueella aiheut-
taa pohjaveden pilaantumisvaaraa mm. nitraatin ja tautivaarallisuuden takia.

Viittaus: Ympäristönsuojelulaki 17 §. Pohjaveden pilaamiskielto.
Nitraattiasetus (VNA 1250/2014) Liite 2. Lannan taulukkoarvot eri lantalajeille.

15 § Laiduntaminen ranta-alueilla

YSL7§1. mom.
Uimarantojen läheisyydessä ranta-alueilla laiduntaminen on kielletty hygienia syistä. Uima-
rannan yläpuolisella juoksulla olevien rantalaidunnusalueiden etäisyyteen vaikuttaa veden
virtausmäärätja rannan muodot.

LUKU 5. Ilmapäästöt

16 § Kunnostus-, kunnossapito- ja rakennustyöstä aiheutuvan
haitan ehkäiseminen

YSL 202 §:n 3 momentin 1 kohdalla

Kunnostus-, kunnossapito- ja rakennustyön melu- pöly- ja muita vastaavia ympäristöä
pilaavia päästöjä voidaan ehkäistä laite- ja kohdekohtaisilla suojauksilla.
Pölyntorjunta on tärkeää hyvän ilmanlaadun turvaamiseksi etenkin kaupunki- ja taaja-
ma-alueilla. Määräys on tarpeen, jotta voidaan rajoittaa päästöjä ilmaan etenkin keväi-
sin, jolloin ilmanlaatu on usein huono katualueiden voimakkaan pölyämisen vuoksi.
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LUKU 6. Melu

17 § Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoitusvelvolli-
suudesta poikkeaminen
Tilapäistä melua koskevaa ilmoitusvelvollisuutta voidaan rajata, jos tapahtuma on koh-
teelle, alueelle tai ajalle tyypillistä ja lyhytaikaista tai rajoittuu päiväaikaan eikä ole poik-
keuksellisen häiritsevää.

Melun erityinen häiritsevyys arvioidaan kokonaisharkinnan perusteella, jossa otetaan
huomioon esimerkiksi paikalliset olosuhteet. Tästä syystä kunnan ympäristöviranomai-
sen ilmoituskäytäntöä on ympäristönsuojelumääräyksissä pyrittävä
kohdentamaan merkityksellistä haittaa aiheuttaviin tapahtumiin ja töihin ja vastaavasti
karsia ilmoitusvelvollisuuden piiristä vähemmän haitallisiksi koetut toiminnot.

18 § Tilapäinen murskaus ja louhinta
YSL 202 § 3 mom. kohta 1, 2, 3 ja 6 Ympäristönsuojelumääräykset ovat tarpeen, sillä toi-
minnasta voi aiheutua paikallisesti merkittävää melu- ja pölyhaittaa naapurustolle ja
ympäristölle. Toiminnan päivittäisen suorittamisen aikarajoituksen tarkoituksena on
turvata lepoajan rauhoittaminen asuin- ja vastaavilla kiinteistöillä. Toiminnasta tiedot-
tamisesta koskeva määräys on tarpeen, jotta naapurit ja muut melu- tai pölyhaittaa ko-
kevät tahot voivat varautua toimintaan sekä tarvittaessa olla yhteydessä toiminnanhar-

joittajaan.

19 § Tiedottaminen melua aiheuttavasta tapahtumasta
Tapahtuman järjestäjän tekemä etukäteistiedottaminen ympäristön asukkaille antaa
mahdollisuuden varautua meluhäiriöön ja siten vähentää aiheutuvia haittoja altistuvissa
kohteissa. Tapahtumien järjestäjä vastaa siitä, että tapahtuma ei saa aiheuttaa kohtuu-
tonta haittaa naapurustolle.

20 § llmapuhaltimien käytön rajoittaminen
llmapuhallinlaite voi aiheuttaa melu- ja pölyhaittaa ympäristössä. Laitteen käytön kiel-
täminen työssä, jonka suorittamiseen se ei ole välttämätön tai tarkoituksenmukainen
vähentää näitä haittoja.

21 § Äänenvahvistimien käyttö ulkotiloissa
Äänentoistolaitteiden ulkotiloissa tapahtuvassa käytössä tulee ottaa huomioon lä-
hiympäristön häiriintyvät kohteet. Yöaikana ja hoitolaitoksen tai muun erityisen häiriin-
tyvän kohteen läheisyydessä laitteiden häiritsevää käyttöä ei tule tehdä. Ulossuunnatut
äänentoistolaitteet on säädettävä siten, ettei toistettava ääni ole selvästi kuultavissa
asuinhuoneistoissa ikkunoiden ollessa kiinni. Laitteiden suuntaamisella ja säädöllä voi-
daan merkittävästi vaikuttaa meluhäiriöön. Meluilmoituksen mukaisessa päätöksessä

meluhaitta ja sen rajoitukset arvioidaan tapauskohtaisesti.
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LUKU 7. Muut määräykset

22 § Kemikaalien varastointi
Kotitalouksissa ja maataloudessa varastoidaan lukuisia kemikaaleja. Kemikaalit voivat
käyttötarkoituksensa sopimattomalla tavalla ympäristöön joutuessaan voimakkaasti pi-
lata ympäristöä. Kemikaalien varastointi tulee järjestää turvallisesti ja niin etteivät ne
tahattomasti pääse ympäristöön.

Pohjaveden, maaperän ja vesistöjen saastumisen ehkäisemiseksi on nestemäisten ter-
veydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien maanpäällisten varastosäiliöiden olta-
va kaksoisvaipallisia tai kemikaalit on sijoitettava vuotojen varalta tiiviisiin tilavuudel-
taan vähintään 110 %:siin suoja-altaisiin. Kemikaaleja säilytetään ja varastoidaan usein
myös kappaletavarana useissa pienissä astioissa. Kappaletavaran säilytystilat on mah-
dollisten vuotojen varalta eristettävä ympäristöstä asianmukaisin suojarakentein.

Sisätiloissa säilytettävät kemikaalit tulee pohjavesialueella säilyttää tiivislattiaisessa,
kynnyksin tai lattiakaadoin varustetussa viemäröimättömässä tilassa, kaksoisvaipalli-
sessa säiliössä tai erillisessä suoja-altaassa. Jos säiliö sijoitetaan rakennuksen sisätiloi-
hin, tulee varmistua siitä, että lattia on tiivis ja kynnykset ja kaadot tarkoituksenmukai-
set. Tilan tulee muodostaa vähintään säiliön tilavuuden suuruinen "suoja-allas" (tiivis
lattia, tiiviit seinän ja lattian rajapinnat ja tarpeeksi korkeat lattian kaadot tai kynnyk-
set). Isommilta uusilta säiliöiltä edellytetään kellaritiloihin sijoitettaessa erillistä suoja-
allasta.

23 § Koneiden ja laitteiden varastointi
Autojen, veneiden, koneiden ja muiden laitteiden, joista voi päästä haitallisia aineita
maaperään ja pohjaveteen, ei saa varastoida sellaisella alustalla, josta päästöt voivat
aiheuttaa pilaantumista tai sen vaaraa. YSL 16 ja 17 §. Pilaantumisen vaara tulee estää
asianmukaisilla rakenteilla ja valumien estämiseksi ei perusteetonta varastointia tule ol-
la. Yli vuoden pituisille varastointiajoille tulee pyydettäessä esittää perustelut.

Määräys koskee mm. autoja, jotka eivät ole siirtolain 2 §:n i momentin 6 kohdan mukai-
siä romuajoneuvoja ja joita olisi pidettävä jätelain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoi-
lettuna jätteenä, jolloin romuajoneuvon haltijalla on velvollisuus siirtää romuajoneuvo
asianmukaiseen jätehuoltoon. Lisäksi toiminta voi olla ympäristöluvanvarainen.

24 § Maanalaisten öljysäiliöiden tarkastukset ja käytöstä poista-
minen

Maaperässä olevan öljy- tai muun kemikaalisäiliön rakenteet heikkenevät ajan kuluessa
ja mahdolliset päästöt maahan eivät paljastu aina välittömästi. Säiliön kunnon tarkas-
tuksella ja seurannalla voidaan päästön vaaraa vähentää.
Käytöstä poistettu ja puhdistamatta maaperään jätetty säiliö aiheuttaa riskin sekä ym-
pariston pilaantumisvaaraa ja että maankäytön turvallisuusriskin. Säiliö on poistettava
maaperästä, koska se on jätelain mukaan jätettä, joka on toimitettava asianmukaiseen
käsittelyyn. Todistus puhdistuksesta on säilytettävä mahdollista tarkastusta varten.

Viittaus: Saarijärven kaupungin rakennusjärjestys 55 §. Käytöstä poistetut maanalaiset
öljysäiliöt.
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25 § Maalämpöjärjestelmät
Maalämpöjärjestelmän rakentaminen voi aiheuttaa vesilain 3 luvun 2 §:ssä tarkoitettuja
vaikutuksia. Hankkeella on oltava aluehallintoviraston lupa, jos maalämpöjärjestelmä
voi muuttaa pohjaveden laatua tai määrää ja tämä muutos voi olennaisesti vähentää
tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuutta
tai muutoin huonontaa sen käyttökelpoisuutta taikka muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa
tai haittaa vedenotolle tai veden käytölle talousvetenä.

Rakennushankkeesta ei saa aiheutua naapureille kohtuutonta haittaa tai maaperän pi-
laantumista. Esim. öljysäiliöillä varustettujen öljylämmitysjärjestelmien korvaaminen
maalämmöllä saattaa olla pohjaveden suojelun- ilmastonsuojelun kannalta hyödyllistä,
mutta vaihtoehtoina on myös mm. ilmavesilämpöpumppujärjestelmät.

Lämmönkeruunesteenä käytettävän aineen mahdolliset vuodot voivat aiheuttaa ympä-
riston pilaantumista ja vaaraa pohjavedelle.

Energiakaivojen poraamisen yhteydessä voi syntyä merkittäviä määriä kiviainesta, pö-
lyä ja lietettä, joka voi paikallisesti aiheuttaa voimakasta veden samentumista sekä liet-
teen kertymistä puroihin, noroihin, ojiin ja vesistöihin. Tämä voi aiheuttaa muutoksia
vesistön tai muun vesiympäristön elinolosuhteisiin ja pilata vedenlaatua. Viemärissä lie-
te saattaa aiheuttaa tukkeutumista ja vaikeuttaa jätevedenkäsittelyä tai rikkoa viemäri-
putkistoja.

Viite: Saarijärven kaupungin rakennusjärjestys § 36 ja taulukko kohta 12).

26 § Eräiden jätteiden pienimuotoinen hyödyntäminen maaraken-
tamisessa

Vna eräiden jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa 843/2017 asetusta sovelle-
taan liitteessä 1 tarkoitettujen jätteiden ammattimaiseen tai laitosmaiseen hyödyntämi-
seen 3 §:n 2 kohdassa tarkoitetuissa maarakentamiskohteissa ja siihen liittyvään väliai-
kaiseen varastointiin silloin, kun rakentaminen ja väliaikainen varastointi perustuvat la-
kisääteiseen suunnitelmaan, lupaan, ilmoitusmenettelyyn tai kunnan rakennusjärjes-
tykseen. Muuta, kuin asetuksen piiriin kuluvaa pienimuotoista hyödyntämistä voidaan
käsitellä ilmoitusmenettelyin kunnassa.

Pienimuotoinen jätteiden hyödyntäminen ilman ELY-keskukselle tehtävää ilmoitusta
tarkoitetaan jätenimikkeillä 10 13 14, 17 01 01, 17 01 07 ja 19 12 12; 1012 o8 (vain tiilijäte) ja
17 01 02, 17 03 02, sekä 16 01 03)

Peittämisellä tarkoitetaan jätettä sisältävän rakenteen suojaamista jätteen leviämisen ja
sille altistumisen estämiseksi väylä- ja kenttärakenteissa vähintään 10 senttimetrin ja
vallirakenteissa vähintään 50 senttimetrin paksuisella kerroksella pilaantumatonta
luonnon maa- tai kiviainesta.

Päällystämisellä tarkoitetaan jätettä sisältävän rakenteen suojaamista asfaltilla, jonka
tyhjätila on enintään 5 prosenttia, tai muulla materiaalilla siten, että enintään 5 pro-
senttiä sadevedestä imeytyy rakenteeseen.

24



Jätelain keskeisimpiä periaatteita on etusijajärjestys, jonka mukaan jätteen synnyn ja
haitallisuuden ehkäisy on etusijalla. Mikäli jätteen syntyä ei voi ehkäistä, tulee se ensisi-
jaisesti valmistella uudelleenkäyttöä varten ja toissijaisesti kierrättää.

Pienimuotoisen hyödyntämisen osalta ympäristöturvallisuudesta voidaan huolehtia
esimerkiksi kunnallisin jätehuolto-tai ympäristönsuojelumääräyksin.
MARA-asetuksen perustelumuistion mukaan käytännössä pienimuotoisen jätteen hyö-
dyntämisen ylärajana on pidetty 100-1000 tonnia jätettä. Keski-Suomen ELY-keskus on
määritellyt pienimuotoisen hyödyntämisen ylärajaksi kunnan ilmoitusmenettelyllä (val-
vontailmoitus) 500 tn.

27 § Rakennusten polttaminen
Määräys voidaan perustella:
YSL 202 §:n 3 momentin 1 kohdalla

Rakennusten polttamista ei käsitellä muussa kunnallisessa sääntelyssä eivätkä kokonai-
set rakennukset jätesääntelyn mukaisesti ole jätettä, joten määräys on tarpeen, jotta
voidaan paikallisesti ehkäistä rakennusten ja rakennelmien hävittäminen polttamalla.
Polttamisessa vapautuu runsaasti savukaasuja sekä erilaisia myrkyllisiä yhdisteitä.

Poikkeuksen myöntämisellä voidaan tarvittaessa mahdollistaa esimerkiksi pelastusvi-
ranomaisen tai vapaapalokunnan harjoitustoiminta. Asian johdosta tehtävässä päätök-
sessä voidaan antaa määräyksiä esimerkiksi sammutusvesien johtamisesta ja käsittelys-
ta, etukäteen tehtävistä toimenpiteistä, kuten myrkyllisten tai palamattomien materi-
aalien poistoista tai muista ympäristönsuojelullisesti tärkeistä asioista tai rajoituksista.

28 § Valvontaa varten tarpeellisten tietojen antaminen
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on valvoa ympäristönsuojelumää-
räysten noudattamista. Valvonnan tekemiseksi viranomaisen on saatava riittävät tiedot
valvontakohteesta ja sen toiminnasta.

29 § Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä
Yksittäistapauksissa kohtuuttoman tilanteen välttämiseksi toiminnan järjestäminen
määräyksistä poikkeavalla tavalla voi olla tarpeellista. Määräysten tavoitteet eivät saa
kuitenkaan syrjäytyä. Määräyksistä poikkeaminen ei saa aiheuttaa ympäristön pilaan-
tumista tai sen vaaraa. Poikkeaminen käsitellään hallintolain (343/20°3) mukaisesti.
Poikkeuksen myöntäminen kuuluu ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka tehtävänä
on määräysten noudattamisen valvonta.

LUKU 8. Voimaantulomääräykset

30 § Seuraamukset määräysten rikkomisesta tai laiminlyönnistä
Näiden määräysten rikkomisesta tai laiminlyönnistä sekä seuraamuksista säädetään
ympäristönsuojelulain (527/2014)18 luvussa.
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Ympäristön turmelemisesta säädetään rikoslain 48 luvun 1-4 §:ssä ja ympäristönsuoje-
lulain rikkomisesta YSL 225 §:ssä.

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelun viranhaltijan työkalu: määräys-
ten laiminlyönti käynnistää valvontatoimet ja on peruste hallintopakon käyttämiselle.

31 § Siirtymäkausimääräykset
Ympäristönsuojelumääräykset tarkentavat ympäristösuojelulain ja talousjätevesiase-
tuksen säännöksiä. Uusia ympäristönsuojelumääräyksiä sovelletaan näiden tultua lain-
voimaiseksi.

Viittaus: Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 156 b ja c ja Laki ympäristönsuojelulain muu-
toksesta (19/2017). Siirtymäsäännökset.

32 § Aluerajausten voimassaolo
Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden rajauksien vahvistamisesta vastaa Saarijärven
kaupungin kunnanvaltuusto vesihuoltolain 119/2001 2 luvun 7-9 § perusteella.

33 § Voimaantulo
Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulosta päättää kaupunginvaltuusto määräyk-
set hyväksyessään.

YSL 203
Kuntalaki 108

Uusien määräysten myötä aiemmat ympäristönsuojelumääräykset on tarpeen kumota.

Viite
Hajajätevesien YSLn mukaiset siirtymäaika-alueet. Syke. Viitattu 21-6-2021.
https://syke. maps. arcgis. com/apps/webappviewer/index. html?id=7i79ic7856da4f268b
68ffb62e2a532d

Liite
Saarijärven kaupungin pohjavesialuekartta
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