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JOHDANTO
Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojelumääräykset on ohjauskeino, jolla voidaan
säädellä paikallisista olosuhteista ja tarpeista aiheutuvia säännöksiä. Määräykset
perustuvat ympäristönsuojelulain 19 pykälään, jonka mukaan kunnanvaltuusto voi antaa
ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista
johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia määräyksiä. Määräykset on annettu terveyshaitan,
viihtyvyyshaitan tai muun ympäristön pilaantumisena pidetyn vaikutuksen estämiseksi.

1. LUKU:

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1§

Tavoite
Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon
ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää
pilaantumisesta aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristönsuojelulain 1 luvussa
on esitetty.

2§

Määräysten antaminen ja valvonta
Kirkkonummen kunnanvaltuusto on antanut nämä määräykset
ympäristönsuojelulain 86/2000 19 pykälän perusteella.

3§

Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin
Ympäristönsuojelulaissa ja –asetuksessa olevien tai niiden nojalla annettujen
säännösten ja määräysten lisäksi on niiden täytäntöön panemiseksi
Kirkkonummen kunnassa noudatettava näitä määräyksiä.
Määräykset ovat voimassa koko kunnan alueella, ellei muualla näissä
määräyksissä toisin säädetä.
Määräykset eivät koske ympäristönsuojelulain ja –asetuksen mukaista
luvanvaraista toimintaa tai lain 61, 62 tai 78 §:n mukaista ilmoituksenvaraista
toimintaa, joiden osalta ympäristön pilaantumisen ehkäisyä ja torjuntaa
koskevat määräykset annetaan ympäristöluvassa tai ilmoituksen perusteella
tehtävissä päätöksissä. Määräykset eivät koske myöskään puolustusvoimien
alueita jotka ovat sotilaallisessa käytössä.
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Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten
ja säännöstöjen rinnalla ja tarvittaessa samanaikaisesti. Mikäli samasta
asiasta on määrätty muussa kunnallisessa säännöstössä, tulee
ympäristönsuojelumääräyksiä noudattaa aina silloin, kun sen voidaan katsoa
johtavan parempaan ympäristönsuojelulliseen tulokseen tai tasoon.
Muiden viranomaisten tulee lupa-asiaa ratkaistaessa tai muuten
viranomaispäätöstä tehtäessä ottaa huomioon, mitä näissä määräyksissä
säädetään.

4§

Paikalliset olosuhteet
Kirkkonummen kunnan paikalliset olosuhteet ja alueet, joilla ympäristön
pilaantumisen ehkäiseminen, poistaminen ja vähentäminen edellyttävät
tarkennettuja määräyksiä, ovat näiden määräysten liitekartoissa rajatut
seuraavat alueet:
Tärkeät pohjavesialueet, joilla tarkoitetaan pohjavedenmuodostumisalueita,
jotka on luokiteltu yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeiksi I ja II
luokan pohjavesialueiksi sekä näihin rinnastettavissa olevia muita pohjaveden
muodostumisalueita, joiden vettä käytetään tai tullaan käyttämään yleiseen
käyttöön tai esim. kriisinajan vedenhankintaan.
Vedenottojärvet ja ranta-alueet, joilla tarkoitetaan vedenhankinnan kannalta
tärkeitä vesialueita ja vesiensuojelun kannalta tärkeitä ranta-alueita.

5§

Määritelmiä
Näissä määräyksissä tarkoitetaan:
harmailla jätevesillä astian-, pyykinpesusta, ruuanlaitosta, peseytymisestä
aiheutuneita jätevesiä
maanalaisella säiliöllä maanpinnan alapuolella maaperässä tai erillisessä
bunkkerissa olevaa säiliötä ja maanpäällisellä säiliöllä maanpinnan
yläpuolella tai kellaritilassa olevaa säiliötä
maahanimeyttämöllä maahan kaivettua tai pengerrettyä jäteveden
käsittelylaitteistoa, jossa saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi imeytetään
suodatinkerrosten läpi maaperään puhdistumaan ennen veden pohjaveteen
joutumista
maasuodattamolla maahan kaivettua tai pengerrettyä jäteveden
käsittelylaitteistoa, jossa saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi johdetaan
maahan rakennettujen hiekka-sepelisuodatinkerrosten läpi, kootaan
suodatinkerrosten alaisella putkistolla ja johdetaan edelleen maastoon tai
jatkokäsittelyyn. Maasuodattamo varustetaan sijoituspaikan sitä edellyttäessä
tiiviillä pohjalla
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mustalla vedellä, WC-vedellä jätevettä, joka tulee vesikäymälöistä ja johon
ei sisälly muita vesiä
pienpuhdistamolla muuta jäteveden käsittelylaitetta kuin saostussäiliötä,
umpisäiliötä, maahanimeyttämöä tai maasuodattamoa. Laitteen
toimintaperiaate voi olla mekaaninen, kemiallinen, biologinen tai niiden
yhdistelmä
puhdistetulla jätevedellä saostuskaivojen ja maaperäkäsittelyn tai vastaavan
laitteiston jälkeen maastoon johdettavaa jätevettä
ranta-alueella vyöhykettä, joka on lähempänä kuin 100 metrin päässä
rannasta, jollei maaston muodot ja muut seikat edellytä muuta etäisyyttä
rantaviivalla vesialueen rajaa maata vastaan keskivedenkorkeuden mukaan
saostussäiliöllä jäteveden kaksi- tai kolmiosaista, vesitiivistä
esikäsittelylaitetta, jonka läpi jätevesi virtaa puhdistuslaitteistoon
talousjätevedellä ympärivuotisten asuntojen, vapaa-ajanasuntojen, erillisten
saunojen, toimistojen, liikerakennusten ym. muiden vesikäymälöistä,
keittiöistä, pesutiloista ym. tiloista peräisin olevaa jätevettä
umpikaivolla vesitiivistä jäteveden tilapäiseen varastointiin tarkoitettua
säiliötä, josta ei ole purkuputkea maastoon
vedenottojärvellä talousveden ottoon käytettäviä järviä ja niiden laskuuomia, joista otetaan raakavettä talouksien tai teollisuuden tarpeisiin.
ylivesikorkeudella (HW) kauden maksimi- eli ylintä vedenkorkeutta

2. LUKU:

JÄTEVEDET

6§

Jätevesien johtamisen luvanvaraisuus
1. Mikäli jätevesien tai puhdistettujen jätevesien johtamisesta suoraan
vesistöön saattaa aiheutua vesistön pilaantumista, edellyttää se Uudenmaan
ympäristökeskuksen tai Länsi-Suomen ympäristölupaviraston myöntämää
ympäristölupaa. Ympäristönsuojeluasetuksen liitteessä mainittujen aineiden
päästäminen vesistöön tai kunnan jätevesiviemäriin vaatii ympäristöluvan.
2. Jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua vesilaissa tarkoitettua
vesistöä pienemmän alueen pilaantumista, on haettava ympäristölupa
kunnan ympäristölupaviranomaiselta (lupa- ja valvontajaosto).

7§

Jätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Ympäristönsuojelumääräykset

4
1. Vesihuoltolain mukaan kiinteistön on liityttävä kunnalliseen
vesihuoltoverkostoon kunnan vahvistamalla vesihuollon toiminta-alueella.
Kunnan tekemän päätöksen mukaan kiinteistö voidaan määrätä liittymään
kunnallistekniikkaan myös, jos kiinteistö on enintään 100 metrin päässä
kunnallisesta vesihuollosta.
2. Kunnan jätevesiviemäriin ei saa johtaa tai laittaa edes laimennettuna
ympäristönsuojeluasetuksen 3 §:n liitteessä lueteltuja aineita ilman
ympäristölupaa. Liitteessä määritellyt aineet ovat mm. raskasmetalleja, öljyjä,
myrkkyjä, liotusaineita.

8§

Jätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella
(kiinteistöä ei ole liitetty kunnalliseen tai vastaavaan viemäröintiin)
Jätevesien käsittelyssä on asetuksessa ja muissa laeissa annettujen
määräysten lisäksi noudatettava eri alueilla seuraavia toimenpiteitä:
1. Jätevesien käsittely pohjavesialueilla
I ja II luokan pohjavesialueilla kaikkien jätevesien maahan imeyttäminen on
kielletty. Alueella käsitellyt jätevedet on johdettava pohjavesialueen rajan
ulkopuolelle tai käytettävä ylitäytön hälyttimellä ja miesluukulla varustettuja
umpisäiliöitä. Pohjavesialueiden sijainti on esitetty liitteessä 1.
2. Jätevesien käsittely vedenottojärvien läheisyydessä
Vedenottojärvien ja mahdolliseen vedenottoon tarkoitettujen järvien rantojen
läheisyydessä (noin 100 metriä lähempänä rantaa) WC-vesiä ei saa imeyttää
maaperään eikä jätevesiä käsiteltyinäkään johtaa suoraan järveen. Ko. järvet
on esitetty liitteessä 2.
3. Jätevesien käsittely muilla alueilla
Vettä läpäisemättömillä alueilla (savikot ja laajat kallioalueet) ei jätevesien
maahan imeyttämistä voi käyttää maaperän tiiviyden takia. Maasuodatin tai
pienpuhdistamo, josta vedet voidaan johtaa soveliaaseen paikkaan, on
suositeltava. Jätevesien käsittelyratkaisua suunniteltaessa on kiinnitettävä
erityistä huomiota käsitellyn jäteveden poisjohtamiseen
Vettä läpäisevillä alueilla (hiekka, moreeni, hieta) maaperäkäsittelyä
käytettäessä on pidettävä huoli pohjaveden puhtauden säilyttämisestä
jättämällä riittävä suojaetäisyys pohjaveden yläpintaan nähden. Käsiteltyjen
jätevesien poisjohtamisessa on otettava huomioon suojaetäisyydet, erityisesti
talousvesikaivoihin.
Rannan läheisyydessä ja alavilla alueilla puhdistuslaitteistot tulee sijoittaa
siten, että myös tulva-aikoina sekä ylimmän pohjavedenpinnan ja ylimmän
meren ja järvien pinnan (ylivesikorkeus) aikana puhdistuslaitteistot toimivat
moitteettomasti.
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4. Loma- ja saunarakennukset
Vesi-WC voidaan rakentaa mantereella sijaitseviin loma-asuntoihin, joihin
voidaan osoittaa johtavan loka-autolla ajokelpoinen tie. Saarissa oleviin lomaasuntoihin ei pääsääntöisesti saa asentaa vesi-WC:tä. Vesi-WC voidaan
kuitenkin rakentaa, jos kiinteistön omistaja pystyy todistettavasti osoittamaan
umpisäiliön tyhjennyksen olevan saaresta mahdollista.
Kompostoivan käymälän käyttö lomarakennuksissa ja niiden erillisissä
saunarakennuksissa on toimiva vaihtoehto vesi-WC:lle.
Rannan läheisyydessä (noin 100 metrin etäisyydellä) ja saarissa WC-vesiä ei
saa käsitellä erikseen tai harmaiden vesien kanssa yhteisessä
jätevesijärjestelmässä niin, että WC-vesiä pääsee maaperään.
Loma-asunnon vesi-WC:n rakentaminen vaatii toimenpideluvan, jos kyse on
vain vesi-WC:n rakentamisesta eikä se liity rakennuksen saneeraukseen.
5.Vähimmäissuojaetäisyydet
Suunniteltaessa jätevesien käsittelyä, tulee puhdistettujen jätevesien
purkupaikan ja imeytyspaikan osalta noudattaa talousvesikaivoihin ja muihin
kohteisiin nähden seuraavia vähimmäissuojaetäisyyksiä:

Kohde
talousvesikaivo maaston muodoista ja maaperän
rakenteesta riippuen
vesistö (sauna, pois lukien 15 m)
tie tontin raja
suojakerros ylimmän pohjavesitason yläpuolella:
- maasuodattamossa
- maahanimeyttämössä

Vähimmäissuojaetäisyys (m)
30 - 70
30
5
0,5
1,0

Luvan myöntävä viranomainen voi antaa poikkeuksen edellä esitetyistä
vähimmäisetäisyyksistä, jos esim. maastonmuodot tai maaperän rakenne sitä
puoltavat.
6. Jätevesien käsittelystä
Umpisäiliöt tulee tyhjentää aina niiden täyttyessä. Saostussäiliöt tulee
tyhjentää vähintään kerran vuodessa, jos niihin johdetaan kaikki jätevedet ja
kolmen vuoden välein, jos niihin johdetaan pelkät harmaat jätevedet.
Vesi-WC:n sijasta kaikilla alueilla voidaan käyttää kompostoivaa käymälää,
mikä on suositeltavaa erityisesti kallioisilla alueilla, koska umpisäiliön kallioon
sijoittaminen vaatii yleensä louhintoja, jotka saattavat vaikuttaa porakaivojen
veden laatuun ja vedenantoisuuteen heikentävästi.
Uusiin rakennuksiin tulee rakentaa ns. kaksoisputkijärjestelmä (seinien
ulkopuolelle saakka), eri putkisto WC-vesille ja harmaille vesille.
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Saostus- ja umpisäiliöstä jätevedet ja jätevesilietteet tulee toimittaa
asianmukaiseen viranomaisen osoittamaan tyhjennyspaikkaan.
Umpisäiliöiden ja saostussäiliöiden sisältöjä ei saa tyhjentää eikä levittää
luontoon, eikä tonteille, vesistöihin tai suoraan pelloille.
I-II-luokan tärkeillä pohjavesialueilla ja ranta-alueilla umpisäiliöiden tiiveys
tulee tarkastuttaa 10 vuoden välein esim. säiliön tyhjennyksen yhteydessä.

7. Viemäriin kuulumattomat aineet
Viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen saostus- ja umpikaivoihin ei saa
laittaa vieraita aineita (mm. ongelmajätteet), jotka ovat haitallisia jäteveden
puhdistusjärjestelmille, koska:
a)

b)

niitä tyhjentävien loka-autojen säiliöt puretaan kunnallisen
viemäriverkoston tyhjennyspisteisiin, joista jätevedet kulkeutuvat
kunnallisiin puhdistamoihin ja mahdolliset haitalliset aineet sekoittavat
puhdistusprosesseja.
kiinteistökohtaiset jätevedet johdetaan saostuskaivoista kiinteistön
läheisyyteen maaperä- tai muun käsittelyn kautta, jolloin pohjavettä
pilaavia aineita saattaa päästä pohjaveteen, maaperään tai
vesistöihin.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Jätevesiin liittyvää :
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten
viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003, voimaan 1.1.2004) antaa
jätevesien käsittelyvaatimuksista ja –järjestelmistä, rakentamisesta ja käytöstä
sekä huollosta yksityiskohtaiset määräykset. Ympäristönsuojelulain 103 §:ssä
on säädetty vähäisiä talousjätevesiä koskevasta päätöksestä silloin, kun ne
eivät sisällä vesikäymälän jätevesiä.
Vesihuoltolain (2001/119) 11 §:ssä on määritelty kiinteistön vapauttamiseen
jätevesiverkostoon liittymisestä sisältyviä määritteitä. Vapautuksen myöntää
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
Kirkkonummen kunnan ja rakennusjärjestyksessä ja oikeusvaikutteisissa
kaavoissa on myös määräyksiä talousjätevesien käsittelystä.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. LUKU:

VESIENSUOJELU

9§

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu
1. Yksityiskäyttöisten laitteiden pesu
Ajoneuvojen, koneiden, veneiden ja vastaavien laitteiden pesu muilla kuin
liuotinpesuaineilla on sallittu tavanomaisessa asumiskäytössä olevalla
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kiinteistöllä, mikäli pesuvedet voidaan johtaa kiinteistön alueella viemäriin tai
imeyttää maahan siten, ettei niistä aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle.
2. Ammattikäytössä olevien laitteiden pesu
Ammattimaisessa käytössä olevien ajoneuvojen (taksit, kuorma-autot, traktorit
ym.) pesu kiinteistöllä liuottimilla ja pesuaineilla on sallittu ainoastaan tähän
tarkoitukseen rakennetulla tiivispohjaisella pesupaikalla, josta pesuvedet
johdetaan hiekan – ja öljynerotuskaivojen kautta yleiseen viemäriin tai
kiinteistön jätevesien käsittelyyn.
3. Laitteiden pesu yleisillä alueilla ja pohjavesialueilla
Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ym. pesu on kielletty katu- ja tiealueilla ja
muilla yleisessä käytössä olevilla alueilla sekä sellaisilla ranta-alueilla, joista
pesuvedet joutuvat suoraan vesistöön.
Pohjavesialueilla sijaitsevilla kiinteistöillä ajoneuvojen, veneiden, koneiden
ym. pesu on sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla
tiivispohjaisella pesupaikalla, josta pesuvedet johdetaan hiekan- ja
öljynerotuskaivon kautta yleiseen viemäriin.
Perusteluna on estää pesusta muodostuvien jätevesien ja pohjavettä pilaavien
aineiden pääsy maaperään ja sitä kautta pohjaveteen (talousvesikaivoihin) ja
vesistöihin.
Veneiden pesu liuotinta sisältävillä pesuaineilla on sallittu ainoastaan tätä
tarkoitusta varten rakennetuilla pesupaikoilla, joista jätevedet johdetaan
öljynerottimen kautta jätevesikäsittelyyn.
4. Veneiden pohjamaalin poisto
Veneiden pohjamaalin poisto on suoritettava tiiviillä alustalla, joka estää
ympäristölle haitallisten maalijätteiden pääsyn maaperään ja jolta maalijäte
voidaan kerätä mahdollisimman tarkoin talteen.

10 §

Mattojen ym. tekstiilien pesu vesistöjen ranta-alueilla
Mattojen ja vastaavien tekstiilien pesu ja huuhtelu talousvedenottoon
käytettävissä järvissä ja joissa on kiellettyä. Pesu on kielletty myös tärkeillä
pohjavesialueilla, jos pesu- ja huuhteluvedet imeytetään maaperään.
Pesu tulee suorittaa viemäriin liitetyillä kunnallisilla matonpesupaikoilla tai
maalla riittävän etäällä rannasta ja johtaa pesuvedet maaperään riittävän
etäälle talousvesikaivoista.
Muiden kuin edellä mainittujen järvien ja meren rannoilla pesu suoritetaan
kiinteällä maalla, ei laitureilla tai rannan läheisyydessä.
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11 §

Eläinten uittaminen ja peseminen vesistössä
Eläinten uittaminen ja peseminen yleisillä uimarannoilla, talousvedenottoon
käytettävissä järvissä ja ranta-alueella, josta vesi imeytyy rannan
läheisyydessä olevaan talousvedenottokaivoon on kiellettyä.

12 §

Ruoppauksen suorittaminen ja vesikasvillisuuden poisto
Ympäristön pilaantumisen vaaran takia koneellisesti suoritetusta vesistön
ruoppauksesta on ilmoitettava vähintään kuukautta ennen toimenpiteiden
aloittamista kirjallisesti alueelliselle ympäristökeskukselle tai kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus tarkastetaan mahdollisen luvan
tarpeen takia. Jos ruoppaus vaatii vesilain mukaista lupaa, hakemus
osoitetaan asianomaiselle viranomaiselle (Länsi-Suomen
ympäristölupavirasto). Jos ruoppaus ei vaadi lupaa, toimenpiteet voidaan
suorittaa noudattamalla ympäristönsuojeluviranomaisen antamia ehtoja.
Tällaisia ovat mm. ruoppausaika ja läjitysmassojen oikea sijoittaminen.
Leikattaessa järvessä tai meressä vesikasvillisuutta, on leikkausjäte
poistettava vedestä välittömästi kuivalle maalle esim. kompostoitavaksi. Myös
talviaikana katkaistua kuivaa ruokoa ei saa jättää jään päälle, vaan se tulee
viedä kuivalle maalle esim. kompostoitavaksi tai hävittää polttamalla.

4. LUKU:

ÖLJYJEN JA KEMIKAALIEN KÄSITTELY

13 §

Öljysäiliöiden kunnossapito ja tarkastus
1. Pohjavesialueilla ja järvien ja meren läheisyydessä sijaitsevat säiliöt
Maanalaiset öljysäiliöt ja putkistot tulee kiinteistön omistajan tai haltijan
toimesta tarkastuttaa 5 vuoden välein.
Jos maanalaiset ja tärkeillä pohjavesialueilla maanpäälliset öljy- ja
polttoainesäiliöt ovat olleet käytössä yli 10 vuotta, tulee ne tarkastaa kolmen
vuoden kuluessa näiden määräysten voimaantulosta. Jos säiliöt on tarkastettu
jo tätä ennen, noudatetaan tarkastuksessa saatuja ohjeita.
2. Muilla alueilla sijaitsevat öljysäiliöt
Muilla alueilla maanalaiset öljysäiliöt tulee kiinteistön omistajan tai haltijan
tarkastuttaa ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöön otosta.
Tämän jälkeen säiliö on tarkastettava uudelleen tarkastuksessa saatujen
ohjeiden mukaisesti.
Maanpäälliset öljy- ja polttoainesäiliöt tulee myös tärkeiden pohjavesialueiden
ulkopuolella tarkastaa säännöllisesti 10 vuoden välein.
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Öljysäiliöistä vastaavan on annettava ympäristönsuojeluviranomaiselle
valvontaa varten tarpeelliset tiedot kiinteistöllä sijaitsevista öljysäiliöistä sekä
uusien säiliöiden asentamisesta ja vanhojen säiliöiden poistosta.
3. Säiliöiden hävittäminen
Kiinteistön haltija tai omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että
kiinteistöllä sijaitsevat maanalaiset öljysäiliöt ja muut kemikaalisäiliöt sekä
niiden putkistot poistetaan kiinteistöltä, kun niitä ei enää käytetä. Samalla
tulee säiliöt puhdistaa ja tarkastaa mahdolliset vuodot ja niiden aiheuttama
maaperän pilaantuminen. Säiliöiden vuodoista tulee välittömästi ilmoittaa
pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaisille. Pilaantunut maa tulee käsitellä
alueellisen ympäristökeskuksen määräämällä tavalla.
Jos öljysäiliö sijaitsee paikassa, josta se on teknisesti vaikea poistaa,
ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen säiliön
poistamisvelvollisuudesta.
4. Maaperän tai pohjaveden pilaantuminen
Mahdollisesta öljyvuodon aiheuttamasta maaperän ja pohjaveden
pilaantumisesta sekä niiden puhdistustoimenpiteistä vastaa öljysäiliön
omistaja tai muu vahingon aiheuttaja.

14 §

Polttonesteitä käyttävien toimintojen sijoitus pohjavesialueelle
Pohjavesialueelle ei saa sijoittaa tilapäistä tai siirrettävää asfalttiasemaa tai
polttonesteillä toimivaa murskausasemaa eikä vastaavaa laitosta.

15 §

Kemikaalien varastointi ja säilytys
Kemikaalien varastointi ja säilytys kiinteistöllä tulee järjestää niin, että
vuototilanteissa kemikaalien pääsy maaperään, pohjaveteen, vesistöihin ja
muuhun ympäristöön on estetty kaikissa tilanteissa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Lisätietoa käsittelystä:
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä 1983/344 on määrätty tärkeillä
pohjavesialueilla sijaitsevien maanalaisten poltto- ja dieselöljysäiliöiden ja
niiden putkistojen tarkastuttamisvelvoitteista. Päätöksen mukaan säiliöt on
tarkastettava ensimmäisen kerran 10 kuluttua käyttöönotosta. A-luokan
metallisäiliö on tarkastettava uudelleen viiden vuoden ja muu kuin
metallisäiliö, joka tarkastuksen perusteella kuuluu luokkaan A, 10 vuoden
välein. B-luokan säiliö on tarkastettava uudelleen kahden vuoden välein. C
luokan säiliö on poistettava käytöstä pääsääntöisesti 6 kuukauden kuluessa
tarkastuksen suorittamisesta ja D-luokan säiliö on välittömästi poistettava
käytöstä.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5. LUKU:

LUMEN JA JÄTTEIDEN KÄSITTELY

16 §

Lumenkaatoalueet
Yleisen lumenkaatoalueen sijoittamisessa ja toteuttamisessa tulee huolehtia
siitä, että sulamisvedet eivät aiheuta ympäristön pilaantumista ja
roskaantumista. Roskaantumisen aiheuttaja tai kiinteistön omistaja on
velvollinen puhdistamaan alueen siten kuin jätelaissa säädetään.
Lumenkaatopaikkaa ei saa sijoittaa pohjavesialueelle (luokat I-II) niin, että
sulamisvedet pääsevät imeytymään pohjaveteen. Kaatopaikan sijoittaminen
vesistön ääreen niin, että sulamisvedet joutuvat suoraan vesistöön ja
saattavat aiheuttaa vesistön pilaantumista, vaatii ympäristöluvan.

17 §

Jätteiden käsittely
Kiinteistön jätehuolto, jätteiden keräily- ja varastointipaikat sekä jätteiden
käsittelypaikat tulee toteuttaa ja varustaa siten, että jätehuollosta ja jätteiden
käsittelystä ei aiheudu ympäristön, maaperän tai pohjavesien
pilaantumisvaaraa. Jätteiden keräily- ja välivarastointipaikat ja –säiliöt sekä
jätteiden kompostointi tulee toteuttaa siten, että estetään haittaeläinten pääsy
niihin.

18 §

Jätteiden käyttö maaperässä
Jätettä saa haudata vain, mikäli jäte on hyödynnettävissä maanrakennus- tai
maanparannusaineena ja mikäli sen sijoittamisessa noudatetaan jätelain ja
ympäristönsuojelulain vaatimuksia.
Edellä olevan perusteella voidaan muussa kuin ammattimaisessa tai
laitosmaisessa, pienimuotoisessa maanrakentamisessa käyttää puhtaita maaja kiviainesjäte-eriä sekä betonijätettä korvaamaan luonnonaineksia. Ehtona
käytölle on, että:
a) materiaali ei sisällä ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita,
b) betonijätteestä on poistettu betoniteräkset
c) betonijäte on murskattu tarkoitukseen sopivaksi
d) betonijäte ei sisällä PCB- tai lyijypitoisia tai vastaavan kaltaisia
saumausaineita
e) betonijätteen sijoituspaikka ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Lisätietoa lumen ja jätteen käsittelystä:
Lumenkaatopaikan sijoittaminen vesistön ääreen niin, että sulamisvedet
joutuvat suoraan veteen ja saattavat aiheuttaa vesistön pilaantumista,
vaatii ympäristöluvan.
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Jätteiden käsittelystä on määrätty kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä
sekä jätelaissa. Jätelain (57 §) ja myös ympäristönsuojelulain (84 ja 85 §)
perusteella voidaan antaa tapauskohtaisia määräyksiä.
Kuolleiden eläinten hävittämisestä on säädöksiä maa- ja
metsätalousministeriön hallinnonalalla. MMM:n asetus (1022/2000) koskee
mm. kuolleita tai lopetettuja nauta- ja kavioeläimiä sekä siipikarjaa. Asetuksen
mukaan ruhoja ei saa haudata pohjavesialueelle, vedenottamon suojaalueelle, alle 250 metrin etäisyydelle kaivosta eikä vesistöön viettävään
rinteeseen. Hautaussyvyyden tulee vähintään olla 0,5 tai 1 metriä, riippuen
siitä, painaako ruho alle tai yli 40 kiloa.
Ympäristönsuojelulain 30 §:n nojalla voidaan sallia jätteiden hyödyntäminen ja
käsittely ilman ympäristölupaa. Kyseiset poikkeukset koskevat myös
ympäristönsuojelumääräyksiä niin, että jätteiden sijoittamista maaperään
koskeva 11 § ei koske jätteen sijoittamista, mikäli siitä on määrätty
ympäristönsuojelulain 30 §:n nojalla annetulla asetuksella.
Ympäristönsuojelulain 30 §:n perusteella on annettu
ympäristönsuojeluasetuksen 4 §, jossa on määräyksiä maa- ja metsätalouden
kasviperäisen jätteen, otto- ja rakennuspaikalla tapahtuvan pilaantumattoman
maa- ja kiviainesjätteen sekä lannan yms. maanparannusaineena
hyödyntämisestä.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. LUKU:

ILMANSUOJELU

19 §

Savukaasupäästöt
1. Polton suorittaminen
Kiinteistökohtaisissa lämmityskattiloissa tai muissa tulipesissä ei saa polttaa
sellaisia aineita, joiden palaessa muodostuvien savukaasujen joukossa
ympäristöön pääsee siinä määrin nokea, hajua tai ympäristölle ja terveydelle
vaarallisia yhdisteitä, että niistä saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista ja
terveys- ja viihtyvyyshaittaa. Tällaisia aineita ovat mm. paine- ja pintakäsitelty
puutavara, polttoon kelpaamattomat muovit ja muovipinnoitettu materiaali
sekä muu huonosti palava materiaali.
Polttolaitteita tulee käyttää siten, että poltosta ei aiheudu haittaa terveydelle ja
viihtyvyydelle, erityisesti alueilla, joissa taloissa on koneellinen ilmastointi.
Haja-asutusalueella on risujen, olkien, hakkuujätteiden, kasvinlehtien ja muun
vastaavan luonnonmukaisen vaarattoman kasvijätteen avopoltto sallittu, kun
siitä ei aiheudu haittaa naapurille.
Asemakaava- alueella on kuivien oksien, risujen ja lehtien avopoltto (myös
tynnyrissä tai vastaavassa astiassa) on sallittu ajalla 15.9.-30.4. edellyttäen,
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että polttamisesta ei aiheudu kohtuutonta haittaa naapurille tai
lähiympäristölle.
2. Jätteen poltto
Jätteiden avopoltto on kielletty. Avopoltoksi katsotaan myös tynnyrissä tai
muussa vastaavassa tapahtuva jätteiden polttaminen. kielletty.
3. Savukaasupäästöjen poisto
Taajaan rakennetulla alueella rakennuksen savukaasupäästöjen tai muiden
päästöjen päästökorkeus ja teollisuus-, tuotanto- ja yrityskiinteistöjen sekä
pysäköintirakennusten ilmanpoiston sijoitus on toteutettava siten, että savu- ja
poistokaasujen leviäminen ympäristöön ei aiheuta terveyshaittaa, vahinkoa tai
haittaa naapurikiinteistöille tai niiden käytölle eikä muutakaan ympäristön
pilaantumista.

20 §

Rakennusten, rakenteiden, koneiden, laitteiden tai alueiden kunnostusja puhtaanapitotyöt
Rakennusten julkisivujen ja ulkotiloissa sijaitsevien rakenteiden tai esineiden
hiekkapuhallus-, maalaus- ja muiden kunnostustöiden yhteydessä tulee
huolehtia siitä, että toiminnasta aiheutuva pöly, liuotinainehöyryt tai melu
eivät aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa.
Taajaan rakennetulla alueella tapahtuvasta rakenteiden ja esineiden
hiekkapuhalluksesta tai muusta vastaavasta pölyämistä aiheuttavasta
rakennusten ja rakenteiden kunnostustyöstä tulee kiinteistön haltijan tai
toimenpiteen suorittajan ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle ja
naapureille. Määräys ei koske yksityishenkilön talouteen liittyvää työtä.
Kulkuväylien ja muiden alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotyön
aiheuttama pölyäminen on mahdollisuuksien mukaan estettävä. Ns.
lehtipuhaltimien ja vastaavien pölyä levittävien käsikäyttöisten moottorilla
toimivien laitteiden käyttö hiekan poistossa on kielletty.

7. LUKU:

MELUNTORJUNTA

21 §

Ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaista ilmoitusta edellyttävät toiminnat
ja tapahtumat
Ilmoitus tulee tehdä ainakin seuraavista töistä ja tapahtumista:
a) Räjäytystyöstä, lyöntipaalutuksesta tai muusta vastaavasta erityisen
häiritsevää melua aiheuttavasta työstä, mikäli työtä tehdään muulloin kuin
arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00-18.00 tai jos työ kestää enemmän
kuin neljä viikkoa.
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Vaikka ilmoitusta ei edellytettäisikään, on toiminnanharjoittajan kuitenkin
tiedotettava työmaan vaikutuspiirissä oleville naapurikiinteistöjen haltijoille
meluhaittaa aiheuttavan työn laadusta, sen kestosta sekä työmaan vastaava
yhteyshenkilö.
b) Muusta kuin yksityishenkilön talouteen liittyvästä rakentamis- ja
purkutyöstä, mikäli erityisen häiritsevää melua aiheuttavia työvaiheita tehdään
1) kahtena tai useampana viikonloppuna
2) perjantain klo 18.00 ja maanantain klo 07.00 välisenä aikana,
3) yli viiden päivän ajan klo 18.00-22.00 tai yöaikaan klo 22.00-07.00.
c) Suuresta ulkona järjestettävästä yleisötapahtumasta, jonka aiheuttaman
melun voidaan olettaa kantautuvan laajalle alueelle.
d) Äänenvahvistimen ja äänentoistolaitteiden erityisen häiritsevää melua
aiheuttavasta käytöstä ulkotiloissa yöaikaan klo 22.00-07.00.
e) Moottoriurheilukilpailusta, jonka aiheuttaman melun arvioidaan kantautuvan
asuinalueelle ja jolle ei ole haettu muun lain perusteella lupaa, jossa
määritellään melulle rajat.
f) Lentonäytöksestä sekä tilapäisestä yleisölennätyksestä, johon kuuluu yli
kymmenen nousua tai laskua.
Ympäristönsuojeluviranomainen voi velvoittaa tekemään ilmoituksen
muistakin tilapäisistä tapahtumista ja töistä, jos niiden arvioidaan aiheuttavan
erityisen häiritsevää melua lähialueelle.

22 §

Poikkeus ilmoitusvelvollisuudesta
Äänenvahvistimen ja äänentoistolaitteiden käyttö ulkotiloissa on sallittu
yksipäiväisten ja kertaluontoisten tapahtumien yhteydessä torilla,
urheilukentällä, uimalassa tai muussa yleisökäyttöön tarkoitetussa tai
soveltuvassa paikassa klo 24.00 saakka.
Yleisötilaisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjän tulee
huolehtia siitä, että äänentoistolaitteiden suuntaus ja äänenvahvistinlaitteiden
säädöt on toteutettu siten, että niiden käyttö häiritsee naapurustoa
mahdollisimman vähän.

23 §

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden, laitteiden ja
työvaiheiden rajoittaminen
Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden, kuten
esimerkiksi iskuvasaran, sirkkelin, kulmahiomakoneen, lehtipuhaltimen,
ruohonleikkurin tai moottorisahan käyttäminen sekä häiritsevää melua
aiheuttavien toimintojen suorittaminen on kielletty yöaikaan klo 22.00-07.00
eikä ole suositeltavaa sunnuntaisin tai arkipyhinä ennen klo 12.00.
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Erityisen haittaavaa melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö on
rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi.
Poikkeukset aikarajoista:
Maatalouselinkeinon harjoittamisen vuoksi välttämätöntä, mahdollisesti
häiritsevää melua tai muuta haittaa aiheuttavaa toimintaa, kuten esimerkiksi
heinän-/viljankuivurin, sadetuslaitteen, leikkuupuimurin tai traktorin käyttöä
liikenneväylien sekä yhdyskuntateknisten laitteiden kunnossapitotyötä, mikäli
työn suorittamista on liikenneturvallisuuden tai muusta perustellusta syystä
pidettävä välttämättömänä.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Lisätietoa melusta:
Melusta ilmoittaminen tapahtuu ympäristönsuojelulain 60 §:n perusteella ja se
on tehtävä 30 vrk ennen toiminnan suorittamista. viranomainen tarkastaa
ilmoituksen ja antaa tarvittaessa määräyksiä melun rajoittamiseksi.
Yleisötilaisuuksien järjestäjän on tehtävä kokoontumislain (530/1999) 14 §:n
perusteella tilaisuudesta ilmoitus poliisille, joka voi antaa tilaisuuteen liittyviä
määräyksiä.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. LUKU:

LANNAN KÄSITTELY JA VARASTOINTI

24 §

Lannan levitys
Orgaaninen lanta, joka levitetään 200 m lähemmäksi vakituista tai vapaa-ajan
asutusta, koulua, päiväkotia, puistoa tai vastaavia laitoksia, tulee aina mullata
tai kyntää välittömästi, viimeistään vuorokauden kuluessa.
Ranta-alueilla ja valtaojien varsilla tulee jättää vähintään 5 metrin levyinen
suojavyöhyke, jolle ei levitetä kotieläinten lantaa.
Pohjavesialueiden varsinaisella muodostumisalueella ei saa levittää
lietelantaa, virtsaa eikä säilörehun puristenestettä.
Umpisäiliö- ja sakokaivolietteiden sekä karjanlannan ja –virtsan levittäminen
metsiin ja joutomaille on kielletty.
Talousveden hankintaan käytettävien vesistöjen (Humaljärvi ja siitä laskeva
Ingelsån-Kvarnbyån, Valkolampi, Niittylampi) sekä kaivojen ja lähteiden
ympärille tulee jättää maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteista ja
maalajista riippuen 30-100 metrin levyinen suojakaista käsittelemättä
kotieläinten lannalla ja virtsalla.
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Kompostoidun jätevesilietteen käyttöä koskevat samanlaiset määräykset kuin
kotieläinlantaa. Lietteen on myös täytettävä annetut raja-arvot raskasmetallien
ym. pitoisuuksien suhteen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Lisätietoa lannan käytöstä:
Valtioneuvoston asetuksessa (931/2000), ns. nitraattiasetus, on annettu mm.
lannan varastointiin, luovutukseen, levitykseen ja muihin nitraattipäästöjen
rajoittamiseen määräyksiä. Levitykseen on annettu seuraavia aikamääriä:
Lantaa ei saa levittää 15.10.-15.4. välisenä aikana eikä muunakaan aikana,
jos maa on lumipeitteinen, routaantunut tai veden kyllästämä. Jos maa on sula
ja kuiva niin, että valumia vesistöön ei tapahdu eikä pohjamaan
tiivistymisvaaraa ole, voidaan lantaa levittää syksyllä enintään 15.11. asti ja
keväällä aikaisintaan 1.4. Nurmikasvuston pintaan lantaa ei saa kuitenkaan
levittää 15.9. jälkeen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 §

Lannan varastointi
Eläinten lanta tulee varastoida tiivispohjaisessa lantalassa, jonka tilavuus
vastaa kulloisenkin eläinmäärän 12 kuukauden aikana muodostunutta
lantamäärää. Mikäli eläimet laiduntavat, voidaan laidunkauden lantamäärä
vähentää varastomäärästä. Lantala tulee mitoittaa siten, ettei lanta nesteineen
valu sen ulkopuolelle. Mikäli lantalaa ei kateta, tulee mitoituksessa ottaa
huomioon lantalaan kerääntyvät sade- ja lumensulamisvedet.
Lantalan tulee olla vesitiivis. Rakenteiden ja laitteiden tulee olla sellaisia, ettei
varastoinnin, varastotilan tyhjennyksen eikä lannan siirron aikana tapahdu
vuotoja. Lantalan pohjan (ajoluiska) tulee olla vino niin, että kokonaiskorkeus
on vähintään 0,5 metriä. Lantala suositetaan katettavaksi asutuksen
läheisyydessä.
Poikkeaminen lannan varastointitilan tilavuudesta on mahdollista, mikäli lantaa
luovutetaan välittömästi lannoitteena käytettäväksi, hyödyntäjälle, jolla on
ympäristönsuojelulain 28 §:n mukainen ympäristölupa toiminnalleen tai
riittävän kokoiseen edellä olevat vaatimukset täyttävään lantalaan. Tällöin
eläinsuojan yhteydessä on oltava lantalaa vastaava varasto luovutusjakson
aikana syntyvälle lannalle. Luovutusta odottava lanta voidaan varastoida joko
asianmukaisessa lantalassa tai siirtolavalla.
Lannan varastointi patterissa on mahdollista vain poikkeustapauksissa,
perustelluista syistä eikä sitä voi toistaa vuodesta toiseen.
Lantapatteria ei saa tehdä vakituisen tai vapaa-ajan asutuksen, koulun,
päiväkodin, vastaavan laitoksen sekä puiston / virkistysalueen läheisyyteen.
Etäisyyden tulee olla vähintään 100 m.
Varastointitilavuudesta poikkeamisesta ja lannan luovuttamisesta
hyödyntäjälle sekä lannan patterivarastoinnista tulee tehdä ilmoitus kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Ympäristönsuojelumääräykset
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------Lisätietoa lannan varastoinnista:
Valtioneuvoston asetuksessa (931/2000), ns. nitraattidirektiivi, on myös
annettu tietoa lannan varastoinnista ja erityisesti patteroinnin suorittamisesta
ja sen edellytyksistä. Lantaloiden rakentamistekniset ohjeet on esitetty MMM:n
rakentamismääräyksissä ja –ohjeissa: Kotieläinrakennusten ympäristöhuolto,
MMM-RMO-C4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------8 a. LUKU HEVOSTEN JA MUIDEN ELÄINTEN PITOON LIITTYVIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
25 a §

Kumottu HAO:n päätöksellä 5.8.2010

25 b §

Vähimmäisetäisyydet vesikohteisiin
Ulkotarhojen vähimmäisetäisyydet:
-

alueelta vedet keräävään valtaojaan
vesistöön (puro, joki, järvi, meri)
veden hankintaan käytettävään
tai lähteeseen

20 metriä
100 metriä
50 metriä

Ratsastuskenttien vähimmäisetäisyydet ovat puolet ulkotarhojen
vähimmäisetäisyyksistä.
25 c §

Poikkeaminen
Tapauskohtaisesti voidaan etäisyyksiä pienentää tai suurentaa toimintojen
sijoittumisesta, maaston kaltevuudesta, peitteisyydestä, suojavyöhykkeiden
leveydestä ja maalajin vedenläpäisevyydestä riippuen.
Ratsastuskentän rakenteesta riippuen sen vähimmäisetäisyydestä
vesikohteisiin voidaan poiketa.
Toimintoja ei yleensä sallita sijoitettavaksi rinnealueille, joista vedet valuvat
suoraan vesistöön.
Mikäli toimintoja kuitenkin sallitaan sijoitettavaksi edellä mainitun kaltaisille
rinnealueille, on toiminta-alueilta valuvat vedet ohjattava korkeuskäyrien
suuntaisen ojituksen kautta rannan läheisyyteen rakennettavaan
selkeytysaltaaseen, josta vedet ylivuotona johdetaan edelleen vesistöön.
Selkeytysaltaisiin on muodostettava veden virtausnopeutta pienentäviä
rakenteita, esim. isoista kivistä. Ylivuotopato voidaan muodostaa esim. veden
läpivirtauksen mahdollistavana sepelipatona. Selkeytysaltaista on niihin
kerääntynyt kiintoaines poistettava säännöllisesti.
Määräyksiä voidaan soveltaa myös muiden eläinten pidon vaatimiin
vastaavanlaisiin toimintoihin.
Muita hevostalleihin liittyviä määräyksiä on esitetty rakennusjärjestyksessä.
Ympäristönsuojelumääräykset
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9. LUKU:

ERITYIS- JA MUUT MÄÄRÄYKSET

26 §

Luonnonvaraisten eläinten ruokkiminen kerrostalojen parvekkeilla
Luonnonvaraisten eläinten (linnut, oravat) ruokkiminen kerrostalojen
parvekkeille asennetuilta ruokintalaitteilta ei ole sallittua eläinten jätösten
aiheuttaman likaamisen ja tautivaaran takia.

27 §

Maalämpöputkien täyttöneste
Talojen maalämpöputkistoissa ei saa tärkeillä pohjavesialueilla ja vesistöissä
käyttää ongelmajätteeksi luokiteltavia nesteitä.
Myös muilla alueilla suositellaan käytettäväksi pohjavedelle vaarattomia
nesteitä.

28 §

Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja
Eri lakien mukaisten vastuutahojen (asukkaat, toimenharjoittajat, tehtaat ym.)
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.

29 §

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä
Ympäristönsuojelu- tai rakennusvalvontaviranomainen voi erityisestä syystä
hakemuksesta myöntää 2. luvun osalta luvan yksittäistapauksessa poiketa
määräyksien kohdista niissä edellytetyin perustein. Poikkeamisesta ei saa
aiheutua näiden määräysten tavoitteiden syrjäytymistä.

30 §

Seuraamukset ympäristönsuojelumääräysten rikkomisesta tai
laiminlyönnistä
Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamuksista ja
pakkokeinoista säädetään ympäristönsuojelulaissa.
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10. LUKU: VOIMAANTULOMÄÄRÄYKSET
31 §

Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo
Nämä ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 10.08.2006.
Luku 8 a tulee vimaan 18.8.2010.
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LUETTELO KUNNAN MUISTA MÄÄRÄYKSISTÄ JA SÄÄNNÖISTÄ
• Jätehuoltomääräykset
• Rakennusjärjestys
• Ympäristöterveydenhuollon määräykset

MÄÄRÄYKSIIN LIITTYVÄÄ LAINSÄÄDÄNTÖÄ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ympäristönsuojelulaki 86/2000 ja –asetus 169/2000
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 ja –asetus 895/1999
Vesilaki 264/1961 ja –asetus 282/1962
Vesihuoltolaki 119/2001
Jätelaki 1072/1993 ja -asetus 1390/1993
KTM:n
päätös
(344/83)
maanalaisten
öljysäiliöiden
määräaikaistarkastuksista
Valtioneuvoston asetus (542/2003) (talousjätevesien käsittelystä
vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 11.6.2003
Valtioneuvoston asetus (931/2000) maataloudesta peräisin olevien
nitraattien
vesiin pääsyn rajoittamisesta.
Kemikaalilaki 744/1989 ja –asetus 675/1993
Järjestyslaki 612/2003
Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 64/1986
Hevostallien ympäristönsuojeluohje 4.
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