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JOHDANTO
Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ehkäistä
ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja
paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Määräykset perustuvat ympäristönsuojelulain
(527/2014) 202 pykälään, jonka mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelulain
täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen
osaa koskevia määräyksiä.

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, rekisteröitävää toimintaa tai lain 31, 120 tai 136 §: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 tai
rajavartiolaitoksen toimintaa.
Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten ja
säännöstöjen rinnalla ja tarvittaessa samanaikaisesti.
Muiden viranomaisten tulee lupa-asiaa ratkaistaessa tai muuten viranomaispäätöstä
tehtäessä ottaa huomioon, mitä näissä määräyksissä säädetään.

1. LUKU:
1§

YLEISET MÄÄRÄYKSET

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 pohjavesialueita, jotka on luokiteltu
yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeiksi tai vedenhankintaan soveltuviksi 1ja 2- luokan pohjavesialueiksi (liite 1).
Vedenottojärvet ja ranta-alueet, joilla tarkoitetaan yhdyskunnan vedenhankinnan
kannalta tärkeitä vesialueita (järvet: Humaljärvi, Meiko, Valkolampi ja Niittylampi,
vedenottojoki: Ingelsån-Kvarnbyån, liite 2) ja vesiensuojelun kannalta tärkeitä rantaalueita (vesilain mukaiset vesistöt, liite 3).
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2§

Määritelmiä
Näissä määräyksissä tarkoitetaan:
harmailla jätevesillä astian-, pyykinpesusta, ruuanlaitosta tai peseytymisestä
aiheutuneita jätevesiä
harvaan asutulla alueella muuta kuin taajama-aluetta (tilastolliseksi taajamaksi
määritellään kaikki vähintään 200 asukkaan rakennusryhmät, joissa rakennusten
välinen etäisyys ei ole 200 metriä suurempi)
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 hiekkasepelisuodatinkerrosten läpi, kootaan suodatinkerrosten alaisella putkistolla ja
johdetaan edelleen maastoon tai jatkokäsittelyyn. Maasuodattamo varustetaan
sijoituspaikan sitä edellyttäessä tiiviillä pohjalla
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 vesistöstä
(keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta)
rantaviivalla vesialueen rajaa maata vastaan keskivedenkorkeuden mukaan
saostussäiliöllä jäteveden yksi- tai useampiosaista, vesitiivistä mekaanista
esikäsittelylaitetta, jonka läpi jätevesi virtaa ja jonka pääasiallisena tarkoituksena on
pidättää jätevedestä erottuvat laskeutuvat kiintoaineet ja vettä kevyemmät aineosat
talousjätevedellä asuntojen, toimistojen, liikerakennusten ja laitosten
vesikäymälöistä, keittiöistä, pesutiloista ja niitä vastaavista tiloista ja laitteista sekä
ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan vastaavaa, karjatilojen maitohuoneista tai
muusta elinkeinotoiminnasta peräisin olevaa jätevettä
umpisäiliöllä (jäteveden umpikaivo) vesitiivistä, talousjäteveden tai lietteen
Ympäristönsuojelumääräykset
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tilapäiseen varastoimiseen tarkoitettua säiliötä, josta ei ole jäteveden purkuputkea
ympäristöön
vedenottojärvellä talousveden ottoon käytettäviä järviä ja niiden lasku- uomia, joista
otetaan raakavettä talouksien tai teollisuuden tarpeisiin (liite 2)
vesistöllä vesilain mukaista vesistöä (järvi, lampi, joki, puro, muu luonnollinen
vesialue, tekojärvi, kanava tai muu vastaava keinotekoinen vesialue) sekä merialuetta
(liite 3)
ylivesikorkeudella (HW 100) kauden maksimi- eli ylintä vedenkorkeutta

2. LUKU:

JÄTEVEDET

3 § Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella
(kiinteistöä ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen tai vastaavaan viemäröintiin)
Jätevesien käsittelyssä on ympäristönsuojelulaissa (527/2014), jätevesiasetuksessa
(Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla
alueilla, 157/2017) ja muissa laeissa annettujen määräysten lisäksi noudatettava
seuraavia toimenpiteitä:
1. Kaksoisputkijärjestelmä
Uusiin rakennuksiin tulee rakentaa ns. kaksoisputkijärjestelmä (seinien ulkopuolelle
saakka), eri putkisto WC-vesille ja harmaille vesille.
2. Hule- ja muiden vesien johtaminen käsittelyjärjestelmiin
Hulevesien tai muiden vastaavien suurten vesimäärien, kuten uima-allasvesien,
johtaminen kiinteistökohtaisiin jätevesien käsittelyjärjestelmiin on kielletty.
3. Vähimmäissuojaetäisyydet kaikilla viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla
Suunniteltaessa jätevesien käsittelyä, tulee noudattaa seuraavia
vähimmäissuojaetäisyyksiä muun kuin täysin tiiviin jätevesijärjestelmän (mukaan
lukien puhdistettujen jätevesien purku- tai imeytyspaikka) osalta:
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Kohde

Suojaetäisyys (m)

Talousvesikaivo

30

Tie tai kiinteistön raja *

5*

Suojakerros ylimmän pohjavesipinnan yläpuolella:
Maasuodattamo

0,5

Maaimeyttämö

1

* Naapurin tai tienpitäjän kirjallinen lupa tarvitaan puhdistettujen jätevesien johtamiseen raja- tai
tieojaan tai vähimmäisetäisyydestä poikkeamiseen.

4. Jätevesien käsittely vesistöjen läheisyydessä ja saarissa
Jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 a §
tarkoitetuilla ranta-alueilla seuraavia vaatimuksia:
-

WC- vedet on johdettava puhdistettuna vyöhykkeen 0 - 100 m ulkopuolelle tai
umpisäiliöön.

-

Harmaat jätevedet voidaan imeyttää puhdistettuna, purkupaikan tulee olla yli 30
m rannasta.

-

Noudatetaan jätevesiasetuksen (157/2017 4 §) mukaista ohjeellista
puhdistustasoa pilaantumiselle herkillä alueilla.

-

WC- vesiä ei saa käsiteltyinäkään joutua suoraan vesistöön.

-

Vähäisiä määrät jätevettä (kantovesi) voidaan imeyttää alle 30 m etäisyydellä
rannasta, ei kuitenkaan lähemmäksi rantaa kuin rakennus, jossa jätevedet
syntyvät. Jätevettä ei saa johtaa suoraan vesistöön.

Vesi-WC:tä ei saa rakentaa kiinteistöille, joihin ei voida kaikkina aikoina osoittaa
johtavan loka-autolla ajokelpoista tietä.
Ranta-alueilla ja alavilla alueilla käsittelylaitteistot tulee sijoittaa siten, että myös tulvaaikoina ja ylimmän meren, joen tai järven pinnan (ylin vedenkorkeus HW) aikana
käsittelylaitteistot toimivat suunnitellusti.
5. Jätevesien käsittely 1- ja 2- luokan pohjavesialueilla
1- ja 2- luokan pohjavesialueilla jätevesijärjestelmien tulee olla rakenteiltaan tiiviitä.
Näillä pohjavesialueilla kaikkien jätevesien maahan imeyttäminen ja purku on kielletty,
vaikka jätevedet olisi puhdistettu. Alueella käsitellyt jätevedet on johdettava
pohjavesialueen rajan ulkopuolelle tai käytettävä välivarastointiin ylitäytön hälyttimellä
varustettuja tiiviitä umpisäiliöitä. 1- ja 2- luokan pohjavesialueiden sijainti on esitetty
liitteessä 1.

Ympäristönsuojelumääräykset
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6. Jätevesien käsittely yhteispuhdistamoissa
Puhdistamoissa, joissa käsitellään yli 10 henkilön jätevedet, talousjätevedet on
puhdistettava kaikilla alueilla siten, että jätevesiasetuksen 4 §:n mukainen ohjeellinen
puhdistustaso pilaantumiselle herkillä alueilla täyttyy.
Yhteispuhdistamoissa on oltava nimetty jätevesijärjestelmän asianmukaisesta
käytöstä ja huollosta vastaava henkilö. Käyttäjien tulee laatia yhteispuhdistamon
käytöstä kirjallinen huolto- ja käyttösopimus.
Edellä esitetty koskee jätevesien käsittelyjärjestelmää, joka ei edellytä
ympäristönsuojelulain 27 § tai 28 §:n nojalla ympäristölupaa.
7. Viemäriin kuulumattomat aineet
Viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmiin ei saa laittaa vieraita
aineita (mm. vaaralliset jätteet), jotka ovat haitallisia jäteveden puhdistusjärjestelmille,
koska:
a) niitä tyhjentävien loka-autojen säiliöt puretaan kunnallisen viemäriverkoston
tyhjennyspisteisiin, joista jätevedet kulkeutuvat kunnallisiin puhdistamoihin ja
mahdolliset haitalliset aineet sekoittavat puhdistusprosesseja.
b) kiinteistökohtaisten puhdistamojen puhdistusprosessi voi häiriintyä.
c) kiinteistökohtaiset jätevedet johdetaan saostuskaivoista kiinteistön läheisyyteen
maaperä- tai muun käsittelyn kautta, jolloin pohjavettä pilaavia aineita saattaa päästä
pohjaveteen, maaperään tai vesistöihin.

LISÄTIETOA:
Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaan ympäristölupa on oltava:
1) toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain
mukaan luvanvaraisesta hankkeesta
2) jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3
§:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista
Jätevesiin liittyvää sääntelyä:
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla
alueilla (157/2017).
Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset, Helsingin
seudun ympäristöpalvelut (HSY).
Kirkkonummen kunnan rakennusjärjestyksessä ja oikeusvaikutteisissa kaavoissa voi
olla myös määräyksiä talousjätevesien käsittelystä.

Ympäristönsuojelumääräykset
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3. LUKU:
4§

VESIENSUOJELU

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu

1. Laitteiden pesu
Ajoneuvojen, koneiden, veneiden ja vastaavien laitteiden pesu kiinteistöllä
liuotinpesuaineilla on kielletty muualla kuin tähän tarkoitukseen rakennetulla
tiivispohjaisella pesupaikalla, josta pesuvedet johdetaan hiekan – ja
öljynerotuskaivojen kautta yleiseen viemäriin tai kiinteistön jätevesien käsittelyyn.
Tavanomaisessa asumiskäytössä olevalla kiinteistöllä muilla pesuaineilla pesu ei ole
kielletty, mikäli pesuvedet voidaan johtaa kiinteistön alueella viemäriin tai imeyttää
maahan kiinteistön alueella siten, ettei niistä aiheudu haittaa naapureille tai
ympäristölle.
2. 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 kielletty muualla kuin tähän tarkoitukseen rakennetulla tiivispohjaisella
pesupaikalla, josta pesuvedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta
jätevesiviemäriin.
Perusteluna on estää pesusta muodostuvien jätevesien ja pohjavettä pilaavien
aineiden pääsy maaperään ja sitä kautta pohjaveteen (talousvesikaivoihin) ja
vesistöihin.
3. 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.

5§

Mattojen ym. tekstiilien pesu vesistöjen ranta-alueilla
Mattojen ja vastaavien tekstiilien pesu ja huuhtelu vesistöissä on kiellettyä. Pesu on
kielletty myös 1- ja 2- luokan pohjavesialueilla, jos pesu- ja huuhteluvedet imeytetään
maaperään.
Pesu tulee suorittaa viemäriin liitetyillä kunnallisilla matonpesupaikoilla tai maalla
siten, että puhdistamattomat pesuvedet eivät joudu suoraan vesistöön tai
sadevesiviemäriin.
Ympäristönsuojelumääräykset
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LISÄTIETOA:
Ruoppauksen suorittaminen ja vesikasvillisuuden poisto
Koneellisesta vesistön ruoppauksesta ja vesikasvien niitosta on ilmoitettava vähintään
kuukautta ennen toimenpiteiden aloittamista kirjallisesti Uudenmaan ELY –
keskukselle.
Uudenmaan ELY- keskus tarkastaa ruoppaus- ja niittoilmoitukset mahdollisen luvan
tarpeen takia. Jos ruoppaus vaatii vesilain mukaista lupaa, hakemus osoitetaan EteläSuomen aluehallintovirastolle. Jos ruoppaus ei vaadi lupaa, toimenpiteet voidaan
suorittaa noudattamalla ELY- keskuksen antamia ohjeita.

4. LUKU:
6§

ÖLJYJEN JA KEMIKAALIEN KÄSITTELY

Öljysäiliöiden kunnossapito ja tarkastus
Öljysäiliöiden tarkastukset tulee teettää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
hyväksymällä toiminnanharjoittajalla.
Kiinteistön haltijan on annettava ympäristönsuojeluviranomaiselle valvontaa varten
tarpeelliset tiedot kiinteistöllä sijaitsevista öljysäiliöistä sekä uusien säiliöiden
asentamisesta ja vanhojen säiliöiden poistosta.

1. Pohjavesialueilla ja ranta-alueilla sijaitsevat öljysäiliöt
Maanalaiset öljysäiliöt ja putkistot tulee tarkastuttaa kiinteistön omistajan tai haltijan
toimesta vähintään 5 vuoden välein tai sitä useammin, jos tarkastuspöytäkirjaan on
niin merkitty.
Maanpäälliset öljysäiliöt tulee tarkastaa 10 vuoden välein tai sitä useammin, jos
tarkastuspöytäkirjaan on niin merkitty.
Kopio tarkastuspöytäkirjasta tulee toimittaa myös kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
2. Muilla alueilla sijaitsevat öljysäiliöt
Öljysäiliöt tulee tarkastaa säännöllisesti 10 vuoden välein tai sitä useammin, jos
tarkastuspöytäkirjaan on niin merkitty.
Kopio tarkastuspöytäkirjasta tulee toimittaa myös kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ympäristönsuojelumääräykset
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3. Säiliöiden poistaminen
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. Säiliöt tulee puhdistaa ja tarkastaa
ennen nostoa. Kopio tarkastuspöytäkirjasta tulee toimittaa pelastuslaitokselle ja
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mahdolliset vuodot ja niiden aiheuttama
maaperän pilaantuminen arvioidaan säiliökaivannosta heti säiliön poistamisen jälkeen.
Vuodoista tulee ilmoittaa välittömästi Uudenmaan ELY –keskukselle.

7§

Maaperän tai pohjaveden suojaaminen
Kiinteät tai siirrettävät öljy-, polttoaine- ja kemikaalisäiliöt on sijoitettava tiiviille
alustalle. Tämä ei koske työmaalla tilapäisesti työkoneiden tankkausta varten olevia
siirrettäviä säiliöitä. Säiliössä on oltava tyyppikilpi, ylitäytönestolaite ja laponestolaite.
Uudet öljy-, polttoaine- ja kemikaalisäiliöt tulee sijoittaa katettuun tiiviiseen suojaaltaaseen tai säiliöissä tulee olla kaksoisvaippa.
Tankkaus- ja täyttöpaikoilla on oltava imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen
keräämistä ja säilyttämistä varten. Säiliöstä mahdollisesti vuotanut öljy ja sen
imeyttämiseen käytetty aine on toimitettava luvalliseen, vaarallisen jätteen
keräyspisteeseen.
Mahdollisesta öljy-, polttoaine tai kemikaalivuodon aiheuttamasta maaperän ja
pohjaveden pilaantumisesta sekä niiden puhdistustoimenpiteistä vastaa öljysäiliön
omistaja tai muu vahingon aiheuttaja.

8 § Polttonesteitä ja kemikaaleja käyttävien toimintojen sijoitus
pohjavesialueelle
1- ja 2- luokan pohjavesialueille sekä ranta-alueille ei saa sijoittaa uusia maanalaisia
öljy-, polttoaine- tai kemikaalisäiliöitä.
Kiinteät tai siirrettävät öljy-, polttoaine- ja kemikaalisäiliöt on sijoitettava tiiviille
alustalle.
1- ja 2- luokan pohjavesialueilla uudet öljysäiliöt tulee varustaa yksiputkijärjestelmillä
tai muulla vastaavalla järjestelmällä, jolloin öljyä ei enää kierrätetä säiliön ja polttimen
välissä tarpeettomasti. Toimenpide vähentää öljyvahingon riskiä.
1- ja 2- luokan pohjavesialueelle ei saa sijoittaa tilapäistä tai siirrettävää
polttonesteillä toimivaa murskausasemaa eikä vastaavaa laitosta.

Ympäristönsuojelumääräykset
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9§

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:
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. D-luokan säiliö
on poistettava välittömästi käytöstä.

5. LUKU:

LUMEN JA JÄTTEIDEN KÄSITTELY

10 § Lumenkaatoalueet
Yleisen lumenkaatoalueen sijoittamisessa ja toteuttamisessa tulee huolehtia siitä, että
sulamisvedet eivät aiheuta ympäristön pilaantumista, sen vaaraa tai roskaantumista.
Roskaantumisen aiheuttaja tai kiinteistön omistaja on velvollinen puhdistamaan
alueen siten kuin jätelaissa säädetään.
Lumenkaatopaikkaa ei saa sijoittaa pohjavesialueelle (luokat 1 ja 2) tai ranta-alueelle.
Lumenkaato vesistöihin ja mereen on kielletty.

11 § Jätteiden käyttö maaperässä
Jätteeksi luokiteltua materiaalia on mahdollista hyödyntää vain, mikäli jäte on
hyödynnettävissä maanrakennus- tai maanparannusaineena ja mikäli sen
sijoittamisessa noudatetaan jätelain ja ympäristönsuojelulain vaatimuksia.
Edellä olevan perusteella, muussa kuin ammattimaisessa tai laitosmaisessa
maanrakentamisessa voidaan käyttää pilaantumattomia maa- ja kiviainesjäte-eriä,
betonijätettä tai esim. energialaitoksen pohjakuonaa korvaamaan neitseellisiä
luonnonaineksia. Ehtona käytölle on, että:
a)
b)
c)
d)

materiaali ei sisällä ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita,
betonijätteestä on poistettu betoniteräkset
betonijäte on murskattu tarkoitukseen sopivaksi
betonijäte ei sisällä PCB- tai lyijypitoisia tai vastaavan kaltaisia
Ympäristönsuojelumääräykset
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saumausaineita
e)
muun kuin pilaantumattoman maa- tai kiviaineksen sijoituspaikka ei sijaitse
1- tai 2- luokan pohjavesialueella.
Hyödyntämisestä tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallisesti
viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista.

LISÄTIETOA:
Maisemaa muuttava maanrakennustyö (esim. läjittäminen, kaivaminen, täyttäminen,
tasoittaminen) voi edellyttää tietyillä alueilla maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n
mukaista maisematyölupaa.

6. LUKU:

ILMANSUOJELU

12 § Savukaasupäästöt
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 tai 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.
Maa- ja metsätalousalueilla ja harvaan asutuilla alueilla heinien, olkien,
hakkuutähteiden, risujen ja muun kasvijätteen satunnainen avopoltto ei ole kielletty,
jos siitä ei aiheudu haittaa ja poltosta on ilmoitettu pelastuslaitokselle pelastuslain
(379/2011) 8 §:n mukaisesti.
Asemakaava-alueella kaikenlainen avopoltto on kielletty.

13 § Rakennusten, rakenteiden, koneiden, laitteiden tai alueiden kunnostus- ja
puhtaanapitotyöt
Rakennusten julkisivujen ja ulkotiloissa sijaitsevien rakenteiden tai esineiden
suihkupuhallus-, maalaus- ja muiden kunnostustöiden yhteydessä tulee huolehtia
siitä, että toiminnasta aiheutuva pöly, liuotinainehöyryt tai melu eivät aiheuta
ympäristön pilaantumisen vaaraa.
Toiminnan harjoittajan tulee ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle ja
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naapureille taajaan rakennetulla alueella tapahtuvasta rakenteiden ja
esineiden suihkupuhalluksesta tai muusta vastaavasta pölyämistä
aiheuttavasta rakennusten ja rakenteiden kunnostustyöstä. 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.

LISÄTIETOA:
Suositellaan, että kaikki helposti maatuva aines ensisijaisesti kompostoidaan. Risut
kannattaa hakettaa ja käyttää kompostissa seosaineena tai katteena puutarhassa.
Jos kiinteistö kuuluu biojätekeräykseen, risujätteen voi pakata maatuvaan säkkiin ja
asettaa kiinteistön biojäteastian viereen. Asukkaat voivat myös omatoimisesti
järjestää risujen ja puutarhajätteiden keräämisen ja viemisen jätteenkäsittelyyn
esimerkiksi tilaamalla yhteisesti siirtolavan.
Suositus alueille, jossa risujen poltto on sallittua: Jos risuja poltetaan, tulisi
polttaa mahdollisimman kuivia risuja. Polttamisesta on hyvä ilmoittaa
mahdollisille naapureille etukäteen.

7. LUKU:

MELUNTORJUNTA

14 § Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta ei edellytetä seuraavista
töistä ja tapahtumista:
Rakennustyö
1. Asemakaavoitetut alueet
-

Räjäytystyöstä, lyöntipaalutuksesta, iskuvasaran käytöstä, rakennustyöhön liittyvästä
murskauksesta tai muusta vastaavasta erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta
työstä arkipäivisin klo 7.00 – 18.00, mikäli työ kestää vähemmän kuin 10 työpäivää.

2. Muut alueet
-

Räjäytystyöstä, lyöntipaalutuksesta, iskuvasaran käytöstä, rakennustyöhön liittyvästä
murskauksesta tai muusta vastaavasta erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta
työstä arkipäivisin klo 7.00 – 18.00, mikäli työ kestää vähemmän kuin neljä viikkoa.

Tapahtumat
-

Ulkoilmakonsertista, moottoriurheilukilpailusta tai muusta enintään kaksipäiväisestä
yleisötapahtumasta, joka järjestetään klo 7.00 - 22.00 välisenä aikana.
Ympäristönsuojelumääräykset
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-

Lentonäytöksestä sekä tilapäisestä yleisölennätyksestä, johon kuuluu alle
kymmenen nousua tai laskua.

Vaikka ilmoitusta ei edellytettäisikään, on toiminnanharjoittajan kuitenkin tiedotettava
työmaan tai tapahtuman vaikutuspiirissä oleville naapurikiinteistöjen haltijoille
meluhaittaa aiheuttavan työn laadusta, sen kestosta sekä työmaan tai tapahtuman
vastaava yhteyshenkilö.

15 § Erityistilanteisiin ja yöaikaan liittyvät toimintarajoitukset
Häiritsevää melua aiheuttavien töiden teko tai tapahtumien järjestäminen on kiellettyä
silloin, kun lähistöllä on käynnissä jokin erityisen herkästi häiriintyvä tapahtuma, kuten
ylioppilaskirjoitukset, uskonnollinen tai sitä vastaava tilaisuus.
Jos erityisen meluavaa työtä (esimerkiksi paalutus, louhinta) tehdään päiväkodin
lähistöllä, toiminnanharjoittajan on sovittava päiväkodin henkilöstön kanssa melun
rajoittamisesta lasten lepoaikoina.
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.
Poikkeukset aikarajoista:
Maatalouselinkeinon harjoittamisen vuoksi välttämätöntä, mahdollisesti häiritsevää
melua tai muuta haittaa aiheuttavaa toimintaa, tai liikenneväylien sekä
yhdyskuntateknisten laitteiden kunnossapitotyötä voidaan tehdä myös yöaikaan,
mikäli työn suorittamista on liikenneturvallisuuden tai muusta perustellusta syystä
pidettävä välttämättömänä. Tällöin työ edellyttää meluilmoitusta.

LISÄTIETOA:
Melusta ilmoittaminen tapahtuu ympäristönsuojelulain 118 §:n perusteella ja se on
tehtävä 30 vrk ennen toiminnan suorittamista. Viranomainen tarkastaa ilmoituksen ja
antaa päätöksessä tarvittaessa määräyksiä melun rajoittamiseksi.
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.

Ympäristönsuojelumääräykset
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8 LUKU: HEVOSTEN JA MUIDEN ELÄINTEN PITOON LIITTYVIÄ
MÄÄRÄYKSIÄ
Hevosten ja muiden eläinten pidossa on ympäristönsuojelulaissa (527/2014),
nitraattiasetuksessa (Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta
peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta, 1250/2014) ja muissa laeissa annettujen
määräysten lisäksi noudatettava seuraavia toimenpiteitä:

16 § Lannan levitys
Pohjavesialueiden varsinaisella muodostumisalueella ei saa levittää lantaa.
Kuivalantaa voidaan levittää pohjavesialueen ulkorajan ja pohjavesialueen
varsinaisen muodostumisalueen väliselle vyöhykkeelle keväällä, kun lanta
mullataan mahdollisimman nopeasti ja jos käytöstä ei aiheudu pohjaveden
laadulle riskiä.
Talousveden hankintaan käytettävien vesistöjen ympärille tulee jättää maaston
korkeussuhteista ja maalajista riippuen 30 - 100 metrin levyinen suojakaista
käsittelemättä lannalla ja orgaanisilla lannoitevalmisteilla.
Lannan ja –virtsan levittäminen metsiin ja joutomaille on kielletty.

LISÄTIETOA:
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien
päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) ns. nitraattiasetus.

17 § Vähimmäisetäisyydet vesikohteisiin
Ulkotarhojen vähimmäisetäisyydet:
Vesistö

100 m

Talousvesikäytössä oleva kaivo tai
lähde

50 m

Valtaoja tai noro

25 m

Ympäristönsuojelumääräykset
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Ratsastuskenttien vähimmäisetäisyydet ovat puolet ulkotarhojen
vähimmäisetäisyyksistä.
Toimintoja ei sallita sijoitettavaksi rinnealueille, joista vedet valuvat suoraan vesistöön.

LISÄTIETOA:
Muita hevostalleihin liittyviä määräyksiä on esitetty rakennusjärjestyksessä.

9 LUKU:

ERITYIS- JA MUUT MÄÄRÄYKSET

18 § Maalämpöputkien täyttöneste
Pohjaveden laadun turvaamiseksi 1- ja 2- luokan pohjavesialueilla sellaisten
maalämpöjärjestelmien rakentaminen, joiden rakenteet ulottuvat pohjaveteen asti,
on kielletty.
Maalämmön hyödyntämisjärjestelmien lämmönsiirtonesteiden on oltava luokiteltu
ympäristölle vaarattomiksi.

19 § Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä
Ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää
luvan yksittäistapauksessa poiketa määräyksien kohdista. Poikkeamisesta ei saa
aiheutua näiden määräysten tavoitteiden syrjäytymistä.

10 LUKU: VOIMAANTULOMÄÄRÄYKSET
20 § Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo
Nämä ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1.7.2017. Siihen saakka
noudatetaan 10.8.2006 voimaan tulleita ympäristönsuojelumääräyksiä.

2 luvun 3 § kohtien 2 - 5 osalta:
Ranta- ja pohjavesialueilla ennen vuotta 2004, rakentamisajankohtanaan
voimassa olleiden vaatimusten tai myönnetyn rakennusluvan mukaisesti,
rakennetun jätevesien käsittelyjärjestelmän tulee täyttää
ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset viimeistään 31.10.2019 (YSL
527/2014, 156 a §).
Ympäristönsuojelumääräykset
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Muilla alueilla ennen vuotta 2004, rakentamisajankohtanaan voimassa olleiden
vaatimusten tai myönnetyn rakennusluvan mukaisesti, rakennetun jätevesien
käsittelyjärjestelmän tulee täyttää ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset,
kun
1) rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva
luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai
kokonaisuudessaan korjataan; tai
2) tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa
edellyttävä korjaus- ja muutostyö (YSL 527/2014, 156 b §).

LUETTELO KUNNAN MUISTA MÄÄRÄYKSISTÄ JA SÄÄNNÖISTÄ
-

Jätehuoltomääräykset (Helsingin seudun ympäristöpalvelut, HSY)
Rakennusjärjestys

LIITTEET
Liite 1.

Kartat tärkeistä pohjavesialueista (luokat 1 ja 2)

Liite 2.

Kartat vedenottojärvistä ja -joesta

Liite 3.

Vesilain mukaiset vesistöt
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Liite 1
Pohjavesialueet

Karttatuloste

1:120 000
Veikkola II

Palojärvi

Veikkola

Lapinkylä
Lonnobacka

Vitträsk
Vols

Kvarnby

Långvik

Nätikärr

Bergstad

0
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2 600

5 200 Metriä
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Liite 2
Vedenottojärvet ja -joki

Humaljärvi

Meiko

Valkolampi ja Niittylampi

Kvarnbyån ja Ingelsån

Liite 3
Vesilain mukaiset vesistöt

VitträskVaipo

Vesilain mukaiset järvet

Finnträsk
Gillobackaträsket

Bergträsk
Eteläinen Kirkkonummi

0 0,5 1

2

Tollsträsket

3 Kilometriä

Vesiallas

Lillträsk
Storträsk

Hemviken

Ilmetton

Djupström
Storträsk

Träskbyträsket

Molnträsk

Vitträsk Niittylampi

Vintervägsträsket
Mustalampi

Träsköträsket
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Sommarvägsträsket

Lapinkylänjärvi

Vesilain mukaiset järvet

Loojärvi

Keskinen Kirkkonummi

0

0,5

1

Storträsk

2

3 Kilometriä

Juusjärvi

Bakträsk
Vitträsk

Humaljärvi
Immerlampi

Mustjärvi

Kotolampi

Korsolampi
Meiko

Vitträsk
Vaipo

Gillobackaträsket

Bergträsk

Tollsträsket

Lillträsk
Storträsk
Vesiallas

Djupström

Ilmetton

Storträsk

Molnträsk
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Lammi

Hiirlampi

Dammen

Vesilain mukaiset järvet
Lapinkylänjärvi
Itäinen Kirkkonummi

0 0,5 1
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Loojärvi
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Vitträsk
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Vintervägsträsket
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Träskbyträsket

Vesilain mukaiset järvet
Pohjoinen Kirkkonummi
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Perälänjärvi
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Kaislampi
Siikajärvi
Stora Pikarais

Lamminjärvi

Ahvenlampi

Lilla Pikarais
Kaljärvi
Klemetti

Björkhemin lampi
Kurkisto
Hepari
Petäjärvi

Kivilampi
Hauklampi

Haapajärvi

Kakarlampi

Särkijärvi
Tampaja
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Vaipo

Kolmperä

Loojärvi

Vesilain mukaiset uomat
Kirkkonummi
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2
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