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POHJAVESIÄ KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ JA OHJEISTUSTA

1 Pohjaveden pilaamis- ja muuttamiskielto
Pohjaveden suojelua edistetään muun muassa ympäristönsuojelulaissa (YSL 527/2014, voimaan
1.9.2014, muutos 504/2019), valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta (VNa 713/2014,
voimaan 10.9.2014) ja vesilaissa (VL 587/2011, voimaan 1.1.2012).

Tärkein pohjavesiin liittyvä säädös on ympäristönsuojelulain 17 §:n pohjaveden pilaamiskielto.
Säädöksen mukaan tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella ainetta tai
energiaa ei saa panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että pohjavesi voi käydä
terveydelle vaaralliseksi tai kelpaamattomaksi sellaiseen tarkoitukseen, johon sitä muuten voitaisiin
käyttää. Kielto koskee myös toisen kiinteistöllä olevaa pohjavettä. Myös toimenpiteet, jotka
aiheuttaisivat yleisen tai toisen edun loukkaamisen, ovat kiellettyjä. Pohjaveden pilaamiskielto on
ehdoton, eikä aluehallintovirasto voi myöntää lupaa siitä poikkeamiseen.

Ympäristönsuojelulain nojalla (202 §) voidaan antaa kuntaa koskevia määräyksiä
(ympäristönsuojelumääräykset). Siitä on kerrottu tarkemmin luvussa 3.2.

Pohjaveden muuttamisesta määrää vesilain (587/2011) 3 luvun 2 §. Sen mukaan
vesitaloushankkeella on oltava lupaviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa pohjaveden laatua tai
määrää, ja tämä muutos

1) aiheuttaa tulvan vaaraa tai yleistä vedenvähyyttä

2) aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka vesistön tai pohjavesiesiintymän
tilan huononemista

3) melkoisesti vähentää luonnon kauneutta, ympäristön viihtyisyyttä tai kulttuuriarvoja taikka vesistön
soveltuvuutta virkistyskäyttöön

4) aiheuttaa vaaraa terveydelle

5) 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

6) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa kalastukselle tai kalakannoille

7) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vesiliikenteelle tai puutavaran uitolle

8) vaarantaa puron uoman luonnontilan säilymisen

9) muulla edellä mainittuun verrattavalla tavalla loukkaa yleistä etua.

Vesitaloushankkeella on lisäksi oltava lupaviranomaisen lupa, jos 1 momentissa tarkoitettu muutos
aiheuttaa edunmenetystä toisen vesialueelle, kalastukselle, veden saannille, maalle, kiinteistölle tai
muulle omaisuudelle. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos edunmenetys aiheutuu ainoastaan yksityiselle
edulle ja edunhaltija on antanut hankkeeseen kirjallisen suostumuksensa.

Vesilain 3 §:n mukaan vesitaloushankkeelle on haettava lupaviranomaisen lupa 2 §:ssä
tarkoitetuista seurauksista riippumatta, jos vettä otetaan vesihuoltolaitoksen tai
vesihuoltolaitokselle vettä toimittavan tarpeisiin taikka siirrettäväksi muualla käytettäväksi sekä
muuhun pohjaveden ottamiseen, kun otettava määrä on yli 250 m3/d samoin kuin muu toimenpide,
jonka seurauksena pohjavesiesiintymästä poistuu muutoin kuin tilapäisesti pohjavettä vähintään
250 m3/d. Lisäksi lupa on haettava veden imeyttämiseksi maahan tekopohjaveden tekemiseksi tai
pohjaveden laadun parantamiseksi.
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2 Vedenottamoiden suoja-alueet
Vesilain mukaan vedenottamolle voi hakea suoja-aluetta, jos alueen käyttöä on tarpeen rajoittaa
veden laadun tai pohjavesiesiintymän antoisuuden turvaamiseksi (4 luku, 11 §). Suoja-aluetta ei
saa määrätä laajemmaksi kuin on välttämätöntä. Vaatimuksen tai hakemuksen suoja-alueen
määräämisestä voi tehdä hankkeesta vastaava, valvontaviranomainen tai asianosainen.

Suoja-alueita on perustettu vedenottamoille erityisesti 1960–1980 -luvuilla, jolloin
pohjavesialuekartoitusta ei ollut tehty ja pohjaveden suojelua koskeva lainsäädäntö oli
kehittymätöntä. Nykyään pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ja lainsäädännön kehittyminen
ovat osittain korvanneet suoja-aluepäätöksen tarpeen eikä suoja-alueita juuri enää haeta.
Ylikunnallisissa vedenottohankkeissa suoja-alue on kuitenkin edelleen hyödyllinen keino edistää
pohjaveden suojelua (Britschgi ym. 2009).

3 Maaperän pilaamiskielto
Maaperän ja pohjaveden pilaamiskielto ovat keskenään läheisessä vuorovaikutussuhteessa. Yleensä
pohjavesi pilaantuu pilaantuneen maaperän välityksellä. Maahan ei saa ympäristönsuojelulain
(527/2014) 16 §:n mukaan jättää tai päästää jätettä eikä muutakaan ainetta siten, että seurauksena
on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai
ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen
edun loukkaus.

Maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettävä ympäristönsuojelulain 139 §:n mukaan uudelle
omistajalle tai haltijalle käytettävissä olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä
tai aineista, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Maaperän
pilaantuneisuuden tutkimuksia tehdään usein kiinteistökauppojen yhteydessä.

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista on säädetty valtioneuvoston
asetuksella 214/2007. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin on perustuttava
arvioon maaperässä olevien haitallisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja
ympäristölle. Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava, jos yhden tai useamman
haitallisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää asetuksen liitteessä säädetyn kynnysarvon. Alueilla,
joilla taustapitoisuus on kynnysarvoa korkeampi, arviointikynnyksenä pidetään taustapitoisuutta.

4 Selvilläolo- ja korvausvelvollisuus
Ympäristönsuojelulain (527/2014, 6 §) mukaan toiminnanharjoittajalla on selvilläolovelvollisuus
toimintansa ympäristövaikutuksista. Lain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä
toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten
vähentämismahdollisuuksista.

Ympäristönsuojelulain (527/2014, 133 §) mukaan se, jonka toiminnasta on aiheutunut maaperän
tai pohjaveden pilaantumista, on velvollinen puhdistamaan maaperän ja pohjaveden siihen tilaan,
ettei siitä voi aiheutua terveyshaittaa eikä haittaa tai vaaraa ympäristölle.

Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta (737/1994, muutossäännökset 151/2009, 628/2011)
määrää toiminnanharjoittajan korvaamaan veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta tietyllä
alueella harjoitetun toiminnan seurauksista johtuva vahinko (1 §). Tämän lisäksi
toiminnanharjoittaja on velvollinen korvaamaan kustannukset ennaltaehkäisevistä tai korjaavista
toimenpiteistä, joita on ympäristövahingon myötä jouduttu tekemään (6 §). Korvausvelvollisuus
pätee myös silloin, kun vahinkoa ei ole aiheutettu tahallisesti tai huolimattomuudesta (7 §).
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5 Ympäristölupa
Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan
on oltava lupa (ympäristölupa). Ympäristönsuojelulain liitteessä 1 mainitaan toiminnat, joille tulee
hakea ympäristölupa ja liitteessä 2 toiminnat, jotka ovat rekisteröintimenettelyssä. Jos toiminta
sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta
voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa, on sille haettava ympäristölupa myös siinä
tapauksessa, että toiminta on asetuksessa mainittua vähäisempää. Asetuksen liitteessä 2
tarkoitetun asfalttiaseman, energiantuotantolaitoksen ja jakeluaseman toimintaan on oltava
ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle
pohjavesialueelle. Lupa vaaditaan myös kemiallisen pesulan toimintaan, jos toiminta sijoitetaan
tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi
aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta
(713/2014, 7 §) on lueteltu, mitkä lupaharkinnan kannalta tarpeelliset tiedot pohjavesiolosuhteista
pitää esittää lupahakemuksessa.

6 Maa-aineslaki
Maa-ainesten ottoa säätelee maa-aineslaki (MAL 555/1981 + lukuista muutossäädökset, voimaan
1.1.1982) ja valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005, voimaan 1.12.2005).
Toimintaan tarvitaan maa-ainesten ottolupa lukuun ottamatta maa-ainesten ottamista omaa
tavanomaista kotitarvekäyttöä varten (MAL 4 §). Lupaa haettaessa on esitettävä
ottamissuunnitelma (MAL 5 §). Maa-ainesasetuksessa säädetään mm. ottamissuunnitelman ja
lupapäätöksen sisällöstä sekä valvonnasta. Ottamissuunnitelmasta tulee ilmetä tarpeellisessa
laajuudessa pohjavesiin liittyen mm. pohjaveden pinnan ylin korkeustaso, tiedot
pohjavesiolosuhteista, pohjaveden havaintopaikoista ja tiedot läheisyydessä sijaitsevista
talousvesikaivoista, pohjaveden ottamoista ja niiden mahdollisista suojavyöhykkeistä ja suoja-
aluemääräyksistä (asetus 1.5 ja 2.2).

Tärkeälle pohjavesialueelle sijoittuvasta maa-aineksen ottohankkeesta on pyydettävä alueellisen
ELY-keskuksen lausunto, jos alueella on merkitystä vesien suojelun kannalta (MAL 7 § kohta 2).

Kotitarveotolla tarkoitetaan maa-ainesten ottamista asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Oma
tavanomainen kotitarveotto voi tapahtua vain omalla maalla ja ottajana voi yleensä olla vain
yksityishenkilö. Maa-ainesten käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien ylläpitoon ja
ottamisen on pysyttävä määrältään vähäisenä.

Maa-ainesten ottamisesta ei saa aiheutua maa-aineslain 3 §:n mukaan kauniin maisemakuvan
turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien
tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa, eikä
tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen vedenlaadun tai antoisuuden
vaarantumista, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan seuraavissa tapauksissa myös ympäristölupa (VNa 713/2014):
kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa
kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää; kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen
tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on
yhteensä vähintään 50 päivää. Edellä mainittua vähäisempään toimintaankin on haettava
ympäristölupaa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle
pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa (YSL 28 §).
Ympäristöluvan edellä mainituille hankkeille myöntää kunta.

Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain samaa hanketta koskeva lupahakemus käsitellään yhdessä
ja ratkaistaan pääsääntöisesti samalla päätöksellä (MAL 4 a § ja YSL 47 a §, muutos 1.7.2016
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voimaan tulleilla laeilla 423/2015 ja 424/2015). Yhteistä lupaa voidaan hakea yhdellä
lupahakemuksella. Yhteiskäsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelulain menettelysäännöksiä,
mutta lupahakemuksen sisältöön ja lupaharkintaan, luvan myöntämisen edellytyksiin ja
lupamääräyksiin sovelletaan erikseen maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisia aineellisia
säännöksiä.

Vesilain mukainen aluehallintoviraston lupa edellytetään, jos maa-ainesten ottaminen voi muuttaa
pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos aiheuttaa pohjavesiesiintymän tilan huononemista
tai 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. Tämä voi tulla kyseeseen lähinnä, mikäli
suunniteltu maa-ainesten ottaminen kohdistuu pohjavedenpinnan alapuolelle, pohjaveden ottamon
suoja-alueelle tai laaja-alaisesti pohjavesialueelle.

7 Öljysäiliöitä koskeva lainsäädäntö
Tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevista öljysäiliöistä sekä niiden tarkastuksista on säädetty kauppa-
ja teollisuusministeriön öljylämmityslaitteistoja koskevassa asetuksessa 1211/1995 ja kauppa- ja
teollisuusministeriön maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksia koskevassa päätöksessä
344/1983.

Tärkeällä pohjavesialueella olevan maanalaisen öljysäiliön asentamisesta on säiliön omistajan tai
öljylämmityslaitteiston asentavan toiminnanharjoittajan ilmoitettava pelastuslaitokselle.
Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa säiliön sijoitus ennen säiliön peittämistä.

Tärkeällä pohjavesialueella sijaitseva maanalainen öljysäiliö on lisäksi tarkastettava määräajoin.
Säiliön omistajan tai haltijan tulee huolehtia siitä, että määräaikaistarkastukset suoritetaan ajallaan.
Ensimmäisen kerran säiliö on tarkastettava kymmenen vuoden kuluttua käyttöönotosta.
Määräaikaistarkastuksesta tulee laatia pöytäkirja. Pöytäkirja on annettava säiliön omistajalle tai
haltijalle, minkä lisäksi siitä on 14 päivän kuluessa tarkastuksesta toimitettava jäljennös sen kunnan
palopäällikölle, missä säiliö sijaitsee.

Tarkastuksen perusteella säiliöt luokitellaan neljään luokkaan, A – D. Luokitus määrittää seuraavan
tarkastuskerran ajankohdan. Säiliö, joka määräaikaistarkastuksessa havaitaan öljyvahingonvaaraa
aiheuttavaksi, on korjattava tai poistettava käytöstä. Välitöntä vaaraa aiheuttava säiliö on heti
poistettava käytöstä. Jos öljylämmityslaitteisto vaurioituu siten, että seurauksena on henkilö-,
omaisuus- tai ympäristövahinko, on omistajan, haltijan tai käyttäjän ilmoitettava siitä viipymättä
valvontaviranomaiselle, jonka on tarvittaessa määrättävä asiantuntija suorittamaan paikalla
tutkimus. Pelastuslaitoksen on suositeltavaa ylläpitää säiliötarkastusraporttien tietojen perusteella
öljysäiliörekisteriä.

8 Jätevesien käsittely
Vesihuoltolaissa (119/2001 +muutossäädökset) määrätään, että vesihuoltolaitoksen toiminta-
alueella oleva kiinteistö on pääsääntöisesti liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolella olevilla kiinteistöillä on noudatettava jätevesien
käsittelyssä ympäristönsuojelulain (527/2014) säädöksiä. Ympäristönsuojelulain mukaan
pohjavesialueella tai alle 100 metrin päässä vesistöstä sijaitsevien kiinteistöjen tuli täyttää lain 16
luvussa määritellyt jäteveden perustason puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä. Muilla kuin
pohjavesi- tai ranta-alueilla perustason puhdistusvaatimukset tulevat täytettäväksi vasta silloin, kun
kiinteistöllä tehdään rakennusluvan vaativa korjaus- tai muutostyö.
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Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan tarvittaessa antaa perustason
puhdistusvaatimuksia ankarampia vaatimuksia, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten
ympäristöolosuhteiden vuoksi. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää
luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista pohjavesialueella tai vesistön läheisyydessä
enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Mikäli kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija on
syntynyt ennen 9.3.1943, ei käsittelyvaatimuksia sovelleta tällaiseen kiinteistöön.

9 Muut säädökset ja ohjeistukset
Pohjavedensuojelun kannalta muita tärkeitä säädöksiä on lueteltu ohessa. Ajantasaiset säädökset
löytyvät internetistä, osoite: https://www.finlex.fi/.

 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
1352/2015 sekä asetuksen muutos 683/2017 (voimaan 27.10.2017)

 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja
valvontatutkimuksista 401/2001 (voimaan 1.6.2001)

 Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 1022/2006 (voimaan
1.6.2006) ja asetuksen muutossäännökset (20.5.2009/342, 29.12.2009/1818, 7.10.2010/868,
29.12.2011/1562, 5.11.2015/1308, 8.12.2016/1090)

 Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä 1040/2006 ja muutossäännökset 20.5.2009/341,
5.11.2009/842, 7.10.2010/869, 6.11.2014/926, 18.12.2014/1280, 5.11.2015/1309, 25.8.2016/752,
10.11.2016/929)

 Vesihuoltolaki, 9.2.2001/119
 Kemikaalilaki 599/2013 (voimaan 1.9.2013)
 Laki pelastuslain muuttamisesta 1358/2018 (voimaan 1.1.2019)
 Asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015(voimaan 1.6.2015)
 Terveydensuojelulaki 763/1994 (+ muutossäännökset) ja terveydensuojeluasetus 1280/1994 (+

muutossäännökset)
 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista

jakeluasemalla 415/1998 (voimaan 1.7.1998)
 Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaarallisten aineiden luettelosta 1059/1999, kumottu säädöksillä

642/2001, 509/2005, 5/2010 ja 1123/2010
 Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

1250/2014 sekä muutokset 220/2015, 435/2015 ja 1261/2015
 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 3.6.2005/390
 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 194/2002 (+ muutossäädökset)
 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 ja 63 §:n muuttamisesta 283/2011

(maalämmön hyödyntämisen luvanvaraisuus)
 Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä

valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen
valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. (http://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Maankayton_suunnittelujarjestelma/Valtakunnalliset_alueidenkayttotav
oitteet )

Muiden säädösten lisäksi pohjavesialueilla olevia toimintoja koskee myös muu ohjeistus, kuten
standardit. Esimerkiksi huoltoasemien teknistä rakennetta koskee jakeluasemastandardi SFS 3352.
Jakeluasemastandardi sisältää erityyppisten jakeluasemien rakennemallit viimeisimmän parhaan
rakentamiskäytännön mukaisesti (http://www.oil.fi/).
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Liite 1. Pohjavettä pilaavat aineet ja niiden ympäristönlaatunormit1

Aine Pohjaveden
ympäristönlaatunormi Yksikkö

1. Nitraatit 50 mg/l

2.
Torjunta-aineiden vaikuttavat aineet ja niiden
(merkitykselliset) aineenvaihdunta-, hajoamis- tai
reaktiotuotteet

0,1 µg/l

0,5 yhteensä22 µg/l
3. Bentseeni 0.5 µg/l
4. Tolueeni 12 µg/l
5. Etyylibentseeni 1 µg/l
6. Ksyleenit ( orto-, meta- ja paraksyleeni) 10 µg/l
7. Antraseeni 60 µg/l
8. Naftaleeni 1.3 µg/l
9. Bentso(a)pyreeni 0.005 µg/l

10. Bentso(b)fluoranteeni, bentso(k)fluoranteeni,
bentso(g,h,i)peryleeni ja indeno-(1,2,3-cd)-pyreeni 0.05 µg/l

11. PCB-yhdisteet (  kongeneerit 28, 52, 101, 118, 138, 153 ja
180) 0.015 µg/l

12. Trikloorieteeni ja tetrakloorieteeni 5 µg/l
13. 1,2-dikloorieteeni 25 µg/l
14. 1,2-dikloorietaani 1.5 µg/l
15. Dikloorimetaani (metyleenikloridi) 10 µg/l
16. Vinyylikloridi (kloorieteeni) 0.15 µg/l
17. Hiilitetrakloridi 2 µg/l
18. Kloroformi (trikloorimetaani) 100 µg/l
19. Klooribentseeni 3 µg/l
20. 1,2-diklooribentseeni 0.3 µg/l
21. 1,4-diklooribentseeni 0.1 µg/l

22. Triklooribentseeni ( 1,2,3-, 1,2,4- ja 1,3,5-
triklooribentseeni) 2.5 µg/l

23. Pentaklooribentseeni 1.2 µg/l
24. Heksaklooribentseeni 0.024 µg/l
25. Monokloorifenolit 0.05 µg/l
26. Dikloorifenolit 2.7 µg/l
27. Tri-, tetra- ja pentakloorifenoli 5 µg/l
28. MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 7.5 µg/l
29. TAME (tert-amyylimetyylieetteri) 60 µg/l
30. Öljyjakeet (C10-40) 50 µg/l
31. Elohopea 0.06 µg/l
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32. Kadmium 0.4 µg/l
33. Koboltti 2 µg/l
34. Kromi 10 µg/l
35. Kupari 20 µg/l
36. Lyijy 5 µg/l
37. Nikkeli 10 µg/l
38. Sinkki 60 µg/l
39. Antimoni 2.5 µg/l
40. Arseeni 5 µg/l
41. Ammonium NH4+ 0.25 (NH4+) mg/l

tai Ammoniumtyppi NH4N 0.20 (NH4N) mg/l
42. Kloridi 25 mg/l
43. Sulfaatti 150 mg/l

1 Pohjaveden ympäristönlaatunormilla tarkoitetaan tässä asetuksessa sekä yhteisön tasolla
vahvistettua pilaavan aineen, pilaavien aineiden ryhmän tai pilaantumisen indikaattorin pitoisuutta
pohjavedessä ilmaistuna laatunormina, jota ihmisen terveyden tai ympäristön suojelemiseksi ei saa
ylittää sekä kansallisesti vahvistettua direktiivin 2006/118/EY artiklassa 2 kohdassa 2 tarkoitettua
raja-arvoa.

2Yhteensä tarkoittaa kaikkien seurannassa havaittujen ja mitattujen yksittäisten torjunta-aineiden
summaa mukaan luettuna niiden merkitykselliset aineenvaihdunta-, hajoamis- tai reaktiotuotteet.
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Liite 2. Pohjavesimuodostumien riskinalaisiksi nimeämiseen ja pohjaveden
kemiallisen tilan arviointiin käytettävät ohjeelliset arviointiperusteet

1) ORGAANISET AINEET
AINE Ohjeellinen

arvioinnissa
käytettävä

pitoisuus (µg/l)

Valintakriteeri Huom

Aromaattiset hiilivedyt
Bentseeni 0.5 A
Tolueeni 12 B
Etyylibentseeni 1 B
Ksyleenit ( orto-, meta- ja paraksyleeni) 10 B
Polyaromaattiset hiilivedyt
Antraseeni 60 C
Naftaleeni 1.3 B
Bentso(a)pyreeni 0.005 A

Bentso(b)fluoranteeni,
bentso(k)fluoranteeni,
bentso(g,h,i)peryleeni ja indeno-(1,2,3-cd)-
pyreeni

0.05* A

Polyklooratut bifenyylit
PCB-yhdisteet (  kongeneerit 28, 52, 101,
118, 138, 153 ja 180)

0.015 C

Klooratut hiilivedyt
Trikloorieteeni ja tetrakloorieteeni 5 A

1,2-dikloorieteeni 25 D
1,2-dikloorietaani 1.5 A
Dikloorimetaani (metyleenikloridi) 10 D
Vinyylikloridi (kloorieteeni) 0.15 D
Hiilitetrakloridi 2 D
Kloroformi (trikloorimetaani) 100* A (74/1994)
Klooribentseenit
Klooribentseeni 3 E
1,2-diklooribentseeni 0.3 E
1,4-diklooribentseeni 0.1 E
Triklooribentseeni ( 1,2,3-, 1,2,4- ja 1,3,5-
triklooribentseeni

2.5* B

Pentaklooribentseeni 1.2* C
Heksaklooribentseeni 0.024 C
Kloorifenolit
Monokloorifenolit 0.05 B
Dikloorifenolit 2.7 B

Tri-, tetra- ja pentakloorifenoli 5* A
Oksygenaatit
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 7.5 B
TAME (tert-amyylimetyylieetteri) 60 B
Öljyjakeet (C10-40) 50 C
* Aineen esiintyessä pohjavedessä tulee varmistaa, ettei pohjavesialue aiheuta merkittävää
riskiä pintavesiekosysteemeille. Aineelle on prioriteettiainedirektiivissä (neuvoston
vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi
ympäristönlaatunormeista vesipolitiikan alalla sekä direktiivien 82/176/ETY, 83/513/ETY,
84/156/ETY, 84/491/ETY, 86/280/ETY ja 2000/60/EY muuttamisesta) asetettu pohjaveden
raja-arvoa alhaisempi ympäristönlaatunormi pintavedelle.
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2) Epäorgaaniset aineet
AINE Ohjeellinen

arvioinnissa
käytettävä pitoisuus

Valintakriteeri

Metallit
Elohopea (µg/l) 0.06* A
Kadmium (µg/l) 0.4* A
Koboltti (µg/l) 2 B
Kromi (µg/l) 10 A
Kupari (µg/l) 20 A
Lyijy (µg/l) 5 D**
Nikkeli (µg/l) 10 D
Sinkki (µg/l) 60 A
Puolimetallit
Antimoni (µg/l) 2.5 D
Arseeni (µg/l) 5 D
Muut

Ammonium NH4+ (mg/l)
tai
Ammoniumtyppi NH4N (mg/l)

0.25 (NH4+)

0.20 (NH4N)

D

Kloridi (mg/l) / Chloride 25 E

Sulfaatti (mg/l) /  Sulphate 150 E
* Aineen esiintyessä pohjavedessä tulee varmistaa, ettei pohjavesialue aiheuta merkittävää
riskiä pintavesiekosysteemeille. Aineelle on prioriteettiainedirektiivissä (neuvoston
vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi
ympäristönlaatunormeista vesipolitiikan alalla sekä direktiivien 82/176/ETY, 83/513/ETY,
84/156/ETY, 84/491/ETY, 86/280/ETY ja 2000/60/EY muuttamisesta) asetettu pohjaveden
raja-arvoa alhaisempi ympäristönlaatunormi pintavedelle.
** Talousveden kanssa kosketuksissa olevista materiaaleista hyväksyttävä veteen
liukenevan lyijyn pitoisuus on 5 µg/l. Käytettäessä kriteeriä D tämä tulisi huomioiduksi.

Orgaanisten aineiden arviointiperusteiden valintakriteerit:
A TvLv x 0.5
B Alhaisin haju- tai makukynnys x 0.5
C RfC pv  x 0.5
D WHO x 0.5
E Vespa-talousvesi

Epäorgaanisten aineiden arviointiperusteiden valintakriteerit:
A Raja-arvo = 2 × aineen taustapitoisuuden 90-persentiili (aineisto Soveri ym.
2001)
B RfC pv  x 0.5
C Raja-arvo = (aineen taustapitoisuuden 90-persentiili + TvLv)/2 (aineisto Soveri
ym. 2001)
D TvLv tai TvLs x 0.5
E Vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäiseminen, Sosiaali- ja

terveysministeriön talousvesiasetus 461/2000
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Käytetyt lyhenteet:
TvLv Talousveden laatuvaatimus (Sosiaali- ja terveysministeriön

talousvesiasetus 461/2000)
TvLs Talousveden laatusuositus (Sosiaali- ja terveysministeriön

talousvesiasetus 461/2000)
RfC pv Maaperän kynnysarvojen perustaksi määritetty viitearvo;

juomavetenä käytettävän pohjaveden sallittu enimmäispitoisuus
(Reinikainen 2007)

WHO Maailman terveysjärjestön juomavesisuositus (2004)
Vespa-talousvesi Kokonaispitoisuus talousveden ottoon tarkoitetussa pintavedessä,

aritmeettinen vuosikeskiarvo (Valtioneuvoston asetus
vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 1022/2006)



Liite 4.1

Valokuvia Kalajoen suojelusuunnitelman pohjavesialueilta (4.10.2021)

Kuva 1. Kourinkangas A pohjavesialueen luoteisosaa.

Kuva 2. Pohjavesialueella sijoittuvaa golfkentän osaa Kourinkangas A pohjavesialueella.



Liite 4.2

Kuva 3. Valtatie 8, kuva golfkentän kohdalta koillisen suuntaan. Tiessä luiskasuojaus.

Kuva 4. Lämpökeskus Kourinkangas A pohjavesialueella.



Liite 4.3

Kuva 5. Metsikköä huoltoaseman (ABC) luoteispuolella.

Kuva 6. Lentokentän aluetta, kuvaussuunta asematason suuntaan.



Liite 4.4

Kuva 7. Pylväsmuuntaja Hiekkasärkkien vedenottamon lähialueella.

Kuva 8. Vanhaa maa-ainesten ottoaluetta Hiekkasärkkien ottamon lounaispuolella.



Liite 4.5

Kuva 9. Laajaa maa-ainestenottoaluetta Kourinkangas B pohjavesialueella.

Kuva 10. Maa-ainesten otto käynnissä Kourinkangas B pohjavesialueella (alue 5044).



Liite 4.6

Kuva 11. Pohjavesilammikko Kukkarokiven vedenottamon pohjoispuolella.

Kuva 12. Laajahko vesialue entisellä maa-ainesten ottoalueella Hollannin pohjavesialueen
eteläosalla.
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Kuva 13. Puistomuuntamo Kurikkalan vedenottamon läheisyydessä.

Kuva 14. Kurikkalan vedenottamo (kuva poistettu julkisesta suunnitelmaversiosta).



Liite 4.8

Kuva 15. Tiilipruukinkangas C pohjavesialuetta vt8:n kohdalla, kuvaussuunta pohjoiseen.

Kuva 16. Tiilipruukinkangas C pohjavesialuetta. Kannuskyläntie, kuvaussuunta luoteeseen.



Kalajoen kaupunki

8.2.2022, rev 4.10.2022

Tunnus Kohde E N Tila Toiminta

Sijainti I
 -etäisyys
vo:sta

Sijainti II
 -maaperän
 laatu /
pvp:n
syvyys

Päästö III
 -aineen
 määrä
ja laatu

Päästö IV
 -kohteen
suojaus

Päästö V
 -havaitta-
vuus ja
  valvonta

Päästö VI
 -toden-
näköisyys

Kokonaisriski
Tulo:
I*II*III*IV*V
*VI

Merkit-
tävyys
A-D

Huomiot

YL1 ABC Hiekkasärkät 345570 7126534 Toimiva Polttonesteiden jakelu, liikenneasema 2 3 3 2 1 2 72 D Ympäristölupa  22.1.2015, tarkkailu
YL2 Neste Truck-asema Hiekkasärkät 345486 7126543 Lopetettu Polttonesteiden jakelu, automaattiasema  -  -  -  -  -  -  -  - Lopettanut toimintansa 10.4.2017, kunnostettu
YL3 Himangan Huoltamo Oy 336648 7108003 Toimiva Polttonesteiden varastointi, huolto, korjaus, pesu 1 2 3 2 2 2 48 D Ei pohjavesialueella, mutta välitt. läh.
YL4 Kalajoen Ilmailukerho ry:n kenttä 346129 7126353 Toimiva Pienilmailu, moottoriurheilutoiminta ja yleisötapahtumat 2 3 3 1 1 2 36 D Ymp.lupa 6.4.2017 (52/11.01.00/2016), tarkkailu
YL5 Kalajoen Lämpö Oy:n biolämpökeskus 345412 7126453 Toimiva Lämpökeskus, polttonesteiden varastointi ja käsittely 2 3 3 1 1 2 36 D Ympäristölupa 12.12.2018, tarkkilu
YL6 Hiekkasärkät Golf Oy 344212 7125339 Toimiva Golfkenttä 1 3 1 3 1 2 36 D Lupa 2008/DNro PSAVI/1257/2016, 6.7.2017,
YL7 Hiekkasärkkien Ohjelmapalvelut Oy 345763 7126814 Toimiva Karting-rata 2 3 1 3 1 2 36 D Ym.lupa , 2013-23-YLH, 26.11.2013,
MK1 (= YL1) ABC Hiekkasärkät MATTI: Toimiva kohde / Tarkista selvitystarve
MK2 (= YL2) Neste D-asema Hiekkasärkät MATTI: Ei puhdistustarvetta ja ei käyttörajoitetta
MK3 (=YL5) Kalajoen Lämpö Oy:n biolämpökeskus MATTI: Toimiva kohde / Tarkista selvitystarve
MK4 Hanhinevan puutarha 336162 7107585 Toimiva Taimi- ja kauppapuutarha 1 3 2 3 2 1 36 D MATTI: Toimiva kohde / Tarkista selvitystarve
MK5 Linja-autovarikko 336204 7107492 Lopetettu Linja-autovarikko 1 3 2 3 2 1 36 D MATTI: Selvitystarve / Tarkista selvitystarve
MK6 Kaukolämpölaitoksen lisäyksikkö 336171 7107525 Toimiva Lämpökeskus, polttonesteiden varastointi ja käsittely 1 3 2 3 2 1 36 D MATTI: Toimiva kohde / Tarkista selvitystarve
MK7(=YL3) Himangan Huoltamo Oy MATTI: Toimiva kohde / Maankäyttörajoite
MK8 Ampumarata 348942 7112044 Toimiva Ampumarata, pienoiskivääri, haulikko ja hirvikivääri 1 3 1 3 3 3 81 D MATTI: Ei merkintää. Ei pohjavesialueella
R1 Oy Kati Ab 364747 7105776 Toimiva Kairaus- ja timattiporausyrityksen toimitilat 1 2 2 2 3 2 48 D Öljysäiliöt 2-vaippaisia tai rakennuksen sisällä
R2 Kylpylä 345514 7126836 Toimiva Matkailualan yritys 1 2 1 3 3 1 18 D Toiminta pääosin pv-alueen ulkopuolella
R3 Hautausmaa 336457 7107967 Toimiva Hautaustoiminta 1 3 1 3 3 2 54 C Ei tutkimustietoa pohjaveden tilasta
R_M Muuntamot noin 27 kpl, joista pylväsmuutamoita 4 kpl
R_M1 Pylväsmuuntamo, Hiekkasärkät vo:n alue 345297 7125995 Toimiva Sähkönjakelu 3 3 1 3 2 2 108 C Öljymäärä vähäinen
R_M2 Pylväsmuuntamo, Siipo I vo:n alue 345132 7122924 Toimiva Sähkönjakelu 3 3 1 3 2 2 108 C Öljymäärä vähäinen
R_M3 Pylväsmuuntamo, Kourin vo:n alue 345375 7121229 Toimiva Sähkönjakelu 3 3 1 3 2 2 108 C Öljymäärä vähäinen
R_M4 Pylväsmuuntamo, Pahkalan vo:n alue 348027 7112845 Toimiva Sähkönjakelu 2 3 1 3 2 2 72 D Öljymäärä vähäinen
R_M5 Puistomuuntamo, Hiekkasärkät 344983 7126046 Toimiva Sähkönjakelu 1 3 1 1 1 1 3 D Öljymäärä vähäinen, tämä esimerkkinä
R_M6 Puistomuuntamo, Himanka 336290 7107740 Toimiva Sähkönjakelu 1 3 1 1 1 1 3 D Öljymäärä vähäinen, tämä esimerkkinä
R_Ö Öljysäiliöt, yksittäiset kiinteistöt, noin 26 kpl
R_Ö1 Öljysäiliö maan alla 336381 7107256 Toimiva Lämmitysöljysäiliö; 2.0 m3 1 3 2 3 3 2 108 C Tiilipruukinkangas, ei vedenottamoa
R_Ö2 Öljysäiliö maan alla 336370 7107204 Toimiva Lämmitysöljysäiliö; 3.0 m3 1 3 2 3 3 2 108 C Tiilipruukinkangas, ei vedenottamoa
R_Ö3 Öljysäiliö maan alla 336149 7107995 Toimiva Lämmitysöljysäiliö;3.0 m3 1 3 2 3 3 2 108 C Tiilipruukinkangas, ei vedenottamoa
R_Ö4 Öljysäiliö maan päällä, suoja-allas 336178 7107617 Toimiva Lämmitysöljysäiliö; 2.0 m3 2 3 2 2 2 2 96 D Tämä esimerkkinä
R_Ö5 Öljysäiliö maan päällä, suoja-allas 336054 7107910 Toimiva Lämmitysöljysäiliö; 1.7 m3 2 3 2 2 2 2 96 D Tämä esimerkkinä
R_Ö6 Öljysäiliö maan päällä, suoja-allas, rakennuksen sisällä 335988 7108066 Toimiva Lämmitysöljysäiliö; 1.5 m3 2 3 2 2 2 2 96 D Tämä esimerkkinä
R_Ö7 Öljysäilöt maan päällä, 2-vaippasäiliö ja  rakennuksen sisällä364742 7105784 Toimiva Lämmitysöljysäiliö; 2.5 m3+ 2 x 1.5 m3 2 3 2 2 2 2 96 D Tämä esimerkkinä
R_Ö8 Öljysäiliö maan päällä, suoja-allas 366156 7101737 Toimiva Lämmitysöljysäiliö; 1.45 m3 2 3 2 2 2 2 96 D Tämä esimerkkinä
R_ML1 Maalämpökaivot, Kourinkangas A, 6 kpl 346452 7128237 Toimiva Kiinteistöjen lämmitys 1 3 2 2 1 2 24 D Kaikki kaivot pv-alueen luoteispääsä
R_ML2 Maalämpökaivot, Tiilipruukinkangas, 3 kpl 336209 7107905 Toimiva Kiinteistöjen lämmitys 1 3 2 2 1 2 24 D Alueella ei ole ottamoa
R_ML3 Maalämpökaivo, Hollanti, 1 kpl 364410 7106167 Toimiva Kiinteistöjen lämmitys 1 2 2 2 1 2 16 D Pohjavesialueen pohjoisosassa
R_JV1 Viemäriverkosto Kourinkangas A 345023 7126157 Toimiva Jäteveden siirto 2 3 2 2 3 2 144 C Tarkasteltu Hiekkasärkkien vo:n  lähialuetta
R_JV2 Viemäriverkosto Tiilipruukinkangas 336228 7107680 Toimiva Jäteveden siirto 1 3 2 2 3 2 72 C Tarkasteltu harjun ydiosan aluetta, ei ottamoa
MAA1 Maa-ainesten otto nykyinen, Kourinkangas B 345720 7122601 Toimiva Maa-ainesten otto 15 voimassa olevaa lupaa 3 3 1 3 2 2 108 C Kaikki pääosin Kourin ja Siipo I välillä
MAA2 Maa-ainesten otto entinen, Kourinkangas A ja B 345151 7125720 Loppunut Maa-ainesten otto, 22  päättynyttä lupaa 3 3 1 3 2 1 54 D Pääosin voim. olevien lupa-alueiden lähellä
MAA3 Maa-ainesten otto entinen, Hollanti Riitala vo:n läh. 365144 7103909 Loppunut Maa-ainesten otto, pohjavesi ollut paljastuneena 3 3 1 2 3 1 54 D Monttu täytetty  syksyllä 2021
T1 Vt8, Kourinkangas A, Hiekkasärkät vo:n alue 345163 7126066 Toimiva Liikenne ja tienpito, vaarallisten aineiden kuljetukset 3 3 3 1 1 2 54 D Pohjavesisuojaus
T2 Vt8, Tiilipruukinkangas C (ei ottamoita) 336290 7107471 Toimiva Liikenne ja tienpito, vaarallisten aineiden kuljetukset 1 3 3 3 2 2 108 C Ei pohjavesisuojausta, liikenne vilkasta
T3 Seututie  744, Hollanti (useita ottamoita tien lähellä) 365183 7103912 Toimiva Liikenne, vaarallisten aineiden kuljetukset 3 3 2 3 2 2 216 B Ei pohjavesisuojausta, liikenne melko vähäistä
T4 Paikallistie 18059, Kelkkalankaarta 1510 vo:n alue 346599 7119240 Toimiva Liikenne, vaarallisten aineiden kuljetukset? 3 3 2 3 3 1 162 C Ei pohjavesisuojausta, liikenne vähäistä
Maatalous Peltoviljely, Uusi-Somero Toimiva Peltoviljely, ympäristösitoumus 1 3 1 3 3 2 54 D Pohjavesialueen reunaosalla

Peltoviljely, Kurikkala I B Toimiva Peltoviljely, ympäristösitoumus 1 3 1 3 3 2 54 D Ei vedenottamoita, pääosin pv-alueen reunaosalla
Peltoviljely, Kurikkala I B Toimiva Peltoviljely, ympäristösitoumus 1 3 1 3 3 2 54 D Ei vedenottamoita/pv-alueen reunaosalla
Peltoviljely, Kurikkala I A Toimiva Peltoviljely, ympäristösitoumus 3 2 1 3 3 2 108 C Osin vedenottamon lähisuoja-alueella
Peltoviljely, Kurikkala I A Toimiva Peltoviljely, ympäristösitoumus 2 2 1 3 3 2 72 D Pääosin pohjavesialueen reunaosalla
Peltoviljely, Kourinkangas I B Toimiva Peltoviljely, ympäristösitoumus 1 3 1 3 3 2 54 D Pohjavesialueen reunaosalla
Peltoviljely, Hollanti Toimiva Peltoviljely, ympäristösitoumus 1 3 1 3 3 2 54 D Pohjavesialueen reunaosalla / ei vo:n
Peltoviljely, Hollanti Toimiva Peltoviljely, ympäristösitoumus 3 3 1 3 3 2 162 C Osin vedenottamon lähisuoja-alueella
Peltoviljely, Hollanti Toimiva Peltoviljely, ympäristösitoumus 2 2 1 3 3 2 72 D Osin pohjavesialueen (harjun) ydinosalla
Peltoviljely, Tiilipruukinkangas Toimiva Peltoviljely, ympäristösitoumus 1 3 1 3 3 2 54 D Ei vedenottamoita

Ojitus Ojitukset (Esim. Uusi-Somero) Toimiva Kuivatukset (humusvedet, pv:n purkautumisriski) 2 3 1 3 3 2 108 C Tämä esimerkkinä
Metsä Metsätalous (Esim. Uusi-Somero) Toimiva Maanmuokkaus 3 3 1 3 3 1 81 D Tämä esimerkkinä

Sijainti- ja päästöriskin pisteytys (Britschgi ja Rintala 2016)

Liite 5

Huom! Riskiä on arvioitu suhteessa vedenottamoihin ja potentiaalisiin vedenottovyöhykkeisiin nähden

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

RISKIKOHTEET JA NIIDEN ARVIOINTI

YL= Toiminnalla ympäristölupa, MK=MATTI-kohde, R= muu pistemäinen riskikohde, R_M=  muuntamo, R_Ö= öljysäiliö, R_ML= maalämpökaivo, R_JV=jäteveden siirto ja käsittely, MAA=maa-ainesten ottoalue, T= liikenne ja tienpito

• A Erittäin merkittävä riski (riskipisteet yht. 300–729)
• B Merkittävä riski (riskipisteet yht. 200–299)
• C Kohtalainen riski (riskipisteet yht. 100–199)
• D Vähäinen riski (riskipisteet yht. 1-99)
• Ei riskiä; kohde esim. kunnostettu

Sijainti/päästöriskin suuruus



Kalajoen kaupunki

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

YLEISET TOIMENPIDESUOSITUKSET / VASTUUTAHOT

1= Erittäin tärkeät, 2= Tärkeät, 3= Melko tärkeät, 4= Pitkän aikavälin toimet

Toiminto Toimenpiteet Vastuutaho Aikataulu Tärkeys
Teollisuus- ja
yritystoiminta

Pohjaveden suojelun huomioiminen ympäristöluvissa (vaaditaan riittävät selvitykset, suojarakenteet ja muut
suojaustoimenpiteet sekä riittävä tarkkailu).

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,  Kalajoen kaupunki sekä
toiminnanharjoittaja

jatkuva 1

Pohjaveden suojelun huomioiminen rakennus- ja toimenpideluvissa. Kalajoen kaupunki (rakennusvalvonta) jatkuva 1

Kaavamääräysten noudattaminen. Kalajoen kaupunki (rakennusvalvonta) jatkuva 1

Ajantasalla oleva rekisteri lupa- ja ilmoitusvelvollisista toimijoista alueella. Kalajoen kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus jatkuva 1

Öljysäiliöt Tarkentava öljysäiliötilanteen selvitys (mm. tiedot puhdistuksesta ja käytöstäpoistosta). Kalajoen kaupunki, Pelastuslaitos 2022- 1

Maanalaisten säiliöiden omistajien tiedottaminen säiliön asianmukaisesta suojauksesta ja tarkastusten suorittamisesta
säännöllisesti.

Pelastuslaitos ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
tarkastusten suorittaminen kiinteistön omistajan vastuulla

jatkuva 1

Mahdollisten suojaamattomien maanpäällisten öljysäiliöiden poistaminen tai suojaaminen (katos, valuma-allas ym.). Kiinteistön omistaja jatkuva 1

Öljysäiliörekisterin pitäminen ajantasalla (tiedot myös paikkatietoaineistona). Pelastuslaitos jatkuva 1

Öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman pitäminen ajantasalla. Pelastuslaitos jatkuva 1

Jätevedet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevien kiinteistöjen liittyminen jätevesiverkostoon. Kiinteistön omistaja ja kaupunki sekä osaltaan
vesihuoltolaitos

2022- 2

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella olevien kiinteistöjen kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmien riittävyyden
tarkastelu.

Kalajoen kaupunki jatkuva 2

Pohjavesialueella sijaitsevan viemäriverkoston kunnon tarkastaminen. Kalajoen kaupunki (Vesikolmio Oy) jatkuva 2
Hulevedet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevien kiinteistöjen liittyminen hulevesiverkostoon.

Hulevesien johtamiseen liittyvien määräysten kirjaaminen kaavamääräyksiin ja rakennusjärjestykseen.
Kalajoen kaupunki (rakennusvalvonta) jatkuva 3

Tienpito ja liikenne Pohjavesialueiden huomioiminen talvikunnossapidossa (suolausmäärät tarkoituksenmukaisia). Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, liikennetoimiala jatkuva 2

Mahdollinen luiskasuojaus Tiilipruukinkankaalla jos tietä perusparannetaan. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, liikennetoimiala jatkuva 4

Maalämpö Aina oltava toimenpidelupa. Hankkeesta on ilmoitettava myös ELY-keskukselle, joka arvioi soveltuvuuden pohjavesialueelle
ja mahdollisen  vesilain mukaisen luvan tarpeen.

Kalajoen kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus jatkuva 2

Pilaantuneet maa-alueet Mahdolliset kohdekartoitukset/-käynnit, tutkimustarpeen arvointi, tutkimukset ja kunnostaminen Kalajoen kaupunki sekä toiminnanharjoittajat jatkuva 2

Maatalous Ei uusia peltolohkoja vedenottamoiden ohjeellisille lähisuoja-alueille. Ei lietelantaa tai muita orgaanisia nestemäisiä
lannoitetta pohjavesialueiden peltolohkoille. Tarvittaessa riittävät tutkimukset, joiden perusteella voidaan arvoida
aiheutuuko  lannoitteiden käytöstä pohjaveden laadulle riskiä. Kasvinsuojeluaineiden käytössä huomoitava käyttörajoitteet
pohjavesialueilla.  Ympäristökorvausitoumusten lupaehtojen noudattaminen ja  toiminta kotiläintalouden
ympäristönsuojeluohjeiden  (Ympäristöministeriö 2021) mukaista. Myös pienempien tilakeskusten
ympäristölupavelvollisuutta tulee harkita, jos ne sijaitsevat esimerkiksi vedenoton kannalta riskialttiissa paikassa.

Lupien valvonta toimivallan mukaan. Jos AVI:n lupa niin ELY
valvoo, jos kunnan lupa niin kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen valvoo, jos ei mitään lupaa
niin toimia ympäristöohjeiden mukaan. Toiminnanharjoittaja
on  osaltaan vastuutahona.

jatkuva 1

Metsätalous Mikäli ojitus kohdistuu pohjavesialueelle, ei sitä voida pitää vähäisenä ja on tehtävä ojitusilmoitus.
Yleisesti ottaen pohjavesialueilla ei tule tehdä täydennys- eikä kunnostusojia.
Metsänhoidossa on noudatettava metsänhoitoyhdistyksen pohjavesialueelle antamaa ohjeistusta.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus jatkuva 3

Maa-ainestenottoalueet Kourinkangas B pohjavesialueella on voimassa olevia lupia. Ei uusia lupia vedenottamoiden ohjeellisille lähisuoja-alueille.
Maa-ainesten oton valvonta että lupamääräyksiä noudatetaan ja lupien päättyessä  luvan mukaiset jälkihoitotyöt
toteutetaan.

Kalajoen kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus jatkuva 1

Kaavoitus Pohjaveden huomioiminen uusissa kaavoissa (pohjavesivaikutusten tarkastelu).  Pohjavesien kannalta tarpeellisten
määräysten merkitseminen kaavoihin.

Kalajoen kaupunki jatkuva 1

Teollisuus- ja yritystoimintaan varattujen tonttien kaavoittaminen pohjavesialueen ulkopuolelle. Ohjeellisille lähisuoja-
alueille ei tule ohjata pohjaveden laadulle tai määrälle riskiä aiheuttavia toimintoja. Riskien syntyminen on estettävä
riittävin vesiensuojelutoimenpitein.

Kalajoen kaupunki jatkuva 1

Vedenottamoiden suoja-
alueet

Suoja-alueen perustaminen Hiekkasärkkien vedenottamolle (lupahakemus AVI:lle). Kalajoen kaupunki, Vesikolmio Oy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus

2022- 1

Pohjaveden seuranta Pohjavesiputkien kartoitustyö. Selvitetään olemassa olevat putket (mm. kenen putki) ja niiden toimintakunto. Tiedot
kootaan myöhemmin yhteiseen karttapalveluun.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus (Uusi-Somero), Kalajoen kaupunki, Vesikolmio Oy

2022- 2

Toimenpiteiden
toteutumisen seuranta

Seurantaryhmä kokoontuu vuosittain. Pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivittäminen säännöllisesti 5 - 10 vuoden
välein.

Kalajoen kaupunki / pohjavesialueen seurantatyöryhmä 2022- 1
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Kalajoen kaupunki
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma
TOIMENPIDESUOSITUKSET NYKYISILLE TOIMINNOILLE / VASTUUTAHOT
1= Erittäin tärkeät, 2= Tärkeät, 3= Melko tärkeät, 4= Pitkän aikavälin toimet

Pohjavesialue Kohde Toimenpide-ehdotus Toteuttaja Seuranta Aikataulu Tärkeys
Kourinkangas A
YL1 ABC Hiekkasärkät Tarkkailua jatkettava, jos pitoisuuksia havaitaan, tarvittaessa lisäselvitykset/toimenpiteet. Toiminnanharjoittaja Kalajoen kaupunki jatkuva 1
YL4 Kalajoen Ilmailukerho ry:n kenttä Tarkkailua jatkettava, jos pitoisuuksia havaitaan, lisäselvitykset/ toimenpiteet/tarkk.pist. sijainti? Toiminnanharjoittaja Kalajoen kaupunki jatkuva 1
YL5 Kalajoen Lämpö Oy:n biolämpökeskus Tarkkailua jatkettava, jos pitoisuuksia havaitaan, tarvittaessa lisäselvitykset/toimenpiteet. Toiminnanharjoittaja Kalajoen kaupunki jatkuva 1
YL6 Hiekkasärkät Golf Oy Pohjaveden tarkkailua jatkettava. Toiminnanharjoittaja Kalajoen kaupunki jatkuva 2
YL7 Hiekkasärkkien Ohjelmapalvelut Oy Pohjaveden tarkkailua jatkettava. Toiminnanharjoittaja Kalajoen kaupunki jatkuva 2
R_JV1 Viemäriverkosto Viemäriverkoston kunnosta huolehditaan Kalajoen kaupunki Kalajoen kaupunki jatkuva 2
R2 Kylpylä Ei toimenpiteitä. Toiminnoissa on kuitekin huomioitava sijainti pohjavesialueella.  -  -  -  -
T1 Vt8 Suolausmäärät tarkoituksenmukaisia. Pohjaveden tarkkailua jatkettava. ELY-keskus liikenne ELY-keskus ympäristö jatkuva 1
R_M1 Pylväsmuuntamo, Hiekkasärkät vo:n alue Muuntamo muuttaa puistomuuntamoksi. Elenia Oy Kalajoen kaupunki 2022- 1
R_M2 Pylväsmuuntamo, Siipo I vo:n alue Muuntamo muuttaa puistomuuntamoksi Elenia Oy Kalajoen kaupunki 2022- 1
R_ML Maalämpökaivot, 6 kpl Ei toimenpiteitä, huolehdittava laitteiden kunnosta. Kiinteistön omistaja Kalajoen kaupunki jatkuva 1
R_Ö Öljysäiliöt, yksittäiset kiinteistöt, noin 5 kpl Maanpäällisiä, pv-alueen luoteispäässä. Huomioida rakennusjärjestys ja ymp.suojelumääräykset Kiinteistön omistaja Kalajoen kaupunki/Pelastuslaitosjatkuva 1
Kourinkangas B
R_M2 Pylväsmuuntamo, Siipo I vo:n alue Muuntamo muuttaa puistomuuntamoksi. Elenia Oy Kalajoen kaupunki 2022- 1
R_M3 Pylväsmuuntamo, Kourin vo:n alue Muuntamo muuttaa puistomuuntamoksi. Elenia Oy Kalajoen kaupunki 2022- 1
MAA1 Maa-ainesten otto, nykyinen Otto/jälkihoitotyöt lupaehtojen mukaista, pohjaveden tarkkailu, myös laatua tarvittatessa. Toiminnanharjoittaja Kalajoen kaupunki, ELY-keskus jatkuva 1
MAA2 Maa-ainesten otto, entinen Huolehdittava, että luvanmukaiset jälkihoitotoimenpiteet toteutetaan. Toiminnanharjoittaja Kalajoen kaupunki, ELY-keskus jatkuva 2
Maatalous Peltoviljely Toiminta kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöministeriö 2021) mukaista. Toiminnanharjoittaja Kalajoen kaupunki jatkuva 2
Kurikkala I (A, B)
R_M4 Pylväsmuuntamo, Pahkalan vo:n alue Muuntamo muuttaa puistomuuntamoksi. Elenia Oy Kalajoen kaupunki 2022- 1
T4 Paikallistie 18059, Kelkkalankaarta 1510 vo: alue Ei toimepiteitä. Tietä ei suolata.
MK8 Ampumarata, ei pv-alueella, mutta välitt. sen ulkopuolella Mahdollinen tutkimustarve, ympäristöluvan tarve? Toiminnanharjoittaja Kalajoen kaupunki jatkuva 3
Maatalous Peltoviljely Toiminta kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöministeriö 2021) mukaista. Toiminnanharjoittaja Kalajoen kaupunki jatkuva 2
Uusi-Somero
Ojitus Ojitukset (esim. Uusi-Somero) Kaikista ojitushankkeista tulee pyytää ELY-keskuksen lausunto. Toiminnanharjoittaja Kalajoen kaupunki jatkuva 3
Metsä Metsätalous (esim. Uusi-Somero) Pidättätyä voimakkaista maanmuokkauksista etenkin vedenottamon ohjellisella lähisuoja-alueella. Toiminnanharjoittaja Kalajoen kaupunki jatkuva 3
Maatalous Peltoviljely Uusi-Somero Toiminta kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöministeriö 2021) mukaista. Toiminnanharjoittaja Kalajoen kaupunki jatkuva 2
Hollanti
R_Ö Öljysäiliöt noin noin 6 kpl Tarkastusvelvollisuus jos maan alla, huomioida rakennusjärjestys ja ympäristönsuojelumääräykset. Kiinteistön omistaja Kalajoen kaupunki/Pelastuslaitosjatkuva 1
R1 Oy Kati Ab Toiminnoissa huomioitava sijainti pohjavesialueella. Ympäristöluvan tarve? Toiminnanharjoittaja Kalajoen kaupunki jatkuva 2
MAA3 Maa-ainesten otto entinen, Riitala vo:n pohjoispuoli Pohjavesilammikko on täytetty syksyllä 2021. Vesikolmio Oy 2021 (tehty)
R_ML Maalämpökaivo, 1 kpl Ei toimenpiteitä, huolehdittava laitteiden kunnosta. Kiinteistön omistaja Kalajoen kaupunki jatkuva 2
R_JV Viemärin toiminta-alue pv-alueen pohjoisosassa Kiirehditään  viemäröinnin toteuttamista toiminta-alueella. Kalajoen kaupunki Kalajoen kaupunki jatkuva 2
T3 Seututie  744 Ei toimepiteitä. Tietä ei suolata.
Maatalous Peltoviljely, Hollanti Toiminta kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöministeriö 2021) mukaista. Toiminnanharjoittaja Kalajoen kaupunki jatkuva 2
Tiilipruukinkangas C
YL3 Himangan Huoltamo Oy, ei pv-alueella Ei toimenpitetä. Pohjaveden tilan ja virtauskuvan selvitys tarvittaessa? Toiminnanharjoittaja Kalajoen kaupunki 2022- 3
MK4 Hanhinevan puutarha Nykytilanteen selvitys kyselyllä tai kohdekäynnillä. Sen perusteella mahdollistet jatkotoimet. Toiminnanharjoittaja Kalajoen kaupunki 2022- 3
MK5 Linja-autovarikko Nykytilanteen selvitys kyselyllä tai kohdekäynnillä. Sen perusteella mahdollistet jatkotoimet. Toiminnanharjoittaja Kalajoen kaupunki 2022- 3
MK6 Kaukolämpölaitoksen lisäyksikkö Nykytilanteen selvitys kyselyllä tai kohdekäynnillä. Sen perusteella mahdollistet jatkotoimet. Toiminnanharjoittaja Kalajoen kaupunki 2022- 3
R3 Hautausmaa Ei toimenpiteitä, lannoitus ja kasvinsuojeluaineiden käyttö tarkoituksenmukaista? Srk jatkuva 3
R_Ö Öljysäiliöt, yksittäiset kiinteistöt, noin 15 kpl Tarkastusvelvollisuus jos maan alla, huomioida rakennusjärjestys ja ympäristönsuojelumääräykset. Kiinteistön omistaja Kalajoen kaupunki/Pelastuslaitosjatkuva 2
R_Ö1 Öljysäiliö maan alla Mahdollisuuksien mukaan poistaa, ei enää maanalaisia säiliöitä. Kiinteistön omistaja Kalajoen kaupunki/Pelastuslaitosjatkuva 2
R_Ö2 Öljysäiliö maan alla Mahdollisuuksien mukaan poistaa, ei enää maanalaisia säiliöitä. Kiinteistön omistaja Kalajoen kaupunki/Pelastuslaitosjatkuva 2
R_Ö3 Öljysäiliö maan alla Mahdollisuuksien mukaan poistaa, ei enää maanalaisia säiliöitä. Kiinteistön omistaja Kalajoen kaupunki/Pelastuslaitosjatkuva 2
R_ML Maalämpökaivot, 3 kpl Ei toimenpiteitä, huolehdittava laitteiden kunnosta. Kiinteistön omistaja Kalajoen kaupunki jatkuva 2
R_JV2 Viemäriverkosto Viemäriverkoston kunnosta huolehditaan. Kalajoen kaupunki Kalajoen kaupunki jatkuva 2
T2 Vt8 (ei ottamoita) Suolausmäärät tarkoituksenmukaisia. Mahdollinen luiskasuojaus jos tietä perusparannetaan? ELY-keskus liikenne ELY-keskus ympäristö jatkuva 3
Maatalous Peltoviljely, Tiilipruukinkangas Toiminta kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöministeriö 2021) mukaista. Toiminnanharjoittaja Kalajoen kaupunki jatkuva 2

Toiminta kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöministeriö 2021) mukaista.
Ei lietelantaa, ei ylilannoitusta, vain pohjavesialueella luvallisia torjunta-aineita.

Liite 6.2

YL= Toiminnalla ympäristölupa, MK=MATTI-kohde, R= muu pistemäinen riskikohde, R_M=  muuntamo, R_Ö= öljysäiliö, R_ML= maalämpökaivo,
 JV=jäteveden siirto ja käsittely, MAA=maa-ainesten ottoalue, T= liikenne ja tienpito
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1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 
 
1 § Tavoite 
 
1.1. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on turvata kaupunkilaisille terveellinen, 

turvallinen ja viihtyisä elinympäristö sekä paikalliset olosuhteet huomioon ottaen eh-
käistä ympäristön pilaantumista sekä vähentää ja poistaa pilaantumisesta aiheutuvia 
haittoja. 

 
2 § Määräysten antaminen ja valvonta 
 
2.1. Kalajoen kaupunginvaltuusto on antanut nämä määräykset ympäristönsuojelulain 19 

§ perusteella. 
 
2.2 Määräyksien noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona 

Kalajoen kaupungissa toimii ympäristölautakunta. 
 
2.3. Kalajoen kaupungin ympäristölautakunta voi siirtää sille näissä määräyksissä kuulu-

vaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. 
 
3 § Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin  
 
3.1. Kalajoen kaupungin alueella on noudatettava näitä paikallisiin olosuhteisiin perustuvia 

ympäristönsuojelumääräyksiä, jotka on annettu ympäristönsuojelulain säännösten ja 
määräysten täytäntöön panemiseksi.  

 
3.2. Määräykset eivät koske ympäristönsuojelulain mukaan luvan- tai ilmoituksenvaraista 

toimintaa. Näillä ympäristönsuojelumääräyksillä rajataan kuitenkin melua aiheuttavan 
tilapäisen toiminnan ilmoitusvelvollisuutta. Määräykset eivät koske myöskään puolus-
tusvoimien toimintaa. 

 
3.3. Näiden ympäristönsuojelumääräysten lisäksi tulee noudattaa muita kunnallisia sää-

döksiä kuten jätehuolto- ja kaavamääräyksiä sekä rakennusjärjestystä. Mikäli samas-
ta asiasta on säädetty muussa kunnallisessa määräyksessä, tulee ympäristönsuoje-
lumääräystä noudattaa silloin, kun sen voidaan katsoa johtavan parempaan ympäris-
tönsuojelulliseen tulokseen tai tasoon. 

 
3.4. Kaupungin muiden viranomaisten tulee lupa-asiaa ratkaistaessa tai muuta viran-

omaispäätöstä tehtäessä ottaa huomioon mitä näissä määräyksissä säädetään. 
 
4 § Paikalliset olosuhteet 
 
4.1. Kalajoen kaupungissa paikallisten olosuhteiden perusteella rajattuja alueita, joilla 

ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen, poistaminen ja vähentäminen edellyttävät 
tarkennettuja määräyksiä, ovat:  

 
pohjavesialue , jolla tarkoitetaan pohjaveden muodostumisaluetta, joka on luokiteltu 
yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeäksi I tai II luokan pohjavesialueeksi se-
kä niihin rinnastettavissa olevia muita pohjavedenmuodostumisalueita.  
 
ranta-alue , jolla tarkoitetaan ensisijaisesti vesiensuojelun kannalta tärkeitä vesistö-
jen ranta-alueita. Ranta-alueen leveys on 20 metriä keskiveden korkeuden mukai-
sesta rantaviivasta. 

 
vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on kaupunginvaltuuston vahvistama alue, jolla 
on liityttävä talousvesien, jätevesien ja hulevesien johtamisjärjestelmään. 
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tulva-alue , jolla tarkoitetaan keskimäärin kerran 50 vuodessa esiintyvää ylintä 
vedenkorkeutta (HW50). 
 
Lisäksi näissä määräyksissä käytettyjä käsitteitä ovat: 
 
Taajama-alue , jolla tarkoitetaan keskustan ja Hiekkasärkkien asemakaavoitettuja 
alueita.  
 
harmaat jätevedet , joilla tarkoitetaan pesuvesiä ja muita koostumukseltaan niitä vas-
taavia jätevesiä. 
 

 
2. LUKU JÄTEVESIEN JOHTAMINEN JA KÄSITTELY 
 
5 §  Yleiset määräykset  
 
5.1. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistön tulee liittyä vesihuoltolain mukaisesti 

rakennettuihin talousveden, jäteveden ja hulevesien johtamisjärjestelmiin.  
 
5.2. Mikäli kiinteistö sijaitsee lähempänä kuin 150 metriä kaupunginvaltuuston vahvista-

man vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen rajasta, voi kaupungin ympäristönsuojeluvi-
ranomainen edellyttää kiinteistön liitettäväksi yleiseen viemäriverkostoon, mikäli sen 
katsotaan edistävän merkittävästi ympäristönsuojelua kyseisellä alueella. Liittymises-
tä ei saa kuitenkaan aiheutua kohtuutonta lisäkustannusta kiinteistön omistajalle ver-
rattuna kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamiseen.  

 
5.3. Jäteveden saostus- ja umpisäiliöt tulee tyhjentää säännöllisesti käsittelyjärjestelmän 

käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti. Säiliöistä tulevat jätevesilietteet tulee toimittaa 
jätelain vaatimusten mukaisesti asianmukaiseen käsittelyyn luvat omaavalle vastaan-
ottajalle. Maataloudessa syntyvät jätevesilietteet voidaan myös levittää pellolle, mikäli 
ne on käsitelty jollakin Maa- ja metsätalousministeriön ja Kasvintuotannon tarkastus-
keskuksen ohjeessa (MMMELO 2915/835/2005) mainitulla tavalla. Jätevesien käsit-
telyjärjestelmän huoltotoimenpiteistä on pidettävä kirjaa, joka on pyydettäessä esitet-
tävä valvontaviranomaiselle 

 
6 §  Jätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella 
 
6.1  Rakennettaessa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolelle, on kiinteistön jäte-

vesien käsittelyä koskeva suunnitelma esitettävä rakennus- tai toimenpidelupahake-
muksen yhteydessä.  

 
6.2  Muu jäteveden käsittelyjärjestelmä kuin umpisäiliö on kiinteistöllä sijoitettava riittävän 

suojaetäisyyden päähän talousvesikaivosta, vesistöstä ja naapurikiinteistön rajasta.  
 

Kiinteistöllä suositellaan noudatettavaksi seuraavia vähimmäissuojaetäisyyksiä, ellei 
muuta voida luotettavasti osoittaa: 
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Kohde Vähimmäissuojaetäisyys  
Talousvesikaivo  

• maastosta ja maaperästä riippuen 30-50 m purkupaikasta 
  
Vesistö 1 30 m purkupaikasta 
  
Tie, tontin tai rakennuspaikan raja 5 m puhdistuslaitteistosta (naapurin kirjalli-

sella suostumuksella myös lähemmäs) 
  
Suojakerros ylimmän havaitun pohja-  
vesitason yläpuolella 

• maasuodatuksessa 0,25 m 
• imeytyksessä 1,00 m 

 
 
Ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen edellä mai-
nituista suojaetäisyysvaatimuksista, mikäli poikkeamisesta ei arvioida aiheutuvan 
ympäristön pilaantumisen vaaraa. Poikkeusta harkittaessa otetaan huomioon jäteve-
den määrä, maaston kaltevuus ja maaperän laatu. 
 

6.3 Vapaa-ajan asuntojen, saunojen tai talousrakennuksen jätevedet, voidaan johtaa yk-
siosaisen saostuskaivon kautta imeytyskaivoon tai – kuoppaan, maasuodatinkaivoon 
tai vastaavaan, jos rakennuksessa ei ole vesikäymälää eikä paineellista vettä. Suoja-
etäisyyden vesistöön on oltava vähintään 30 metriä. Saunarakennuksesta tulevat, 
määrältään vähäiset pesuvedet voidaan imeyttää lähemmäksi kuin 20 metriä rantavii-
vasta, ei kuitenkaan saunan ja rantaviivan väliselle alueelle. 

 
6.4 Ranta-alueella sijaitsevan loma-asunnon wc-jätevedet tulee johtaa umpisäiliöön, jos 

kiinteistöä ei ole liitetty yleiseen viemäriverkostoon. Harmaat vedet voidaan johtaa 
kaksiosaisen saostuskaivon kautta maaperäkäsittelyyn. Vakituisessa käytössä olevan 
kiinteistön kaikki jätevedet voidaan käsitellä yhdessä myös ranta-alueella. Jos kiin-
teistöllä oleva asuinrakennus on liitetty yleiseen viemäriin, tulee myös muut kiinteistöl-
lä olevat rakennukset, joihin tulee paineellinen vesi, liittää yleiseen viemäriverkostoon.  

 
6.5 Wc-jätevedet on puhdistettava asianmukaisesti vähintään kolmiosastoisella ja har-

maat vedet vähintään kaksiosastoisella saostuskaivolla sekä maasuodattamossa tai 
maahanimeyttämössä, tehdasvalmisteisella pienpuhdistamolla tai muulla puhdistus-
teholtaan vastaavalla laitteistolla. Tarvittaessa jäteveden maaperäkäsittelyä on tehos-
tettava erillisellä fosforin poistolla, jotta puhdistusvaatimukset täyttyvät. Puhdistetut jä-
tevedet voidaan johtaa ojaan tai imeyttää maahan. Johdettaessa jätevesiä toisen 
ojaan on siihen saatava ennen toimenpiteeseen ryhtymistä naapurikiinteistön haltijan 
tai omistajan suostumus. 

 
6.6 Jäteveden puhdistuslaitteistot tulee sijoittaa siten, että keskimäärin kerran 50 vuodes-

sa esiintyvän ylimmän tulvakorkeuden (HW50 ) aikanakaan puhdistamattomat jäteve-
det eivät pääse suoraan vesistöön. Muilla paitsi merenrannan ranta-alueilla maape-
rään sijoitettavat harmaiden jätevesien suodatus- ja imeytysjärjestelmät tulee sijoittaa 
vähintään 0,25 metriä vesistön ylimmän keskivesipinnan yläpuolelle. Meren rannalla 
jäteveden puhdistuslaitteistot sekä suodatus- ja imeytysjärjestelmät tulee sijoittaa 
N60-järjestelmän mukaan +0,70 metriin. 
 

1 Vesilaki 1. luku 1 § Vesistöjä ovat avopintaiset sisävesialueet luonnollisine ja keinotekoisine osineen niitä vesiä lukuun ottamatta, jotka 
tämän luvun 2 §:ssä mainitaan. 
Vesilaki 1. luku 2 §. Vesistönä tai sen osana ei pidetä 1) ojaa, noroa ja sellaista vesiuomaa, jossa ei jatkuvasti virtaa vettä eikä runsas-
vetisimpänäkään aikana ole riittävästi vettä veneellä kulkua tai uiton toimittamista varten ja jota kalakaan ei voi sanottavassa määrässä 
kulkea; eikä 2) lähdettä sekä kaivoa ja muuta vedenottamoa, vesisäiliötä ja tekolammikkoa. 
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7 §  Jäteveden puhdistusvaatimukset 

 
7.1 Asumisessa syntyvät talousjätevedet ja niihin ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan 

rinnastettavat elinkeinotoiminnassa syntyvät jätevedet on käsiteltävä siten, että niistä 
ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta vähennetään orgaanisen aineen (BHK7) osalta 
vähintään 90 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 % ja kokonaistypen osalta vä-
hintään 40 % verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen (Vna 542/2003 
4 §, 1 momentti). 

 
8 § Jätevesien käsittely pohjavesialueella  
 
8.1  Pohjavesialueilla talousjätevesien imeyttäminen maahan tai johtaminen vesistöön 

käsittelemättömänä on kielletty. 
 
Pohjavesialueella sijaitsevien asuinrakennusten jätevedet tulee ensisijaisesti johtaa 
yleiseen viemäriin. Mikäli tämä ei teknisesti ole mahdollista, jätevedet on johdettava 
puhdistettavaksi pohjavesialueen ulkopuolelle tai kerättävä tiiviiseen tehdasvalmistei-
seen jäteveden umpisäiliöön, joka on varustettu täyttymishälyttimellä. Erillinen tiivis-
rakenteinen pienpuhdistamo voidaan sijoittaa myös pohjavesialueelle, mikäli jäteve-
sien purkuputki johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle.  
 

9 § Viemäriin johdettavat jätevedet 
 
9.1 Jätevesiviemäriin ei saa johtaa tai laittaa edes laimennettuna sinne kuulumattomia 

aineita, kuten ongelmajätteitä, öljyjä tai rasvoja taikka viemärin ja puhdistamon toi-
mintaa haittaavia kiinteitä jätteitä. Jätevesiviemäriin ei saa myöskään johtaa sade- tai 
sulamisvesiä. 

 
9.2 Öljyä, polttoaineita, liuottimia ja/tai rasvoja käsittelevien yritys- ja teollisuuskiinteistö-

jen sekä muiden em. aineita laitosmaisesti käsittelevien kiinteistöjen jätevedet tulee 
ennen viemäriin johtamista esikäsitellä asianmukaisissa öljyn-, hiekan- ja/tai ras-
vanerottimissa. Uudet erotinlaitteistot on varustettava tyhjennystarpeen ilmaisevalla 
hälytinlaitteistolla. Kiinteistön haltijan on huolehdittava erotinlaitteistojen tyhjennyk-
sestä, huollosta ja toiminnasta. Huoltotoimenpiteistä on pidettävä kirjaa.  

 
 
3. LUKU VESIENSUOJELUA KOSKEVAT MUUT MÄÄRÄYKSET 
 
10 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden, mattojen ja tekstiilien pesua sekä pohjavesi-

alueita koskevat muut rajoitukset 
 
10.1. Tavanomaisessa asumiskäytössä olevalla kiinteistöllä ajoneuvojen, veneiden, konei-

den ja laitteiden pesu on sallittu muilla kuin liuotinpesuaineilla, mikäli kaikki pesuve-
det voidaan johtaa joko kunnan viemäriverkostoon tai imeyttää maaperään omalla 
kiinteistöllä. Pesuvesiä ei saa johtaa katu- ja tiealueille, sadevesiviemäriin taikka muil-
le yleisessä käytössä oleville alueille. Edellä mainittujen laitteiden pesu on kielletty 
lähempänä kuin 20 metriä vesistöstä sekä paikoissa, josta pesuvedet voivat joutua 
suoraan vesistöön. 

 
10.2. Ammattimainen tai muu laajamittainen ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja muiden 

laitteiden pesu on sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, 
josta pesuvedet johdetaan hiekan- ja öljyerotuskaivon kautta kunnan yleiseen jäteve-
siviemäriin tai muuhun hyväksyttyyn jätevesien käsittelyjärjestelmään.  
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10.3 Pohjavesialueilla ja rannalla rantaviivan välittömässä läheisyydessä on ajoneuvojen, 
veneiden, koneiden ja laitteiden muu kuin vesipesu sallittu ainoastaan tähän tarkoi-
tukseen rakennetulla pesupaikalla, josta pesuvedet johdetaan hiekan- ja öljynerotus-
kaivon kautta kunnan yleiseen jätevesiviemäriin. 

 
10.4 Pesuaineiden käyttö mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien tavaroiden pesussa on 

kielletty vesistössä sekä yleiseen käyttöön osoitetuilla ranta-alueilla, lukuun ottamatta 
tarkoitusta varten rakennettuja pesupaikkoja. Kiinteistöillä ja ranta-alueilla pesu tulee 
aina järjestää siten, että pesuvedet eivät joudu suoraan vesistöön, ojaan tai sade-
vesiviemäriin, vaan ne imeytetään maaperään tai johdetaan yleiseen viemäriin. Ym-
päristönsuojelulain mukaan kiinteistön jätevesillä ei saa aiheuttaa ympäristön pilaan-
tumisen vaaraa. 

 
10.5 Tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevien keinotekoisten vesialtaiden rakentaminen, 

käyttö eläinten uittamiseen, taikka muuhun vastaavaan pohjaveden pilaantumisen 
vaaraa aiheuttavaan toimintaan on kielletty.  

 
11 §  Vesikasvien niitto 
 
11.1. Vesistössä tapahtuvassa vesikasvien niitossa tulee huomioida vesilintujen pesät. Niit-

tojäte tulee kerätä pois vedestä ja läjittää kompostoitumaan maalle omalle kiinteistölle 
tai maanomistajan suostumuksella toisen maalle tai hävittää muutoin niin, ettei siitä 
aiheudu haittaa vesistölle tai ympäristölle. Koneellisesta vesikasvien niitosta tulee 
etukäteen ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 
12 § Lumen varastoalueen sijoittaminen ja sulamisvesien käsittely 
 
12.1  Lumen varastoalueen sijoittamisessa ja toteuttamisessa tulee huolehtia siitä, että 

lumen varastointi tai -sulamisvedet eivät aiheuta ympäristön pilaantumista, roskaan-
tumista tai haittaa lähialueen asukkaille. Toiminnanharjoittaja tai kiinteistön omistaja 
on velvollinen poistamaan lumen varastoinnista mahdollisesti aiheutuvat ympäristö-
haitat. Lumen varastoaluetta ei saa sijoittaa pohjavesialueelle, ranta-alueille tai jäälle.  

 
 
4. LUKU ILMANSUOJELUA JA MELUNTORJUNTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 
 
13 §   Savukaasupäästöjen haitallisten vaikutusten ehkäisy  
 
13.1. Lämmityslaitteisto tulee säätää, käyttää ja huoltaa siten, ettei poltosta aiheudu haittaa 

ympäristölle, terveydelle tai yleiselle viihtyvyydelle. 
 
13.2. Taajama-alueella rakennuksen savukaasupäästöjen tai muiden päästöjen päästökor-

keus ja teollisuus-, tuotanto- ja yrityskiinteistöjen ilmanpoistolaitteiston sijoitus on to-
teutettava siten, että savu- ja poistokaasujen leviäminen ympäristöön normaaleissa 
sää- ja käyttöolosuhteissa ei aiheuta kohtuutonta haittaa tai vahinkoa naapurikiinteis-
töille tai sen asukkaille. 

 
14 §  Hiekoitushiekan poistaminen keväisin 
 
14.1 Hiekoitushiekka tulee keväisin poistaa mahdollisimman nopeasti lumien sulamisen 

jälkeen. Puhdistettava alue on tarvittaessa kasteltava ennen koneellista hiekanpois-
toa. 

 
Lehtipuhaltimen tai vastaavan käyttö hiekan poistossa on taajama- alueella kielletty. 
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15 §  Polttoa koskevat määräykset 
 
15.1  Jätteiden poltto on kielletty. 
 

Kiinteistökohtaisissa lämmityskattiloissa tai muissa tulipesissä ei saa polttaa sellaisia 
materiaaleja tai aineita, joiden palaessa savukaasujen mukana ympäristöön pääsee 
siinä määrin nokea, hajua tai ympäristölle ja terveydelle vaarallisia yhdisteitä, että 
niistä saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista, terveyshaittaa tai muuta haittaa 
naapurikiinteistölle.  
 
Kiinteistöllä saa kuitenkin lämmityksen yhteydessä tai ulkona sijaitsevassa tulisijassa 
tai siihen varatussa paikassa muiden kiinteiden polttoaineiden kanssa polttaa kylläs-
tämätöntä tai pintakäsittelemätöntä puuta, risuja, oksia tai käpyjä.  
 

15.2. Risujen, oksien, lehtien, olkien, heinien ja vastaavien avopoltto sekä kulottaminen on 
kielletty taajama-alueilla. Tavanomainen kulottaminen keväisin on kuitenkin sallittua 
myös taajama-alueilla siten, ettei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille. Taa-
jama-alueen ulkopuolella saa kulottaa ja avopolttona polttaa vähäisiä määriä kylläs-
tämätöntä tai pintakäsittelemätöntä puutavaraa, risuja, oksia, olkia ja lehtiä siten, ettei 
siitä aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille. Avotulen pidossa on erityisesti huomioi-
tava pelastuslaissa tarkoitetut huolellisuusvaatimukset. 

 
15.3 Metsämaan kulottamisesta sekä pääsääntöisesti yli hehtaarin alalla suoritettavasta 

viljelysmaan kulottamisesta on etukäteen ilmoitettava hätäkeskukselle numeroon 112. 
Vastuu avotulen pidon turvallisuudesta on aina tulen sytyttäjällä, eikä ilmoitus hätä-
keskukseen millään tavalla vähennä tätä vastuuta. 
 

15.4  Kokkoja saa polttaa vain pääsiäisenä ja juhannuksena sekä venetsialaisissa vain 
avoimilla ja turvallisilla paikoilla. Kokon polttamisessa on huomioitava kohdassa 15.1 
annetut jätteiden polttoa koskevat määräykset. Metsäpalovaroituksen aikana kokon 
poltto metsässä tai sen läheisyydessä on kielletty. Kokko tulee sijoittaa siten, että sii-
tä ei aiheudu savuhaittaa lähimmille häiriintyville kohteille. Kokon polttamisesta ei saa 
aiheutua ympäristön roskaantumista.  

  
 
16 § Tilapäisen tai siirrettävän asfalttiaseman ja murskaamon toimintaa koskevat 

määräykset 
 
16.1. Tilapäisen tai siirrettävän asfalttiaseman tai murskaamon toiminnan edellytyksenä on 

että toiminnasta ei aiheudu häiritsevää melua, pölyä tai muuta ympäristön pilaantu-
misen vaaraa. Toiminnasta on aina tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiselle sekä Jokilaaksojen pelastuslaitoksen Kalajoen paloaseman pelastusviran-
omaiselle. Mikäli laitos on tarpeen sijoittaa alueelle, jonka läheisyydessä on asuin-
huoneistoja, tulee siitä lisäksi tehdä terveydensuojelulain (24/2006) 13 §:n mukainen 
ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.  

 
16.2 Kiinteä tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, asfalttiasema 

tai kalkkikiven jauhatuslaitos, jonka toiminta-aika vuodessa on vähintään 50 päivää, 
edellyttää ympäristölupaa. 

 
16.3 Pohjavesialueille ei saa sijoittaa tilapäistä tai siirrettävää asfalttiasemaa tai murs-

kausasemaa ilman ympäristölupaa. 
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17 § Meluilmoitusta (YSL 60 §) edellyttävät toiminnat ja tapahtumat 
 
17.1. Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai 

tapahtumasta tulee tehdä ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen ilmoitus Kalajoen 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 
YSL 60 § mukaista ilmoitusta ei vaadita seuraavista tapahtumista: 

 
 – ilotulituksesta, 

– tavanomaisesta rakentamisesta, 
– lentonäytöksestä tai tilapäisestä yleisölennätyksestä, 
– äänentoistolaitteiden tilapäisestä käytöstä kello 7.00 - 22.00 mainos- tai vastaavas-
sa tarkoituksessa, yleisötilaisuuksissa ja muissa tilapäisissä tapahtumissa yleisökäyt-
töön soveltuvassa paikassa.  

 
Ympäristönsuojeluviranomainen voi velvoittaa tekemään ilmoituksen myös edellä 
mainituista tilapäisistä tapahtumista ja töistä, jos niiden arvioidaan aiheuttavan erityi-
sen häiritsevää melua lähialueelle. 

 
Ilmoitus tulee tehdä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen toi-
menpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista. 
 
Muuna aikana, kuin uudenvuodenyönä suoritettavasta ilotulittamisesta on kuitenkin 
aina tehtävä räjähdeasetuksen (473/1993) mukainen ilmoitus pelastusviranomaiselle, 
joka voi asettaa ilotulitteiden käytölle rajoituksia tai kieltää niiden käytön. Kalajoella 
ilmoitus tulee tehdä Jokilaaksojen pelastuslaitoksen Kalajoen paloasemalle hyvissä 
ajoin ennen suunniteltua ilotulitusta. 
 
 

18 § Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käytön rajoitta-
minen 

 
18.1. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden, kuten esimerkiksi is-

kuvasaran, sirkkelin, kulmahiomakoneen, lehtipuhaltimen tai moottorisahan käyttämi-
nen taajama-alueella sekä häiritsevää melua aiheuttavien toimintojen suorittaminen 
on kielletty yöaikaan klo 22.00 – 07.00 välisenä aikana. 

 
Määräysten aikarajoitus ei koske: 

 
1. Maatalouselinkeinon harjoittamisen vuoksi välttämätöntä tilapäistä ja lyhytai-

kaista häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa, kuten esimerkiksi leikkuu-
puimurin, aggregaatin heinän/viljakuivurin tai sadetuslaitteen käyttöä. 

 
2. Liikenneväylien sekä yhdyskuntateknisten laitteiden kunnossapitotyötä, mikäli 

työn suorittamista on liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muusta 
perustellusta syystä pidettävä välttämättömänä. 

 
 
5. LUKU JÄTEHUOLTOA JA PUHTAANAPITOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 
  
19 § Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen  
 
19.1  Jätteiden käsittelyssä ja hyödyntämisessä on näiden määräysten lisäksi noudatettava 

mitä jätelaissa tai Kalajoen kaupungin ympäristölautakunnan hyväksymissä Vestia 
Oy:n osakaskuntien jätehuoltomääräyksissä säädetään.   
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19.2  Romujen ja jätteiden keräyskampanjoista on ilmoitettava kirjallisesti kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle 14 vrk ennen suunniteltua keräysajankohtaa. Ammattimai-
sesti jätteitä keräävä ja kuljettava toiminnanharjoittaja on oltava merkittynä Jätelain 
mukaiseen jätetiedostoon. Romujen ja jätteiden lopullisella vastaanottajalla on oltava 
ympäristölupa. Keräyksen järjestäjän on sitouduttava siivoamaan kaikki jätteet pois 
keräyspaikalta.  

 
19.3. Kompostoimattomat puutarhajätteet, kuten risut, oksat sekä haravointi- ja ruohonleik-

kuujätteet on toimitettava viralliseen vastaanottopaikkaan. 
 
19.4. Ulkokäymälää tulee hoitaa ja käyttää siten, että siitä ei aiheudu haju- eikä muuta hait-

taa ympäristölle eikä terveydelle. Käymälän alusastian tulee olla tiivis, jotta kaikki 
päästöt maaperään ja muuhun ympäristöön on estetty. Ulkokäymälän tyhjennysjätteet 
tulee kompostoida tai kalkkistabiloituna toimittaa tarvittavat luvat omaavalle vastaan-
ottajalle. Ulkokäymäläjätettä saa levittää peltoon vain asianmukaisesti kompostoituna. 
Ulkokäymälää ei saa sijoittaa ilman naapurin suostumusta 5 m lähemmäksi naapuri-
kiinteistön rajasta.  

 
19.5 Maataloudessa syntyvä rehujäte on joko kompostoitava, kynnettävä peltoon, muuten 

hyödynnettävä tai toimitettava kaatopaikalle. Käyttämättä jääneitä säilörehupaaleja ei 
saa jättää maastoon. Paalien käärintämuovit tulee ensisijaisesti toimittaa hyötykäyt-
töön (energiajakeeksi) ja vasta toissijaisesti kaatopaikalle.  
 

19.6  Riistan käsittelyssä syntyvien jätevesien käsittelymenetelmä määräytyy riistan käsit-
telypaikan varustetason mukaan soveltaen yleisiä vaatimuksia jätevesien käsittelystä. 
Sisälmykset voidaan jättää maastoon riistan kaatopaikalle. Riistan käsittelypaikalla 
syntyvä, hyödyntämättä jäävä jäte (esim. päät, luut, nahat ja sorkat) on haudattava 
eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti riittävän syvälle siten, etteivät ne ole haitta- tai mui-
den eläinten saatavilla, eikä niistä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Vaih-
toehtoisesti teurasjätteet voidaan varastoida tiiviissä, haittaeläimiltä suojatussa jä-
teastiassa, josta ne toimitetaan edelleen asianmukaiseen jätteen käsittely- tai hyö-
dyntämispaikkaan. Riistajätteen hautaaminen pohjavesialueelle on kielletty. 

 
20 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto ja puhtaanapito 

 
20.1. Yleisötilaisuuden tapahtumapaikka tulee koko tapahtuma-ajan pitää yleisilmeeltään 

siistinä ja puhtaana tilaisuuden aikaisella siivouksella ja puhtaanapidolla. Jätteiden 
keräilyä koskee lajitteluvelvoite jätehuoltomääräysten mukaisesti.  

 
20.2. Yleisötilaisuudessa syntyvät jätevedet tulee johtaa viemäriin tai kerätä tiiviiseen um-

pisäiliöön ja kuljettaa käsiteltäväksi asianmukaisen luvan omaavalle vastaanottajalle. 
 
20.3. Tapahtuman järjestäjän on huolehdittava siitä, että tapahtuma-alueella on riittävästi 

yleisön käyttöön tarkoitettuja siistejä käymälöitä, jotka puhdistetaan ja tyhjennetään 
tarvittaessa. Käymäläjätteet tulee toimittaa asianmukaisen luvan omaavalle vastaan-
ottajalle. 

 
 
6. LUKU KEMIKAALIEN KÄSITTELYÄ JA VARASTOINTIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 
 
21 § Polttoneste- ja kemikaalisäiliöiden kunnossapito, tarkastus ja käytöstä  

poistaminen  
 
21.1. Kappaletavarana säilytettävät kemikaalit ja nestemäiset jätteet tulee varastoida siten, 

että niiden leviäminen ympäristöön ja viemäriin on asianmukaisin suojarakentein es-
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tetty myös mahdollisen vuodon sattuessa. Kemikaaleja ammattimaisesti käsittelevien 
laitoksien tulee laatia teollisuusjätevesisopimus viemärilaitoksen kanssa. 

 
21.2. Pohjavesi- ja ranta-alueella uusien polttoaine- ja muiden kemikaalisäiliöiden sijoitta-

minen maan alle on kielletty. Ranta- ja pohjavesialueella sijaitsevat maanalaiset polt-
tonestesäiliöt tulee kiinteistön omistajan tai haltijan toimesta tarkastuttaa määräajoin 
siten kuin maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista annetussa KTM:n 
päätöksessä (344/1983) on määrätty. Tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, jonka 
jäljennös tulee toimittaa Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen Kalajoen paloaseman pelas-
tusviranomaiselle 14 päivän kuluessa tarkastuksesta. 

 
21.3. Pohjavesialueilla käytöstä poistettavat maanalaiset polttoneste- ja kemikaalisäiliöt 

sekä putkistot on poistettava maasta, puhdistettava ja toimitettava asianmukaisen lu-
van omaavalle laitokselle. Mikäli säiliön poisto ei teknisesti ole mahdollista (esim. ra-
kennusten sortumisvaara), voidaan säiliö tyhjennyksen ja valtuutetun toiminnanhar-
joittajan suorittaman puhdistuksen jälkeen täyttää puhtaalla kuivalla hiekalla ja jättää 
ympäristönsuojeluviranomaisen luvalla maahan. Tällöinkin kaikki säiliön käyttöön liit-
tyvät putkistot tulee poistaa maaperästä. Säiliön poiston yhteydessä tulee selvittää 
maaperän mahdollinen pilaantuminen. Mikäli maaperää epäillään pilaantuneeksi, tu-
lee siitä välittömästi ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 
21.4. Pohjavesialueella sijaitsevien säiliöiden poiston yhteydessä tulee kunnan ympäristön-

suojeluviranomaiselle varata mahdollisuus tarkistaa kaivanto ennen kaivannon täyt-
tämistä. 

 
21.5. Pohjavesialueilla maanpäällisten yli 1 m3:n polttonestesäiliöiden sekä nestemäisten 

kemikaalisäiliöiden on oltava kaksoisvaippaisia tai ne on vaihtoehtoisesti sijoitettava 
tiiviille alustalle. Säiliöt tulee varustaa laponestolaittein. Säiliöitä ei saa sijoittaa ojien 
tai purojen läheisyyteen, tai paikalle joista aiheutuu vaaraa ympäristölle. Säiliöt tai 
putkistot eivät saa vuotaa. Polttonesteen jakelu säiliöistä ajoneuvoihin ja muihin työ-
koneisiin tulee järjestää tiiviillä alustalla tai muutoin huomioida ettei tankkauksesta ai-
heudu maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Jakelupisteen luona on oltava 
riittävä määrä imeytysaineita mahdollisten polttonesteiden valumien talteen keräämi-
seksi. Säiliöt on saatettava näiden määräysten mukaiseen kuntoon viimeistään vuo-
den 2013 loppuun mennessä.  

 
21.6. Muilla kuin pohjavesialueilla käytöstä poistettavat maanalaiset polttoneste- ja kemi-

kaalisäiliöt on tyhjennettävä, poistettava maasta ja toimitettava asianmukaiseen jat-
kokäsittelyyn tai vaihtoehtoisesti tyhjennyksen ja valtuutetun toiminnanharjoittajan 
suorittaman puhdistuksen jälkeen täytettävä puhtaalla hiekalla, jolloin ympäristönsuo-
jeluviranomaiselle tulee toimittaa tarkastuspöytäkirja puhdistuksesta. 

 
 
7. LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET 
 
22 § Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja 
 
22.1 Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnan harjoittajan tai tapahtu-

man järjestäjän on annettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle valvontaa var-
ten tarpeelliset tiedot ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta se-
kä toimenpiteistä, laitteista ja suunnitelmista, joilla on tarkoituksena ehkäistä ja torjua 
ympäristön pilaantumista siten kuin näissä määräyksissä erikseen säädetään. 
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23 § Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä 
 
23.1. Ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa kirjallisessa hakemuksessa 

esitetystä erityisestä syystä myöntää luvan poiketa näistä määräyksistä. Ympäristön-
suojeluviranomainen voi antaa näitä ympäristönsuojelumääräyksiä täydentäviä ohjei-
ta ja määräyksiä. 

 
24 § Seuraamukset ympäristönsuojelumääräysten rikkomisesta tai laiminlyönnistä 
 
24.1. Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamuksista ja pakko-

keinoista säädetään ympäristönsuojelulaissa. Seuraamuksia ja pakkokeinoja ovat 
mm. toiminnan keskeyttäminen, uhkasakko, sakko ja teettämisuhka. 

 
 
8. LUKU VOIMAANTULOMÄÄRÄYKSET  
 
25 § Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo 
 
25.1 Nämä ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan _____päivänä 

___________kuuta 2008. 
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