
PARKANON KAUPUNKI 
 
PARKANON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN 
PERUSTELUT  
 
 
1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 
 
 
1 § Tavoite 

 
Määräysten antamisen tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa tai 
vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Määräysten perusteena ovat paikalliset 
olosuhteet. 
 
 
2 § Määräysten antaminen ja valvonta 

 
Ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaan kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi 
paikallisista olosuhteista johtuvia määräyksiä, jotka koskevat muuta kuin 
ympäristönsuojelulaissa mainittua luvanvaraista tai ilmoituksenvaraista toimintaa tai 
puolustusvoimien toimintaa. 
 
Ympäristönsuojelulain 527/2014 mukaan määräykset voivat koskea: 
 
1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia 
vaikutuksia 
2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa 
3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen 
ulkopuolella 
4) alueita, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden 
johtaminen maahan, vesistöön tai vesilain 1 luvun 2 §:n mukaiseen uomaan 
5) vyöhykkeitä ja alueita, joilla lannan ja lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien 
ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan 
6) vesien tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon järjestämisestä 
annetun lain (1299/2004) mukaisen vesienhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia. 
 
Ympäristönsuojelulain 22 §:n mukaan kunnalle kuuluvista ympäristönsuojelulain mukaisista 
lupa- ja valvontatehtävistä huolehtii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 
(64/1986) mukainen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Parkanossa toimii 
rakennus- ja ympäristölautakunta. 
 
Ympäristönsuojelulain 22 §:n 2 momentin ja kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta annetun 
lain 7 §:n mukaisesti ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa siirtää sille kuuluvaa 
ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. 
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3 § Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 
 
Määräykset ovat YSL 202 §:n mukaan voimassa koko kunnan alueella, ellei niitä ole 
osoitettu koskemaan vain ympäristönsuojelumääräysten 4 §:ssä määriteltyjä erityisalueita. 
 
Ympäristönsuojelumääräykset ovat samantasoisia muiden kunnallisten säännöstöjen 
kanssa. Ympäristönsuojelullisista syistä tulee ristiriitatilanteissa noudattaa ympäristön 
kannalta tiukempaa määräystä. 
 
 
4 § Erityiset paikalliset olosuhteet  
 
Ympäristösuojelumääräykset voivat koskea kuntaa tai vain sen tiettyjä osia. Parkanossa 
erityistä huomiota vaativiksi alueiksi on nähty tarpeelliseksi määritellä taajama-alue, 
pohjavesialue, ranta-alue ja rantavyöhyke. Taajama-alue halutaan erotella siksi, että useat 
toiminnot tai päästöt, kuten savu tai melu, voivat aiheuttaa suurempaa haittaa tiuhaan 
asutulla alueella kuin haja-asutuksen parissa. Pohjavesialueet ja rantavyöhyke puolestaan 
ansaitsevat erikoishuomiota vesiensuojelullisista syistä. 
 
 
2  LUKU JÄTEVEDET 
 
 
Jätevesien puhdistusvaatimusten tarkoituksena on, ettei talousjätevesistä aiheutuisi 
ympäristönsuojelulain 3 §:n 1 momentin tarkoittamaa ympäristön pilaantumista tai sen 
vaaraa (YSL 27b§). 
 
 
5 § Jätevesien käsittely jätevesiviemäröinnin alueella 
 
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva 
kiinteistö tulee liittää jätevesiviemäriin. 
 
 
6 § Jätevesien käsittely jätevesiviemäröinnin ulkopuolella 
 
 
Ohjeellisesta puhdistustasosta herkästi pilaantuville alueille on säädetty talousvesien 
käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen 
(157/2017) 4 §:ssä. Ympäristönsuojelulain 17 §:ssä säädetään pohjaveden 
pilaantumiskielosta. jo pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on pilaantumiskiellon 
vastaista. Koska pohjavesialueilla saattaa aiheutua pohjaveden pilaantumista, on 
perusteltua kieltää ko. alueilla käymäläjätevesien johtaminen maastoon 
puhdistettunakaan. 
 
Ympäristönsuojelulain 17 §:ssä säädetään pohjaveden pilaamiskiellosta. Jo pilaantumisen 
vaaraa aiheuttava toiminta on pilaamiskiellon vastaista. Koska pohjavesialueilla saattaa 
aiheutua pohjaveden pilaantumista, on perusteltua kieltää ko. alueilla käymälävesien 
johtamien maastoon puhdistettuinakaan. 
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Ympäristönsuojelulain 155 §:n mukaan muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa 
puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön 
pilaantumisen vaaraa. Puhdistamattomien jätevesien huuhtoutuminen tulvan aikana 
suoraan vesistöön tulee estää. 
 
Kuivakäymälästä ja käymäläjätteen kompostoinnista saattaa aiheutua ympäristön 
pilaantumisesta sekä haju- tai viihtyvyyshaittoja. Huonosta käymälän hoidosta ja 
käymäläjätteen käsittelystä johtuen voidaan käymäläjäte edellyttää toimitettavaksi 
asianmukaisen luvan omaavalle vastaanottajalle. Käymäläjätteen sisältämien ravinteiden 
aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemiseksi on ennakolta estettävä niiden pääsy vesistöön. 
(YSL 14 ja 16 §) 
 Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen puhdistamolietteen käytöstä maanviljelyksessä (Vna 
179/2012). Asetuksen tarkoituksena onn säädellä puhdistamolietteen käyttöä 
maanviljelyksessä siten, että lietteen haitalliset vaikutukset ympäristöön voidaan ehkäistä. 
(YSL 16 ja 218 §) 
 
 
Pohjavesialueet 
 
Jätevesien johtaminen maahan pohjavesialueilla on kielletty, sillä siitä voi katsoa johtuvan 
pilaantumisen vaaraa pohjavesille. Pohjavesien pilaaminen on kielletty 
ympäristönsuojelulaissa 86/2000 8 §. 
 
 
7 § Vähimmäisetäisyyssuositukset ja kunnossapito 
 
Jätevesien maaperäkäsittelylaitteistojen etäisyysvaatimukset perustuvat yleisesti käytössä 
oleviin suojaetäisyyksiin ja niiden noudattaminen ehkäisee ympäristön pilaantumista ja 
esimerkiksi myös hajuhaittoja. Talousvesikaivon osalta vähimmäisetäisyyden arvioinnissa 
on otetta huomioon mm. jäteveden määrä ja laatu, maaston kaltevuus, raekoko ja 
pohjavesiolosuhteet. 
 
Mahdollisten haittojen minimoimiseksi olisi kuitenkin hyvä pitää 100 m suojaetäisyys 
jätevesijärjestelmästä tai -purkupaikasta naapurin kaivoihin aina kun mahdollista. 
 
 
Etäisyyssuositusten tarkoituksena on ehkäistä vesien pilaantumista ja muita haittoja, eikä 
etäisyyksien säntillinen noudattaminen ole välttämätöntä kunhan tämä tavoite täyttyy. 
 
 
 
 
 
8 § Ajoneuvojen, koneiden, autojen ja vastaavien laitteiden pesu 
 
Pohjavesialueilla jätevedet aiheuttavat pohjaveden pilaantumisen vaaraa, jos ne pääsevät 
imeytymään maahan. Pohjaveden pilaantumisen vaaran aiheuttaminen on kielletty (YSL 
17 §). Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää määräyksestä 
poikkeuksen toiminnanharjoittajan selvillä olo velvollisuuden perusteella hakijan osoitettua, 
ettei pesusta synny pohjaveden pilaantumisen vaaraa, jos ne pääsevät imeytymään 
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maahan (YSL 5, 16 ja 17 §). Pesu vesistön rannalla tai pesuveden johtaminen 
sadevesiviemäriin voi aiheuttaa vesistön pilaantumista, jos jätevedet pääsevät valumaan 
ja johtumaan vesistöön ja myös pohjavesien pilaantumista (YSL 5 ja 17 §). Pesuvesien 
huomattava määrä voi aiheuttaa ympäristön pilaantumista ja viihtyvyyden vähentymistä 
(YSL 5§). 
 
 Ajoneuvojen ja muiden vastaavien laitteiden laajamittaisesta pesusta syntyvät suuret 
vesimäärät sekä liuotinpohjaiset pesuaineet voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumista. 
Ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi laajamittainen pesu ja pesu liuotinpohjaisilla 
pesuaineilla tuleekin tehdä tarkoitusta varten rakennetulla paikalla, jossa vedet voi käsitellä 
asianmukaisesti. Erotuskaivot ja niiden säännöllinen huolto ovat tarpeen viemäriverkoston 
toiminnan kannalta. 
 
 
9 § Mattojen ja muiden tekstiilien pesu 
 
Mattojen ja pyykin pesuaineissa on vesiluonnolle haitallisia aineita, jotka yhdessä 
tekstiileistä irtoavan lian kanssa aiheuttavat vesistön kuormitusta ja muuta ympäristön 
pilaantumisen vaaraa. (YSL 5, 7 ja 14 §) 
 
. 
 
10 § Lumen ja sulamisvesien käsittely ja lumenvastaanottopaikkojen sijoittelu 
 
Lumen vastaanottopaikka voi aiheuttaa pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen vaaraa ja 
roskaantumista, sillä aurattu lumi sisältää usein roskia, hiekkaa, nokea ja muita 
epäpuhtauksia. (YSL 5 ja 17) 
Haittojen välttämiseksi lumen sulamisvesien ja roskien joutuminen vesistöihin tai 
pohjavesiin tulee estää asettamalla rajoituksia lumen sijoitukselle. 
 
 
3 JÄTTEET JA KEMIKAALIT  
 
 
Yksityiskohtaiset määräykset kiinteistöjen jätehuollon järjestämisestä 
 
Koska kiinteistöjen jätehuollosta on jo annettu määräykset Parkanon kaupungin 
jätehuoltomääräyksissä, ei niitä tässä enää toisteta. Jätehuoltomääräykset löytyvät 
Parkanon kaupungin sivuilta. 
 
 
11 § Yleiset määräykset kemikaalien ja ongelmajätteiden varastoinnista 
 
Määräys on tarpeen ympäristön ja erityisesti pohjaveden tai maaperän pilaantumisen 
ehkäisemiseksi ja asianmukaisen jätehuollon toteuttamiseksi. 
 
 
 
 
. 
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Kemikaalit ja polttoaineet voivat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista, joten 
niiden joutuminen kosketuksiin luonnon kanssa tulee ehkäistä huolellisella ja 
asianmukaisella varastoinnilla. Myös estämällä maaperälle ja vesistölle haitallisten 
kemikaalien käyttöä maalämpöputkissa vähennetään ympäristön pilaantumisen riskiä. 
Tuotannollisista syistä rehuntuotantoon tarvittavia kemikaaleja saa kuitenkin säilyttää 
pellolla juuri, ja ainoastaan, ennen levittämistä. 
 
Kemikaaleista aiheutuvien päästöjen rajoittamisesta ja puhdistamisesta säädetään 
ympäristölainsäädännössä. Maaperän pilaantumiseen johtavan toiminnan harjoittaja on 
vastuussa puhdistamisesta (YSL 133 §). 
 
12 § Polttoaine- ja muiden kemikaalisäiliöiden sijoitus, tarkastus ja kunnossapito 
 
Polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt tulee tarkastaa, pitää kunnossa ja säilyttää tiiviillä 
alustalla, jottei niiden sisällöstä aiheudu haittaa ympäristölle. Myös Elinkeino- liikenne ja 
työelämänkeskuksen ja Tampereen kaupungin laatimassa oppaassa Polttoaineiden 
varastointi maatiloilla kiinteissä farmarisäiliöissä todetaan farmarisäiliöiden säännöllinen 
tarkastaminen ja huolto tarpeelliseksi. Erityisesti yksivaippaiset säiliöt ovat riski ympäristölle, 
ja siksi niiden asianmukainen suojaus tulee järjestää.  
 
Kemikaaleista aiheutuvien päästöjen rajoittamisesta ja puhdistamisesta säädetään 
ympäristölainsäädännössä. Maaperän pilaantumiseen johtavan toiminnan harjoittaja on 
vastuussa puhdistamisesta (YSL 133 §). Ympäristönsuojeluviranomaisen tulee pyynnöstä 
saada nähdä tiedot säiliöistä ja tarkistuksista ympäristönsuojelullisista syistä (YSL 172§). 
 
 
Sijoitus, tarkastus ja kunnossapito pohjavesialueilla  
 
Pohjaveden suojelemiseksi on perusteltua sijoittaa uudet, asianmukaisesti varustellut säiliöt 
maan pinnalle sekä varustaa vanhat yksivaippaiset säiliöt suoja-altaalla. 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (344/1983) määrätään tarkastusvälit 
maanalaisille, yksivaippaisille öljy- ja kemikaalisäiliöille niiden kuntoluokitukseen perustuen. 
Ympäristön pilaantumisen riski on erityisen suuri pohjavesialueilla, ja siksi myös muiden kuin 
maanalaisten säiliöiden kuntoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
 
 
Sijoitus, tarkastus ja kunnossapito muilla kuin pohjavesialueilla  
 
 
Öljyn ja muiden kemikaalien aiheuttaman suuren ympäristöriskin vuoksi maanalaiset säiliöt, 
joita ei voi silmämääräisesti havainnoida, tulee tarkistuttaa määräajoin myös 
pohjavesialueiden ulkopuolisilla alueilla. Kuntoluokitus maanalaisten säiliöiden 
tarkastamiseen on sama kuin mitä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (344/1983) 
on määrätty maanalaisille säiliöille pohjavesialueilla. 
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Säiliön poistaminen 
 
Käytöstä poistetun säiliön jättäminen maaperään voi johtaa maaperän saastumiseen, 
varsinkin jos säiliötä ei ole asianmukaisesti puhdistettu. Säiliön maaperään jättäminen 
käytön lopettamisen jälkeen voi yhä aiheuttaa riskin maaperän pilaantumiselle ja siirtää 
tuonnemmaksi lopullista poistamista mahdollisten uusien rakennelmien tieltä. 
 
Mikäli poistaminen on teknisesti hyvin hankalaa tai kallista, voidaan harkinnanvaraisesti 
poiketa poistamismääräyksestä. Ennen ympäristönsuojelumääräysten voimaantuloa 
käytöstä poistettuja, asianmukaisesti täytettyjä säiliöitä, joista on poistettu täyttö- ja 
ilmaputket, ei tarvitse enää kaivaa ylös. 
 
13 § Rakennusjäte 
 
Määräykset rakennusjätteen käsittelystä on tarkoitettu lisäämään lajittelua, vähentämään 
sekajätteen määrää sekä ehkäisemään ympäristön pilaantuminen. 
 
 
4 LANNAN LEVITYS JA VARASTOINTI 
 
 
14 § Vyöhykkeet ja ajankohdat jolloin lannan levitystä rajoitetaan 
 
Lannan levityksen ja varastoinnin rajoitukset perustuvat valtioneuvoston asetukseen 
(1259/2012) eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta. 
maataloudesta.  
Lannan levittämistä kehotetaan välttämään viikonloppuisin lähiympäristön viihtyvyyden 
takia.  
 
5 ILMANSUOJELU 
 
 
15 § Haju – ja savukaasupäästöjen haitallisten vaikutusten ehkäisy 
 
Jos kiinteistön lämmityskattilat tai muut tulipesät eivät ole asianmukaisessa kunnossa tai 
niissä poltetaan polttoon soveltumattomia materiaaleja savukaasut voivat aiheuttaa 
ympäristön pilaantumista ja naapurihaittaa hajun, nokeentumisen, pienhiukkasten tai 
vaarallisten yhdisteiden muodossa. Taajaman ulkopuolella avopolton haittoja voidaan pitää 
merkittävästi vähäisimpinä. 
 
16 § Kunnostus- ja puhtaanapitotöistä mahdollisesti aiheutuvan ympäristön 
pilaantumisen torjunta 
 
Kunnostus- ja puhtaanapitotöissä voi syntyä erilaisia haitallisia ja myrkyllisiä jätteitä ja pölyä. 
Niiden leviäminen tulee estää tarvittavin keinoin viihtyvyys- ja terveyshaittojen 
ehkäisemiseksi.  
Hiekoitushiekan huuhteleminen viemäriin on kielletty viemärin toimivuuden ylläpitämiseksi. 
 
 
6 MELUNTORJUNTA 
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17 ja 18 §:t, Äänenvahvistimien käyttö ulkotiloissa, Yleisötilaisuuksien meluntorjunta 
 
Melu määritellään ääneksi, joka on epämiellyttävää, häiritsevää tai muutoin vahingollista 
ihmisen terveydelle tai hyvinvoinnille. Näillä määräyksillä pyritään ehkäisemään häiritsevän 
melun aiheuttamia haitallisia vaikutuksia erityisesti taajamassa. Ympäristönsuojelulain 19 
§:n nojalla voidaan antaa määräyksiä tilapäisen, erityisen häiritsevän melun tai tärinän 
torjumiseksi. Määräykset voivat koskea esimerkiksi konserttien järjestämistä, katutöitä, 
sähköisten äänenvahvistimien käyttöä ja muita vastaavia toimia. Yöaikainen melu on 
erityisen häiritsevää, joten sitä on rajoitettu. Sama koskee melua päivisin taajaan asutetulla 
alueella tai muiden melulle herkkien kohteiden lähettyvillä. Kuitenkin maanseutuelinkeinojen 
kannalta välttämättömien toimintojen kohdalla väliaikainen melu yöaikaankin on sallittu. 
 
Meluilmoitusmenettelystä säädetään ympäristönsuojelulain 118 §:ssa. Sen mukaan 
toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen 
ilmoitus toimenpiteestä tai tapahtumasta, josta aiheutuu erityisen häiritsevää väliaikaista 
melua tai tärinää. 
Ilmoitusta ei tarvitse tehdä sellaisesta tilapäisestä toiminnasta, jonka kunta on 
ympäristönsuojelumääräyksissään ilmoitusvelvollisuudesta vapauttanut. 
 
 
 
19 § Eräiden melua tai tärinää aiheuttavien toimintojen rajoittaminen 
 
 
Melun haittavaikutusten ja yleisen viihtyvyyden vuoksi melua aiheuttavia toimintoja on 
rajoitettu vain päiväsaikaan 07-22 arkipäivisin. Yhdyskuntateknisten kunnossapitotöiden tai 
maa- ja metsätalouselinkeinojen harjoittamiseksi voi kuitenkin olla välttämätöntä tehdä 
myös yöaikaan työtä, josta saattaa aiheutua melua. Määräys ei myöskään koske 
luvanvaraista toimintaa eikä liikenneväyliä. 
 
 
 
 
7 MUUT MÄÄRÄYKSET 
 
 
20 § Eläinten ruokinta 

 
Eläinten ruokinnasta saattaa aiheutua muun muassa asuinympäristön tai kiinteistön 
likaantumista tai eläinten läsnäolon aiheuttamaa häiriötä. Nämä voidaan katsoa 
ympäristönsuojelulaissa mainituksi haitaksi (5§) ympäristölle tai naapureille, jota 
ympäristönsuojelulain puitteissa pyritään ehkäisemään. Myös kiinteistökohtaiset 
järjestysmääräykset velvoittavat kyseisen kiinteistön asukkaita. 
 
21 § Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja 
 
Ympäristönsuojelulain 19 §:n mukaan kunnat voivat antaa määräyksiä valvontaa varten 
tarpeellisten tietojen antamisesta. Myös ympäristönsuojelulain 83 § velvoittaa 
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toiminnanharjoittajia ja viranomaisia antamaan tarpeellisia tietoja 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
 
22 § Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä 
 
Ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi 
myöntää määräyksestä poikkeuksen siinä mainituin perustein. Poikkeamisesta ei 
kuitenkaan saa aiheutua näiden määräysten tavoitteiden syrjäytymistä, vaan poikkeuksen 
voi tehdä vain, jos olosuhteet tai kustannukset ovat määräyksen noudattamiselle 
kohtuuttomat. 
 
23 § Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamukset 
 
Valvonnasta ja hallintopakosta ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen ja laiminlyönnin 
oikaisemiseksi säädetään YSL:n luvussa 18 ja rangaistussäännöksistä YSL 225 §:ssä. 
 
 
 
8 VOIMAANTULOMÄÄRÄYKSET 
 
24 § Voimaantulo 
 
Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulosta päättää Parkanon kaupunginvaltuusto 
määräykset hyväksyessään.  
 
Voimaantulo 1.9.2018. 
 
Parkanon kaupunginvaltuusto 25.6.2018 § 38  
  
 
  

 
 


