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1 LUKU. YLEISET MÄÄRÄYKSET 

 
 

1 § Tavoite 
 

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomi-
oon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä vähentää ja poistaa pi-
laantumisesta aiheutuvia haittoja. 

 

2 § Määräysten antaminen ja valvonta 
 

Nämä määräykset annetaan ympäristönsuojelulain 19 § perusteella. 
 
Määräyksien noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
nen, jona Naantalin kaupungissa toimii kaavoitus- ja ympäristölautakunta. 
 
Naantalin kaupungin kaavoitus- ja ympäristölautakunta voi siirtää sille näis-
sä määräyksissä kuuluvaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. 
 

3 § Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 
 

Ympäristönsuojelumääräyksillä täydennetään ympäristönsuojelulain sään-
nöksiä ja määräyksiä. Nämä määräykset ovat voimassa koko Naantalin 
kaupungin alueella, ellei muualla näissä määräyksissä toisin määrätä. 
 
Määräykset eivät koske ympäristönsuojelulain mukaan luvan- tai ilmoituk-
sen varaista eikä rekisteröitävää toimintaa taikka koeluontoista tai poikke-
uksellista tilannetta koskevaa toimintaa, joiden osalta ympäristön pilaantu-
misen ehkäisyä ja torjuntaa koskevat määräykset annetaan ympäristölu-
vassa tai ilmoituksen perusteella tehtävässä päätöksessä. Näillä ympäris-
tönsuojelumääräyksillä rajataan kuitenkin melua aiheuttavan tilapäisen toi-
minnan ilmoitusvelvollisuutta. Määräykset eivät koske myöskään puolus-
tusvoimien toimintaa. 
 
Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten ja vastaa-
vien määräysten rinnalla ja tarvittaessa samanaikaisesti. Tällaisia määräyk-
siä ovat mm. jätehuoltomääräykset, rakennusjärjestys sekä eräiltä osin 
kaavamääräykset. Mikäli samasta asiasta on määrätty muussa kunnallises-
sa määräyksessä, tulee ympäristönsuojelumääräystä noudattaa silloin, kun 
tämän voidaan katsoa johtavan parempaan ympäristönsuojelulliseen tulok-
seen tai tasoon. 
 
Muiden viranomaisten tulee lupa-asiaa ratkaistaessa tai muuta viranomais-
päätöstä tehtäessä ottaa huomioon mitä näissä määräyksissä säädetään. 
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4 § Paikalliset olosuhteet 
 

Naantalin kaupungissa on paikallisten olosuhteiden perusteella rajattuja 
alueita, joilla ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen, poistaminen ja vä-
hentäminen edellyttävät tarkennettuja määräyksiä: 
 
Pohjavesialue, jolla tarkoitetaan sellaista pohjavesialuetta, joka on luokitel-
tu yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeäksi I tai II luokan pohja-
vesialueeksi. Naantalissa tällaisia alueita ovat Lietsalan, Kauppilan ja Taat-
tisten pohjavesialueet. (Liitekartat 1a-1c). 
 
Ranta-alue, jolla tarkoitetaan vesiensuojelun kannalta tärkeätä (merenranta 
tai muu tärkeä vesistö) rantavyöhykettä. Ranta-alue ulottuu 100 metrin etäi-
syydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. 
 
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue, on alue joka on määritetty kunnan 
toimesta siten kuin vesihuoltolaissa (119/2001) on säädetty. Vesihuoltolai-
toksen toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla on liityttävä vesihuoltolai-
toksen vesijohtoon ja viemäriin. 
 
Peruskäsittelyn alueilla tarkoitetaan alueita, joilla jätevedet voidaan käsi-
tellä ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annetun asetuksen (VNA 
209/2011) vähimmäisvaatimusten mukaisesti. 
 
Pilaantumiselle herkillä alueilla tarkoitetaan alueita, joilla jätevedet voi-
daan käsitellä ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annetun asetuksen (VNA 
209/2011) tiukennettujen vaatimusten mukaisesti. 
 
Taajaan rakennetuilla alueilla tarkoitetaan alueita, joille on vahvistettu 
asemakaava, ranta-asemakaava tai vanha rantakaava sekä alueita, joilla 
on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten. 

 

5 § Jätevesiä koskevia käsitteitä 
 

Saostussäiliö (saostuskaivo), jolla tarkoitetaan yksi- tai useampiosaista 
esikäsittelylaitetta, jonka läpi jätevesi virtaa ja joka pidättää jätevedestä las-
keutuvat kiintoaineet ja vettä kevyemmät aineosat. 
 
Umpisäiliö (umpikaivo), jolla tarkoitetaan vesitiivistä jäteveden tai lietteen 
tilapäiseen varastoimiseen tarkoitettua säiliötä. 
 
Maahanimeyttämö, jolla tarkoitetaan maahan kaivettua tai pengerrettyä jä-
teveden käsittelylaitteistoa, jossa saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi 
imeytetään maaperään puhdistumaan ennen sen kulkeutumista pohjave-
teen. 
 
Maasuodattamo, jolla tarkoitetaan sellaista maahan kaivettua tai penger-
rettyä jäteveden käsittelylaitteistoa, jossa saostussäiliössä esikäsitelty jäte-
vesi puhdistuu kulkeutuessaan rakennetun, pääasiassa hiekkaa tai muuta 
maa-ainesta olevan suodatinkerroksen läpi ja se kootaan putkistolla sekä 
johdetaan edelleen ympäristöön tai jatkokäsittelyyn. 
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Pienpuhdistamo, jolla tarkoitetaan muuta kuin edellä mainittuja käsittely-
järjestelmiä ja jonka periaate voi olla fysikaalinen, kemiallinen, biologinen 
tai niiden yhdistelmä. 
 
Harmaat jätevedet, joilla tarkoitetaan pesuvesiä ja muita koostumuksel-
taan niitä vastaavia jätevesiä. Harmaat jätevedet eivät sisällä wc-vesiä. 
 
Erityisen kuormittavilla kohteilla tarkoitetaan ympäristölupakynnyksen 
alapuolelle jääviä, hajajätevesiasetuksen soveltamisalaan kuuluvia pieniä 
puhdistamoja, joiden jätevesi vastaa asumisessa syntyvää jätevettä. Tällai-
sia ovat yhteispuhdistamot, oppilaitosten ja elinkeinotoiminnan puhdistamot 
ja vastaavat. 

 

2 LUKU. JÄTEVESIEN JOHTAMINEN JA KÄSITTELY 

 

6 § Yleiset määräykset 
 
Puhdistettujen jätevesien purkupaikkojen ja jäteveden puhdistuslaitteistojen 
sijoittamisessa tulee noudattaa seuraavia vähimmäissuojaetäisyyksiä: 
 
 

Kohde Vähimmäisetäisyys 
purkupaikasta (m) 

Vähimmäisetäisyys 
laitteistosta (m) 

 Sisältää wc-
vesiä 

Vain 
pesuvesiä 

 

Talousvesikaivo 
-Maastosta ja maaperästä 
riippuen 

 
25 – 100 

 
20 

 
25 

Vesistö 50 25 25 * 

Tieoja tai valtaoja 0 0 5 

Tontin raja 5 5 5 

Asuinrakennus 20 5 5 

Suojakerros pohjaveteen    

- maapuhdistamossa 0,5 0,5  

- maahan imeyttämisessä 1 1  

 
*Jätevesien puhdistuslaitteistot tulee sijoittaa siten, että tulvakorkeuden ai-
kanakaan vesi ei pääse jäteveden käsittelylaitteistoihin. 
 
Erillisestä saunarakennuksesta tulevat pesuvedet, mikäli niiden määrä on 
vähäinen, voidaan imeyttää 25 metriä lähemmäksi rantaviivaa, ei kuiten-
kaan lähemmäksi kuin saunarakennus. Jätevedet eivät saa kuitenkaan jou-
tua suoraan vesistöön. 
 
Jäteveden saostuskaivot tulee tyhjentää jätevesilaitteiston ohjeiden mukai-
sesti ja aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt 
ja muut vastaavat jätevesisäiliöt tulee tyhjentää tarvittaessa. Säiliöistä ja 
saostuskaivoista tulevat jätevesilietteet tulee toimittaa käsittelyyn asianmu-
kaisen luvan omaavalle vastaanottajalle. 
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J ä t e v e s i l i e t e t t ä  k ä y t e t t ä e s s ä  o m a l l a  
p e l l o l l a ,  t u l e e  l i e t e  k ä s i t e l l ä  h y v ä k s y -
t y l l ä  m e n e t e l m ä l l ä  s i t e n ,  e t t e i  s i i t ä  
a i h e u d u  t e r v e y s -  t a i  y m p ä r i s t ö h a i t t o -
j a .  
 
Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa jätevesien puhdistuslaitteistojen huol-
losta, säiliöiden ja saostuskaivojen tyhjennyksistä sekä mahdollisista näyt-
teenotoista. Kirjanpidosta tulee ilmetä huollon, tyhjennyksen tai mittauksen 
ajankohta ja suorittaja sekä lietteiden määrä (m3) ja toimituspaikka. Pien-
puhdistamojen, fosforinpoistokaivojen sekä muiden kemiallisten käsittelyjär-
jestelmien osalta on lisäksi pidettävä kirjaa kemikaalien lisäyksistä ja syö-
tönsäädöistä. Kirjanpito tulee pyydettäessä antaa tiedoksi kunnan ympäris-
tösuojeluviranomaiselle. 
 
MUUTA HUOMIOON OTETTAVAA: 
 
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistön tulee Vesihuoltolain (119/2001) mukaisesti 
liittyä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin, ellei liittymisvelvollisuudesta ole myön-
netty vapautusta. 
 
Kaikkien vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmät 
tulee uusia vaatimusten mukaisiksi 15.3.2016 mennessä siten kuin ympäristönsuojelulais-
sa (86/2000) ja hajajätevesiasetuksessa (209/2011) on säädetty. 
 
Rakennettaessa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolelle tai uusittaessa vanhaa jä-
tevesijärjestelmää vaatimusten mukaiseksi on suunnitelma jätevesien käsittelystä esitettä-
vä rakennuslupa- tai toimenpidelupahakemuksen liitteenä. 
 
Maatalouskiinteistön talousjätevesien käsittelyssä syntyviä jätevesilietettä voidaan käyttää 
lannoitteena omilla pelloilla noudatettaessa lannoitevalmistelain (539/2006) ja valtioneu-
voston puhdistamolietteen käytöstä maanviljelyksessä (282/1994) antaman päätöksen 
määräyksiä. 
 
Maa- ja metsätalousministeriön ohjeen (MMMELO 2915/835/2005) mukaisesti tilan oman 
saostuskaivolietteen käsittelyssä tila on itse vastuussa tuotteensa laadusta ja hallinnas-
saan olevilla maa-alueilla tapahtuneesta lietteen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista hai-
toista. Mikäli käsiteltyä saostuskaivolietettä luovutetaan tai myydään tilan ulkopuolelle, tilaa 
koskevat samat vastuut ja velvoitteet kuin puhdistamolietteen käsittelijää. 

 

7 § Jätevesien käsittelyvaatimukset vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen 
ulkopuolisilla alueilla 

 
Peruskäsittelyn alueella on jätevedet puhdistettava siten, että ympäristöön 
aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen (BHK7) osalta vähintään 
80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonais-
typen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna käsittelemättömän jäteve-
den kuormitukseen. 
 
Peruskäsittelyn alueen vaatimuksia sovelletaan vesihuoltolaitosten toimin-
ta-alueen ulkopuolisilla alueilla, pois lukien ranta-alueet, pohjavesialueet ja 
taajaan rakennetut alueet. 
 
Pilaantumiselle herkillä alueilla on jätevedet puhdistettava siten, että ympä-
ristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen (BHK7) osalta vä-
hintään 90 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 prosenttia ja 
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kokonaistypen osalta vähintään 40 prosenttia verrattuna käsittelemättömän 
jäteveden kuormitukseen. 
 
Pilaantumiselle herkkien alueiden vaatimuksia sovelletaan ranta-alueilla, 
pohjavesialueilla sekä taajaan rakennetuilla alueilla. 
 
Erityisen kuormittavissa kohteissa sovelletaan pilaantumiselle herkillä alu-
eilla vaadittavia tiukempia puhdistustehovaatimuksia. 
 
Pohjavesialueilla (liitekartat 1a-1c) on jätevesien imeyttäminen maahan 
kielletty. Näillä alueilla on kaikki kiinteistöllä muodostuvat jätevedet johdet-
tava tiiviissä jätevesiputkessa pohjavesialueen ulkopuolelle, yleiseen vie-
märiverkkoon tai kerättävä tiiviiseen umpisäiliöön. Jätevesilietteen levittä-
minen pohjavesialueelle on kielletty. 
 
Alle 50 metrin etäisyydellä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta, 
vesikäymälän rakentaminen ja käyttö on kielletty, mikäli kiinteistöä ei ole lii-
tetty yleiseen viemäriin tai mikäli käymälävesiä ei johdeta umpisäiliöön tai 
tiiviissä jätevesiputkessa pois ranta-alueelta. Lisäksi edellytyksenä on ym-
pärivuotinen tie- tai muu kulkuyhteys huollon järjestämiseksi. 
 

8 § Viemäriin johdettavat jätevedet sekä hulevesien käsittely 
 

Jätevesiviemäriin ei saa johtaa tai laittaa edes laimennettuna sinne kuulu-
mattomia aineita, kuten ongelmajätteitä (1.5.2012 alkaen vaarallisia jättei-
tä), öljyjä tai rasvoja tai viemärin ja jätevesiverkoston toimintaa haittaavia 
kiinteitä jätteitä. Jätevesiviemäriin ei saa myöskään johtaa peruskuivatus-, 
sade- tai sulamisvesiä. 
 
Öljyä, polttoaineita, liuottimia ja/tai rasvoja käsittelevien yritys- ja teollisuus-
kiinteistöjen sekä muiden em. aineita laitosmaisesti käsittelevien kiinteistö-
jen jätevedet tulee ennen viemäriin johtamista esikäsitellä asianmukaisissa 
öljyn-, hiekan- ja/tai rasvanerottimissa. Uudet erotinlaitteistot on varustetta-
va tyhjennystarpeen ilmaisevalla hälytinlaitteistolla. 
 
Kiinteistön haltijan on huolehdittava edellä mainittujen erotinlaitteistojen 
toiminnasta, huollosta ja tyhjennyksestä. Tositteet erotinlaitteiden huolloista 
ja tyhjennyksistä on säilytettävä ja niitä koskevat tiedot on annettava pyy-
dettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja vesihuoltolaitokselle. 
 
Hulevedet kiinteistöiltä on johdettava siten, että hulevesistä ei aiheudu ym-
päristön pilaantumista, haittaa tiealueille, naapurikiinteistöille tai muille kiin-
teistöille. Teollisuus- ja yrityskiinteistöjen varasto-, lastaus- ja pysäköintialu-
eiden hulevesien käsittely on järjestettävä siten, että siitä ei aiheudu pohja-
veden, vesistöjen tai maaperän pilaantumista. 
 
Hulevedet teollisuusalueilta ja yritysten piha-alueilta on tarpeen vaatiessa 
esikäsiteltävä hiekan- ja öljynerottimin ennen niiden johtamista pois kiinteis-
töltä. 
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3 LUKU. VESIENSUOJELUA KOSKEVAT MUUT MÄÄRÄYKSET 

 

9 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden, mattojen ja tekstiilien pesua koskevat 
rajoitukset 
 

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu on kielletty katu- ja tie-
alueilla sekä muilla yleisessä käytössä olevilla alueilla lukuun ottamatta tä-
hän tarkoitukseen erikseen varattuja paikkoja. Pesuvesiä ei saa johtaa ka-
tu- tai muulle yleiselle alueelle. 
 
Ammattimainen tai laajamittainen ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja mui-
den laitteiden pesu on sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla 
pesupaikalla, josta pesuvedet johdetaan hiekan- ja öljyerotuskaivon kautta 
jätevesiviemäriin. Vesien viemäriin johtamiselle tulee olla viemärin haltijan 
lupa. 
 
Pohjavesi- ja ranta-alueilla on ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden 
pesu liuotinpesuaineilla on sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakenne-
tulla pesupaikalla, josta pesuvedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon 
kautta jätevesiviemäriin. 
 
Veneiden pohjamaalien poisto on tehtävä tiiviillä alustalla, joka estää maali-
jätteen pääsyn maaperään ja jolta maalijäte voidaan kerätä talteen. 
 
Mattojen ym. tekstiilien laajamittainen ja ammattimainen pesu on sallittua 
vain tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla. 

 

10 § Eläinsuojien rakentaminen ja lannan varastointi 
 

Uutta eläinsuojaa, lantalaa tai tuorerehusiiloa ei saa rakentaa alle 100 met-
rin etäisyydelle käytössä olevasta talousvesikaivosta, vesistöstä tai naapu-
rin asuinrakennuksesta tai vapaa-ajan asunnosta. Uusien pienten eläin-
suojien (1–5 eläintä) ja niiden yhteydessä olevien lantaloiden suojaetäisyys 
on vähintään 50 metriä. 
 
Tontin olosuhteista johtuen tai muista erityisistä syistä voi ympäristönsuoje-
luviranomainen erityistapauksissa vaatia suurempia tai sallia pienempiä 
suojaetäisyyksiä. 

 
Jos lannan kertymä on alle 20 m3 vuodessa, lanta voidaan varastoida tiivis-
pohjaiselle alustalle tai esimerkiksi siirtolavalle. 
 
Lantapatteria ei saa perustaa tulvanalaisille alueille eikä pohjavesialueille, 
asemakaava-alueelle eikä alle 100 metrin etäisyydelle asuinrakennuksesta. 
 
MUUTA HUOMIOON OTETTAVAA: 
 
Rakennettaessa uusia eläinsuojia tai laajennettaessa vanhoja, on eläinsuojan yhteyteen 
rakennettava asianmukainen lantavarasto. Lannan varastointi on tehtävä valtioneuvoston 
asetuksen (931/2000, ns. nitraattiasetus) mukaisesti. Lantavarasto on mitoitettava eläin-
paikkojen mukaisen eläinmäärän mukaan. 
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Lantavarasto on peitettävä valumien estämiseksi. Varastoinnista ei saa aiheutua päästöjä 
pohjaveteen eikä vesistöön. Lantalan tarvetta ja tilavuutta laskettaessa jätetään laidunkau-
den aikana (enintään 6 kk) laitumelle jäävä lanta pois laskuista. 

 

11 § Lannan, lietelannan, virtsan ja lannoitteiden levittäminen 
 
Lanta tulee levittää siten, että se ei pääse huuhtoutumaan vesistöön tai 
muuhun uomaan tai altaaseen aiheuttaen niiden pilaantumisen vaaraa. 
Lantaa ei saa myöskään levittää siten, että siitä voi aiheutua pohjaveden 
laadun heikentymistä taikka muuta pohjaveden pilaantumisen vaaraa. 
 
Vesistöjen rantaan ja valtaojien varsille tulee jättää kasvipeitteinen vyöhyke, 
jota ei lannoiteta ja jolle ei levitetä lantaa, lietelantaa, virtsaa eikä puris-
tenestettä. Vyöhykkeen on oltava leveydeltään vähintään 10 metriä. 
 
Talousvesikaivojen ja lähteiden ympärille on lisäksi maaston korkeussuh-
teista, kaivon rakenteesta, pohjaveden virtausolosuhteista ja maalajista 
riippuen jätettävä vähintään 30 - 100 metrin levyinen suojavyöhyke käsitte-
lemättä kuivalannalla, lietelannalla, virtsalla ja puristenesteellä. 
 
Lietelannan, virtsan, puristenesteen, puhdistamojen tai saostussäiliöiden 
lietteen tai muun nestemäisen lannoitteen sekä pesu- ja jätevesien levitys 
pohjavesialueella on kielletty. 
 
Asemakaavoitetulla alueella ja 100 metriä lähempänä asutusta, pelto tulee 
muokata kuivalannan levityksen jälkeen 1 vuorokauden sisällä ja lietelan-
nan levityksen jälkeen 4 tunnin sisällä levityksestä. Mikäli lietelannan ja virt-
san levitykseen käytetään sijoitusmultausta tai ne levitetään kasvillisuuden 
pintaan, peltoa ei tarvitse muokata jälkeenpäin. 
 
MUUTA HUOMIOON OTETTAVAA: 
 
Muutoin lannan, lietelannan, virtsan ja lannoitteiden levittämisessä tulee noudattaa valtio-
neuvoston asetusta maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamises-
ta (931/2000, ns. nitraattiasetus). 
 

Ruoppaus ja vesikasvien niitto 
 

HUOMIOON OTETTAVAA: 
 

Koneellisesti suoritettavasta vesirakennustyöstä (esimerkiksi ruoppaus, ruoppausmassojen 
läjittäminen ja vesikasvien niitto) on vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteiden aloit-
tamista tehtävä Vesilain (587/2011) mukaisesti kirjallinen ilmoitus Varsinais-Suomen Elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskukselle). Vesilain 3 luvun 3 §:n mukai-
sesti vesialueen ruoppaaminen, kun ruoppausmassan määrä ylittää 500 m

3
 on aina luvan-

varaista. Lupaviranomainen on Etelä-Suomen aluehallintovirasto. 
 
Vesistössä tapahtuva vesikasvien niitto tulee tehdä heinäkuun puolenvälin jälkeen. Niittojä-
te tulee kerätä pois vedestä ja jäältä ja läjittää kompostoitumaan maalle omalle kiinteistölle 
tai maanomistajan suostumuksella toisen maalle tai käsitellä asianmukaisesti niin, ettei sii-
tä aiheudu haittaa vesistölle tai ympäristölle. 
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12 § Lumenkaatopaikan sijoittaminen ja sulamisvesien käsittely 
 

Lumenkaatopaikkaa ei saa sijoittaa vesistöön tai pohjavesialueelle. 
 
Lumenkaatopaikat ja tilapäiset lumen läjityspaikat tulee sijoittaa ja niitä tu-
lee hoitaa siten, ettei toiminnasta aiheudu vettymistä, roskaantumista eikä 
ympäristön pilaantumista. 
 
Toiminnanharjoittaja tai kiinteistön omistaja on velvollinen poistamaan lu-
men varastoinnista mahdollisesti aiheutuvat ympäristöhaitat. 

 

13 § Maalämpökaivojen rakentaminen 
 

Maalämpökaivojen poraaminen pohjavesialueille on kielletty. 
 

4 LUKU. ILMANSUOJELU 

 

14 § Savukaasupäästöjen haitallisten vaikutusten ehkäisy 
 

Kiinteistökohtaisissa lämmityskattiloissa tai muissa tulipesissä ei saa polt-
taa jätteitä. 
 
Polttolaitetta tulee käyttää, säätää ja huoltaa siten, ettei poltosta aiheudu 
kohtuutonta savu-, noki- tai hajuhaittaa tai muuta haittaa ympäristölle, ter-
veydelle tai yleiselle viihtyvyydelle. 
 
MUUTA HUOMIOON OTETTAVAA: 
 
Jätteiden poltosta säädetään kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä. 
 
Tulisijan rakentamiselle ja sen savupiippujärjestelyille tulee hakea lupa rakennusvalvonta-
viranomaiselta. Tulisijan ja hormin yhteensopivuus on varmistettava. Tulisijassa tulee käyt-
tää valmistajan ohjeiden mukaisia polttoaineita. 

 

15 § Hiekoitushiekan poistaminen 
 

Liikenneväylille, pihoille ja pysäköintialueille kertynyt hiekoitushiekka ja muu 
kiintoaines tulee poistaa keväisin mahdollisimman pian lumen ja jään sulet-
tua. 
 
Puhdistettava alue on kasteltava ennen koneellista hiekanpoistoa. 
 
Hiekan ja kiintoaineksen poistoon ei saa käyttää sellaisia laitteita (esim. leh-
tipuhallin) tai menetelmiä, jotka aiheuttavat pölyn leviämistä ilmaan. 
 
Liikenneväylät, pihat ja pysäköintialueet tulee puhdistaa ja pestä tarvittaes-
sa muulloinkin kuin keväisin, mikäli niistä aiheutuu haitallista pölyämistä. 
Pesu tulee tehdä siten, ettei viemäriin joudu hiekkaa niin, että se voi tukkia 
viemärin. 
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16 § Rakennus-, purku-, kunnossapito- ja puhtaanapitotöiden pölyntorjunta 

 
Taajaan rakennetuilla alueilla rakennus-, purku-, kunnossapito- ja puh-
taanapitotöissä pölyn leviäminen työkohteen ympäristöön tulee estää kaste-
lemalla, käyttämällä suojapeitteitä, koteloimalla pölyävä työkohde tai muulla 
vastaavalla tavalla. Työkohteesta yleisille liikennealueille sekä piha-alueille 
leviävä pölyävä aines on poistettava päivittäin. 
 
Taajaan rakennetuilla alueilla rakennusten ulkoseinien ja rakenteiden hiek-
kapuhallus, korkeapainepesu sekä muu tilapäinen ulkona tapahtuva hiek-
kapuhallus tulee tehdä suojapeitteen alla, ellei se työkohteen syrjäisen si-
jainnin tai toimenpiteen vähäisyyden vuoksi ole ilmeisen tarpeetonta. 
 
Puhallushiekan joutuminen maaperään ja viemäriin tulee estää. Puhal-
lushiekka tulee poistaa työkohteesta välittömästi työn päätyttyä. 
 
Asbestia, PCB:tä, raskasmetalleja, liuottimia tai muita ympäristölle tai ter-
veydelle vaarallisia aineita sisältävän pölyn ja jätteen joutuminen maape-
rään, ilmaan, vesiin ja viemäriin tulee estää pölysuojauksin, kohdeimurein, 
maaperäsuojauksin tai muulla tehokkaalla tavalla. 

 

17 § Kokkoja koskevat määräykset 
 

Kokko tulee sijoittaa siten, että siitä ei aiheudu savuhaittaa lähimmille häi-
riintyville kohteille eikä kokon keräämisestä aiheudu roskaantumista eikä 
maiseman rumentumista. Alue tulee siivota 3 vrk:n sisällä kokon polton jäl-
keen. 
 
Kokossa saa polttaa oksia, risuja ja muuta puuainesta, ei kuitenkaan kylläs-
tettyä puuta tai vastaavaa. 
 
MUUTA HUOMIOON OTETTAVAA: 
 
Pelastuslain (379/2011) mukaisesti avotulen teossa on noudatettava huolellisuutta ja varo-
vaisuutta. Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai 
muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai tulipalon vaara on ilmei-
nen. Taajama- alueella kaikenlainen avopoltto on kielletty. 

 
Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. 

 

18 § Tilapäinen tai siirrettävä murskaamo 
 

Tilapäisen tai siirrettävän murskaamon (toiminta-aika alle 50 vrk) toiminnan 
edellytyksenä on: 
 
Toiminnan melupäästöt eivät lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ylitä val-
tioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisia melutason ohjearvoja. 
 
Toiminnassa tarvittavien polttoaineiden tai muiden ympäristölle vaarallisten 
aineiden varastointi ja käsittely sekä toiminnassa mahdollisesti muodostu-
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vien jätteiden varastointi ja käsittely järjestetään siten, että niiden joutumi-
nen maaperään tai muualle ympäristöön on estetty. 
 
Laitoksen toiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta on ilmoitettava Naan-
talin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 
Pohjavesialueelle, taajaan rakennetulle alueelle taikka virkistysalueelle ei 
saa sijoittaa murskausasemaa. 
 
Toiminnan päätyttyä on murskaamon käytössä ollut alue toiminnanharjoitta-
jan toimesta puhdistettava ja siellä olevat jätteet on toimitettava asianmu-
kaiseen käsittely- tai vastaanottopaikkaan. 
 
Toiminnassa on noudatettava näiden määräysten melua koskevia velvoit-
teita. 
 

5 LUKU. MELUNTORJUNTA 

 

19 § Meluilmoitusta edellyttävät toiminnat ja tapahtumat 
 

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpi-
teestä tai tapahtumasta tulee tehdä ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen 
kirjallinen ilmoitus Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
Ilmoitus tulee tehdä vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. 
 
Ilmoitus on tehtävä ainakin seuraavista töistä ja tapahtumista: 
 
1. räjäytystyöstä, lyöntipaalutuksesta tai muusta vastaavasta erityisen häi-

ritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta työstä, mikäli työtä tehdään 
muulloin kuin arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00 - 18.00 väli-
senä aikana tai jos työ kestää enemmän kuin neljä viikkoa, 
 

2. muusta kuin yksityishenkilön talouteen liittyvästä rakentamis- ja purku-
työstä, mikäli erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavia työvai-
heita tehdään: 

- kahtena tai useampana viikonloppuna perjantain klo 18.00 ja maanantain 
klo 7.00 välisenä aikana, 

- yli viiden päivän ajan kello 18.00 – 22.00 välisenä aikana, 
- yöaikaan kello 22.00 – 7.00 välisenä aikana, 

 
3. äänenvahvistimen ja äänentoistolaitteiden erityisen häiritsevää melua 

aiheuttavasta tilapäisestä käytöstä ulkotiloissa, 
 

4. moottoriurheilukilpailusta tai -tapahtumasta, jonka aiheuttaman melun 
arvioidaan kantautuvan asuin- tai loma-asuntoalueelle, virkistys- tai 
luonnonsuojelualueille tai hoito- tai oppilaitoksia palveleville alueille, 
 

5. lentonäytöksestä sekä tilapäisestä yleisölennätyksestä, johon kuuluu yli 
kymmenen laskua tai nousua. 
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Vaikka kohdissa 1 ja 2 tarkoitettua ilmoitusta ei edellytettäisikään, on toi-
minnanharjoittajan kuitenkin tiedotettava työmaan/toiminnan vaikutusten pii-
rissä oleville naapurikiinteistöjen haltijoille meluhaittaa aiheuttavan 
työn/tapahtuman laadusta, sen kestosta sekä ilmoitettava vastaavan henki-
lön yhteystiedot. 
 
Ympäristönsuojeluviranomainen voi velvoittaa tekemään ilmoituksen muis-
takin tilapäisistä tapahtumista ja töistä, jos niiden arvioidaan aiheuttavan 
erityisen häiritsevää melua lähialueelle. 
 

20 § Ilmoitusvelvollisuudesta poikkeaminen 
 
Äänenvahvistimien ja äänentoistolaitteiden käyttö ulkotiloissa on sallittu yk-
sipäiväisten tai kertaluontoisten tapahtumien yhteydessä torilla, urheiluken-
tillä, uimalassa tai muussa yleisökäyttöön tarkoitetussa tai soveltuvassa 
paikassa klo 9- 24. 
 
Meluilmoitusta ei tarvitse tehdä ilotulitusnäytöksestä. 
 
Yleisötilaisuuksien ja muiden tapahtumien järjestäjän tulee huolehtia siitä, 
että äänentoistolaitteiden suuntaus ja äänenvahvistinlaitteiden säädöt on 
toteutettu siten, että niiden käyttö häiritsee lähiympäristöä mahdollisimman 
vähän. 
 
MUUTA HUOMIOON OTETTAVAA: 
 
Ilotulitteiden käyttö on sallittu ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta 31.12. klo 
18.00 - 1.1. klo 2.00 välisenä aikana. Muuna aikana ilotulitteiden käytöstä on tehtävä ilmoi-
tus pelastusviranomaiselle. Ilotulitteiden varastoinnissa, käytössä ja jätteiden hävittämises-
sä on noudatettava valmistajan ohjeita sekä paikallisten olosuhteiden huomioon ottamista. 
 
Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettava poliisille ennen näytöksen toteuttamista. 

 

21 § Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden, laitteiden ja työvai-
heiden rajoittaminen 

 
Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden, kuten esi-
merkiksi iskuvasaran, sirkkelin, kulmahiomakoneen, lehtipuhaltimen, ruo-
honleikkurin tai moottorisahan käyttäminen on kielletty klo 20.00 – 7.00 vä-
lisenä aikana sekä sunnuntaina ja muina pyhäpäivinä ennen klo 11.00. 
 
Määräysten aikarajoitus ei koske: 
 
1. maaseutuelinkeinon harjoittamisen vuoksi välttämätöntä tilapäistä häirit-

sevää melua aiheuttavaa toimintaa, kuten esimerkiksi leikkuupuimurin, 
heinä-/viljakuivurin tai sadetuslaitteen käyttöä 
 

2. satamassa toimitettavaa kuormaus- ja lastaustyötä, liikenneväylien sekä 
yhdyskuntateknisten laitteiden kunnossapitotyötä, mikäli työn suoritta-
mista on liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muusta perus-
tellusta syystä pidettävä välttämättömänä. 
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22 § Äänentoistolaitteiden käyttö ja sijoitus ulkotiloissa 
 

Ulkotarjoilualueilla äänentoistolaitteiden käyttö on kielletty klo 24-9 välisenä 
aikana. 
 
Ulkotiloissa äänentoistolaitteet on säädettävä ja sijoitettava siten, että niistä 
aiheutuva lyhytaikainen (5 min) keskiäänitaso ulkona ei ylitä arvoa 55 dBA 
klo 7-22 välisenä aikana eikä arvoa 45 dBA klo 22-24 välisenä aikana 
asuin- ja loma-asuinalueilla tai venesatamissa. 
 
Ulkotiloissa äänentoistolaitteet on säädettävä siten, ettei toistettava ääni ole 
selvästi kuultavissa asuin- ja majoitustiloissa ikkunoiden kiinni ollessa. 
 
MUUTA HUOMIOON OTETTAVAA: 
 

Asuntojen ja muiden oleskelutilojen melutasojen ohjearvot on annettu Sosiaali- ja terveys-
ministeriön asumisterveysohjeessa. 
 
Vesper-soitto 
 
Vesper-soiton aikana klo 20 muun musiikin esittäminen Naantalin kirkon läheisyydessä ul-
kona kuuluvana on kielletty. 

 

6 LUKU. JÄTEHUOLTO JA PUHTAANAPITO 

 

23 § Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen kiinteistöllä 
 

Jätteiden keräilystä, varastoinnista, käsittelystä ja hyödyntämisestä kiinteis-
töllä säädetään pääosin kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä. 
 
Jätteiden keräilystä, varastoinnista, käsittelystä ja hyödyntämisestä kiinteis-
töllä ei saa aiheutua maaperän tai pohjaveden taikka muun ympäristön pi-
laantumisen vaaraa. 
 
Vesistöjen rannoille ja valtaojien varsilla suoritettavan risujen ja pensaiden 
raivaamisen yhteydessä tulee huolehtia siitä, että kaadetut risut ja pensaat 
poistetaan raivauksen jälkeen. 
 
Ylivuotiset käyttökelvottomat rehupaalit ja vastaavat tulee poistaa peltoalu-
eilta ja muilta varastointipaikoilta viimeistään kahden vuoden kuluessa re-
hupaalien valmistamisesta. Ylivuotiset käyttökelvottomat rehupaalit voidaan 
hävittää esim. kompostoimalla tai toimittamalla ne asianmukaisen luvan 
omaavalle vastaanottajalle. 
 
Paalimuovien, lannoitesäkkien, peltomuovien ja kasvuharsojen polttaminen 
on kielletty. Ne on toimitettava asianmukaisen luvan omaavalle vastaanot-
tajalle. 
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MUUTA HUOMIOON OTETTAVAA: 
 
Eläinten ruokinta 
 
Asuinkiinteistöjen pihalla ja yleisillä puistoalueilla tapahtuvasta lintujen ja muiden eläinten 
ruokinnasta ei saa aiheutua roskaantumista eikä haittaa asukkaille tai naapureille. Ruokin-
nassa tulee noudattaa mahdollisia taloyhtiön antamia määräyksiä ja kieltoja. 

 

24 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto ja puhtaanapito 
 

Yleisötilaisuuden järjestäjän on noudatettava kunnallisia jätehuoltomäärä-
yksiä. 
 
Yleisötilaisuuden tapahtumapaikka tulee koko tapahtuma-ajan pitää yleisil-
meeltään siistinä ja puhtaana. 
 
Yleisötilaisuudessa syntyvät jätevedet tulee johtaa viemäriin tai kerätä tiivii-
seen umpisäiliöön ja kuljettaa käsiteltäväksi asianmukaisen luvan omaaval-
le vastaanottajalle. 
 
Tapahtuman järjestäjän on huolehdittava siitä, että tapahtuma-alueella on 
riittävästi yleisön käyttöön tarkoitettuja käymälöitä, jotka puhdistetaan ja 
tyhjennetään tarvittaessa. Käymäläjätteet tulee toimittaa asianmukaisen lu-
van omaavalle vastaanottajalle. 
 

7 LUKU. POLTTONESTEET JA KEMIKAALIT 

 

25 § Polttonesteiden ja kemikaalien käsittely ja varastointi 
 
Nämä määräykset koskevat polttonesteitä ja terveydelle ja ympäristölle 
vaarallisia kemikaaleja. 
 
Kemikaalit on säilytettävä siten, että mahdollisissa vuototilanteissa kemi-
kaalien valuminen maaperään ja joutuminen edelleen pohjaveteen on estet-
ty. Kemikaalien säilytykseen käytettävien säiliöiden tai astioiden päällä tu-
lee olla maininta siitä, mitä kemikaalia säiliö tai astia sisältää. Kemikaalisäi-
liöt ja suoja-altaat on sijoitettava siten, että niiden kunto voidaan todeta es-
teettömästi, ja mahdolliset vuodot havaita nopeasti. Säiliöiden ja suojara-
kenteiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti. Säiliön ympäristö tulee pi-
tää puhtaana kasvillisuudesta ja muusta paloa levittävästä materiaalista. 
 
Sisätiloissa polttonesteet ja muut nestemäiset kemikaalit on säilytettävä 
viemäröimättömässä varastotilassa. Varastotilan lattian on oltava tiivis ja 
kemikaalien vaikutusta kestävä. Tila on varustettava kynnyksin tai lattia-
kaadoin tai kemikaalit on säilytettävä allastettuina. Suoja-allas tai kynnys on 
mitoitettava vähintään suurimman varastoitavan irtosäiliön tilavuuden mu-
kaiseksi. Tämä määräys ei koske kotitaloudessa säilytettäviä vähäisiä ke-
mikaalimääriä. 
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Maanpäällisten yli 1 m3:n polttonestesäiliöiden sekä nestemäisten kemikaa-
lisäiliöiden tulee olla kaksivaippaisia tai ne on vaihtoehtoisesti sijoitettava 
riittävin suuriin ja tiiviisiin suoja-altaisiin. Yli 1 m3:n säiliöt tulee varustaa yli-
täytönestolaittein, laponestolaittein sekä pohjavesi- ja ranta-alueilla lisäksi 
vuotojen tarkkailu- ja hälytysjärjestelmällä. 
 
Polttonesteen tankkaus yli 1 m3:n säiliöistä ajoneuvoihin ja muihin työko-
neisiin tulee järjestää tiiviillä alustalla. Jakelupisteen luona on myös oltava 
riittävä määrä imeytysaineita ja työkaluja mahdollisten polttonesteiden va-
lumien talteen keräämiseksi. Polttonesteen tankkauspaikat tulee ensisijai-
sesti sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle. 
 
MUUTA HUOMIOON OTETTAVAA: 
 
Lisäksi kemikaalien varastoinnissa ja käytössä tulee huomioida myös muut mahdolliset 
säädökset kuten käyttöturvallisuustiedote sekä palo- ja räjähdysvaarallisista aineista anne-
tut määräykset. 
 
Palavien nesteiden säiliöt tulee sijoittaa Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä pa-
lavista nesteistä (313/1985) annettujen määräysten mukaisesti. Säiliöiden tulee rakenteel-
taan ja varusteiltaan olla Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä palavista nesteistä 
(313/1985) annettujen määräysten mukaisia. 
 

26 § Polttoneste- ja muiden kemikaalisäiliöiden tarkastus 
 

Maanpäälliset öljy-, polttoneste- ja muun kemikaalisäiliöt putkistoineen on 
tarkastutettava vähintään kerran kymmenessä vuodessa. Tarkastuksen 
suorittajalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattitaito. 
 
Pohjavesialueella tai ranta-alueella sijaitsevan maanalaisen öljy-, polttones-
te- ja muun kemikaalisäiliön omistajan tai haltijan on tarkastutettava käytös-
sä oleva säiliö putkistoineen ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa säili-
ön käyttöönotosta, ja tämän jälkeen 5 vuoden kuluessa edellisestä tarkas-
tuksesta, ellei säiliön kunnon vuoksi ole tarpeen tehdä tarkastusta useam-
min tai poistaa säiliötä käytöstä. Tarkastuksesta on laadittava tarkastuspöy-
täkirja, joka on säilytettävä, ja pyydettäessä esitettävä kunnan ympäristön-
suojeluviranomaiselle. Tarkastuksen suorittajalla on oltava tehtävän edellyt-
tämä ammattitaito. 
 
Määräys ei koske pohjavesialueilla olevien maanalaisten poltto- ja dieselöl-
jysäiliöiden määräaikaistarkastuksia, joista määrätään kauppa- ja teolli-
suusministeriön päätöksessä maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistar-
kastuksista (344/1983). Määräys ei koske myöskään painelaitteiden määrä-
aikaistarkastuksia, joista määrätään kauppa- ja teollisuusministeriön pää-
töksessä painelaiteturvallisuudesta (953/1999). 
 
Maanalaisiksi säiliöiksi luetaan tässä ympäröivän luonnollisen maanpintata-
son alapuolelle sijoitetut säiliöt riippumatta siitä, ovatko ne sijoitettu kellariin, 
bunkkeriin tai erilliseen tilaan. 
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27 § Pohjavesi- ja ranta-alueet 
 
Pohjavesi- ja ranta-alueella uusien polttoneste- ja muiden kemikaalisäiliöi-
den sijoittaminen maan alle on kielletty. Maanpäälliset polttonestesäiliöt se-
kä nestemäiset kemikaalisäiliöt tulee ensisijaisesti sijoittaa pohjavesialueen 
ulkopuolelle. 
 
Kasvinsuojeluaineita ja torjunta-aineita ei saa levittää pohjavesialueilla, mi-
käli se on kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteen mukaan kiellettyä tai väl-
tettävää. Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineiden levittämisessä tulee huolehtia 
siitä, että ainetta ei leviä levitykselle tarkoitetun alueen ulkopuolelle tai naa-
purikiinteistöille. 
 

28 § Maanalaisten säiliöiden käytöstä poistaminen 
 
Käytöstä poistettavat maanalaiset polttoneste- ja kemikaalisäiliöt sekä put-
kistot on poistettava maasta ja toimitettava asianmukaisen luvan omaavalle 
laitokselle. Poiston yhteydessä tulee selvittää maaperän ja pohjaveden 
mahdollinen pilaantuminen. Mikäli maaperää tai pohjavettä epäillään pi-
laantuneeksi, tulee siitä välittömästi ilmoittaa Naantali kaupungin ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle. 
 

8 LUKU. MUUT MÄÄRÄYKSET 

 

29 § Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja 
 

Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnan harjoittajan tai 
tapahtuman järjestäjän on pyydettäessä annettava kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot ympäristön pilaantu-
misen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta sekä toimenpiteistä, laitteista ja 
suunnitelmista, joilla on tarkoituksena ehkäistä ja torjua ympäristön pilaan-
tumista siten kuin näissä määräyksissä erikseen säädetään. 

 

30 § Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä 
 

Ympäristönsuojeluviranomainen voi kirjallisen hakemuksen perusteella ja 
erityisestä syystä myöntää yksittäistapauksessa luvan poiketa näistä mää-
räyksistä. Poikkeamisesta ei saa aiheutua näiden määräysten tavoitteiden 
syrjäytymistä. 
 
Ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa näitä ympäristönsuojelumäärä-
yksiä täydentäviä ohjeita ja määräyksiä. 
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31 § Seuraamukset ympäristönsuojelumääräysten rikkomisesta tai laimin-
lyönnistä 
 

Näiden ympäristönsuojelumääräysten valvonnasta, laiminlyönnin seuraa-
muksista sekä pakkokeinoista säädetään ympäristönsuojelulain 13 luvussa 
ja rikkomisesta 15 luvun 116 §:ssä. 
 

9 LUKU. VOIMAANTULOMÄÄRÄYKSET 

 

32 § Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo 
 
Naantalin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt nämä ympäristönsuojelumää-
räykset 11 päivänä huhtikuuta 2012 (§ 20). Nämä ympäristönsuojelumää-
räykset tulevat voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2012. 
 

33 § Siirtymäkausimääräykset 
 
7 §:ssä määrätty pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsit-
telyä koskeva imeyttämiskielto tulee voimaan olemassa olevilla kiinteistöillä 
kiinteistön jätevesijärjestelmän uudistamisen yhteydessä. Mikäli kiinteistölle 
myönnetään ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen poikkeaminen talo-
usjätevesien käsittelyvaatimuksista, ei 7 §:ssä olevaa velvoitetta tarvitse 
täyttää. 
 
Näiden ympäristönsuojelumääräysten voimaan tullessa käytössä olevat 
polttonestesäiliöt sekä nestemäiset kemikaalisäiliöt on saatettava vastaa-
maan 26 pykälän vaatimuksia viimeistään viiden vuoden kuluessa näiden 
määräysten voimaantulosta. 
 
– enintään 5 vuotta ennen ympäristönsuojelumääräysten voimaantuloa 
käyttöönotetut säiliöt on on saatettava vastaamaan 26 pykälän vaatimuksia 
viimeistään kymmenen vuoden kuluttua säiliön käyttöönottamisesta. 
 
Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulon jälkeen on pykälässä 27 tar-
koitettujen öljy-, polttoneste- ja kemikaalisäiliöiden ensimmäiset määräai-
kaistarkastukset suoritettava kyseisistä kohdista poiketen seuraavasti: 
 
– 10 vuotta ennen ympäristönsuojelumääräysten voimaantuloa ja sitä en-
nen käyttöönotetut säiliöt sekä säiliöt, joiden käyttöönottamisaikaa ei voida 
osoittaa, on tarkastettava ensimmäisen kerran kahden vuoden kuluessa 
ympäristönsuojelu määräysten voimaantulosta 
 
– vähintään 8 vuotta, mutta alle 10 vuotta ennen ympäristönsuojelumäärä-
ysten voimaantuloa käyttöönotetut säiliöt on tarkastettava ensimmäisen 
kerran kolmen vuoden kuluessa ympäristönsuojelumääräysten voimaan tu-
losta. 
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