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KYRKSLÄTTS KOMMUNS MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER 
 
Godkänd:  Fge 29.06.2006 § 57  Träder i kraft: 10.08.2006 
 
 
 
INLEDNING 
 
Kyrkslätts kommuns miljöskyddsföreskrifter utgör bestämmelser som grundar sig på de 
lokala förhållandena och behoven. Föreskrifterna är baserade på 19 paragrafen i 
miljöskyddslagen, enligt vilken kommunfullmäktige för verkställigheten av lagen kan 
utfärda av de lokala förhållandena påkallade allmänna föreskrifter med avseende på 
kommunen eller någon del av den. Föreskrifterna utfärdas i syfte att förhindra sanitär 
olägenhet, otrivsel och andra miljöförorenande effekter. 
 
 
 
1 KAPITLET: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
  
1 § Mål 
 

Målet med miljöskyddsföreskrifterna är att med beaktande av de lokala 
förhållandena förebygga förorening av miljön samt att minska skador orsakade av 
förorening så som beskrivs i 1 kapitlet i miljöskyddslagen. 

 
 
2 § Utfärdande av föreskrifterna och övervakning av att de följs 
 

Kyrkslätts kommunfullmäktige har utfärdat dessa föreskrifter enligt 19 § 
miljöskyddslagen 86/2000. 

 
 
3 § Tillämpning och förhållande till andra föreskrifter 
 

Utöver de bestämmelser och föreskrifter som ges i miljöskyddslagen och –
förordningen eller som utfärdats med stöd av dessa skall miljöskyddsföreskrifterna 
för verkställigheten av dessa följas i Kyrkslätts kommun. 
  
Föreskrifterna gäller på hela kommunens område, om inget annat anges någon 
annanstans i dessa föreskrifter. 
 
Föreskrifterna gäller inte tillståndspliktig verksamhet som avses i miljöskyddslagen 
och –förordningen eller anmälningspliktig verksamhet som avses i 61, 62 eller 78 § i 
lagen. I fråga om sådan verksamhet ges föreskrifter om förebyggande och 
bekämpning av miljöföroreningar i miljötillståndet eller i det beslut som fattas på 
basis av anmälan. Föreskrifterna gäller inte heller försvarsmaktens områden som är 
i militär användning. 
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Miljöskyddsföreskrifterna skall följas parallellt med och vid behov samtidigt som 
andra kommunala föreskrifter och bestämmelser. Om det i andra kommunala 
bestämmelser stadgas om samma företeelse, skall miljöskyddsföreskrifterna alltid 
följas då det kan anses leda till bättre resultat eller nivå med avseende på 
miljöskyddet. När andra myndigheter avgör tillståndsärenden eller fattar andra 
myndighetsbeslut skall de beakta vad som stadgas i dessa föreskrifter. 

 
 
4 § Lokala förhållanden 
 

Lokala förhållanden och områden, där preciserade föreskrifter förutsätts för att 
miljöföroreningar skall kunna förebyggas, avhjälpas och minskas, är följande 
områden i Kyrkslätts kommun, vilka är avgränsade i kartbilagorna till dessa 
föreskrifter: 
 
Viktiga grundvattenområden, med vilka avses grundvattenbildningsområden som 
är klassificerade som I och II klassens grundvattenområden som är viktiga för 
vattenanskaffningen i samhället samt andra med dessa jämförbara 
grundvattenbildningsområden vars vatten används eller kommer att användas 
allmänt eller under kristid. 
 
Vattentagssjöar och strandområden, med vilka avses vattenområden som är 
viktiga för vattenanskaffningen och strandområden som är viktiga med tanke på 
vattenvården. 

 
 
5 § Definitioner 
 

I dessa föreskrifter avses med: 
 

grått avloppsvatten avloppsvatten från diskning, klädtvätt, matlagning, tvättning 
 
cistern under jord en behållare under markytan i marken eller i en separat bunker 
och med cistern ovan jord en behållare över markytan eller i en källare 
 
markinfiltrering en anläggning för behandling av avloppsvatten ingrävd eller 
invallad i marken, där avloppsvatten som förbehandlats i en slamavskiljare 
infiltreras i marken genom ett filterskikt för att renas innan vattnet kommer ut i 
grundvattnet 
 
markbädd en anläggning för behandling av avloppsvatten ingrävd eller invallad i 
marken, där avloppsvatten som förbehandlats i en slamavskiljare leds ner i marken 
genom byggda filterskikt av sand och makadam, samlas upp i rör under filterskikten 
och leds vidare ut i terrängen eller till fortsatt behandling. Markbädden förses med 
tät botten ifall dess läge kräver det. 
 
svart vatten, toalettvatten avloppsvatten som kommer från vattenklosetter och 
som inte innehåller annat vatten 
 
minireningsverk en annan anläggning för behandling av avloppsvatten än 
slamavskiljare, sluten behållare, markinfiltrering eller markbädd. Anläggningens 
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funktionsprincip kan vara mekanisk, kemisk, biologisk eller en kombination av 
dessa 
 
renat avloppsvatten avloppsvatten som leds ut i terrängen efter att ha behandlats i 
avsättningsbrunn och markbädd eller i en annan motsvarande anläggning 
 
strandområde en zon som är närmare än 100 meter från stranden, om inte 
terrängens former och andra faktorer förutsätter ett annat avstånd 
 
strandlinje vattenområdets gräns mot land enligt medelvattenståndet 
 
slamavskiljare en vattentät förbehandlingsanordning med två eller tre delar, 
genom vilken avloppsvattnet strömmar till reningsanläggningen 
 
hushållsavloppsvatten avloppsvatten från vattenklosetter, kök, tvättrum och 
motsvarande i bostäder, kontor, affärsbyggnader osv. 
 
sluten brunn en vattentät behållare för tillfällig lagring av avloppsvatten, utan 
utloppsrör i terrängen 
 
vattentagssjö sjöar och deras avloppsfåror, varifrån råvatten tas till hushåll eller 
industri 
 
högvattenstånd (HW) maximivattenståndet under perioden  

 
 
 
2 KAPITLET: AVLOPPSVATTEN 
 
6 §  Tillståndsplikt för avledande av avloppsvatten 
 

1. Om det finns risk för att vattendraget förorenas till följd av att avloppsvatten eller 
renat avloppsvatten leds direkt ut i det, förutsätts miljötillstånd som beviljas av 
Nylands miljöcentral eller Västra Finlands miljötillståndsverk. Miljötillstånd krävs 
också för att ämnen som nämns i bilagan till miljöskyddsförordningen skall få 
släppas ut i vattendragen eller i kommunens avlopp.  
 
2. För att avleda avloppsvatten, som kan medföra förorening av ett mindre område 
än ett vattendrag som avses i vattenlagen, måste man söka miljötillstånd hos 
kommunens miljötillståndsmyndighet (tillstånds- och tillsynssektionen). 

 
 
7 § Behandling av avloppsvatten på vattenförsörjningsverkets 

verksamhetsområde 
 

1. Enligt lagen om vattentjänster skall en fastighet anslutas till det kommunala 
vattenledningsnätet på det verksamhetsområde för vattenförsörjning som 
kommunen fastställt. Enligt kommunens beslut kan en fastighet också åläggas att 
ansluta sig till kommunaltekniken, om fastigheten är högst 100 meter från den 
kommunala vattenförsörjningen. 
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2.  I kommunens avlopp får man inte utan miljötillstånd leda ut eller hälla ens 
utspädda ämnen som räknas upp i bilagan till 3 § i miljöskyddsförordningen. De 
ämnen som anges i bilagan är bl.a. tungmetaller, oljor, gifter, lakningsämnen.  

 
 
8 § Behandling av avloppsvatten utanför vattenförsörjningsverkets 

verksamhetsområde (fastigheten är inte ansluten till kommunalt eller 
motsvarande avlopp) 

 
Vid behandling av avloppsvatten skall följande åtgärder vidtas på olika områden 
utöver bestämmelserna i förordningen och andra lagar: 

 
1.     Behandling av avloppsvatten på grundvattenområden 
 
På I och II klassens grundvattenområden är det förbjudet att infiltrera avloppsvatten 
i marken. Avloppsvatten som behandlats på området skall ledas bort från 
grundvattenområdet eller till en sluten behållare försedd med överfyllnadslarm och 
manhål. Grundvattenområdenas läge framgår av bilaga 1. 
 
2.     Behandling av avloppsvatten i närheten av vattentagssjöar 
 
I närheten (närmare än ca 100 meter) av stränderna vid vattentagssjöar och sjöar 
som är avsedda för eventuellt vattentag får toalettvatten inte infiltreras i marken 
eller ens behandlat avloppsvatten ledas direkt ut i sjön. Sjöarna framgår av bilaga 2. 
 
3.     Behandling av avloppsvatten på andra områden 

 
På områden där marken är ogenomtränglig för vatten (lermark och stora 
bergsområden) kan man inte infiltrera avloppsvatten i marken eftersom denna är för 
kompakt. Markbädd eller minireningsverk, varifrån vattnet kan ledas till en lämplig 
plats, rekommenderas. När en lösning för avloppsvattenbehandling planeras skall 
särskild uppmärksamhet fästas vid hur det behandlade avloppsvattnet skall ledas 
bort. 
 
På områden där marken är genomtränglig för vatten (sand, morän, fin sand) skall 
man vid markbäddsbehandling se till att grundvattnet hålls rent genom att lämna ett 
tillräckligt skyddsavstånd till grundvattenytan. När behandlat avloppsvatten leds bort 
skall skyddsavstånden, speciellt till hushållsvattenbrunnar, beaktas. 

 
I närheten av stränder och på låglänta områden skall reningsanläggningarna 
placeras så att de fungerar som de skall även under översvämningstider och då 
grundvattennivån samt havs- och sjöytan är som högst (högvattenstånd). 
 
4.     Fritids- och bastubyggnader 

 
Vattenklosetter kan byggas i fritidsbostäder på fastlandet, dit en väg kan anvisas för 
körning med slambil. Fritidsbostäder på öar får i regel inte utrustas med 
vattenklosett. En vattenklosett kan dock byggas om fastighetsägaren bevisligen kan 
visa att en sluten behållare kan tömmas på ön. 
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En komposttoalett är ett fungerande alternativ till vattenklosett i fritidsbyggnader och 
separata bastubyggnader vid dem. 
 
I närheten av stränder (på ca 100 meters avstånd) och på öar får toalettvatten inte 
behandlas separat eller tillsammans med grått vatten i ett gemensamt 
avloppssystem på så sätt att toalettvattnet kommer ut i marken. 

 
För att bygga en vattenklosett i fritidsbostäder behöver man åtgärdstillstånd, om det 
bara är fråga om att bygga en vattenklosett och inte att sanera hela byggnaden.    

 
5.     Minimiskyddsavstånd 
 
När avloppsvattenbehandling planeras skall följande minimiskyddsavstånd till 
hushållsvattenbrunnar och andra objekt iakttas i fråga om utloppsstället och 
infiltreringsstället: 

 
 

Objekt 
Minimiskyddsavstånd 

(m) 
hushållsvattenbrunn, beroende på terrängens former 
och markens uppbyggnad 30 - 70 
vattendrag (sauna, pois lukien 15 m) 30 
Väg, tomtgräns 5 
- skyddande skikt ovanför den högsta grundvattennivån   
i markbädd 0,5 
i markinfiltrering 1,0 

 
 

Den myndighet som beviljar tillstånd kan bevilja undantag från minimiavstånden, 
om t.ex. terrängens former eller markens uppbyggnad gör det möjligt.  
 
6.     Behandling av avloppsvatten 
 
Slutna behållare skall alltid tömmas när de blir fulla. Slamavskiljare skall tömmas 
minst en gång om året om allt avloppsvatten leds till dem och med tre års 
mellanrum om endast grått avloppsvatten leds till dem. 

 
I stället för vattenklosett kan komposttoalett användas på alla områden. Speciellt 
rekommenderas det på bergiga områden, för man måste i allmänhet bryta berg för 
att placera en sluten behållare i berget. Detta kan ha en försvagande effekt på 
vattenkvaliteten och -tillgången i borrbrunnarna. 
 
I nya byggnader skall ett s.k. dubbelt rörsystem byggas (utanför väggarna), ett 
separat rörsystem för toalettvatten resp. grått vatten. 
 
Från avsättningsbrunnar och slamavskiljare skall avloppsvattnet och slammet föras 
till en ändamålsenlig tömningsplats som myndigheten anvisat. Innehållet i slutna 
behållare och slamavskiljare får inte tömmas ut eller spridas i naturen, på tomter, i 
vattendrag eller direkt på åkrar. 
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På viktiga grundvattenområden av I och II klassen samt på strandområden skall 
man med 10 års mellanrum, t.ex. vid tömning, låta granska att de slutna behållarna 
är täta.  

 
7.      Ämnen som inte hör hemma i avloppet 

 
I avsättningsbrunnar och slutna brunnar på fastigheter utanför avloppsnätet får inga 
främmande ämnen släppas ut (bl.a. problemavfall). De är skadliga för 
avloppsreningssystemen, eftersom 

 
a) tankarna från slambilarna som tömmer dem töms i sin tur på de ställen 

där avloppsvattnet från det kommunala avloppsnätet kommer ut och 
sedan leds till de kommunala reningsverken. Eventuella skadliga ämnen 
stör reningsprocesserna.  

 
b) fastigheternas avloppsvatten leds från avsättningsbrunnarna via 

markbädds- eller annan behandling ut i marken nära fastigheten. Då kan 
ämnen som förorenar grundvattnet komma ut i grundvattnet, marken eller 
vattendragen. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Om avloppsvatten: 

 
Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför 
vattenverkens avloppsnät (542/2003, i kraft 1.1.2004) innehåller detaljerade 
bestämmelser om krav på avloppsvattenbehandling och –system, byggande och 
användning samt service. I 103 § i miljöskyddslagen stadgas om beslut om små 
mängder hushållsavloppsvatten, då de inte innehåller avloppsvatten från 
vattenklosetter. 
I 11 § i lagen om vattentjänster (2001/119) stadgas om hur fastigheter kan befrias 
från skyldigheten att ansluta sig till avloppsnätet. Befrielse beviljas av den 
kommunala miljövårdsmyndigheten. 
I Kyrkslätts kommuns byggnadsordning och planer med rättsverkan finns också 
bestämmelser om behandling av hushållsavloppsvatten. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
3 KAPITLET: VATTENSKYDD 
 
9 §  Tvätt av fordon, båtar, maskiner och motsvarande 
 

1.    Tvätt av anordningar i privat bruk 
 

Det är tillåtet att tvätta fordon, maskiner, båtar och motsvarande med andra 
tvättmedel än lösningsmedel på fastigheter som används för vanligt boende, ifall 
tvättvattnet kan ledas till ett avlopp på fastighetens område eller infiltreras i marken 
så att det inte medför skada för grannarna eller miljön. 

 
2.     Tvätt av anordningar i yrkesmässig användning 
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Regelbundet återkommande tvätt av fordon i yrkesmässig användning (taxibilar, 
lastbilar, traktorer osv.) är tillåten endast på en tvättplats med tät botten som är 
byggd för ändamålet och från vilken tvättvattnet leds via en sand- och oljeavskiljare 
till ett allmänt avlopp eller till avloppsvattenbehandling på fastigheten. 

 
3.     Tvätt av anordningar på allmänna områden och grundvattenområden 
 
Det är förbjudet att tvätta fordon, båtar, maskiner osv. på gatu- och vägområden 
samt andra områden i allmänt bruk och sådana strandområden där tvättvattnet 
kommer direkt ut i vattendraget. 

 
På fastigheter som är belägna på grundvattenområden är det tillåtet att tvätta 
fordon, båtar, maskiner osv. endast på en tvättplats med tät botten som är byggd 
för ändamålet och från vilken tvättvattnet leds via en sand- och oljeavskiljare till ett 
allmänt avlopp. 

 
Motiveringen är att hindra tvättvattnet och ämnen som förorenar grundvattnet från 
att komma ut i marken och genom den ut i grundvattnet (hushållsvattenbrunnar) 
och vattendragen.  
 
Det är tillåtet att tvätta båtar med tvättmedel som innehåller lösningsmedel endast 
på en tvättplats som är byggd för ändamålet och från vilken tvättvattnet leds via en 
oljeavskiljare till avloppsvattenbehandling.    

 
4.     Borttagning av grundfärg på båtar 
 
Grundfärgen på båtar skall avlägsnas på ett tätt underlag som hindrar miljöskadliga 
målningsrester från att komma ut i marken och där målningsresterna kan samlas 
upp så noga som möjligt. 

 
 
10 §  Tvätt av mattor och andra textilier på stränderna vid vattendrag 
 

Det är förbjudet att tvätta och skölja mattor och motsvarande textilier i sjöar och åar 
varifrån hushållsvatten tas. Tvättning är också förbjuden på viktiga 
grundvattenområden, om tvätt- och sköljvattnet infiltreras i marken. 
 
Tvättningen skall utföras på kommunala mattvättningsställen med anslutning till 
avloppet eller på land tillräckligt långt från stranden och tvättvattnet skall ledas ut i 
marken tillräckligt långt från hushållsvattenbrunnarna. 

 
På andra sjö- och havsstränder än de ovannämnda skall tvättningen utföras på fast 
land, inte på bryggor eller nära stranden. 

 
11 § Bad och tvätt av djur i vattendrag  
 

Det är förbjudet att låta djur simma och att tvätta dem på allmänna badstränder, i 
sjöar som används för hushållsvattentag och på strandområden där vattnet 
infiltreras i en hushållsvattenbrunn nära stranden. 
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12 § Muddring och rensning av vattenväxtlighet 
 

P.g.a. risken för miljöförorening skall maskinell muddring i vattendrag meddelas 
skriftligt till den regionala miljöcentralen eller till den kommunala 
miljövårdsmyndigheten minst en månad innan åtgärderna vidtas. Anmälan 
granskas med tanke på att det eventuellt behövs tillstånd. Om det enligt vattenlagen 
krävs tillstånd för muddringen, riktas ansökan till den vederbörliga myndigheten 
(Västra Finlands miljötillståndsverk). Om muddringen inte kräver tillstånd, kan 
åtgärderna vidtas enligt de villkor som miljövårdsmyndigheten ställt. Sådana kan 
vara bl.a. muddringstid och rätt placering av muddringsmassorna. 
 
När vattenväxtlighet klipps ned i en sjö eller i havet, måste resterna omedelbart 
föras upp på torra land t.ex. för att komposteras. Inte heller vass som brutits ned på 
vintern får lämnas på isen, utan skall föras upp på torra land t.ex. för att 
komposteras eller förstöras genom förbränning.     

 
 
 
4 KAPITLET: BEHANDLING AV OLJA OCH KEMIKALIER 
 
13 §  Underhåll och besiktning av oljecisterner 
 

1.   Cisterner på grundvattenområden och i närheten av sjöar och hav 
 
Underjordiska oljecisterner och rör skall fastighetsägaren låta besiktiga med 5 års 
mellanrum. 

 
Om olje- och bränslecisterner under jord och, på viktiga grundvattenområden, ovan 
jord har varit i användning över 10 år, skall de besiktigas inom tre år efter att dessa 
föreskrifter trätt i kraft. Om cisternerna har besiktigats förut och de anvisningar som 
givits vid besiktningen följs, behöver ingen ny besiktning klassificeras förrän en 
besiktning görs enligt den givna klassificeringen. 

 
2.   Oljecisterner på andra områden 

 
På andra områden skall fastighetsägaren eller –innehavaren låta besiktiga 
oljecisternerna första gången inom 10 år efter att cisternen tagits i bruk. Därefter 
skall cisternen besiktigas på nytt enligt anvisningen i besiktningsprotokollet. 

 
Även olje- och bränslecisterner ovan jord utanför viktiga grundvattenområden skall 
besiktigas regelbundet med 10 års mellanrum. 

 
Den som ansvarar för oljecisternerna skall ge miljövårdsmyndigheten de uppgifter 
som behövs för tillsynen i fråga om oljecisternerna på fastigheten samt montering 
av nya cisterner och avlägsnande av gamla cisterner.  
 
3.     Förstöring av cisterner 
 
Fastighetsinnehavaren eller –ägaren är skyldig att se till att underjordiska 
oljecisterner och andra kemikaliebehållare och tillhörande rör förs bort från 
fastigheten när de inte längre används.  Samtidigt skall cisternerna rengöras och 
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eventuella läckage och föroreningar som de medfört i marken skall granskas. 
Läckage skall omedelbart anmälas till räddnings- och miljövårdsmyndigheterna. 
Förorenad jord skall behandlas på det sätt som den regionala miljöcentralen 
bestämt. 

 
Om oljecisternen är på ett sådant ställe att det är svårt att avlägsna den, kan 
miljövårdsmyndigheten bevilja undantag från skyldigheten att avlägsna den. 

 
4.   Förorening av mark eller grundvatten 
 
Oljecisternens ägare eller någon annan som orsakat skada har ansvaret för 
förorening av mark och grundvatten till följd av eventuellt oljeläckage samt för 
reningsåtgärderna. 

 
 
14 § Placering av funktioner som använder bränslen på grundvattenområden 
 

På grundvattenområden får man inte placera tillfälliga eller flyttbara 
asfaltanläggningar eller bränsledrivna krossningsanläggningar eller annat 
motsvarande.  

 
 

15 § Lagring och förvaring av kemikalier 
 

Kemikalier skall lagras och förvaras på fastigheter på så sätt att de vid läckage 
aldrig kommer ut i marken, grundvattnet, vattendragen eller den övriga miljön. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ytterligare information om hantering: 

 
I handels- och industriministeriets beslut 1983/344 stadgas om skyldigheten att låta 
besiktiga underjordiska bränn- och dieseloljecisterner samt tillhörande rör på viktiga 
grundvattenområden. Enligt beslutet skall cisternerna besiktigas första gången tio 
år efter att de tagits i bruk. Metallcisterner av klass A skall besiktigas på nytt med 
fem års mellanrum och icke-metalliska cisterner som på grundval av besiktning hör 
till klass A skall besiktigas på nytt med 10 års mellanrum. Cisterner av klass B skall 
besiktigas på nytt med två års mellanrum. Cisterner av klass C skall i regel tas ur 
bruk inom sex månader efter besiktningen och cisterner av klass D skall tas ur bruk 
omedelbart. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 5 KAPITLET: BEHANDLING AV SNÖ OCH AVFALL 

 
16 § Snötippar 
 

När en snötipp placeras och genomförs skall man se till att smältvattnet inte orsakar 
förorening och nedskräpning i miljön. Den som orsakat nedskräpning, eller 
fastighetsägaren, är skyldig att rengöra området på det sätt som anges i 
avfallslagen. 
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Snötippar får inte placeras på grundvattenområden (klass I-II) så att smältvattnet 
kan komma ut i grundvattnet. Miljötillstånd krävs för att snötippar skall få placeras 
vid vattendrag så att smältvattnet kommer ut direkt i vattendraget och kan förorena 
det. 

 
 

17 §  Behandling av avfall 
 

Avfallshanteringen på fastigheter, ställena för avfallsinsamling och –lagring samt 
avfallsbehandling skall genomföras och utrustas så att avfallshanteringen och –
behandlingen inte medför risk för att miljön, marken eller grundvattnet förorenas. 
Ställen och behållare för avfallsinsamling och mellanlagring samt kompostering 
skall genomföras så att skadedjur inte kan komma åt dem. 

 
 

18 §  Användning av avfall i marken 
 

Avfall får grävas ned bara om det kan användas för jordbyggnad eller som 
jordförbättringsmedel och om det placeras enligt kraven i avfallslagen och 
miljöskyddslagen. 
 
Utgående från detta kan man vid småskalig jordbyggnad, som inte är yrkesmässig 
eller sker i en anläggning, använda rent jord- och stenavfall samt betongavfall för att 
ersätta naturmaterial. Villkor för användningen är att 
a)   materialet inte innehåller ämnen som är skadliga för miljön eller hälsan 
b)   armeringsstålet har avlägsnats från betongavfallet 
c)   betongavfallet är ändamålsenligt krossat  
d)   betongavfallet inte innehåller PCB- eller blyhaltiga eller liknande fogämnen 
e)   betongavfallet inte placeras på ett viktigt grundvattenområde. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mer om behandling av snö och avfall: 
 
För att snötippar skall få placeras vid vattendrag så att smältvattnet direkt 
kommer ut i vattendraget och kan förorena det krävs miljötillstånd. 

 
Om avfallsbehandling stadgas i kommunens miljöskyddsföreskrifter och i 
avfallslagen. Med stöd av avfallslagen (57 §) och miljöskyddslagen (84 och 85 §) 
kan bestämmelser utfärdas separat för varje fall. 

 
Om förstöring av döda djur stadgas inom jord- och skogsbruksministeriets 
förvaltningsområde. Jord- och skogsbruksministeriets förordning (1022/2000) gäller 
bl.a. döda eller avlivade nöt- och hovdjur samt fjäderfä. Enligt förordningen får 
animaliskt avfall inte grävas ned på ett grundvattenområde, skyddsområde för 
vattentag eller närmare än 250 m från en brunn eller på en sluttning som sluttar mot 
ett vattendrag. Kroppen skall grävas ned på minst 0,5 eller 1 meters djup, beroende 
på huruvida den väger under eller över 40 kilo. 

 
Med stöd av 30 § miljöskyddslagen kan återvinning och behandling av avfall tillåtas 
utan miljötillstånd. Undantagen gäller också miljöskyddsföreskrifterna på så sätt att 
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11 § om användning av avfall i marken inte gäller placering av avfall om det stadgas 
om detta i den förordning som givits med stöd av 30 § i miljöskyddslagen. Med stöd 
av 30 § i miljöskyddslagen stadgas i 4 § i miljöskyddsförordningen om återvinning 
av vegetabiliskt avfall från jord- och skogsbruk, icke-förorenat jord- och stenavfall 
på täkt- eller byggnadsplatser samt gödsel m.m. som jordförbättringsmedel. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
6 KAPITLET: LUFTVÅRD 
 
19 §  Rökgasutsläpp 

1. Förbränning 
 
I fastigheternas värmepannor och andra eldstäder får inte sådana ämnen brännas 
som vid förbränning avger sådana mängder sot, lukt eller miljö- eller hälsofarliga 
föreningar att de kan förorena miljön. Sådana ämnen är bl.a. tryckimpregnerat eller 
ytbehandlat trä, plaster som inte lämpar sig för förbränning och plastbelagt material 
samt andra dåligt brinnande material. 

 
Förbränningsanläggningar skall användas så att förbränningen inte skadar hälsa 
eller allmän trivsel, speciellt på områden där husen har maskinell luftkonditionering. 

 
På glesbygdsområden är det tillåtet att bränna kvistar, halm, hyggesavfall, löv och 
motsvarande ofarligt, naturligt växtavfall i öppen eld förutsatt att det inte orsakar 
skador för grannarna. 
 
På detaljplaneområden är det tillåtet att bränna torra kvistar, ris och löv i öppen eld 
(också i tunna eller motsvarande) under tiden 15.9 – 30.4 under förutsättning att det 
inte medför oskälig olägenhet för grannarna och den övriga näromgivningen. 

 
2.    Förbränning av avfall 
 
Det är förbjudet att bränna avfall i öppen eld. Öppen eld anses också vara 
förbränning i tunna eller motsvarande. 

 
3.     Avledning av rökgasutsläpp 
 
På tätt bebyggda områden skall rökgasutsläpp eller andra utsläpp från byggnader 
ske på en sådan höjd och luftavledningen i industri-, produktions- och 
företagsfastigheter samt parkeringsbyggnader genomföras så att rök- och avgaser 
som kommer ut i miljön inte medför sanitär olägenhet, skada eller störningar för 
grannfastigheterna eller användningen av dem eller övrig miljöförorening.   

 
 
20 § Iståndsättning och renhållning av byggnader, konstruktioner, maskiner, 

anläggningar eller områden 
 

Vid sandblästring, målning och annan iståndsättning av byggnaders fasader och 
andra konstruktioner eller föremål utomhus skall man se till att dammet, ångan från 
lösningsmedel och bullret inte medför risk för miljöförorening. 
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Fastighetsinnehavaren eller den som utför arbetet skall informera 
miljövårdsmyndigheten och grannarna om sandblästring av konstruktioner och 
föremål eller annan dammframkallande iståndsättning av byggnader och 
konstruktioner på tätt bebyggda områden. Bestämmelsen gäller inte arbete i 
privatpersoners hushåll. 

 
Damm från underhåll och renhållning på vägar och andra områden skall förhindras 
så långt det är möjligt. Det är förbjudet att använda s.k. lövblåsar och motsvarande 
motordrivna, handmanövrerade anordningar för att avlägsna sand. 

 
 
 
7 KAPITLET: BULLERBEKÄMPNING 
 
21 § Verksamhet och händelser som förutsätter anmälan enligt 60 § i 

miljöskyddslagen 
 

Anmälan skall göras om åtminstone följande arbeten och händelser: 
 
a) Sprängning, slagpålning eller annat motsvarande arbete som ger upphov till 
speciellt störande buller, om arbetet utförs under andra tider än måndag-fredag kl. 
7.00-18.00 eller tar mer än fyra veckor. 
 
Även då ingen anmälan förutsätts skall verksamhetsutövaren informera 
innehavarna av grannfastigheterna på byggplatsens verkningsområde om hurdan 
typ av bulleralstrande arbete det är fråga om, hur länge det kommer att pågå och 
vem som är ansvarig kontaktperson på byggplatsen. 
 
b) Bygg- och rivningsarbete som inte utförs i en privatpersons hushåll, om 
arbetsskeden som förorsakar speciellt störande buller utförs  
1) under två eller flera veckoslut  
2) mellan kl. 18.00 på fredag och kl. 07.00 på måndag  
3) i över fem dagar kl. 18.00-22.00 eller nattetid kl. 22.00-07.00. 
 
c) Stora utomhusevenemang för allmänheten, där bullret kan antas sprida ut sig 
över ett stort område 
 
d) Användning av ljudförstärkare och ljudanläggningar som förorsakar speciellt 
störande buller utomhus nattetid kl. 22.00-07.00. 
 
e) Motorsporttävlingar där bullret bedöms nå ett bostadsområde och för vilka man 
inte enligt någon annan lag har sökt tillstånd där bullergränserna anges. 
 
f) Flyguppvisningar och tillfälligt ordnade flygturer för allmänheten med mer än tio 
uppflygningar eller landningar. 
 
Miljövårdsmyndigheten kan förutsätta anmälan om andra tillfälliga händelser och 
arbete, om de bedöms förorsaka speciellt störande buller på närområdet. 
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22 §  Undantag från anmälningsskyldigheten 
 

Det är tillåtet att till kl. 24.00 använda ljudförstärkare och ljudanläggningar utomhus 
vid evenemang som tar en dag och ordnas en gång på torg, idrottsplaner, 
siminrättningar eller andra platser som är avsedda eller lämpliga för allmänheten. 
 
Den som ordnar evenemang för allmänheten och andra tillfälliga evenemang skall 
se till att ljudanläggningarna riktas och ställs in så att användningen stör 
grannskapet så lite som möjligt.  

 
 
23 § Begränsningar för användning av maskiner, anordningar och arbetsskeden 

som förorsakar speciellt störande buller 
 

Nattetid kl. 22.00-07.00 är det förbjudet samt söndagar och söckenhelger före kl. 
12.00 rekommenderas det inte att använda maskiner och anordningar som 
förorsakar speciellt störande buller, såsom slaghammare, cirkel, vinkelslipmaskin, 
lövblås, gräsklippare och motorsåg samt att utföra verksamhet som förorsakar 
speciellt störande buller. 
 
Maskiner och anordningar som förorsakar speciellt störande buller skall användas 
så begränsat som möjligt. 
 
Undantag från tidsgränserna: 
 
Verksamhet som är nödvändig för idkandet av jordbruksnäringar och som eventuellt 
förorsakar störande buller eller andra olägenheter, såsom användning av hö-
/sädtork, vattenspridare, skördetröska och traktor. 

 
Underhåll av trafikleder och samhällstekniska anläggningar, om arbetet måste 
anses vara nödvändigt av trafiksäkerhetsskäl eller annat grundat skäl. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ytterligare information om buller: 
 
Bullret skall anmälas enligt 60 § miljöskyddslagen 30 dygn innan verksamheten 
utövas. Myndigheten granskar anmälan och ger vid behov bestämmelser om 
bullerbegränsningar. 
 
Den som ordnar evenemang för allmänheten skall enligt 14 § i lagen om 
sammankomster (530/1999) göra en anmälan om tillställningen till polisen, som kan 
ge bestämmelser om denna. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
8 KAPITLET: BEHANDLING OCH LAGRING AV GÖDSEL 
 
24 §  Spridning av gödsel 
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Organiska gödselmedel som sprids ut närmare än 200 m från fast- eller 
fritidsbostad, skola, daghem, park eller motsvarande anläggning skall alltid 
omedelbart, inom ett dygn, nedmyllas eller åkern plöjas. 

 
På strandområden och vid huvuddiken skall en minst 5 meter bred skyddszon 
lämnas, där ingen djurgödsel breds ut.  
 
På egentliga grundvattenbildningsområdena får flytgödsel, urin eller pressvätska 
från ensilage inte bredas ut överhuvudtaget 
 
Slam från sluten cistern eller avskiljarslam samt boskapsgödsel och -urin får inte 
bredas ut i skogar och på annan icke odlingsbar mark.  
 
Kring vattendrag som används för anskaffning av hushållsvatten (Humaljärvi och 
Ingelsån-Kvarnbyån, Vitträsk, Ängvik träsk) samt kring brunnar och källor skall en 
skyddszon lämnas, som skall vara 30-100 meter bred beroende på 
omständigheterna; höjdskillnader i terrängen, brunnens uppbyggnad och 
jordmånen. På denna skyddszon får inte boskapsgödsel eller urin bredas.  

 
För användning av komposterat slam från avloppsvatten gäller samma 
bestämmelser som för djurgödsel. Slammet skall också uppfylla vissa gränsvärden 
för tungmetaller och andra halter. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ytterligare information om gödselanvändning: 

 
I statsrådets förordning (931/2000), den s.k. nitratförordningen stadgas om bl.a. 
lagring, överlåtelse och spridning av gödsel samt begränsning av andra 
nitratutsläpp. Följande tidsbegränsningar utfärdas för spridning: Gödsel får inte 
spridas ut 15.10-15.4 eller annars om marken är snötäckt, tjälfrusen eller 
vattenmättad. Om marken är tinad och torr så att gödseln inte rinner ut i vattendrag 
och det inte finns risk för jordvältning, kan gödsel spridas ut på hösten senast fram 
till 15.11 och på våren tidigast 1.4.  Ovanpå gräs får gödsel inte spridas efter 15.9. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

25 § Lagring av gödsel 
 

Djurgödsel skall lagras i en gödselstad med tät botten, vars volym motsvarar den 
gödselmängd som det dåvarande antalet djur producerar under 12 månader. Om 
djuren går ute på bete, kan betessäsongens gödselmängd dras av 
lagringsmängden. Gödselstaden skall dimensioneras så, att gödsel med vätskor 
inte rinner utanför den. Om gödselstaden inte täcks över, skall i dimensioneringen 
beaktas också regn- och smältvatten som samlas i den. 
 
Gödselstaden skall vara vattentät. Konstruktioner och anordningar skall vara 
sådana att läckage inte uppstår vid lagring, tömning av lager eller förflyttning av 
gödsel. Gödselstadens botten (körramp) skall slutta så att höjden i sin helhet är 
minst 0,5 meter. Det rekommenderas att gödselstaden täcks över om den är 
belägen nära bosättning. 
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Det är möjligt att avvika från volymen på lagringsutrymmet ifall gödseln omedelbart 
överlåts till användning som gödslingsmedel, till en utnyttjare som har erhållit 
miljötillstånd för sin verksamhet i enlighet mer 28 § i miljöskyddslagen eller som har 
en gödselstad som fyller de ovannämnda kraven om dimensionering. Även i så fall 
bör djurskyddet ha ett lager som motsvarar gödselstaden för gödsel som uppstår 
under överlåtelseperioden. Gödsel som väntar på överlåtelse kan lagras antingen i 
en ändamålsenlig gödselstad eller i en container. 
Lagring av gödsel i stack är möjligt endast i undantagsfall, på grund av motiverade 
skäl, och det kan inte upprepas från år till år. 
 
Gödselstacken får inte göras i närheten av fast- eller fritidsbostad, skola, daghem, 
motsvarande anstalt eller park/friluftsområde. Avståndet skall vara minst 100 m. 
 
Undantag från lagervolymerna och överlåtande av gödsel till utnyttjare samt 
anläggning av gödselstack skall meddelas till kommunens miljövårdsmyndighet. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ytterligare information om gödselanvändning: 
 
I statsrådets förordning (931/2000), den s.k. nitratförordningen stadgas om bl.a. 
lagring och speciellt om anläggning av gödselstack och om förutsättningarna för 
detta. Byggtekniska instruktionen för anläggande av gödselstad finns i jord- och 
skogsbruksministeriets anvisningar: Kotieläinrakennusten ympäristöhuolto, MMM-
RMO-C4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
9 KAPITLET: SÄRSKILDA OCH ANDRA BESTÄMMELSER 
  
26 §  Matning av vilda djur på balkonger i flervåningshus 
 

Det är inte tillåtet att utfodra vilda djur (fåglar, ekorrar) med hjälp av foderautomater 
på balkonger i flervåningshus p.g.a. nedsmutsningen till följd av djurens 
exkrementer och smittorisken. 

 
 

27 §  Vätska i jordvärmerör 
 

I husens jordvärmerör på viktiga grundvattenområden och i vattendrag får inga 
vätskor som klassificeras som problemavfall användas. 
 
Även i andra områden rekommenderas vätskor som är ofarliga för grundvattnet. 

 
 
28 §  Allmän skyldighet att lämna uppgifter som behövs för tillsynen 
 

De ansvarsinstanser (invånare, verksamhetsutövare, fabriker osv.) som avses i 
olika lagar skall för tillsynen ge kommunens miljövårdsmyndighet de uppgifter som 
behövs om sådan verksamhet som utgör risk för förorening av miljön samt för 
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åtgärder, anordningar och planer som syftar till att förebygga och bekämpa 
förorening av miljön på det sätt som separat beskrivs i dessa föreskrifter. 

 
 
29 §  Undantag från miljöskyddsföreskrifterna 
 
 

Miljövårds- eller byggnadstillsynsmyndigheten kan av särskilt skäl och på ansökan i 
fråga om kapitel 2 bevilja tillstånd att i enskilda fall avvika från punkterna i 
föreskrifterna på de grunder som förutsätts i dessa. Undantaget får inte leda till att 
målen i dessa föreskrifter åsidosätts. 

 
 
30 §  Påföljder av brott mot eller försummelse av miljöskyddsföreskrifterna 
 

Om tvångsåtgärder och påföljder av brott mot eller försummelse av 
miljöskyddsföreskrifterna stadgas i miljöskyddslagen. 

 
 
 
10 KAPITLET: BESTÄMMELSER OM IKRAFTTRÄDANDE 
  
31 § Miljöskyddsföreskrifternas ikraftträdande 
 

Dessa miljöskyddsföreskrifter träder i kraft 10.08.2006 
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FÖRTECKNING ÖVER KOMMUNENS ÖVRIGA BESTÄMMELSER OCH 
FÖRESKRIFTER  
 

• Avfallshanteringsbestämmelser 
• Byggnadsordning 
• Miljöhälsovårdsbestämmelser 

 
LAGSTIFTNING SOM HÖR SAMMAN MED FÖRESKRIFTERNA 
 

• Miljöskyddslagen 86/2000 och -förordningen 169/2000 
• Markanvändnings- och bygglagen 132/1999 och -förordningen 

895/1999 
• Vattenlagen 264/1961 och -förordningen 282/1962 
• Lagen om vattentjänster 119/2001 
• Avfallslagen 1072/1993 och -förordningen 1390/1993 
• Handels- och industriministeriets beslut (344/83) om periodisk 

besiktning av underjordiska oljecisterner 
• Statsrådets förordning (542/2003) om behandling av 

hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens 
avloppsnät 11.6.2003 

• Statsrådets förordning (931/2000) om begränsning av utsläpp i 
vattnen av nitrater från jordbruket 

• Kemikalielagen 744/1989 och -förordningen 675/1993 
• Ordningslagen 612/2003 
• Lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning 64/1986 
• Hevostallien ympäristönsuojeluohje 4. 
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