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LOHJAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 
 

Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi koko Lohjaa koskevat 
ympäristönsuojelumääräykset 14.1.2015 § 5, mutta päätöksestä valitettiin. Koko 
Lohjaa koskevat ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 29.6.2017 
korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä, lukuun ottamatta pykälän 25 
siirtymäkausimääräyksiä. 
  
Ympäristönsuojelumääräysten tullessa voimaan kumoutuivat seuraavat aiemmat 
ympäristönsuojelumääräykset: 
 

 Lohjan ympäristönsuojelumääräykset, kaupunginvaltuusto 24.9.2003 § 79 
 Nummi-Pusulan ympäristönsuojelumääräykset, kunnanvaltuusto 

14.4.2008 § 19 
 Karjalohjan ympäristönsuojelumääräykset, 25.6.2003 

 
Mitä uutta ja mikä muuttui? 

 
Ympäristönsuojelumääräykset vastaavat pääosin sisällöltään aikaisempia Lohjan 
ja Nummi-Pusulan ympäristönsuojelumääräyksiä. Niihin on tehty lisäyksiä, 
lainsäädäntömuutoksista johtuvia muutoksia sekä tarkennuksia saatujen 
kokemusten ja palautteen perusteella. 
 
Uusia määräyksiä on annettu muun muassa maalämmön hyödyntämiseen 
liittyen (§ 18). Maalämmön hyödyntämiseen liittyviä porakaivoja ja 
maalämpöputkistoja ei saa sijoittaa alle 500 m etäisyydelle vedenottamosta ja 
pohjavesialueilla maalämpökaivohankkeille on haettava toimenpideluvan lisäksi 
vesilain mukainen lupa.  
 
Uusia määräyksiä on annettu myös julkisivujen kunnostustöihin (§ 15) ja lannan, 
virtsan ja puristenesteen levittämistä (§ 8). Julkisivujen kunnostustöissä tulee 
huomioida muun muassa PCB:tä ja lyijyä sisältävät materiaalit työskentelyssä. 
Lannan, virtsan ja puristenesteen levittämistä on rajoitettu pohjavesialueilla sekä 
talousveden ottoon käytettävien vesistöjen rannoilla. 
 
Määräyksissä on pidennetty öljy- ja kemikaalisäiliöiden ensimmäistä 
tarkastusväliä pohjavesialueella viidestä vuodesta kymmeneen vuoteen (§ 12) ja 
meluilmoituksen tekemistä 14 vuorokaudesta 30 vuorokauteen ennen 
tapahtumaa (§ 14). 
 
Jätteiden käsittelyä kiinteistöllä koskevista määräyksistä (§ 9) on karsittu niitä 
osia jotka annetaan kunnan jätehuoltomääräyksissä ja niihin on lisätty 
määräykset muun muassa koskien jätteen pienimuotoista hyödyntämistä. 
Ympäristönsuojelumääräyksiin on lisätty yleinen poikkeamispykälä (§ 22), jolloin 
ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää hakemuksesta 
luvan poiketa määräyksistä. 



 

Lohjan kaupunki – Lojo stad 
PL - PB 71 Käyntiosoite - Besöksadress  Puh. - tfn (019) 3690 (vaihde - växel) 
08101 LOHJA - LOJO Karstuntie 4 – Karstuvägen 4  Telefax (019) 369 4406 

2(2)

 
 
§ 25 Siirtymäkausimääräykset  

 
Siirtymäkausimääräykset koskevat lähinnä entisen Sammatin ja Karjalohjan 
alueen asukkaita muun muassa pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen 
jätevesijärjestelmien, kemikaalien varastoinnin ja polttonesteiden jakelupisteiden 
vaatimusten osalta.  
 
Entisen Lohjan ja Nummi-Pusulan alueilla ympäristönsuojelumääräysten 
vaatimukset on tullut jo täyttää aiempien voimassa olleiden 
ympäristönsuojelumääräysten perusteella.  
 
Siirtymäkausimääräysten uusista siirtymäajoista tullaan tekemään erillinen 
päätös ja siitä tullaan tiedottamaan erikseen. Päätöksen luonnos on nähtävillä 
30.11.2017 saakka. 
 

Ympäristönsuojelumääräysten tavoite 
 

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon 
ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista siten kuin ympäristönsuojelulaissa on 
säädetty. Määräykset täydentävät osaltaan lakia ja sen nojalla annettuja 
asetuksia ja niillä voidaan ehkäistä joustavasti ja tehokkaasti paikallisia 
ympäristöhaittoja, joihin säädöstason määräykset ovat usein liian yleisluontoisia. 

 
Ympäristönsuojelumääräykset löytyvät 
 
 www.lohja.fi > Asukas > Ympäristö ja luonto > Ympäristönsuojelumääräykset 
 
Lisätietoja: 
 

 Eija Kanninen, ympäristötarkastaja, Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu 
 p. 050 593 0758, eija.kanninen(at)lohja.fi 
  

http://www.lohja.fi/

