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TIIVISTELMÄ

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja osittain toteuttaa Lohjan
kaupungin uusien ympäristönsuojelumääräysten tiedottaminen. Opinnäytetyössä
perehdyttiin uusiin ympäristönsuojelumääräyksiin vaikuttavaan lainsäädäntöön,
selvitettiin Lohjan luontoa ja otettiin selvää ympäristönsuojelumääräysten etene-
misprosessista kunnassa. Työssä esitellään suunnitelma keinoista, joita käytetään
ympäristönsuojelumääräysten tiedottamisessa.

Opinnäytetyö on hyvin ajankohtainen, koska Lohjan kaupunki on laajentunut kun-
taliitosten myötä. Kaupungin tulee yhtenäistää ympäristönsuojelumääräyksiään.
Lohjan ympäristönsuojelumääräykset ovat jo 10 vuotta vanhat, ja lainsäädäntö on
muuttunut tänä aikana. Muun muassa uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) astui
voimaan 1.9.2014. Johdanto-osuudessa käsitellään lisäksi keinoja, joita työssä on
käytetty.

Työn lopputuloksena saatiin laadittua tiedotussuunnitelma, jota käytetään uusien
ympäristönsuojelumääräysten tiedottamisessa. Kunnan tiedottamisen raamit tule-
vat useasta eri lainsäädännöstä, joten lainsäädännön tunteminen on tärkeää. Tä-
män opinnäytetyön tärkeimpinä lähteinä ovat toimineet Lohjan kaupungin ympä-
ristövalvonnan työntekijät, joilla on ajantasaisin tieto kunnan asioista ja toiminta-
tavoista. Lohjan ympäristövalvonta on käyttänyt myös laajasti eri tiedotuskanavia
jo aikaisemmin, mutta joitakin kanavia pyritään tulevaisuudessa aktivoimaan,
jotta tiedottaminen tavoittaisi mahdollisimman laajasti kaikki kuntalaiset.
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ABSTRACT

The purpose of this Bachelor´s thesis was to design the information plan of environ-
mental protection regulations for the city of Lohja. This thesis focuses on getting fa-
miliar with the predominate legislation and findly out information about nature of the
city of Lohja, and about the environmental protection regulations procedure used in
the city. The aim of this thesis is to present an information plan on measures how the
citizens can be informed on the environmental protection regulations.

This thesis is very current because the city of Lohja has expanded in the last few
years. Old Karjalohja, old Nummi-Pusula and old Sammatti were unified with
Lohja when the consolidation of municipalities came into force.The city of Lohja
will need to standardize its environmental protection regulations. Lohja’s envi-
ronmental protection regulations are already 10 years old and the legislation has
changed during this time. Among other things, the new environmental law
(527/2014) came into force on 1 September 2014. The introduction part of this
study also deals with the measures which are used in this thesis.

As a result of this thesis an information plan how the citizens can be informed on
the environmental protection regulations. The frames for informing in Lohja come
from different legislations, so it is important to know legislations well the preva-
lent. The most important source has been the environmental controlling authority
of the city of Lohja. They have the best knowledge on Lohja´s affairs and on the
methods of action. The environmental controlling authority of the city of Lohja
has used different information channels widely already earlier, but some new
channels can be activated in the future in order to reach as many citizens as possi-
ble in Lohja.

Key words: environmental protection regulations, legislation, informing
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1 JOHDANTO

Tämän työn tarkoituksena on suunnitella ja osittain toteuttaa Lohjan kaupungin

uusien ympäristönsuojelumääräysten tiedottaminen sekä jalkauttaminen. Työn

tilaaja, Lohjan kaupunki, on laajentunut kuntaliitosten myötä, joten ympäristön-

suojelumääräysten päivitys on ajankohtaista. Nykyään Lohjalla on voimassa kol-

met ympäristönsuojelumääräykset, entisen Lohjan kaupungin sekä entisten Karja-

lohjan ja Nummi-Pusulan kunnan ympäristönsuojelumääräykset. Osassa kuntaa

määräyksiä ei ole voimassa tällä hetkellä lainkaan. Jatkossa määräykset yhtenäis-

tyvät ja tulevat kattamaan koko kunnan alueen. Uudet määräykset tulevat voimaan

maaliskuussa 2015, ja hallitus on hyväksynyt ympäristönsuojelumääräysten luon-

noksen 5.1.2015 ja kunnanvaltuusto hyväksyi ympäristönsuojelumääräykset

14.1.2015 § 5.

1.1 Työn tavoitteet

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on laatia tiedotussuunnitelma ja selvittää eri

kanavat, joilla voimaan tulevista ympäristönsuojelumääräyksistä tiedotetaan, jotta

kunnan asukkaat ja yrittäjät saavat niistä tiedon. Lisäksi työssä oli tarkoitus suun-

nitella tiedotusajankohdat ja laatia asiakasohjeita kuntalaisille, joita Lohjan kau-

pungin ympäristönsuojelu voi tiedottamisessaan käyttää. Työssä selvitetään myös

ympäristönsuojelumääräyksien tilaa koko Suomessa ja määräyksiin liittyvää lain-

säädäntöä. Tiedotuskeinojen lisäksi selvitetään Lohjan nykyisten ja tulevien ym-

päristönsuojelumääräysten eroja sekä kerrotaan uuden Lohjan kaupungin herkistä

alueista, mikä on osa syy siihen, että Lohjan alueella on omat ympäristönsuojelu-

määräykset.

1.2 Työssä käytetyt menetelmät

Työssä on haastateltu Lohjan kaupungin ympäristönsuojelun työntekijöitä, joilla

on paras tieto niin ympäristönsuojelumääräysten valmistelusta kuin kunnan alu-

eesta sekä omista toimintatavoistaan. Työssä on selvitetty myös, millaisia viestin-

täohjeita ja -suunnitelmia muissa kunnissa on käytössään. Lisäksi on kerätty tietoa

kuntien yleisestä viestinnästä ja sen vaatimuksista sekä lainsäädännöstä.
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2 YLEISTÄ YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ

Manner-Suomessa on 304 kuntaa, joista 68 prosentissa on annettu ympäristönsuo-

jelumääräykset: 14 prosentissa kunnista ympäristönsuojelumääräykset ovat luon-

nosvaiheessa ja 32 prosentissa kunnista määräyksiä ei ole lainkaan. Ympäristön-

suojelumäärysten tarkoituksena on estää/vähentää ympäristön pilaantumista. Kun-

nallisissa ympäristönsuojelumääräyksissä tulee huomioida kunnan paikalliset olo-

suhteet. (Pietarinen 2014, 15–17.) Koska myös ympäristönsuojelulain tarkoitus on

ehkäistä ympäristön pilaantumista, ei kunnassa ole välttämätöntä olla omia ympä-

ristönsuojelumääräyksiä, elleivät alueen paikalliset olosuhteet, kuten merkittävät

pohjavesialueet, anna aihetta niiden laatimiseen.  Tästä syystä jokaisessa kunnassa

ei ole omia ympäristönsuojelumääräyksiä, eikä se ole edes tavoiteltavaa. Liitteessä

1 on kuvattu ympäristönsuojelumääräyksien jakautumista koko Suomen alueella.

Paikalliset olosuhteet voivat myös vaihdella kunnan sisällä. Tämän takia ympäris-

tönsuojelumääräyksissä on usein annettu eri velvoitteita, esimerkiksi pohjavesi-

alueille sekä rantavyöhykkeille kuin muille, vähemmän herkille alueille. (Pietari-

nen 2014, 15–17.)

Ympäristönsuojelulaki ohjaa pääasiassa ympäristönsuojelumääräyksiä. Kunnalli-

set ympäristönsuojelumääräykset voivat kuitenkin olla lainsäädäntöä tiukemmat,

jos alueellisesti katsotaan, että tiukennetuilla määräyksillä voidaan ehkäistä ympä-

ristön pilaantumista. Mikäli ympäristönsuojelumääräyksistä halutaan valtakunnal-

lista tasoa tiukemmat, pitää syy tiukennukseen perustella hyvin. Tiukennuksen

syy voi johtua esimerkiksi kunnallisista olosuhteista. (Pietarinen 2014, 15–17.)

Ympäristönsuojelumääräyksien avulla pyritään ehkäisemään ympäristönpilaantu-

mista, mikä on tehokkaampaa kuin vahinkojen korjaaminen niiden jo tapahduttua,

sillä esimerkiksi maaperän kunnostuskustannukset voivat nousta hyvinkin suuriksi

ja pohjavesialueiden pilaantuminen voi vaikuttaa koko kunnan käyttämään juo-

maveteen. Paikoin puhdistus on myös hyvin aikaa vievää, eikä saastunutta ympä-

ristöä saada alkuperäiseen tilaan takaisin.

Yleisimpiä ympäristönsuojelumääräyksissä annettuja velvoitteita koko Suomen

alueella ovat autojen, veneiden ja muiden laitteiden pesun rajoitukset, vaarallisten

aineiden varastointi sekä jätevesien puhdistusjärjestelmien suojaetäisyydet. 90

prosenttia kunnista, joilla on voimassa ympäristönsuojelumääräykset, on antanut
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velvoitteita näihin liittyen. Autojen, veneiden ja muiden laitteiden pesuun liittyviä

rajoituksia on 99 prosentissa kaikissa Suomen ympäristönsuojelumääräyksissä.

Lukumäärällisesti vähiten velvoitteita kunnallisissa ympäristönsuojelumääräyksis-

sä on annettu niissä, jotka koskevat kasvinsuojelu- ja torjunta-aineiden käyttöä

maataloudessa, suolan käyttöä liukkaudentorjunnassa, kompostointia, rehupaaleja,

riistan käsittelyjätettä, ihmisperäisen jätevesilietteen levitystä, roskaantumista,

eläinten uittamista, haaskanpitoa, porojen ja koirien tarhausta, kokkojen polttoa,

turvetuotantoa, rakennuksen hävittämistä polttamalla, pellon perustamista sekä

valaistusta. Kaikkia näitä aiheita säädetään alle 10 prosentissa kaikista ympäris-

tönsuojelumääräyksistä. Osaltaan tähän vaikuttavat kuntien erilainen tilanne, elin-

keino ja herkät alueet. Esimerkiksi porojen hoidosta on turha velvoittaa kunnissa,

joissa poronhoito ei ole riski ympäristölle. Tällaisia kuntia on kuitenkin suurin osa

Suomen kunnista. Toinen syy, miksi näistä asioista velvoitetaan harvemmin, on

se, että ne eivät pääasiallisesti kuulu kunnallisiin ympäristönsuojelumääräyksiin,

koska näistä velvoitetaan muiden säädösten ja lainsäädännön kautta, esimerkiksi

roskaantuminen ja roskaamiskielto ovat suoraan jätelaista (646/2011). (Pietarinen

2014, 28–29.)

Ympäristönsuojelumääräyksien tulisi olla selkeät, jotta mahdollisia tulkintaon-

gelmia ei syntyisi. Tämä helpottaa myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen

työtä. Viittaukset, suositukset ja ohjeet lisäävät pääasiassa ympäristönsuojelumää-

räysten epäselvyyttä. Mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi suositukset tulisi kar-

sia pois virallisista ympäristönsuojelumääräyksistä ja pitää erillään määräyksistä.

(Pietarinen 2014, 24–25.)

2.1 Lainsäädäntö

Ympäristönsuojelumääräykset perustuvat ympäristönsuojelulakiin. Uusi ympäris-

tönsuojelulaki (527/2014) astui voimaan 1.9.2014, joten kuntien ympäristönsuoje-

lumääräykset on laadittu vanhan ympäristönsuojelulain ollessa voimassa. Vanhan

lain (86/2000) mukaan ympäristönsuojelumääräykset perustuvat 19 §:ään. Uudes-

sa laissa vastaava pykälä on 202 (Ympäristöministeriö 2014). Tässä työssä käyte-

tään jatkossa voimassa olevan lain pykälää 202. Ympäristönsuojelumääräysten

osalta laki ei muuttunut asiasisällöllisesti. (Pietarinen 2014, 15.)
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Ympäristönsuojelulaissa säädetään, että kunta voi antaa ympäristönsuojelulain

täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai

sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Lain mukaan ympäristönsuojelumääräyksil-

lä ei voi velvoittaa luvanvaraista tai rekisteröitävää toimintaa, 31 §:ssä tarkoitettua

koeluonteista toimintaa, 120 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksellisia tilanteita, 136 §:n

1 momentissa tarkoitettua pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista

koskevaa ilmoitusmenettelyä tai puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimin-

taa (Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 202 §). Poikkeuksena näistä ovat kuitenkin

tärinää tai melua aiheuttavat tilapäiset toiminnat, joista tulee tehdä meluilmoitus

118 §:n mukaisesti (Pietarinen 2014, 16). Kuntien ympäristönsuojelumääräyksiin

on usein kirjattu, minkälaisesta toiminnasta ei tarvitse tehdä meluilmoitusta.

Ympäristönsuojelumääräyksistä yksittäistapauksissa tulee voida poiketa. Tämä on

merkittävää niin viranomaisen kuin kuntalaisenkin osalta. Ympäristönsuojelulais-

sa poikkeaminen on mainittu pykälässä 202. Poikkeaminen on asia, joka on hyvä

tuoda esille virallisissa ympäristönsuojelumääräyksissä, vaikka se tuleekin muusta

lainsäädännöstä, eikä sitä näin ollen tarvitsisi mainita. Jos poikkeamista ei ole

kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä mainittu, voi kuntalainen luulla, ettei sel-

laista mahdollisuutta ole. Kuntia, joissa poikkeamisesta ei ole mainittu, on 18 pro-

senttia kunnista, joissa ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa. Yksi syy

siihen ettei poikkeamisesta mainita on mahdollisesti se, että kunnassa pelätään

poikkeushakemusten määrän kasvavan, jos siitä on määräyksissä mainittu. Poik-

keaminen on aina yksittäistapaus, ja se suoritetaan hallintomenettelyssä. Hallin-

tomenettelyllä poikkeamisessa otetaan huomioon myös muun muassa naapurit ja

poikkeamispäätös on valituskelpoinen. Päätöksen poikkeamisesta tekee ympäris-

tönsuojeluviranomainen, eli usein ympäristö- ja rakennuslautakunta. (Pietarinen

2014, 22–23.)

Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisesta tai laiminlyönnistä voidaan perustella

ympäristönsuojelulain pykälällä 217 ja ympäristönsuojelulain rangaistussäännök-

siä pykälällä 224. Ympäristönsuojelumääräysten rikkominen rinnastetaan ympä-

ristönsuojelulain rikkomiseksi, joten rangaistavuus tulee katsoa ympäristönsuoje-

lulain valvontaa ja hallintopakkoa käsittelevien säädösten mukaan. (Pietarinen

2014, 32.)
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2.2 Ympäristönsuojelumääräysten laatimisprosessi

Ympäristönsuojelumääräyksiä laatiessa tulee huomioida ympäristönsuojelulain

pykälät 202 ja 203. Lisäksi hallintolaki 41 § velvoittaa kuntaa ympäristönsuoje-

lumääräysten laatimisprosessissa. Ympäristönsuojelun viranhaltija valmistelee

uusia ympäristönsuojelumääräyksiä ja pyytää lausuntoja ensin kunnan sisällä sekä

myöhemmässä vaiheessa myös esimerkiksi alueensa elinkeino-, liikenne-, ja ym-

päristökeskuksesta ja kuntalaisilta. Hallintolain 41 §:n mukaan on tärkeää, että

ympäristönsuojelumääräyksistä tiedotetaan jo valmisteluvaiheessa ja järjestetään

kuulemistilaisuuksia, jotta kuntalaiset pääsevät osallistumaan valmisteluvaihee-

seen ja kuntalain 27.2 §:n kohta kolme toteutuu (Pietarinen 2014, 21). Ympäris-

tönsuojelumääräykset käsitellään ensin kunnallisessa ympäristönsuojeluviran-

omaisessa, eli lautakunnassa. Lautakunnasta ympäristönsuojelumääräykset mene-

vät kaupunginvaltuustoon hyväksyttäväksi. (Pietarinen 2014, 20.) Kun määräykset

on hyväksytty, kunnanvaltuustossa, tulee ne kuuluttaa. Hyväksymistä koskeva

päätös on aina kuulutettava. Kuviossa 1 on virallinen kuulutus kaupungin valtuus-

ton päätöksestä, jota ei ole asetettu nähtäville, minkä takia tarkkoja päivämääriä ei

ole merkitty.

KUVIO 1. Virallinen kuulutus (Lohjan ympäristövalvonta 2015.)
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Ympäristönsuojelumääräyksistä voidaan valittaa ympäristönsuojelulain 190 §:n

mukaan. Kunnallisvalituksen valitusaika alkaa siitä, kun kuulutus ympäristönsuo-

jelumääräysten hyväksymisestä on julkaistu. Valitusaika on 30 päivää (Ympäris-

tönsuojelulaki 527/2014). Mikäli joku taho haluaisi käyttää valitusoikeuttaan, hän

valittaa päätöksestä valitusaikana alueensa hallinto-oikeuteen. Mikäli hallinto-

oikeuden päätös ei ole valittajalle mieleinen, voi hän jatkaa valitusta vielä Kor-

keimpaan hallinto-oikeuteen. (Niinikivi 2015a.) Kun määräykset tulevat voimaan,

on niistä tiedotettava aktiivisesti niin kuntalaisille, kuin esimerkiksi elinkeino-,

liikenne-, ja ympäristökeskukselle (Pietarinen 2014, 20).

2.3 Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen Lohjan kaupungilla

Lohjan kaupungilla ympäristönsuojelumääräyksien laatiminen oli pitkä prosessi,

jossa huomioitiin monia tahoja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli hyväk-

syttävänä Lohjan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnassa 26.9.2013 § 88.

Loka- marraskuussa 2013 viranhaltijat pyysivät kunnan sisäisiä lausuntoja ja val-

mistelivat luonnosta uusista ympäristönsuojelumääräyksistä. Ympäristönsuojelu-

määräysten laadinnan pohjana käytettiin voimassa olevia entisen Nummi-Pusulan

kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. 28.11.2013 § 103 luonnos esiteltiin ympä-

ristö- ja rakennuslautakunnassa. Luonnos hyväksyttiin asetetuksi nähtäville. Ym-

päristönsuojelumääräykset olivat nähtävillä suomenkielisinä 15.1.2014–

14.2.2014, samalla pyydettiin viralliset lausunnot ja pidettiin yleisötilaisuus

29.1.2014. Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunnalle järjestettiin 27.2.2014

seminaari koskien maalämpökaivojen rakentamista tärkeille pohjavesialueille.

Määräykset olivat uudestaan nähtävillä suomeksi sekä ruotsiksi 1.7–31.7.2014.

Kuviossa 2 on heinäkuussa kunnan virallisella ilmoitustaululla esillä ollut kuulu-

tus suomeksi.
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KUVIO 2. Pitkä kuulutus. (Lohjan ympäristövalvolta 2015.)

Saatujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella muokattu uusi luonnos versio oli

ympäristö- ja rakennuslautakunnassa käsiteltävänä 18.9.2014 § 84, jossa asia jäi

pöydälle. 23.10.2014 § 98 luonnos hyväksyttiin lautakunnassa. Ensimmäisen ker-

ran ympäristönsuojelumääräykset olivat kaupunginhallituksessa 3.11.2014 § 448.

Määräykset jäivät tuolloin pöydälle. 17.11.2014 § 474 kaupunginhallitus palautti
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ympäristönsuojelumääräykset ympäristö- ja rakennuslautakunnalle. 11.12.2014 §

121 ympäristö- ja rakennuslautakunta päätti esittää ympäristönsuojelumääräykset

kaupunginhallitukselle, muuttaen kohdan 25.4 koskien lumenkaatopaikan siirty-

mäaikaa. Lautakunta äänesti äänin 10-3, että siirtymäaika on vuoden 2019 lop-

puun mennessä. Kaupunginhallitus hyväksyi 5.1.2015 § 7 ympäristönsuojelumää-

räysten luonnoksen, mutta muutti lumenkaatopaikan siirtymäaikaa vuoden 2025

loppuun. 14.1.2015 § 5 kaupunginvaltuusto hyväksyi Lohjan uudet ympäristön-

suojelumääräykset. Valtuuston päätös on nähtävillä tammi- helmikuussa 2015 ja

ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1.3.2015. (Lohjan kaupunginval-

tuusto 14.1.2015 § 5.)
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3 LOHJAN KAUPUNKI

3.1 Ympäristö ja luonto

Lohjan kaupunki sijaitsee noin 60 km päässä Helsingistä länteen. Lohja on kasva-

nut kuntaliitosten myötä. Ensimmäisenä Lohjaan liittyi 1.1.2009 Sammatin kunta

ja sen jälkeen 1.1.2013 Karjalohjan ja Nummi-Pusulan kunnat. Nykyään Lohjan

koko pinta-ala on 1109,72 km2, tästä maapinta-alaa on 939,02 km². Asukkaita

Lohjalla oli vuoden 2013 tilaston mukaan 47 703. (Lohjan kaupunki 2014a.) Loh-

ja on siis suuri kunta, mutta se on harvaan asuttua. Lohja on sijoittunut vuonna

2013 Suomen neljänneksi yleisimmäksi mökkikunnaksi, joten varsinkin kesäai-

kaan Lohjan väkiluku kasvaa selvästi (Lohjan kaupunki 2015i). Lohja on viralli-

sesti kaksikielinen kunta, ruotsinkielisten osuus Lohjalla oli vuonna 2013 3,53

prosenttia (Lohjan kaupunki 2014c).

3.1.1 Pohjavesi

Lohjan kaupungin keskusta sijaitsee lounaasta koilliseen kulkevalla reunamo-

reenimuodostumalla, Salpausselkä I:llä. Lohjan kohdalla aluetta kutsutaan Loh-

janharjuksi. Lohjanharju on paikoin 120 metriä merenpinnan yläpuolella ja 50–80

metriä ympäröivää ympäristöä korkeammalla. (Murto 2015.) Lohjanharjulla sijait-

see yksi tärkeimmistä pohjavesialueista Uudellamaalla. Lohjan kaupungilla on

Lohjanharjulla yhteensä yhdeksän vedenottamoa, joista seitsemän pystyy käyttä-

mään vettä sellaisenaan. (Lohjan kaupunki 2014b.) Liitteessä 2 on kuvattu kaikki

Lohjan alueen pohjavesialueet.

Lohjan pohjavesialueilla kulkee kaksi runsasliikenteistä tietä, valtatie 25, joka

kulkee Hangosta Mäntsälän kautta aina Porvooseen asti sekä valtatie 1, joka kul-

kee Turusta Helsinkiin. Valtatie 25 kulkee Lohjalla pitkin Lohjanharjua ja valtatie

1 kulkee Lohjanjärven pohjoispuolelta. Valtateiden aiheuttamat riskit pohjavedel-

le ovat mahdolliset kemikaalikuljetuksissa tapahtuvat onnettomuudet sekä muut

onnettomuudet. Suurin vaikuttaja pohjaveden laatuun muodostuu teiden suolauk-

sesta. Lohjalla maaperä on paikoin hyvin vettä läpäisevää, jolloin suola ja sen

muodostamat sulamisvedet voivat päätyä pohjaveteen. (Lohjan kaupunki 2014b.)

Valtateiden lisäksi riskin Lohjan pohjavesille tuo Hanko-Hyvinkää junarata, jolla
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kuljetetaan muun muassa kemikaaleja. Rautatieliikenteen riskejä ei ole tässä työs-

sä huomioitu. Tieliikenteen riskien ehkäisyä ei myöskään tässä työssä ole laajem-

min käsitelty, sillä ympäristönsuojelumääräyksillä ei voida vaikuttaa tie- tai rauta-

tieliikenteen riskeihin. Ympäristönsuojelumääräyksissä ei esimerkiksi kielletä

natriumkloridin käyttöä liukkauden torjunnassa. Ympäristönsuojelumääräykset

velvoittavat suosimaan kuitenkin vaihtoehtoisia liukkaudentorjuntamenetelmiä ja

välttämään runsasta ja tarpeetonta suolausta. (Luonnos: Ympäristönsuojelumäärä-

ykset 2014, 18.) Lohjan alueella suoritetussa pohjavesien yhteistarkkailussa on

havaittu kohonneita kloridipitoisuuksia, vaikka valtatie 1:n muutostyössä vuosina

2005 ja 2009 (Klang, Kelkka, Nyberg, Svenns 2013, 3), tien alle asennettiin suo-

lan imeytymisen ehkäisemiseksi suojakalvo, jonka tarkoituksena on kerätä sula-

misvedet ja ohjata ne hallitusti pohjavesialueen ulkopuolelle. Pohjavesien yhteis-

tarkkailu on Lohjalla aloitettu vuonna 2005 (Nummela 2014, 73). Yhteistarkkai-

lussa oli vuonna 2013 mukana 13 tahoa tai toiminnanharjoittajaa. Mukana ovat

muun muassa Lohjan tekninen toimi, Lohjan ympäristöyksikkö sekä paikallisia

yrityksiä, kuten Rudus Betonituote Oy sekä Cembrit Production Oy (Nummela

2014, 8). Yhteistarkkailussa on havaittu paikoin, että kloridipitoisuudet ovat suu-

remmat kuin vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi annettu enim-

mäispitoisuus 25 mg/l. Esimerkiksi vuonna 2013 havaitut pitoisuudet olivat jois-

sakin havaintoputkissa 150 mg/l. Kuitenkin laatusuositus 250 mg/l alittui. Vain

yhdessä havaintoputkessa kloridipitoisuus oli jopa 270 mg/l. (Nummela 2014, 74–

75.)

Liikenteen onnettomuuksien sekä suolauksen lisäksi riskejä pohjavedelle ovat

muun muassa runsas soran otto, vanhat kaatopaikat, polttonesteiden jakeluasemat,

kemikaaleja myyvät ja käyttävät yritykset sekä lämmityksessä käytettävät poltto-

ainesäiliöt. Lohjanharjulta on joitakin polttonesteen jakeluasemia siirretty tai lope-

tettu. Lisäksi jäljellä olevien polttonesteiden jakeluasemien valvontaa ja suojara-

kenteita on tiukennettu. Polttonesteenjakeluasemat eivät periaatteessa kuulu ym-

päristönsuojelumääräyksiin, mutta Lohjalla on annettu velvoitteita pienille, alle 10

m3:n jakelupisteille, jotka sijaitsevat pohjavesialueella. Muuten jakeluasemista

säädetään valtioneuvoston asetuksessa koskien nestemäisten polttoaineiden jake-

luasemien ympäristönsuojeluvaatimuksia (444/2010).
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Lämmitysöljysäiliöt sekä kemikaaleja myyvät tai käyttävät yritykset aiheuttavat

huomattavan riskin pohjavesialueille. Suurin riski kohdistuu näissä tapahtuviin

onnettomuuksiin. Mahdollisia öljysäiliöiden ja kemikaalien varastoinnissa tapah-

tuvia onnettomuuksia ovat täyttövahingot, säiliöiden syöpyminen, putkirikot sekä

suoja-altaiden rikkoutuminen (Asikainen & Kärnä 2015, 21–24). Varsinkin van-

hoissa, maanalaisissa säiliöissä on enenevä riski, sillä vuodon havaitseminen on

usein hidasta. Osittain tästä syystä vanhan Lohjan alueella ei ole saanut enää si-

joittaa uusia lämmitysöljysäiliöitä, eikä niiden putkivetoja maan alle. Öljysäiliöi-

den ja muiden kemikaalisäiliöiden valvonnasta ja tarkkailusta kerrotaan kappa-

leessa 4.7 Ympäristösuojelumääräyksien valvonta.

Lohjan alueella on useita vanhoja kaatopaikkoja, monin paikoin tärkeillä pohja-

vesialueilla. Suurin osa Lohjan vanhoista kaatopaikoista on lopetettu 1960–1970

luvun aikana, tai aikaisemmin. 1994 asti on toiminut vain Teutarin kaatopaikka,

mutta se ei ole sijainnut pohjavesialueelle. Jopa 8 vanhaa kaatopaikkaa on toimi-

nut pohjavesialueella vanhan Lohjan alueella, ja yksi aivan pohjavesialueen rajal-

la. Kaatopaikkoja on perustettu muun muassa sorakuoppiin. (Vermeulen 2002, 7-

9.) Vanhan Lohjan lisäksi Karjalohjalla, Nummi-Pusulassa sekä Sammatissa on

vanhoja kaatopaikkoja. Isojen kaatopaikkojen lisäksi koko Lohjan alueella on

paljon pienempiä jätetäyttöjä, joita kaikkia ei ole vielä varmasti edes löydetty,

sillä osa pienistä jätetäytöistä on ollut esimerkiksi vain yhden talouden käytössä.

Vanhat kaatopaikat muodostavat riskin pohjavedelle, koska jätetäytön alla ei ole

tiiviitä pohjakerroksia, jotka estäisivät kaatopaikan suotovesien pääsyn maaperään

ja sitä kautta pohjaveteen (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 2005, 6). Nykyään

kaikki Lohjan jätteet kuljetetaan Munkkaanmäen jäteasemalle ja suurin osa sieltä

edelleen Vantaalle poltettavaksi. Vanhoilla kaatopaikoilla on suoritettu näyt-

teenottoa muun muassa vuonna 2002. Lohjan kunta kunnostaa vanhoja kaatopaik-

koja resurssien mukaan. Kunnostettuja kaatopaikkoja on muun muassa Ojamon-

kankaan kaatopaikka, joka on kunnostettu vuosina 2009–2010. Vanhojen kaato-

paikkojen riskeistä huolimatta kunnostusta ei juuri tehdä, sillä kunnostaminen on

kallista (Kokko 2012). Rahan vähyys kunnostushankkeissa on valtakunnallinen

ongelma, eikä koske vain Lohjan kuntaa. Kunnostaminen tehdään usein vasta sii-

nä vaiheessa, kun vanhan kaatopaikan alue halutaan maankäytöllisesti muuhun

käyttöön.
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3.1.2 Pintavedet

Lohjalla sijaitsee useita vesistöjä. Muun muassa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympä-

ristö ry:n ylläpitämälle sivustolle on kerätty tietoa yli sadasta Lohjalla sijaitsevasta

vesistöstä (Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 2015a). Lohjan alueen vesistöt

ovat tilaltaan pääosin hyviä tai tyydyttäviä. Suurimpia ongelmia vesistöille aiheut-

taa rehevöityminen ja sen aiheuttamat happikadot. Esimerkiksi Uudenmaan suurin

järvi, Lohjanjärvi, kärsii paikoin loppukesästä happikadosta ja sen eteläosia onkin

hapetettu 1980- luvulta lähtien. (Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 2015b.)

Lohjanjärven tilaan eniten vaikuttaa siihen laskeva Väänteenjoki, joka yhdistää

Hiidenveden Lohjanjärveen. Hiidenvesi, joka sijaitsee Lohjan ja Vihdin rajalla, on

tilaltaan tyydyttävä, ja se kuormittuu voimakkaasti ulkoapäin ja suurin syy tähän

on maatalous. (Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 2014.) Yksittäisiä piste-

kuormittajia Lohjanjärvellä ovat paperitehdas Mondi Lohja Oy ja Pitkäniemen

jätevedenpuhdistamo jotka laskevat puhdistetut jätevetensä Lohjanjärveen. Satun-

naisesti, lähinnä joinakin keväinä, Pitkäniemen jätevedenpuhdistamolta on joudut-

tu ohijuoksuttamaan jätevesiä suoraan Lohjanjärveen (Lohjan kaupunki 2013).

Ympäristönsuojelumääräyksillä ei voida kokonaan ehkäistä Lohjan vesistöjen

rehevöitymistä. Ympäristönsuojelumääräyksissä on rajoituksia lannan, virtsan,

säilörehun puristenesteen sekä jätevesilietteen levittämiselle. Rajoituksia on an-

nettu kuitenkin vain koskien suojaetäisyyksiä kunnallisiin vedenottamoihin sekä

talousveden ottoon käytettäviin vesistöihin ja lähteisiin. Suurin ympäristönsuoje-

lumääräyksillä vaikutettava asia Lohjan vesistöiden tilaan ovat jätevesiä koskevat

velvoitteet, jotka määrittävät muun muassa suojaetäisyydet vesistöihin. Suuret

ravinnekuormat aiheuttavat esimerkiksi sen, että vesistöissä esiintyy kesäisin pai-

koin runsaasti sinilevää, jolloin niiden arvo virkistyskäytössä laskee (Suomen

luonnonsuojeluliitto 2015). Virkistysarvon lisäämisen lisäksi Lohja pyrkii saa-

maan vesistöt parempaan tilaan, sillä Lohjanjärvi laskee Mustionjokea pitkin Itä-

mereen, jolloin järven tila vaikuttaa myös alajuoksulla sijaitsevien ihmisten elä-

mään. Tavoitteena olisi osallistua myös Mustionjoen kunnostukseen, ja sitä kautta

saada merilohi jälleen nousemaan Lohjanjärveen asti.
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3.1.3 Kasvillisuus

Lohjan luonto on vehreää ja arvokasta. Lohjalla on yhteensä luonnonsuojelualuei-

ta 145 kappaletta eli 1153,07 hehtaaria. Suojeltuja luontotyyppejä Lohjalla on 19

kappaletta, joista suurin osa pähkinäpensaslehtoja. (Lohjan kaupunki 2015a.) Li-

säksi Lohjalla on 42 kappaletta liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa (Mur-

to 2015). Lohjalla on runsaasti muun muassa juuri lehtoja, lettosoita sekä lähteik-

köjä, Lohjanharjun lisäksi. Lohjan alueella esiintyy merkittävän paljon, verrattuna

muihin Uudenmaan kuntiin, harvinaisia ja uhanalaisia kasvilajeja, sen suotuisan

maaperän takia. (Lohjan kaupunki 2015b.) Tällaisia uhanalaisia lajeja ovat muun

muassa punavalkku ja sääksenvalkku. Muita Lohjalla havaittuja orkidealajeja ovat

esimerkiksi harajuuri, soikkokaksikko, pesäjuuri, yövilkka, valkolehdokki sekä

lehtoneidonvaippa. (Lohjan kaupunki 2015c.) Suotuisan kasvualustan kasveille

luo hyvin kalkkipitoinen kallio- ja maaperä. Varsinkin Lohjanjärven ranta-alueilla

sijaitsee paljon tärkeitä ja arvokkaita luontokohteita. (Lohjan kaupunki 2015d.)

Lohjan alueella on lisäksi 27 kappaletta luonnonmuistomerkkejä, näistä 12 kappa-

letta on tammia. Muut luonnonmuistomerkit ovat muun muassa lapinkuusi, jalava,

käärmekuusi sekä kierrerunkokuusi. Lisäksi luonnonmuistomerkkien listalla on

yksi siirtolohkare. (Murto 2015). Muita luonnon muovaamia kohteita ovat muun

muassa muinaisrannat, moreenikumpare, siirtolohkareet sekä pirunpellot. Nämä

sijaitsevat Lohjanharjulla. (Lohjan kaupunki 2015b.)

Harvinaisten ja uhanalaisten lajien lisäksi Lohjalle ovat levinneet vieraslajit. Vie-

raslajit ovat ihmisen joko tahattomasti tai tahallisesti alueelle siirrettyjä lajeja,

kasveissa vieraslajit ovat tulleet alueelle usein puutarhakasveina, joista ne sitten

ovat levinneet ympäröivään luontoon. Menestyessään vieraslajit syrjäyttävät alku-

peräislajeja ja pahimmillaan voivat hävittää muita lajeja kokonaan. Vieraslajit

voivat olla myös riski ihmisten ja eläinten terveydelle. Lisäksi ne usein laskevat

kiinteistöjen arvoa. (Lohjan kaupunki 2015f.) Lohjalla tavattavia vieraskasvilajeja

ovat jättiputki sekä jättipalsami. Näistä jättiputki on ihmisen terveydelle haitalli-

nen, sillä sen kasvineste auringon valon kanssa reagoidessaan, aiheuttaa iholle

palovamman kaltaisia hitaasti paranevia tai pysyviä vaurioita (Ryttäri 2015). Loh-

jalla on kerätty kuntalaisten havaintoja jättiputkista sekä jättipalsameista vuodesta

2010 alkaen. Kuntalaisilla on mahdollisuus saada jättiputken torjuntaa varten

kunnalta kemiallista torjunta-ainetta, jos asukas sitoutuu raportoimaan torjunnan
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onnistumisesta Lohjan kaupungille. (Lohjan kaupunki 2015f.) Lisäksi kunnan

ympäristöyksikkö on ollut joissakin kohteissa mukana torjumassa, mikäli asukas

ei esimerkiksi terveytensä tähden pysty itse torjuntaa suorittamaan. Pääasiassa

torjuntaa suoritetaan kuitenkin asukkaiden omasta toimesta esimerkiksi kylä- ja

asukasyhdistysten kautta.

Luonnonsuojelulaki (1096/1996) antaa määräykset koskien luonnonsuojelualueita

ja ympäristönsuojelulaki (527/2014) antaa velvoitteet muun muassa koskien maa-

perän pilaamiskieltoa. Myös ympäristönsuojelumääräyksillä pyritään ehkäisemään

maaperän pilaantumista, mutta suoraan herkkään kasvillisuuteen ympäristönsuoje-

lumääräyksillä ei laajalti voida vaikuttaa.

3.2 Teollisuus

Lohjan läpi kulkee valtatie 1 ja valtatie 25. Näistä valtatietä 25 kutsutaankin pai-

koin jo kehä V:ksi, sillä se kiertää muiden kehäteiden tavoin pääkaupunkiseutua,

alkaen Hangosta ja päättyen aina Porvooseen asti. Lohjalta on etäisyyttä Helsin-

kiin noin 60 kilometriä ja Turkuun noin 120 kilometriä. Valtatieltä 1:ltä, Lohjalle

pääsee neljästä eri liittymästä. Valtatietä 25 pitkin, Lohjalta on matkaa Hankoon ja

Hangon satamaan reilu 80 kilometriä (Fonecta 2015). Tästä syystä Lohjan sijainti

yritysten kannalta on melko hyvä. Muita yritystoiminnalle tärkeitä vaikuttajia

Lohjalla ovat muun muassa henkilöstön saatavuus sekä kotimarkkinoiden lähei-

syys. Lisäksi elinympäristön turvallisuus ja viihtyisyys lisäävät Lohjan vetovoi-

maa. (Lohjan kaupunki 2015g.)

Lohjalla on runsaasti muun muassa metsä-, metalli-, elektroniikka ja muoviteolli-

suutta. Lohjalla elinkeinot ovat jakautuneet siten, että 68 prosenttia on palveluita,

30 prosenttia on teollisuus ja rakennustoimintaa ja 1,5 prosenttia maa- ja metsäta-

loutta. Maa- ja metsätaloutta Lohjalla edustavat muutamat suuret kasvinviljelyti-

lat. Lisäksi Lohjalla on hevostiloja, joiden määrä on kasvussa. Nauta- ja sikatiloja

Lohjalla on vain muutama ja metsätalous on Lohjalla keskimääräistä vähäisem-

mässä roolissa. Teollisuus ja rakennustoimintaa Lohjalla on puunjalostus-, metal-

li-, rakennus-, graafinen-, kemian-, elintarvike-, tekstiili- ja vaateteollisuus. Lisäk-

si kaupungin alueella on pieniä paikallisia rakennusyrityksiä sekä maanraken-

nusyrityksiä. (Salonen 2015.)
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Lohjalla on muutama selkeä teollisuusalue, näitä ovat muun muassa Muijalan te-

ollisuusalue sekä Pappilankorven teollisuusalue. Vanhalla Karjalohjalla on Tei-

linummen alueella keskitettyä teollisuutta, mutta siellä yritysten lukumäärä on

melko vähäinen. Vanhan Nummi-Pusulan alueella on Saukkolan teollisuusalue.

Lisäksi Lohjalla on muutamia suuria teollisuusalueita, mutta niissä toimii vain

muutama yritys. Esimerkiksi Osuniemessä on laaja teollisuusalue, mutta se on

kokonaan Sappi-yrityksen käytössä. Vanhan Lohjan alueella teollisuus keskittyy

valtatie 25:n ympärille, Lohjanharjun ja merkittävän pohjavesialueen päälle.

(Kanninen 2015.) Myös Teilinummen sekä Saukkolan teollisuusalueet sijaitsevat

lähes kokonaan pohjavesialueella. Teollisuusalueilla on runsaasti pieniä tai kes-

kisuuria yrityksiä, joilta ei vaadita ympäristölupaa. Lohjalla on noin 400 pientä tai

keskisuurta yritystä ja näistä suurin osa sijaitsee pohjavesialueilla. Sen takia niitä

valvotaan yrityskäynnein, joista kerrotaan tarkemmin kappaleessa 4.7 Ympäris-

tönsuojelumääräysten valvonta. Lohjalla on kunnan ympäristöluvittamia yrityksiä

Kokkosen (2015) mukaan noin 80 kappaletta, ja niiden tulee noudattaa omia lupa-

ehtojaan. Lohjalla on hyödynnetty ympäristönsuojelumääräyksiä laadittaessa ym-

päristölupia. Lupaehtoihin on esimerkiksi käytetty ympäristönsuojelumääräysten

velvoitteita, jotka koskevat esimerkiksi kemikaalien varastointia ja jätevesien kä-

sittelyä. Ympäristöluvallisilla yrityksillä valvonta ja seuranta ovat tiukempia jo

sen takia, että monessa ympäristöluvassa vaaditaan vuosiraportointia ja muuta

ilmoitusta poikkeustilanteissa.
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4 YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LOHJALLA

Lohjan alueella ovat voimassa syksyllä 2014 kolmet eri ympäristönsuojelumäärä-

ykset. Vanhan Lohjan lisäksi voimassa ovat Karjalohjan ja Nummi-Pusulan alu-

eella omat määräykset. Lohjan nykyiset ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet

voimaan 1.1.2004, entisen Karjalohjan määräykset ovat tulleet voimaan 1.8.2003

ja entisen Nummi-Pusulan 1.8.2008. Vain entisen Sammatin alueella ei ole ollut

ympäristönsuojelumääräyksiä. Jatkossa uudet ympäristönsuojelumääräykset tule-

vat voimaan koko uuden Lohjan alueella. (Lohjan Kaupunki 2014e.) Uusien mää-

räysten pohjalla ovat olleet Nummi-Pusulan vanhat määräykset. Lohjan ympäris-

tönsuojelumääräysten valmistelu aloitettiin jo 2013 vuoden loppupuolella. Uudet

määräykset astuvat voimaan maaliskuussa 2015. Kokonaisuutenaan laatimispro-

sessi vei siis yli 1,5 vuotta. Uusia ympäristönsuojelumääräyksiä viivästytti esi-

merkiksi se, että kaupunginhallitus ja ympäristö- ja rakennuslautakunta eivät hy-

väksyneet määräyksiä heti vaan palauttivat ne muutamaan otteeseen valmisteluun.

Eniten erimielisyyttä uusissa määräyksissä aiheutti lumenkaatopaikan siirtymäai-

ka, sillä kaupungin oma lumenkaatopaikka sijaitsee pohjavesialueella. Kaupun-

ginhallitus ei päässyt yksimielisyyteen siitä, tuleeko siirtymäajan olla viisi vai

kymmenen vuotta. Lopulta valtuuston äänestyksellä, äänin 39–12 ratkesi, että

siirtymäaika on 10 vuotta (Lohjan kaupunginvaltuusto 2015 § 5), vaikka alun pe-

rin sekä viranhaltijat, että lautakunta ehdottivat siirtymäajaksi viittä vuotta.

4.1 Jätevedet

Kaikissa Lohjan alueella voimassa olevissa ympäristönsuojelumääräyksissä vel-

voitetaan jätevesien käsittelystä ja haittavaikutusten ehkäisemisestä. Jokaisissa

voimassa olevissa ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan velvoitteita viemäriin

johdettavista jätevesistä, viemäriin johdettavien jätevesien esikäsittelystä, jäteve-

sien käsittelystä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella, ajoneuvojen,

veneiden, koneiden ja vastaavien pesusta, matonpesusta sekä lumenkaatopaikois-

ta. Lisäksi Nummi-Pusulan ympäristönsuojelumääräyksissä suositellaan eläin-

suojien rakenteista ja niiden sijoittamisesta sekä lannan levittämisestä.

Eniten voimassa olevissa ympäristönsuojelumääräyksissä velvoitetaan jätevesien

osalta jätevesien käsittelystä kunnallisen jätevesiverkoston toiminta-alueen ulko-
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puolella. Määräyksissä on erikseen velvoitteet pohjavesialueille, rantavyöhykkeel-

le ja saaristoon sekä muille alueille. Pohjavesialueilla on yleisesti kielletty jäteve-

sien maahan imeyttäminen sekä ojaan johtaminen. Pohjavesialueilla kiinteistön

jätevedet pitää johtaa tiiviiseen umpisäiliöön. Kuitenkin muut kuin vesikäymälän

jätevedet voi käsitellä maasuodattamossa ja ohjata lopulta pohjavesialueen ulko-

puolelle. Rantavyöhykkeillä sekä saaristossa jätevedet tulee useimmiten kerätä

umpisäiliöön tai käsitellä muulla ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä

tavalla. Tämä koskee alueita, joissa jätevesiä käsitellään alle 100 metrin päässä

vesistössä. Saaristoissa, joihin ei ole tieyhteyttä, ei saa rakentaa vesikäymälää.

Muilla kuin edellä mainituilla alueilla jätevedet pitää käsitellä vähintään kol-

miosaisella saostusäiliöllä sekä esimerkiksi maasuodattamolla. Tulee huomioida,

ettei puhdistettujakaan jätevesiä saa johtaa suoraan vesistöön tai ojaan. Ympäris-

tönsuojelumääräysten mukaan kaksiosainen saostuskaivo on hyväksytty jätevesien

käsittely muoto, mikäli kiinteistön jätevesissä ei ole mukana käymäläjätevesiä.

Yksiosainen saostussäiliö sekä maahanimeyttämö on mahdollista vain niillä kiin-

teistöillä, jotka ovat vapaa-ajan rakennuksia, eikä niillä ole käytössään vesijohtoa.

Taulukossa 1 on muilla kuin pohjavesialueilla, rantavyöhykkeillä ja saaristossa

käytössä olevat suojaetäisyydet. Etäisyydet ovat samat niin Lohjan kuin Nummi-

Pusulankin ympäristönsuojelumääräyksissä.

TAULUKKO 1. Suojaetäisyydet muualla kuin pohjavesialueilla tai rantavyöhyk-

keillä. (Mukautettu Lohjan ympäristönsuojelumääräyksistä 2004.)

Kohde Suojaetäisyys vähin-
tään (m)

Suojaetäisyys vähin-
tään (m)

Ilman käymäläjäte-
vesiä

Käymäläjätevedet

Talousvesikaivo
- huonosti läpäisevä maaperä
- hyvin läpäisevä maaperä

20

30

50

100

Vesistö 30 100

Tontin raja tai oja 5 10
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Suojakerros pohjavesitason
yläpuolella
-jäteveden maasuodattamossa
-
Jätevedenmaahanimeyttämössä

0,5

1

0,5

2

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesusta on annettu vel-

voitteita erikseen pohjavesialueelle sekä katu- ja tiealueille ja rantavyöhykkeille

sekä muille alueille. Pohjavesialueella ajoneuvojen ynnä muiden laitteiden pesun

on tapahduttava erikseen tähän tarkoitukseen rakennetussa pesupaikassa, josta

jätevedet johdetaan asianmukaisien hiekan- ja öljynerotuskaivojen kautta jätevesi-

viemäriin. Sallittua on kuitenkin satunnaisesti tapahtuva pesu omakotitalojen tai

vastaavien asuinkiinteistöjen piha-alueella, kun käytettävät pesuaineet eivät sisällä

liuottavia pesuaineita. Katu- ja tiealueilla sekä yleisillä alueilla ajoneuvojen ynnä

muiden pesu on kielletty. Lisäksi pesu on kielletty rantavyöhykkeillä, mikäli pe-

suvedet päätyvät suoraan vesistöön. Muilla kuin herkillä alueilla, pesu on sallittu

satunnaisesti ilman liuottavia pesuaineita, mikäli pesuvedet voidaan imeyttää

maahan tai johtaa jätevesiviemäriin, eikä siitä aiheudu haittaa terveydelle, naapu-

reille tai ympäristölle. Ammattimainen sekä laajamittaisesti tapahtuva ajoneuvo-

jen ynnä muiden pesu on sallittu ainoastaan asianmukaisella pesupaikalla, kuten

pohjavesialueellakin.

Matonpesusta annetut velvoitteet ovat selkeät: mattojen ja muiden tekstiilien pe-

sun on tapahduttava siten, etteivät pesusta syntyvät jätevedet päädy suoraan vesis-

töihin.

Lohjan alueella voimassa olevissa ympäristönsuojelumääräyksissä kielletään lu-

menkaatopaikan sijoittaminen pohjavesialueelle. Lisäksi määräyksissä velvoite-

taan, että lumenkaatopaikan sulamisvesistä ei saa aiheutua ympäristön pilaantu-

mista, eikä sulamisvesiä saa laskea suoraan vesistöön ilman erillistä ympäristölu-

paa. (Karjalohjan kunnan ympäristönsuojelumääräykset 2003, 5-7; Nummi-

Pusulan ympäristönsuojelumääräykset 2008, 5-13; Lohjan kaupungin ympäristön-

suojelumääräykset 2004, 2-8.)



19

Nummi-Pusulan ympäristönsuojelumääräyksissä annetut suositukset eläinsuojien

rakenteisiin sekä lannan levitykseen on käytännössä voimassa jo muun lainsää-

dännön kautta. Tämä on yleistä monessa kunnissa, mutta tällaista turhaa toistamis-

ta tulisi kuitenkin välttää (Pietarinen 2014, 25). Lisäksi Nummi-Pusulan määräyk-

sissä on suositus, joka koskee lantalaa, hevosten ja nautaeläinten jaloittelualueita

sekä lannan levitykstä. Myös suositusten antamista ympäristönsuojelumääräyksis-

sä tulee harkita, jottei määräyksistä tule epäselviä (Pietarinen 2014, 25).

4.2 Jätteet ja kemikaalit

Lohjalla ja Nummi-Pusulassa on annettu jätteisiin ja kemikaaleihin velvoitteita,

jotka koskevat muun muassa jätteiden käsittelyä, rakennustuotannon ja purkutyön

jätehuoltoa, kompostointia, ongelmajätteitä, savukaasupäästöjä, polttonesteiden ja

muiden kemikaalien varastointia sekä polttonesteiden jakelua. Karjalohjalla samo-

ja velvoitteita on annettu väljemmin.

4.2.1 Polttonesteet ja muut kemikaalit

Merkittävin riski ympäristölle näistä syntyy polttonesteiden ja kemikaalien varas-

toinnista sekä polttonesteiden jakelusta. Esimerkiksi jätteen käsittelystä sekä

kompostoinnista aiheutuva riski on paikallisempaa, kun taas väärin varastoidut

polttonesteet sekä muut kemikaalit voivat vahingoittaa laajoja alueita kerralla ja

pysyvästi. Pahin riski kemikaaleista on pohjavesialueella. Tästä syystä jokaisissa

voimassa olevissa ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu velvoitteita erikseen

pohjavesialueille sekä muille vähemmän herkille alueille. Lisäksi on annettu eri

velvoitteet kemikaalien ulko- ja sisätiloissa säilytykseen. Pohjavesialueella kemi-

kaalit tulevat varastoida kaksoisvaipallisissa säiliöissä tai muulla tavalla kuten,

sijoittamalla kemikaaliastiat viemärittömään tilaan, jossa on lattiakaadot sekä

kynnykset tai erilliset suoja-altaat. Vanhan Lohjan alueen sekä Nummi-Pusulan

ympäristönsuojelumääräyksissä velvoitetaan, että suoja-altaan tulee olla vähintään

100 prosenttia sillä säilytettävien kemikaaliastioiden tilavuudesta. Lisäksi uusien

maanpinnantason alapuolella olevien yli 1m3:n säiliöiden on oltava aina vähintään

100 prosentin suoja-altaassa. Pohjavesialueen ulkopuolella velvoitetaan kemikaa-

lien varastoinnista muuten vastaavalla tavalla, mutta suoja-altaan on oltava vähin-
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tään 100 prosenttia suurimman alustalle sijoitettavan säiliön tilavuudesta. Vanhan

Lohjan alueen sekä Nummi-Pusulan ympäristönsuojelumääräyksiin on sisällytetty

myös suosituksia polttonesteiden sekä muiden kemikaalien varastointiin. (Karja-

lohjan kunnan ympäristönsuojelumääräykset 2003, 8-9; Nummi-Pusulan ympäris-

tönsuojelumääräykset 2008, 13–17; Lohjan kaupungin ympäristönsuojelumäärä-

ykset 2004, 8-13.) Tällaisten suositusten antamista tulee kuitenkin harkita, sillä ne

voivat tehdä ympäristönsuojelumääräyksistä epäselvemmät (Pietarinen 2014, 25).

Polttonesteteiden sekä muiden kemikaalisäiliöiden tarkastuttamisesta velvoitetaan

erikseen vanhan Lohjan alueen sekä Nummi-Pusulan ympäristönsuojelumääräyk-

sissä pohjavesialueella ja rantavyöhykkeellä sekä muilla alueilla. Lisäksi pohja-

vesialueella ja rantavyöhykkeellä on annettu eri velvoitteet maanalaisille sekä

muille kuin maanalaisille säiliöille. Karjalohjan määräyksissä ei jakoa pohjavesi-

alueiden ja muiden alueiden suhteen olla tehty. Pohjavesialueella tai rantavyöhyk-

keellä sijaitsevat maanalaiset säiliöt on tarkastutettava valtuutetulla tarkastajalla

vähintään kerran viidessä vuodessa. Maanpäälliset säiliöt pohjavesialueilla ja ran-

tavyöhykkeillä on tarkastutettava vähintään kerran kymmenessä vuodessa. Muilla

alueilla säiliöt on tarkastutettava vähintään kerran kymmenessä vuodessa. Tässä

suhteessa Karjalohjan määräykset ovat tiukimmat, sillä ne velvoittavat tarkastut-

tamaan kaikki maanalaiset säiliöt vähintään kerran viidessä vuodessa, ottamatta

huomioon, sijaitsevatko säiliöt pohjavesialueella vai eivät. (Karjalohjan kunnan

ympäristönsuojelumääräykset 2003, 10; Nummi-Pusulan ympäristönsuojelumää-

räykset 2008, 18; Lohjan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2004, 14.)

Kaikissa kolmessa voimassa olevissa ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan

velvoitteita polttonesteiden jakelua varten. Velvoitteet koskevat ympäristönsuoje-

lumääräyksissä pieniä jakelupisteitä, joiden säiliöiden kokonaistilavuus on alle

10m3. Kuitenkin polttonesteiden jakelupaikoista ja muista velvoitteista on säädet-

ty valtioneuvoston asetuksessa koskien nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien

ympäristönsuojeluvaatimuksia (444/2010). Näin ollen, polttonesteiden jakelu ei

kuulu kunnallisiin ympäristönsuojelumääräyksiin (Pietarinen 2014, 59). Voimassa

olevissa ympäristönsuojelumääräyksissä on velvoitteita koskien pohjavesialueella

sijaitsevia jakelualueita, säiliöiden täyttöpaikkoja sekä siirrettäviä työmaa-alueen

jakelupisteitä. Pohjavesialueen ulkopuolelle on annettu velvoitteita koskien ve-

neasemia. Nummi-Pusulan sekä vanhan Lohjan alueen ympäristönsuojelumäärä-
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yksissä on kuvattu tarkimmin millainen jakelualueen tulee olla. Jakeluaseman on

esimerkiksi ulotuttava kolmen metrin päähän jakelulaitteesta, sen on oltava tiivis

ja päällystetty kestopinnoitteella. Uusien jakelupisteiden viemäriputkien tulee olla

kaksoispidättyviä ja öljynerottimet tulee olla varusteltu automaattisella hälytysjär-

jestelmällä. Lisäksi tulee huolehtia, että alueen pintavedet kerätään erikseen muus-

ta piha-alueesta ja johdetaan öljynerottimien kautta jätevesiviemäriin tai umpi-

kaivoon. Nämä velvoitteet koskevat myös säiliöiden täyttöpaikkoja, mikäli säiliöt

ovat kooltaan vähintään 3 m3 ja siirrettäviä jakelupisteitä. Siirrettävän jakelupis-

teen säiliön tulee lisäksi olla kaksivaippainen tai säiliö tulee sijoittaa suoja-

altaaseen, joka on vähintään 100 prosenttia säiliön tilavuudesta. Veneasemien

jakelupisteiden tulee olla sellainen, ettei säiliö ole suorassa kosketuksessa järvi-

tai meriveden kanssa. Polttonesteputket on varustettava sulkuventtiileillä eikä

putkistoja saa sijoittaa vedenpinnan alle. Lisäksi polttonesteputket on suojattava

liikkuvalta jäältä, koska jää voi vaurioittaa putkistoja. (Karjalohjan kunnan ympä-

ristönsuojelumääräykset 2003, 10; Nummi-Pusulan ympäristönsuojelumääräykset

2008, 19–20; Lohjan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2004, 15–16.)

4.2.2 Jätteet

Jätteiden käsittelyn sisältäminen kunnallisiin ympäristönsuojelumääräyksiin on

vaativaa. Jätteistä voi aiheutua ympäristön pilaantumista, mutta pääasiassa jätteis-

tä säädetään muualla kuin ympäristönsuojelumääräyksissä. Näitä ovat muun mu-

assa jätelaki (646/2011) sekä alueelliset jätehuoltomääräykset. (Pietarinen 2014,

51–53.) Tällä hetkellä Lohjan alueella on voimassa useammat jätehuoltomääräyk-

setkin, joita ollaan uusimassa. Uusien jätehuoltomääräysten on tarkoitus tulla

voimaan vuonna 2015. (Länsi-Uudenmaan jätelautakunta 2014.) Voimassa olevis-

sa ympäristönsuojelumääräyksissä onkin kerrottu, että muut kuin määräyksissä

mainitut jätteitä koskevat velvoitteet ovat kunnan jätehuoltomääräyksissä.

Ympäristönsuojelumääräyksiin kuuluu muun muassa jätteen polttoa koskevat vel-

voitteet (Pietarinen 2014, 51–53). Lohjan alueella, kaikissa voimassa olevissa

määräyksissä velvoitetaan jätteen polttoon liittyen. Jätteen poltto on pääasiassa

kielletty. Taajaan rakennetulla alueella myös oksien, risujen ynnä muun puutarha-

jätteen avopoltto on kielletty. Ainoastaan kokkotulen polttaminen on sallittu
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maanomistajan luvalla juhlapyhien yhteydessä. Taajaan rakennetun alueen ulko-

puolella oksien, risujen ynnä muun puutarhajätteen sekä käsittelemättömän puuta-

varan polttaminen on sallittua vähäisissä määrissä. (Karjalohjan kunnan ympäris-

tönsuojelumääräykset 2003, 8; Nummi-Pusulan ympäristönsuojelumääräykset

2008, 15–16; Lohjan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2004, 11–12.)

Rakennustuotannon ja purkutyön jätehuollosta on velvoitettu ympäristönsuojelu-

määräyksissä. Yli viiden tonnin jätekertymät tulee lajitella ja rakennus- tai purku-

lupaa vaativista töistä syntyvistä jätteistä tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristön-

suojeluviranomaiselle vähintään 30 päivää ennen työn aloittamista. Lisäksi mää-

räyksissä on eritelty miten jätejakeet tulee lajitella. Lajittelussa erikseen kerätään,

betoni, tiili- kivennäislaatta-, keramiikka- ja kipsijätteet, kyllästämättömät puuja-

keet, metallijätteet, maa-aines, kiviaines- ja ruoppausjätteet, ongelmajätteet lajeit-

tain erikseen kuten maalit, lakat ja loisteputket, muut rakennusjätteet sekä hyö-

dyntämiskelpoiset jätteet kuten pahvi, paperi sekä polttokelpoinen muovi. (Num-

mi-Pusulan ympäristönsuojelumääräykset 2008, 14–15; Lohjan kaupungin ympä-

ristönsuojelumääräykset 2004, 10–11.)

Velvoitteet kompostoinnista kuuluvat pääasiassa kunnan jätehuoltomääräyksiin.

Kompostoinnista voi kuitenkin olla myös kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä,

jos se sisältää tietoa kompostin sijoittamisesta kiinteistöllä. (Pietarinen 2014, 52.)

Nummi-Pusulan sekä vanhan Lohjan alueen määräyksissä on velvoitteita kompos-

tin sijaintiin. Kompostia ei saa sijoittaa alle 15 m:n päähän kaivosta eikä alle 1

m:n päähän tontin rajasta ilman naapurin suostumusta. Mikäli kompostissa kom-

postoidaan biojätettä, tulee kompostin olla sellainen, että haittaeläinten pääsy

kompostiin on estetty. Taajama-alueella puutarhajätteet saa kompostoida vain

siihen tarkoitetussa kehikossa. Mikäli asuinkiinteistöllä on yhteinen komposti, jota

käyttää vähintään viisi huoneistoa, on kiinteistönhaltijan tehtävä kompostista kir-

jallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojelu-

määräyksissä on lisäksi kielletty jätteiden maahan hautaaminen. Poikkeuksena on

kuitenkin puutarhajätteen käyttö pihan tai puutarhanhoidossa sekä yksittäisten

pieneläinten hautaaminen. Tuotantoeläinten ja hevosten hautaamiseen pitää pyy-

tää lupa kunnan terveysviranomaiselta.
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Ongelmajätteistä, nykyisistä vaarallisista jätteistä on velvoitteita koskien vaarallis-

ten jätteiden keräystä, käsittelyä sekä varastointia. Kuitenkin vaarallisista jätteistä

on velvoitteita muualla, kuten kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä, joten vaaral-

lisia jätteitä ei tulisi sisällyttää ympäristönsuojelumääräyksiin. (Pietarinen 2014,

53.) Karjalohjan kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä vaarallisista jätteistä ei

olekaan velvoitteita, mutta vanhan Lohjan sekä Nummi-Pusulan määräyksissä

niistä on. Ongelmajätteiden keräys on määräyksien mukaan sallittu vain muilla

kuin asuinkiinteistöillä. Keräystilan tulee olla sellainen, ettei ongelmajätteisiin

pääse vapaasti käsiksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lukittavaa tai valvottua tilaa.

Lisäksi keräystilan tulee olla katettu ja siinä on oltava suoja-allas. Nestemäisten

ongelmajätteiden kohdalla tulee noudattaa samoja ohjeita kuin polttonesteiden

sekä kemikaalien säilytyksessä. Ongelmajätteet ovat toimitettava vähintään kerran

vuodessa, jatkokäsittelypaikkaan. (Nummi-Pusulan ympäristönsuojelumääräykset

2008, 14–15; Lohjan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2004, 10–11.)

Kaikissa kolmessa voimassa olevissa ympäristönsuojelumääräyksissä on velvoi-

tettu yleisötilaisuuksien jätehuoltoon. Kuitenkin yleisötilaisuuden jätehuolto vel-

voitteet tulevat jo muista säädöksistä tai lainsäädännöstä ja siksi sitä ei ole tarpeen

sisällyttää kunnallisiin ympäristönsuojelumääräyksiin (Pietarinen 2014, 53). Pää-

paino Lohjan alueella voimassa olevien määräyksien velvoitteeseen yleisötilai-

suuden jätehuollosta koskee jätevesiä. Vanhan Lohjan sekä Nummi-Pusulan ym-

päristönsuojelumääräyksissä on laitettu liitteeksi sosiaali- ja terveysministeriön

päätös (54/02/95,22.12.1995), jossa määritetään käymälien lukumäärä suhteessa

kävijämäärään. Muuta jätehuoltoa koskien yleisötilaisuuksia on ympäristönsuoje-

lumääräyksissä mainittu jätteiden asianmukainen käsittely. Lisäksi suurien tapah-

tumien järjestäjää voidaan vaatia tekemään tilaisuudelle jätehuolto suunnitelma,

josta selviävät ainakin jätteen laatu ja määrä, järjestäjän esitys kuinka jätteet kier-

rätetään ja kuljetetaan sekä selvitys jätteen määrän vähentämiseen. (Karjalohjan

kunnan ympäristönsuojelumääräykset 2003, 14; Nummi-Pusulan ympäristönsuo-

jelumääräykset 2008, 23; Lohjan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2004,

19.)
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4.3 Melu

Melua aiheuttavasta toiminnasta on tehtävä meluilmoitus ympäristönsuojelulain

(527/2014) pykälän 118 mukaan. Periaatteessa ympäristönsuojelumääräyksissä ei

voida antaa velvoitteita luvan- tai ilmoituksen varaisille toiminnoille. Ainoa poik-

keus on meluilmoitusmenettely, eli ympäristönsuojelulain 118 § mukaan voidaan

määrittää ne toiminnat, joista meluilmoitusta ei tarvitse tehdä. Ympäristönsuojelu-

lain (527/2014) pykälän 118 mukaan meluilmoitus tulee tehdä viimeistään 30 päi-

vää ennen häiritsevää melua aiheuttavan toiminnan aloittamista. Kunnan ympäris-

tönsuojelumääräyksissä, tätä ilmoitusaikaa voidaan kuitenkin muuttaa (Pietarinen

2014, 46). Vanhan Lohjan sekä Nummi-Pusulan ympäristönsuojelumääräyksissä

ilmoitusaikaa onkin lyhennetty niin, että ilmoitus tulee tehdä viimeistään 14 päi-

vää ennen häiritsevää melua aiheuttavan toiminnan aloittamisesta. Karjalohjan

kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä ilmoitus tulee tehdä samoin kuin ympäris-

tönsuojelulaissa (527/2014) pykälässä 118 säädetään.

Häiritsevästä melusta on annettu velvoitteita kaikissa Lohjan alueella voimassa

olevissa ympäristönsuojelumääräyksissä. Vanhan Lohjan alueen sekä Nummi-

Pusulan määräyksissä on velvoitettu tekemään meluilmoitus, mikäli melua aiheut-

tavaa työtä tehdään taajaan rakennetulla alueella ja työ tapahtuu sunnuntaisin ja

pyhäpäivinä sekä arkisin kello 21.00–06.00. Lisäksi on kielletty lumenauraus,

kunnossapitotyöt sekä jätteiden kuormaus kello 22.00–06.00, mikäli se aiheuttaa

häiritsevää melua. Tämä velvoite ei kuitenkaan koske liikenneväylien ynnä mui-

den lumenaurausta sekä kunnossapitoa mikäli sillä on vaikutus esimerkiksi liiken-

neturvallisuuteen, eikä muun muassa kiireellisiä viankorjaustöitä.

Kaikissa Lohjan alueella voimassa olevissa ympäristönsuojelumääräyksissä on

erikseen mainittu, missä tilanteissa meluilmoitusta ei tarvitse tehdä. Tällaisia tilan-

teita ovat muun muassa ilotulitusvälineiden käyttäminen ja ilotulitustapahtumat,

lentonäytös tai tilapäinen yleisölennätys. Muita tällaisia tilanteita ovat äänenvah-

vistimien ja äänentoistolaitteiden tilapäinen käyttö taajaan rakennetulla alueella,

mikäli niitä käytetään muun muassa urheilukentällä sen toimintaan liittyen, 7.00–

22.00 välisenä aikana tai liikkuvassa ajoneuvossa ynnä muussa mainostarkoituk-

sessa enintään 4 tuntia päivässä, 8.00–18.00 välisenä aikana. Lisäksi vastaavia

tilanteita ovat muun muassa rakennus- ja purkutyöt, mikäli työt tapahtuvat maa-
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nantaista perjantaihin kello 7.00–18.00 välisenä aikana, rakennuslupaan liittyvä

louhinta ynnä muu, mikäli työn kesto on alle 10 päivää ja työ tapahtuu maanan-

taista perjantaihin kello 7.00–18.00 välisenä aikana. Lisäksi meluilmoitusta ei

tarvitse tehdä taajaan rakennetulla alueella tapahtuvasta hiekkapuhalluksesta ja

vastaavasta työssä, mikäli työtä tehdään maanantaista perjantaihin kello 7.00–

18.00 välisenä aikana, tavanomaisesta ulkoilma tapahtumassa kun se tapahtuu

maanantaista perjantaihin kello 7.00–18.00 välisenä aikana sekä yksityishenkilön

talouteen liittyvästä työstä, kun työ tapahtuu kello 6.00–22.00 välillä. Ympäris-

tönsuojelumääräyksissä on kuitenkin velvoitettu, että jos tapahtumasta tai työstä

aiheutuu merkittävää meluhaittaa, on toiminnanharjoittajan tai tapahtuman järjes-

täjän ilmoitettava tapahtuman kestosta ja luonteesta lähiasukkaille.

Voimassa olevissa ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu lisäksi velvoitteita,

jotka koskevat esimerkiksi rakennusten, rakenteiden sekä esineiden kunnostus- ja

puhtaanapitotöitä. Tämä tarkoittaa muun muassa hiekkapuhallusta, jonka yhtey-

dessä muodostuvista pölystä, asbestipölystä, melusta sekä liuotinainehöyryistä ei

saa aiheutua terveyshaittaa. Lisäksi on annettu velvoitteita koskien kulkuväylien

ja muiden alueiden kunnossapitotöitä. Eniten melua tuottavat työvaiheet tulee

pyrkiä tekemään päiväsaikaan ja pölyämisen ehkäisemiseksi esimerkiksi kostuttaa

puhdistettavaa väylää ja muita alueita. Myös kulkuväylien, jotka sijaitsevat pohja-

vesialueella, tarpeetonta suolausta tulee välttää. (Karjalohjan kunnan ympäristön-

suojelumääräykset 2003, 11–13; Nummi-Pusulan ympäristönsuojelumääräykset

2008, 21–23; Lohjan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2004, 17–19.)

4.4 Tilapäinen asfaltti- ja murskausasema

Tilapäisestä asfaltti- ja murskausasemasta on velvoitteita kaikissa kolmessa Loh-

jan alueella voimassa olevassa ympäristönsuojelumääräyskokoelmassa. Vuonna

2012 on valtioneuvoston asetuksella, asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuk-

sista (846/2012) määritelty kaikki asfalttiasemat rekisteröitäviksi toiminnoiksi.

Siksi ympäristönsuojelumääräyksiä ei enää tulisi soveltaa asfalttiasemien kohdalla

(Pietarinen 2014, 54). Karjalohjan kunnan alueella murskausasemaa ei saa sijoit-

taa tärkeällä tai vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle. Muissa määräyk-

sissä rajoituksia pohjaveden suhteen ei ole annettu. Tilapäisestä murskausaseman
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aloituksesta sekä lopetuksesta pyydetään tekemään valvontailmoitus kunnan ym-

päristönsuojeluviranomaiselle (Pietarinen 2014, 54). Ilmoitus tulee tehdä vähin-

tään 30 päivää ennen murskauslaitoksen toiminnan aloitusta. Ilmoituksessa tulee

olla ainakin toiminnan sijainti, toiminta-aika sekä toiminnanharjoittaja ja yhteys-

henkilö. Toimintaa ei saa harjoittaa pidempään kuin 49 päivää vuodessa, eikä sitä

saa tehdä yöaikaan kello 22.00–07.00 eikä pyhäpäivinä. Lisäksi murskausaseman

toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston päätöksen (993/1992) melutason

ohjearvoja sekä päätöksen (480/1996) ilmanlaadun ohjearvoja. Toiminnan loput-

tua on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka suorittaa

alueella lopputarkastuksen. (Karjalohjan kunnan ympäristönsuojelumääräykset

2003, 14–15; Nummi-Pusulan ympäristönsuojelumääräykset 2008, 24; Lohjan

kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2004, 20.)

Murskausasemien tarkemmasta toiminnasta on määritelty ympäristönsuojelumää-

räysten liitteessä. Liitteessä velvoitetaan muun muassa kemikaalien käytöstä ja

niiden käyttörajoituksista, pölyämisen ehkäisemisestä, laitoksella muodostuvien

jätteiden varastoinnista sekä kierrätyksestä, kemikaalien varastoinnista sekä lai-

toksen aiheuttamasta melutasosta ja sen rajoituksista. Lisäksi on velvoitettu pitä-

mään kirjaa laitoksen toiminta-ajoista, murskatun kiviaineksen määrästä sekä häi-

riöistä ja muista poikkeuksista. (Karjalohjan kunnan ympäristönsuojelumääräyk-

set 2003, 18; Nummi-Pusulan ympäristönsuojelumääräykset 2008, LIITE 5; Loh-

jan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2004, LIITE 4.)

4.5 Maalämpö

Lohjan alueella voimassa olevissa ympäristönsuojelumääräyksissä ei ole annettu

velvoitteita maalämpöön koskien. Uusien, koko kunnan alueella voimaan tulevien,

ympäristönsuojelumääräyksien luonnoksessa (2014, 23), maalämmöstä sen sijaan

on velvoitteita. Aluksi ympäristönsuojelumääräyksissä yritettiin kieltää maaläm-

pökaivojen rakentaminen kokonaan pohjavesialueella mutta muun muassa kunta-

laisten mielipiteen takia velvoitteita kevennettiin. Uusien ympäristönsuojelumää-

räysten mukaan maalämpö porakaivoja, eikä maalämpöputkistoja saa sijoittaa alle

500 metrin päähän vedenottamosta. Halutessaan rakentaa maalämpöjärjestelmän

pohjavesialueelle, on hankkeelle haettava maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999)
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mukaisen toimenpideluvan lisäksi vesilain (587/2011) mukainen lupa. Maaläm-

pöön liittyvät määräykset kuuluvat ympäristönsuojelumääräyksiin, mikäli maa-

lämmön rakentamiskieltoa perustellaan muun muassa pohjaveden pilaantumisen

riskillä (Pietarinen 2014, 55). Maalämpöjärjestelmien porakaivot voivat aiheuttaa

riskin pohjavesialueella, sillä ne voivat muuttaa pohjaveden virtaussuuntia, jolloin

suolainen ja makea pohjavesi voivat sekoittua. Lisäksi poratessa reikä maakerrok-

sen läpi, voi pohjaveteen päästä likaisempaa pintavettä, tai haitallisia kemikaaleja.

Riski kasvaa samalla kun maalämpökaivojen lukumääräkin. (Takala 2013.) Loh-

jalla järjestettiin ympäristönsuojelumääräysten luonnosvaiheessa useita seminaa-

reja sekä muita luentoja, maalämmön riskien selvittämiseksi. Syksyllä 2013 ym-

päristövalvonnalla oli yksi harjoittelija, selvittämässä pääasiassa vain maaläm-

pöön liittyviä ongelmia.

4.6 Uusien ja vanhojen ympäristönsuojelumääräysten ero

Voimaan tulevissa määräyksissä suurin uudistus koskee maalämpöjärjestelmien

rakentamista, josta kerrottiin yllä. Uusissa ympäristönsuojelumääräyksissä me-

luilmoituksen viimeinen jättöpäivä on 30 päivää ennen tapahtuman alkua, kun se

on ennen Lohjan ja Nummi-Pusulan alueella ollut 14 päivää. Muuten uusissa ym-

päristönsuojelumääräyksissä noudatetaan pääasiassa vanhoja Lohjan alueen sekä

Nummi-Pusulan velvoitteita. Uusista ympäristönsuojelumääräyksistä on jätetty

kokonaan pois tilapäinen asfaltti- ja murskausasema, sillä ne ovat nykyään rekiste-

röitäviä toimintoja sekä eläinsuojat. Lisäksi määräyksistä on jätetty pois kaikki

suositeltavat toimenpiteet. Suosituksia hyödynnetään kuitenkin ohjeistuksessa,

mutta virallisesta määräyskokoelmasta se tulee jäämään pois. Suurin uudistus ym-

päristönsuojelumääräyksien osalta koskee Sammattia, joissa ei omia määräyksiä

ole ollut.

4.7 Siirtymäkausimääräykset

Ympäristönsuojelumääräysten yhtenäistämisen myötä, eri alueille kaupungissa on

annettu erilaiset siirtymäajat. Jätevesijärjestelmät tulee entisellä Karjalohjalla ja

Sammatissa järjestää uusien ympäristönsuojelumääräysten tasolle vuoden 2016

loppuun mennessä. Vanhojen määräysten perusteella vanhan Lohjan ja Nummi-
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Pusulan alueiden tulisi jo täyttää vaadittu taso. Kemikaalien varastoinnissa on

Sammatin alueelle annettu omat siirtymäajat. Pohjavesialueella kemikaalien va-

rastointi tulee saattaa ympäristönsuojelumääräysten mukaiseksi vuoden 2016 lop-

puun mennessä. Muilla kuin pohjavesialueilla Sammatissa siirtymäaika on vuoden

2019 loppuun mennessä. Myös säiliöiden tarkastuttamisessa noudatetaan Samma-

tin alueella siirtymäaikaa, joka on vuoden 2016 loppuun mennessä. Säiliötä ei

kuitenkaan tarvitse tarkastuttaa, jos sen viimeisestä tarkastuksesta on näyttää

asianmukainen todistus ja säiliön tarkastus on suoritettu uusien voimaan tulevien

määräysten mukaisesti. Vanhan Lohjan, Karjalohjan sekä Nummi-Pusulan alueilla

näiden asioiden tulisi olla uusien ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti jo van-

hojen määräysten velvoitteiden takia. Polttonesteen jakelupisteiden, jotka on

Sammatin alueella rakennettu ennen uusia ympäristönsuojelumääräyksiä, tulee

olla määräysten mukaiset vuoden 2016 loppuun mennessä. Karjalohjan alueella,

polttonesteen jakelupisteet, jotka on rakennettu tai kunnostettu vanhojen Karjaloh-

jan kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti, tulee täyttää uusien määrä-

ysten velvoitteet vuoteen 2024 loppuun mennessä. Lohjalla ja Nummi-Pusulassa

polttonesteen jakelupisteiden tulee olla jo nyt määräysten mukaiset. Lisäksi lu-

menkaatopaikat tulee siirtää pois pohjavesialueilta vuoteen 2025 mennessä.

(Luonnos: Lohjan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2014, 19–20.)

4.8 Ympäristönsuojelumääräyksien valvonta

Lohjalla on kerätty tietoa lämmitykseen käytettävistä öljysäiliöistä vuodesta 2004

asti. Sitä ennen kaupunki oli palolaitoksen öljysäiliörekisteritietojen varassa. (Ny-

gård 2006, 15.) Nykyään öljysäiliörekisteriä päivitetään jatkuvasti, sitä mukaa kun

uusia säiliöitä saadaan selville. Kartoitusta on aloitettu tekemään myös vanhan

Karjalohjan ja Nummi-Pusulan alueella, jotka ovat viimeisenä liittyneet Lohjaan.

Vanhan Lohjan alueella öljysäiliörekisteri on ajan tasalla. Rekisteriin merkitään

tieto, aina kun säiliö on ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti tarkistettu. Mi-

käli asukkaalta tai yrittäjältä on säiliön tarkastus syystä tai toisesta jäänyt tekemät-

tä, neuvotaan tai tarpeen vaatiessa kehotetaan häntä tarkastuttamaan säiliönsä.

Lohjalla on myös aloitettu 2010 tarkastustilanteen valvonta kirjeitse. Vuosittain,

valitun alueen öljysäiliön haltijoille, lähetetään kirje, jossa pyydetään säiliön tar-

kastustietoja. Mikäli kirjeeseen ei ole vastattu määräaikaan mennessä, eli öljysäi-
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liön haltija ei ole selvittänyt säiliönsä viimeistä tarkastusajankohtaa, lähetetään

hänelle kehotus. Mikäli, kehotuksesta huolimatta asiaan ei reagoida voi kunta ryh-

tyä ympäristönsuojelulain mukaisiin pakkotoimiin. (Lohjan kaupungin ympäris-

töyksikkö 2012.) Tällaisia pakkotoimia ovat uhkasakko, teettämisuhka ja keskey-

tysuhka (Ympäristönsuojelulaki 527/2014). Ympäristönsuojelumääräyksien rik-

komisesta tai laiminlyönnistä noudatetaan ympäristönsuojelulain pykälää 225

(Luonnos: Lohjan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2014). Vanhojen ym-

päristönsuojelumääräystenkään mukaan uusia lämmitysöljysäiliöitä ei ole saanut

enää sijoittaa maan alle. Uusien määräyksien myötä kielto tulee myös Sammatin

alueelle. Osasyy kieltoon on ollut se, ettei maanalaisia öljysäiliöitä pystytä tark-

kailemaan yhtä hyvin ja mahdolliset vuodot havaitaan usein myöhemmin, jolloin

maaperä ja pohjavesi voivat olla jo pilaantuneita (Nygård 2006, 16).

Yrityksiä, jotka toiminnassaan käyttävät tai myyvät kemikaaleja, mutta eivät yri-

tyksen koon tai muun syyn takia tarvitse ympäristölupaa, valvotaan yrityskäyn-

nein. Vanhan Lohjan alueella tarkastuksia on tehty jo 1990 luvun puolivälistä läh-

tien. Sammatissa, Nummi-Pusulassa sekä Karjalohjalla tarkastuksia on tehty sen

jälkeen, kun kunnat yhdistyivät Lohjan kaupunkiin. Tuorein kartoitus on Karja-

lohjalta, joka tehtiin kesällä 2014. Tarkastuksia tehdään pääasiassa kesäisin ja ne

kohdistetaan yrityksiin, jotka toimivat pohjavesialueella. Ensimmäisellä vierailu-

kerralla, kuten Karjalohjalla kesällä 2014, tarkastuksia tehtiin myös pohjavesialu-

een ulkopuolelle, jotta alueen yritykset huomaavat kaupungin olevan kiinnostunut

heidän toiminnastaan ja kunta saa tietoonsa mahdollisia riskikohteita sekä selvyyt-

tä yritysten sijainnista. Lisäksi käynneillä on ollut tarkoitus tuoda esille miksi val-

vontaa suoritetaan ja samalla kertoa jo etukäteen uusien ympäristönsuojelumäärä-

ysten tulevan voimaan vuoden 2015 alkupuolella. Tarkastuksilla tarkastetaan

muun muassa, että kiinteistöllä varastoidaan kemikaalit ympäristönsuojelumäärä-

ysten mukaisesti. Mikäli puutteita havaitaan, neuvotaan yrittäjää, muun muassa

jaettavilla asiakasohjeilla sekä tiedotteilla ja tarpeen vaatiessa kirjoitetaan kehotus.

Mikäli huomautettavaa ei ole, on yrityksessä seuraava tarkastus yleensä 5-7 vuo-

den kuluttua.

Systemaattista valvontaa on suunniteltu myös pieniin, alle 10m3:n tankkauspistei-

siin, niin kutsuttuihin farmarisäiliöihin. Tarkoitus on, että farmarisäiliöille saatai-

siin tehtyä vastaavanlainen rekisteri kuin lämmitysöljysäiliöillä on. Tällä saatai-
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siin helpotettua säiliöiden tarkastuttamista koskevaa valvontaa ja mahdolliset

joukkokirjeet saataisiin helpommin perille. Tankkaussäiliöiden keräys rekisteriin

olisi myös helpompaa kuin lämmitysöljysäiliöiden, sillä tankkaussäiliöitä on pää-

asiassa maatiloilla sekä yrityksillä, joten niiden lukumäärä on vähäisempi kuin

lämmitysöljysäiliöiden.

Muilta osin ympäristönsuojelumääräyksien noudattamista valvotaan tällä hetkellä

muun muassa kuntalaisten avulla. Kunnan asukas voi tehdä valituksen tai ilmoi-

tuksen havaitsemastaan epäkohdasta kunnan ympäristönsuojeluun. Ilmoituksen

aiheet voivat vaihdella muun muassa melusta savuhaittoihin sekä lievästä roskaan-

tumisesta luvattomiin kaatopaikkoihin ja romuajoneuvoihin. Vuodenajasta riippu-

en ilmoitusten aiheet vaihtelevat; esimerkiksi talvella savuhaitoista ilmoitetaan

enemmän, koska pienpuunpoltto vilkastuu kylminä ajanjaksoina. Yleisesti kesäi-

sin kuntalaisten aktiivisuus lisääntyy ja lisäksi kesäaikana epäkohtia, kuten ros-

kaantumista, on helpompi havaita. Ilmoituksen tullessa asiaa hoitava viranhaltija

lähtee ilmoituksen vakavuudesta riippuen tarkistamaan tilannetta. Jos ilmoitus

koskee esimerkiksi öljyvuotoa ja kunnan paloviranomainen tai kiinteistönomistaja

ilmoittaa vahingosta ympäristönsuojeluun, kuten kuuluu, lähtee viranhaltija pai-

kalle nopeastikin. Mikäli ilmoitus ei vaadi välitöntä tarkastusta, kerää viranhaltija

useita kohteita samalle päivälle, jolloin ajankäyttö tehostuu. Paikalla käynnin jäl-

keen asiasta kirjataan useimmiten kehotus, yleensä alueen omistajalle tai mahdol-

lisille vuokralaisille. Lohjan kaupungin ympäristöyksikkö pyrkii siihen, että alu-

een asukkaat saisivat jo keskenään keskusteltua haittaa aiheuttavasta toiminnasta,

sillä usein kyseessä on toisen osapuolen tietämättömyys aiheuttamastaan haitasta

tai ympäristönsuojelumääräyksien rikkomisesta. Mikäli yhteisymmärrystä ei kui-

tenkaan pääse syntymään, pyrkii kunnan viranhaltija puuttumaan asiaan sillä ole-

vin keinoin.
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5 TIEDOTTAMISEN KEINOT KUNNISSA

Lohjan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksillä pyritään tavoittamaan kunnan

asukkaat ja yrittäjät mahdollisimman laajasti. Tiedottamisessa käytetään sekä si-

säistä että ulkoista viestintää. Kunnan viestinnässä ulkoinen viestintä on tärkeäm-

mässä roolissa, sillä kunnan tarkoitus on ensisijaisesti palvella kunnan asukkaita

sekä yrittäjiä. Lainsäädännöstä tulee huomioida kuntalaki (365/1995), joka vel-

voittaa kuntaa tiedottamaan vireillä olevista asioista. Lisäksi hallintolaki

(434/2003) velvoittaa kuntia tiedottamaan julkisesti sellaisista vireillä olevilla

asioista, jotka vaikuttavat useiden henkilöiden oloihin. Myös ympäristönsuojelu-

laki (527/2014) velvoittaa kuntaa, että ympäristönsuojelumääräyksien on oltava

kunnan verkkosivuilla.

Kuitenkin hyvä ulkoinen viestintä vaatii hyvää sisäistä viestintää. Lohjan kaupun-

gin ympäristöyksiköllä on oma palaverinsa joka toinen maanantai. Tämä edes

auttaa sitä, että jokainen tietää pääpiirteittäin, mikä kenelläkin on työn alla ja jos

esimerkiksi media ottaa yhteyttä, osataan toimittaja ohjata asiaa hoitavan viranhal-

tijan puheille. Lisäksi ympäristövalvonta pitää yhteisiä kokouksia muun muassa

rakennusvalvonnan, kunnallistekniikan sekä tilahallinnon kanssa. Näissä kokouk-

sissa tulee ottaa esille kullekin taholle tärkeät muutokset, myös ympäristönsuoje-

lumääräyksissä tiedottaessa. Kokoukset tulisi saada pidettyä mahdollisuuksien

mukaan heti uusien ympäristönsuojelumääräysten voimaan tullessa, sillä esimer-

kiksi maalämpökaivot vaikuttavat rakennusvalvonnan toimiin.

Yksi merkittävä yhteistyötaho Lohjan kaupungilla on Länsi-Uudenmaan vesi ja

ympäristö ry, jonka kanssa Lohjan kaupunki muun muassa suorittaa pohjaveden

yhteistarkkailua. Lisäksi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry hoitaa tiedotta-

mista, kunnan lisäksi myös sille, tärkeistä asioista. Uusissa ympäristönsuojelu-

määräyksissä ei ole paljon uutta tietoa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:lle

mutta koska Lohjan kaupunki järjestää yhdistyksen kanssa jätevesineuvontaa,

tulee yhdistystä informoida uusien ympäristönsuojelumääräysten pienistäkin pai-

notus eroista. Tiedottaminen kannattaa hoitaa joko yhteisen kokouksen muodossa,

tai jos kokousta ei onnistuta ympäristönsuojelumääräysten voimaantultua heti

pitämään, tiedottaminen voidaan hoitaa esimerkiksi sähköpostitse yhteyshenkilön
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kanssa ja sen jälkeen asiaa voidaan käsitellä kummankin tahon omissa kokouksis-

sa.

Kunnan viestinnässä ja tiedottamisessa tulee ottaa huomioon muuttuva maailma ja

teknologia ja kunnan virkamiesten on tärkeä olla siellä missä kunnan asukkaatkin.

Heidän on myös osallistuttava nopeasti keskusteluun, näin pystytään ehkäisemään

myös väärän tiedon leviäminen. Kunnan toiminnan tulisi ennen kaikkea enna-

koivaa ja avointa. Kuntalaisille tulee tiedottaa ja kertoa osallistumiskeinoista ja

mahdollisuuksista, jotta vuorovaikutus kunnan virkamiesten ja viranomaisten

kanssa toimisi mahdollisimman hyvin. Tarkoituksena on saada kuntalaiselle kuva

avoimesta kunnasta, eikä niin, että asiakas saa tiedon vasta päätetyistä asioista.

Yksi tärkeimmistä asioista kunnan tiedottamisessa on asiakaslähtöisyys, tiedotuk-

set ja vastaukset asukkaiden ja muiden tahojen kysymyksiin tulee muotoilla niin,

että myös asukas jolle kuntaorganisaatio tai päätöksenteon vaiheet eivät ole selviä,

ymmärtää viestin. (Kuopion kaupunki 2014.)

Hyvän tiedotteen laatiminen auttaa asukasta ja mediaa ymmärtämään mistä on

kysymys. Tiedotteessa tulee käyttää selkeää kieltä ja ammattisanastoa tulee vält-

tää, jos tiedote on tarkoitettu asukkaiden tai median käyttöön. Lauseet on syytä

pitää lyhyinä, sillä se selkeyttää tiedotetta. Myös lyhenteitä tulee välttää. (Kuopion

kaupunki 2014.) Medialle tiedotteet voidaan laatia suoraan muun muassa sähkö-

postilla. Medialle laadittu tiedote voi olla myös suoraan uutismuotoon kirjoitettu,

jolloin se vähentää toimittajan työmäärää. Tällä hetkellä Lohjalla on toimittu niin,

että medialle on lähetetty joissakin tapauksissa sama tiedote, kuin esimerkiksi

yrittäjille on jaettu, yrityksien valvontakäyntien yhteydessä. Mikäli ajankäytölli-

sesti on mahdollista, ehdotetaan, että Lohjalla siirryttäisiin lähettämään medialle

aina erilainen tiedote kuin kuntalaisille sekä yrittäjille.

Kuvien käyttämistä tiedotteissa tulee harkita. Sanonta yksi kuva kertoo enemmän

kuin tuhat sanaa, pitää usein paikkansa. Sen takia kuvaa kannattaa käyttää harki-

ten. Kuva voi toimia tiedotteen tukena, kun kuva on valittu niin, että se tukee kir-

joitettua tietoa. Mikäli kuva ei tue itse tiedotteeseen kirjoitettua aihetta, on se pa-

rempi jättää kokonaan pois. Usein uutisesta tai tiedotteesta jää mieleen pelkkä

kuva, siksi kuvan on tärkeä tukea juttua. (Korpela 2002.) Esimerkiksi SuurLohja -

lehdessä 16.7.2014 oli uutinen, kuinka matot tulee pestä Lohjan alueella. Uutinen
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itsessään oli hyvä, mutta kuvaksi uutiseen toimittaja oli valinnut kuvan, jossa nuo-

ri poika pesee mattoa laiturilla. Eli kuva oli täysin ristiriidassa kirjoitetun tekstin

kanssa. Juuri tällaista ristiriitaisuutta tulisi välttää.

5.1 Vuosikello

Vuosikello on työkalu, jonka avulla ajankäyttö ja sen suunnittelu on helpompaa.

Vuosikellosta näkee, mitä kenenkin tulee tehdä mihinkin aikaan vuodesta. Vuosi-

kello voi olla tekstimuodossa tai graafinen tai niiden yhdistelmä. Vuosikello tulee

suunnitella sitä tarvitsevan tahon tarpeiden mukaan. (Matkailualan tutkimus- ja

koulutusinstituutti 2010a.) Tästä syystä ei ole olemassa yhtään yleispätevää vuo-

sikelloa, vaan jokaisella yrityksellä tai organisaatiolla se on omanlaisensa. Vuosi-

kello voi olla esimerkiksi markkinoinnin vuosikello tai viestinnän vuosikello.

Vuosikelloa tulee päivittää aina tarpeen mukaan, ja sitä onkin syytä tarkastaa

myös vuoden kuluessa. (Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti 2010b.)

Vuosikello ei myöskään nimestään huolimatta tarkoita välttämättä tammikuusta

joulukuuhun kestävää ajanjaksoa, vaan se voi käsittää yrityksestä tai organisaati-

osta riippuen esimerkiksi tilikautta tai lukukautta.

Lohjan kaupungin ympäristönsuojelulla on käytössään tiedottamisen vuosikello,

joka noudattaa normaalia vuosikiertoa, eli se alkaa tammikuusta ja päättyy joulu-

kuuhun. Vuosikelloon on merkitty kaikki yksikön työntekijät ja tärkeät tiedotta-

misen ajankohdat, sekä mitä keinoa tiedottamisessa käytetään.  Jokaisella työnte-

kijällä on vastuualueensa tiedottamisessa. Vuosikello (Liite 3) on päivitetty vii-

meksi tammikuussa 2015, uusien ympäristönsuojelumääräysten johdosta. Vuosi-

kellon päivityksestä vastaa aina ympäristöyksikön ympäristöassistentti. Hän vas-

taa myös, että vuosikelloon tulevat muutokset ovat muun yksikön tiedossa ja että

muut työntekijät muistavat hyödyntää vuosikelloa. Pääasiassa vuosikello on pysy-

nyt ympäristöyksiköllä melko muuttumattomana, sillä siihen merkitään sellaisia

tiedotettavia asioita, jotka toistuvat vuodesta toiseen. Vuosikellon lisäksi muuttu-

vista tai harvoin tapahtuvista muutoksista, kuten ympäristönsuojelumääräysten

uudistuksesta, tiedotetaan erikseen, eikä niitä merkitä vuosikelloon. Vuosikellosta

voidaan huomata, että tiedottaminen on vilkkailta huhti-toukokuussa, mikä osal-

taan johtuu siitä, että esimerkiksi öljysäiliöiden tarkastuksia valvotaan tehostetusti



34

kesäaikaan ja tarkastuttaminen on kesäaikaan helpompaa. Myös ajoneuvojen sekä

mattojen pesu on tai tulee ajankohtaiseksi pääasiassa loppu keväästä tai kesällä.

Varsinkin ympäristönsuojelumääräysten mukaisista velvoitteista tiedotetaan pää-

asiassa huhti- syyskuussa, sillä Lohjan ympäristöyksikön työntekijä määrä nousee

tavallisesti kyseisellä ajanjaksolla, kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden takia ja

näin ollen tiettyjä valvottavia kokonaisuuksia on keskitetty enemmän kesälle.

5.2 Verkkosivut

Oman asuinkunnan verkkosivut on käytetyin julkishallinnon verkkosivusto. Li-

säksi kunnan verkkosivut ovat usein tutummat kuin kaupungintalo. Monet kunnat

ovatkin ilmoittaneet yhdeksi keskeisimmäksi viestintä keinoksi verkkosivunsa.

(Hagerlund, Ilves, Järvelä, Krogell-Magni, Kujansivu, Kuupakko, Lahti, Lazarov,

Marttila, Moisala, Oravisto, Paavilainen, Rantanen, Rantonen, Suntiainen-Nurmi

& Vahtokari 2010, 9.) Tilastokeskuksen (2014) mukaan internetiä käytti koko 16–

89-vuotiaasta väestöstä 87 prosenttia. Luku on kasvanut vuoteen 2013 verrattuna.

Verkkosivujen yksi etu on nopeus, ja tietoa pystyy jakamaan huomattavasti nope-

ammin ja ajantasaisemmin kuin perinteisessä lehtijulkaisussa. Lisäksi verkkosivut

ovat taloudellisesti kustannustehokkaampi vaihtoehto kuin esimerkiksi maksulli-

set lehti-ilmoitukset. (Hagerlund ym. 2010, 11.) Verkkosivujen ajantasaisuus on

tärkeää myös sen takia, että media käyttää kunnan verkkosivuja tiedonhaussaan.

Lohjan kaupungilla on käytössään verkkosivut joita käytetään aktiivisesti tiedot-

tamisessa sekä muissa kuntalaisia koskevissa asioissa. Lohjan kaupungin verkko-

sivut tarjoavat ajantasaista, kiinnostavaa sekä luotettavaa tietoa kaupungin toimin-

nasta. Kunnan verkkosivut ovat suomeksi, ruotsiksi, englanniksi sekä saksaksi.

Englannin- ja saksankieliset sivut vaihtuvat matkailupainotteiseen visitlohja-

sivustoon. Ruotsinkieliset sivut tarjoavat pääasiassa samat tiedot kuin suomenkie-

lisetkin, mutta hieman suppeammalla tiedon määrällä. Sivujen tieto on ajantasais-

ta. Lohjalla kunnan verkkosivuja päivittää useampi henkilö, sillä joka yksikössä

on oma henkilönsä joka vastaa omaa yksikköään koskevasta sisällöstä (Niinikivi

2014). Lohjan kaupungin verkkosivut on suunniteltu yhtenäiseksi ja helppokäyt-

töisiksi. Ajankohtaiset asiat ovat heti etusivulla, josta ne on helppo havaita. Tä-

män lisäksi käytössä on hakuominaisuus, jolla verkkosivuilla vierailija pystyy
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hakemaan tarvitsemaansa tietoa helposti. Nämä asiat mainittiin verkkosivujen

tärkeäksi ominaisuudeksi myös Hagerlundin ym. (2010, 11) tekemässä Suomen

Kuntaliiton julkaisussa.

Sen lisäksi, että uusista ympäristönsuojelumääräyksistä tiedotetaan ajankohtaista

sekä ympäristö ja luonto kokonaisuuksien alla, tulisi kaavat ja rakentaminen ko-

konaisuuden alla olla yhteys ympäristönsuojelumääräyksiin, sillä uusien määräyk-

sien luonnoksessa esimerkiksi luvussa 5 pykälässä 18 käsitellään maalämpöjärjes-

telmien rakentamista. Lisäksi luvussa 2 käsitellään jätevesien haittavaikutusten

ehkäisemistä. (Lohjan kaupunki 2013b.) Näin rakentaja saisi heti tietoa itseään

koskevista ympäristönsuojelumääräyksistä.

Muut laaditut asiakastiedotteet (Liite 4-8), jotka on laadittu vuosikellon mukaista

tiedotusajankohtaa varten, tulee olla helposti löydettävissä, esimerkiksi etusivulla,

ajankohtaista kohdassa, josta avautuu tiedote sekä pdf- tiedosto, josta voi nähdä

koko asiakasohjeen. Lisäksi muiden asiakasohjeiden (Liite 9-13) ja asiakastiedot-

teiden (Liite 4-8) tulee olla jatkuvasti saatavilla osassa ympäristö ja luonto, kuten

nykyään on ollutkin. Ohjeita päivittäessä tulee kuitenkin muistaa päivittää myös

kotisivuille uusin, ajantasainen ohje. Koska ohjeet on päivitetty tammikuussa

2015, on tärkeää muuttaa tiedotteista luontipäivämäärä. Lisäksi ehdotetaan, että

ympäristö ja luonto kokonaisuuden alle, saataisiin useimmin kysytyt kysymykset

ja vastaukset, koskien esimerkiksi jätevesiä, melua sekä ajoneuvojen pesua. Näin

asiakas löytää nopeasti vastauksen mieltä askarruttavaan kysymykseen. Tulee

kuitenkin muistaa, että pelkistä ympäristöasioista tiedottaminen verkkosivuilla ei

ole mahdollista, sillä kunnan verkkosivujen tarkoitus on palvella useita eri kohde-

ryhmiä. Näitä kohderyhmiä ovat esimerkiksi opiskelijat, matkailijat sekä yrittäjät.

(Hagerlund ym. 2010, 12.)

5.3 Sosiaalinen media

Hagerlund ym. (2010, 33) mukaan verkkoviestintä on hyvä vuorovaikutteinen

tiedotuskeino sekä palveluntuotannon ja päätöksen teon työkalu. Kunnan asuk-

kaalle verkkoviestintä on hyvä, helppo ja nopea osallistumisen keino. Sosiaalises-

sa mediassa tietoa voi jakaa kuntalaisille nopeasti esimerkiksi kriisitilanteissa.

Yhteistyö kuntalaisten ja virkamiesten välillä helpottuu sosiaalisen median myötä
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kun mahdolliset välikädet jäävät tiedottamisessa tai neuvonnassa pois. Sosiaalinen

media voi myös lisätä kuntalaisten yhteisöllisyyttä. Kuntaliiton kyselyyn vastan-

neista kunnista, 38 prosenttia piti yhteisöllisyyden luomista erittäin tärkeänä asia-

na sosiaalisessa mediassa. (Hagerlund 2014.)

Monesti sosiaaliseksi mediaksi mielletään Facebook mutta muita sosiaalisen me-

dian kanavia ovat muun muassa Twitter, YouTube sekä Instagram. Vuonna 2010

Suomen toiseksi suosituin verkkosivusto oli kuitenkin Facebook heti Google

Suomen jälkeen (Hagerlund ym. 2010, 35–36). Keskimäärin eniten kunnat myös

käyttävät sosiaalisista medioista Facebookia, ja noin 98 prosenttilla kunnista, jot-

ka vastasivat Kuntaliiton kyselyyn koskien Kuntien verkkoviestintää ja sosiaalisen

median käyttöä 2014, on omat Facebook-sivut. (Hagerlund 2014.) Kunnan kan-

nattaa hyödyntää sosiaalista mediaa laajasti esimerkiksi rekrytoinnissa ja neuvon-

nassa. Varsinkin nuoret osaajat käyttävät sosiaalisia medioita lähes päivittäin, jo-

ten sosiaalisen median kautta tavoittaa helposti ja nopeasti laajan asiakaskunnan.

(Hagerlund ym. 2010, 35–36.)

Eniten ja useimmiten sosiaalisessa mediassa jaetaan tietoa tulevista tapahtumista

sekä muuta tietoa. Kunnan tiedotteet ovat kolmanneksi eniten jaettu asia sosiaali-

sessa mediassa. Vähiten kerrotaan valmisteilla olevista asioista. (Hagerlund 2014.)

Valmisteilla olevien asioiden tiedottamista kannattaisi kuitenkin lisätä, sillä kunta-

laki, hallintolaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittavat kaikkia kuntia

järjestämään kuntalaisille osallistumismahdollisuuden. Sosiaalisen median, ja

muiden tiedottamisen keinojen kautta kunnan asukkaat saisivat tietää ajoissa val-

misteilla olevista asioista ja voisivat halutessaan osallistua valmisteltavien asioi-

den käsittelyyn. (Hagerlund ym. 2010, 33.)

Lohjan kaupungilla on käytössä omat Facebook-sivut, jotka on perustettu vuonna

2011. Tulevaisuudessa Lohjan kaupungin on tarkoitus ottaa käyttöönsä myös

Twitter sekä erilaiset blogit (Grandell 2014). Kunnan viralliset Facebook-sivut

ovat nähtävissä kaikille halukkaille. Sivustolle pääsee helpoiten kunnan verk-

kosivuilta, joissa on linkki Facebook-sivuille. Kaupungin Facebook-sivuja päivit-

tää poikkihallinnollinen tiedotusryhmä (Grandell 2014). Näillä sivuilla jaetaan

paljon samaa tietoa kuin Lohjan kaupungin verkkosivujen ajankohtaista osiossa

mutta myös pienempiä asioita, kuten joulun ja uuden vuoden toivotuksia, joita ei
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kunnan verkkosivuilla ole. Kaupungin Facebook-sivuja päivitetään aktiivisesti.

Kaupungin virallisten Facebook-sivujen lisäksi Facebookissa on olemassa myös

paljon erilaisia ryhmiä Lohjan kaupungin asukkaille. Tällaisia on esimerkiksi

ryhmä Lohjalaiset. Lohjan kaupunki ei tiedota tällaisissa ryhmissä virallisesti,

mutta se seuraa ryhmiä ja keskusteluja aktiivisesti ja tiedottaa tarpeen vaatiessa

asioista omalla virallisella Facebook-sivullaan. (Grandell 2014.)

Verrattuna Lohjan kaupungin Facebook- ja verkkosivuja, on verkkosivuilla ajan-

kohtaista osiossa vähemmän tiedotteita, ja sitä päivitetään harvemmin, mutta siellä

jaettu tieto on sisällöltään merkittävämpää. Sosiaalisessa mediassa jaetaan myös

muuta tietoa Lohjalta esimerkiksi uutislinkkejä sekä valokuvia. Lisäksi Facebook-

sivuilla on tärkeitä päivityksiä kaupunginhallituksen kokouksista, kaupungintalon

joulun aukioloajoista ja niin edelleen. (Lohjan kaupunki. 2014d.) Aktiivinen sivu-

jen päivitys ja paikallisten uutisten jakaminen antaa kunnasta kuvan aktiivisena

toimijana ja madaltaa osaltaan kuntalaisten kynnystä osallistua keskusteluun. Toi-

saalta, jos sivuja päivitetään liian paljon, useita kertoja päivässä, tärkeät tiedotteet

hukkuvat uutisvirtaan, jolloin Facebook-sivujen merkitys tiedottamisessa vähenee

ja seuraaminen hankaloituu. Tästä syystä Facebookin käytössä olisi muun viestin-

nän ohella olla viestintäsuunnitelma ja aikatauluttaa toiminta. (Hagerlund ym.

2010, 39.)

Facebookin ja muiden sosiaalisten medioiden ongelma on se, että kuntalaiset, jot-

ka syystä tai toisesta eivät sosiaalisessa mediassa ole mukana eivät voi osallistua

keskusteluihin, eivätkä välttämättä osaa käyttää sosiaalisia medioita. Tästä syystä

on tärkeää muistaa käyttää myös muita keinoja tiedottamisessa, vaikka ne ovatkin

hitaampia tai niissä on useampi välikäsi. Lisäksi tulee tarjota kuntalaisille, jotka

eivät sosiaalista mediaa tai muuta internetiä käytä, keino osallistua kunnan pää-

töksen tekoon ja taata, että myös ohjeet ja muutokset tulevat tällaisten kuntalaisten

tietoon.

5.4 Intranet

Intranet on ulkopuolisilta suljettu palvelu. Palvelu on tarkoitettu pääasiassa kun-

nan sisäiseen viestintään ja inranetiin pääsy onkin rajattu usein koskemaan vain

kunnan työntekijöitä. Intranetin haasteena on sen laaja käyttäjäkunta, sillä vaikka
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käyttäjät ovat kunnan työntekijöitä, ei sama sisältö kosketa välttämättä kaikkia

käyttäjiä. Kaikki työntekijät eivät myöskään välttämättä pääse käyttämään in-

tranetiä. Tästä syystä tulee huolehtia, että tärkeät tiedotteet tulevat myös tällaisten

työntekijöiden tietoon. Intranetiä koskee, verkkosivujen tapaan, tiedon ajantasai-

suus. On tärkeä huolehtia verkkosivujen lisäksi ajantasainen ohjeistus ja tiedotus

intranetissä. (Hagerlund ym. 2010, 27–28.)

Lohjan kaupungilla on käytössään intranet, ja sitä tulee hyödyntää uusista ympä-

ristönsuojelumääräyksistä tiedottaessa. Tiedotteessa kannattaa hyödyntää saman-

laista tapaa kuin verkkosivuilla. Intranetin etusivulla on hyvä olla hetken aikaa

tiedotus uusista ympäristönsuojelumääräyksistä sekä linkki suoraan uusiin määrä-

yksiin. Erillisiä asiakasohjeita ei intranetissä tarvitse julkaista, vaan ohjeiden si-

jaan on hyvä olla linkki kunnan julkisille verkkosivuille, josta löytyvät ajantasai-

set asiakasohjeet. Näin päivitettäviä sivustoja ei ole useita ja tieto pysyy parem-

min ajantasaisena. Lohjan kaupungin intranetissä on myös erikseen kohta säännöt

ja ohjeet, jonka alle on myös hyvä lisätä uudet ympäristönsuojelumääräykset tai

linkki kunnan omille verkkosivuille, kohtaan missä uudet määräykset ovat. Työn-

tekijöistä riippuen monet etsivät tietoa joko intranetistä tai kunnan julkisilta verk-

kosivuilta ja siksi myös pääasiassa intranetiä käyttävät työntekijät tulee huomioi-

da. Esimerkiksi Kuopion kaupungin viestintäohjeessa (2014), kehotetaan työnte-

kijöitä vierailemaan niin julkisilla verkkosivuilla kuin intranetissä päivittäin. Kii-

reessä tämä voi kuitenkin unohtua.

5.5 Paikalliset lehdet

Julkaistavia lehtiä ja muita joukkotiedotusvälineitä käytetään runsaasti kunnan

tiedottamisessa (Ahvenainen, Jyrkänne, Keränen, Laine, Nousiainen, Nuorivuori,

Seppälä, Tyry-Salo 2004, 25). Sanomalehtien liiton (2014a) mukaan koko Suo-

messa julkaistaan melkein 200 sanomalehteä. Varsinkin ikääntyvästä väestöstä

suuremman osan tavoittaa juuri painetulla sanomalehdellä. Nuorista enemmistö

suosii sanomalehtien verkkoversiota. (Sanomalehtien liitto 2014b.) Kokonaisuu-

dessaan sanomalehtien levikki on laskussa, mutta silti niiden levikki oli vielä 2013

noin 2,3 miljoonaa kappaletta (Sanomalehtien liitto 2014c).
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Yleensä kunnan alueella julkaistaan useita eri paikallislehtiä, ja kunnasta riippuen

eri kielillä. Paikallislehdet voivat olla asiakkaille joko maksullisia tai ilmaisia.

Kunnan kannattaa itse olla säännöllisesti ja aktiivisesti yhteydessä eri joukkotie-

dotusvälineisiin, sillä se parantaa yhteistyötä ja sitä kautta lisää tiedotusvälineiden

halukkuutta julkaista esimerkiksi kunnan materiaalia (Ahvenainen ym. 2004, 27).

Tulee kuitenkin huomioida, että kaikki tiedotteet ja kunnan uutiset eivät ole medi-

an mukaan merkityksellisiä, eivätkä siten ylitä uutiskynnystä. Varsinkin juuri pai-

netussa lehdessä tilaa on vähemmän, mikä nostaa uutiskynnystä. Uutiskriteereitä

ovat muun muassa ajankohtaisuus, kiinnostavuus, läheisyys sekä merkitys. (Kuo-

pion kaupunki 2014.) Mikäli alueella on useita joukkotiedotusvälineitä, on niitä

kaikkia kohdeltava tasapuolisesti. Jos useasta tiedotusvälineestä otetaan kuntaan

yhteyttä ja kysytään samoja asioita, on kaikille annettava samat tiedot. Myös val-

tuuston, hallituksen ja lautakuntien esityslistat sekä muut ohjeet ja materiaalit tu-

lee toimittaa kaikille niitä pyytäneille tiedotusvälineille. (Ahvenainen ym. 2004,

25.) Merkittävissä uutisissa ja tiedotuksissa on hyvä järjestää tiedotustilaisuus,

johon kutsutaan kaikki paikalliset tiedotusvälineet. (Ahvenainen ym. 2004, 26.)

Näin kaikki saavat varmasti saman tiedon ja virkamiesten ajankäyttö tehostuu,

kun jokaiseen toimittajaan ei erikseen tarvitse olla yhteydessä.

Paikallislehdissä julkaistaan usein kuntaa tai useampaa lähikuntaa koskevia asioi-

ta. On tärkeää myös, että kunnan virkamiehet seuraavat aktiivisesti esimerkiksi

paikallislehtien mielipidepalstaa, sillä siellä esitettyihin kysymyksiin tulee vastata

aina ja riittävän nopeasti (Ahvenainen ym. 2004, 26). Ohjeita ja tiedotteita julkais-

taessa, on uutiseen hyvä laittaa virkamiehen tiedot, keneltä saa tarvittaessa lisätie-

toa, tai jos uutisessa pyydetään kuntalaisia ilmoittamaan muun muassa vierasla-

jeista, kuka virkamies vastaa tiedon keräämisestä. Näin kunnan asukkaat saavat

otettua helpommin yhteyttä oikeaan virkamieheen, eikä välikäsiä tai tietokatkok-

sia pääse syntymään. Myös uutista kirjoittava toimittaja on ohjattava oikean asian-

tuntijan pariin, jotta uutisesta saadaan mahdollisimman kattava. (Ahvenainen ym.

2004, 25.)

Lohjalla julkaistaan muun muassa seuraavia lehtiä:

Länsi-Uusimaa

SuurLohja
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Iltalohja

Karkkilan tienoo

Västra Nylund

Ykköslohja

Ykkössanomat.

Näitä lehtiä käytetään säännöllisesti tiedottamisessa. (Niinikivi 2015c.) Lainsää-

dännön vaatimia kuulutuksia julkaistaan seuraavissa lehdissä:

Länsi-Uusimaa

Karkkilan Tienoo

Västra Nylund.

Koska Lohja on kaksikielinen kunta, tulee tiedotusvälineissä huomioida myös

ruotsinkieliset kunnan asukkaat. Tärkeitä asiakasohjeita onkin laadittu niin suo-

meksi kuin ruotsiksi. Kuulutukset lähetetään kunnan omalle kielenkääntäjälle,

jonka jälkeen ne lähetetään lehtiin painettavaksi. Tiedottamisessa tulee ottaa huo-

mioon, etteivät kaikki ihmiset tilaa maksullista lehteä. Tästä syystä ohjeistavia

uutisia tulee julkaista myös ilmaisjakelulehdissä, kuten Lohjalla on toimittukin.

Yllämainituista lehdistä ilmaisia ovat muun muassa Suur-Lohja sekä Ykköslohja.

Länsi-Uusimaa tavoittaa maksullisista lehdistä suurimman lukijakunnan. Länsi-

Uusimaa tavoitti vuonna 2013 noin 39 000 lukijaa (Länsi-Uusimaa 2015). Karkki-

lan Tienoon levikkialueeseen kuuluu vastaavasti noin 16 000 asukasta (Karprint

Oy 2015).

Uusista ympäristönsuojelumääräyksistä on kirjoitettu jo laatimisprosessin aikana

muun muassa Länsi-Uusimaa-lehdessä. Eniten palstatilaa on saanut kiista lumen-

kaatopaikkojen siirtymäajasta. Lumenkaatopaikkoja on käsitelty niin toimittajien

kuin kuntalaistenkin toimesta. Kuntalaiset ovat osallistuneet keskusteluun muun

muassa Tekstarit-palstalla (Länsi-Uusimaa 2015b). Kuulutuksen lisäksi ehdote-

taan, että ympäristönsuojelumääräyksien voimaan tullessa, paikallisille lehdille

lähetetään tiedote jossa käsitellään uusia määräyksiä. Tässä tiedotteessa olisi hyvä

painottaa entisen selkeästi Sammatin sekä Karjalohjan siirtymäaikoja ja niiden

aiheuttamia mahdollisia toimenpiteitä alueen asukkaille. Lisäksi maalämpökaivo-
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jen rakentamiskieltoa tulisi ottaa esille, sillä sen on oletettu olevan kuntalaisille ja

medialle isommassa roolissa, kuin se tähän mennessä on ollut.

5.6 Asukasyhdistykset

Kaupungeissa ja kunnissa toimii usein monia kylä- ja asukasyhdistyksiä. Nämä

yhdistykset järjestävät tapahtumia, tiedottavat alueen asukkaille kunnan uudistuk-

sista ja luovat yhteishenkeä alueen asukkaille. Monet kylä- ja alueyhdistykset

muodostaa valtuustokauden mittaisen aluetoimikunnan ja eri aluetoimikunnista

valitaan jäsenet alueiden johtokuntaan. Johtokunta kokoontuu säännöllisesti ja

ottaa kantaa muun muassa talousarvion valmisteluun. (Lohjan kaupunki 2015.)

Joissakin kaupungeissa, kuten Kuopiossa, asukasyhdistyksiltä pyydetään lausun-

toja kaupungin kehittämishankkeissa (Kuopion kaupunginosat 2014). Asukasyh-

distykset ovat näin ollen hyvä keino vaikuttaa oman kunnan asioihin.

Lohjan alueella toimii useita eri asukas- /kyläyhdistyksiä. Yhdistysten määrä on

noussut kuntaliitosten myötä. Lohjalla asukasyhdistykset ovat olleet aktiivisesti

mukana muun muassa Suomi puhtaaksi -ympäristötalkoissa, jonka tarkoituksena

on ollut kerätä yhtenä päivänä omalta asuinalueelta roskia, ja näin ollen parantaa

oman alueen asuinviihtyvyyttä. Lohjan alueen asukas- ja kyläyhdistyksien tavoit-

teena on edistää lähidemokratiaa sekä asukkaiden yhteistyötä ja omatoimisuutta.

Tärkeää on myös saada koko laajan uuden Lohjan lähidemokratia toimimaan, jotta

jokainen asukas olisi tasa-arvoisessa asemassa päätöksen teossa. (Lohjan Kylät ry

2012.)

Kunnan viestinnässä asukasyhdistykset ovat tärkeässä roolissa. Lohjalla asu-

kasyhdistyksien aktiivisuutta halutaan lisätä entisestään ja yhteistyötä kunnan

kanssa parantaa. Yksi tavoite on saada asukasyhdistykset tiedottamaan kunnassa

muuttuvista asioista enemmän oman alueensa asukkaille. Näin myös uusien ym-

päristönsuojelumääräysten kanssa pyritään toimimaan. Tarkoitus on, että kunta

tiedottaa asukasyhdistyksiä uusista määräyksistä ja jakaa esimerkiksi asiakasohjei-

ta yhdistyksille, jotka sitten voivat jakaa tiedotteita eteenpäin asukkaille, esimer-

kiksi alueensa kokouksissa.
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5.7 Ilmoitustaulut

Kunnan ilmoitustaulujen merkitys on vähentynyt muiden tiedotuskeinojen yleis-

tyessä. Kunnan ilmoitustaulua käytetään pääasiassa kuulutuksiin, sillä jo lainsää-

däntö velvoittaa kuntaa tiedottamaan kuulutuksistaan siihen varatulla ilmoitustau-

lulla (Laki julkisista kuulutuksista 34/1925). Kuulutusten tulee olla nähtävillä

myös kesäaikaan, vaikka kunnanvirasto olisikin muuten suljettuna (Suomen Kun-

taliitto 2015a). Esimerkiksi valitusaikaan tällä on merkitystä. Lohjalla kaupungin-

talo on kesälläkin avoinna, mutta pienempien kuntien kohdalla tilanne voi olla

toinen. Kunnan kuulutuksien on oltava nähtävillä vähintään 14 päivää (Laki julki-

sista kuulutuksista 34/1925). Vaikka laki velvoittaa julkaisemaan tiedot päätöksis-

tä kunnan ilmoitustaululla, ei se yksin riitä, vaan päätöksistä on tiedotettava myös

muilla keinoin, kuten kunnan verkkosivuilla tai muilla kunnan sopimilla tiedotus-

keinoilla (Suomen Kuntaliitto 2015b), kuten paikallisissa lehdissä.

Lohjalla kunnan virallinen ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalon alakerrassa,

osoitteessa Karstuntie 4. Tällä ilmoitustaululla on nähtävillä kaikki lain vaatimat

ilmoitukset. Kunnantalon lisäksi Lohjalla on joitakin kuulutuksia nähtävillä

Nummen ja Karjalohjan palvelupisteillä. Nämä palvelupisteet ovat kesäisin muu-

tamia viikkoja suljettuina, ja muutoinkin ne ovat avoinna vain joitakin päiviä vii-

kossa. Lain täyttymiseen kuulutusten esilläolosta tämä ei vaikuta, vaan nähtävillä

kuulutukset ovat näissä palvelupisteissä asiakaspalvelusyistä. Yleensä Lohjalla on

kuulutukset nähtävillä lain vaatiman 14 päivää, mutta ympäristötoimen päätöksis-

sä esilläoloaika on 30 päivää, koska ympäristönsuojelulaki (527/2014) määrää,

että esimerkiksi ympäristöluvista tulee kuuluttaa vähintään 30 päivää. Esilläoloai-

ka on siis sama kuin valitusaika (Niinikivi 2015). Kuvassa 1 on Lohjan yksi viral-

lisista ilmoitustauluista. Kaupungintalon alakerrassa on useita ilmoitustauluja,

joissa kuulutuksia on aihealueittain.
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KUVA 1. Kunnan ilmoitustaulu

Lohjalla on virallisen ilmoitustaulun lähellä, ympäristöyksikön oma piste, jossa on

esillä muun muassa ympäristöön liittyviä julkaisuja sekä oppaita ja esitteitä, jotka

liittyvät esimerkiksi jätevesihuoltoon. Lisäksi pisteeltä saa tarvittavia ohjeita ja

lomakkeita. Tämän työn yhteydessä laadittavia asiakasohjeita tullaan laittamaan

esille myös tälle ympäristöyksikön pisteelle. Pisteellä on päivitettäviä ohjeita, jot-

ka koskevat öljysäiliöitä sekä tankkauspisteitä, sillä muut lomakkeet ovat ajan

tasalla, eikä niihin ei ole tulossa muutoksia ympäristönsuojelumääräysten uudis-

tamisesta. Ohjeiden lisäksi kaikki voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset

korvataan pisteellä uusilla määräyksillä. Kovin suurta menekkiä määräyksillä ei

ole, joten painettavia versioita ei monia tarvitse olla esillä. Pääpaino tässäkin on

kunnan verkkosivuilla, sillä moni asukas katsoo uudet määräykset mieluummin

verkosta kuin paperillisesta versiosta. Kuvassa 2 on kuvattu Lohjan ympäristöyk-

sikön palvelupistettä.
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KUVA 2. Ympäristöyksikön palvelupiste
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6 YHTEENVETO

Liitteessä 14 on uusia ympäristönsuojelumääräyksiä, koskeva tiedotussuunnitel-

ma, joka oli osittain tämän työn tarkoitus. Tässä opinnäytetyössä on tuotu esille

ympäristönsuojelumääräysten nykytilaa Suomessa, sen laatimisprosessia sekä

esitelty ympäristönsuojelumääräyksiin vaikuttavaa lainsäädäntöä. Työn tueksi on

selvitetty myös Lohjan kaupungin paikallisia olosuhteita sekä voimassa olevia

ympäristönsuojelumääräyksiä. Lisäksi on verrattu uusien ja vanhojen ympäristön-

suojelumääräyksien eroja sekä tutustuttu kunnan viestintään ja siihen vaikuttavaan

lainsäädäntöön.

Työssä on haastateltu Lohjan kaupungin ympäristövalvonnan työntekijöitä ja tu-

tustuttu muiden kuntien viestintäsuunnitelmiin. Lisäksi on perehdytty voimassa

olevaan lainsäädäntöön. Työn yhteydessä päivitettiin ja yhtenäistettiin myös kaik-

ki asiakasohjeet, tiedotteet sekä sisäiset ohjeet, jotka liittyvät uusiin ympäristön-

suojelumääräyksiin. Tämän työn liitteiksi 4-13 on koottu vain asiakkaille ja leh-

distölle tarkoitettuja tiedotteita.

Kuntien viestintää säätelee paljon lainsäädäntö, ja Lohjan kaupungilla on käytös-

sään monipuolisesti eri tiedotuskanavia. Lisäksi sillä on ollut käytössään muun

muassa vuosikello, joka on pääasiassa sisältänyt viestintään liittyvää materiaalia.

Lohjan kaupungin tärkeimpiä tiedottamisen keinoja ovat kunnan verkkosivut sekä

paikalliset lehdet. Kuten suunnitelmasta (Liite 14) voi huomata, pyritään myös

muita kanavia aktivoimaan, mutta tiedottaminen nojaa edelleen vahvasti verk-

kosivuihin sekä lehtiin. Jos Lohjaa verrataan tiedottamisessa muihin kuntiin, ei se

eroa tiedottamisen osalta muista. Kuntien viestintäsuunnitelmat ovat olleet melko

samanlaisia, joten työssä ei lopulta olla käytetty usean kunnan viestintäsuunnitel-

mia lähteinä.

Lohjan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten tiedottamisen ja jalkautuksen

yhteydessä itselleni muodostui selkeä kuva kunnan toiminnasta, päätöksen teosta

ja vallitsevasta lainsäädännöstä ja sen antamista määräyksistä. Työ toimii hyvänä

pohjana jatkossa vastaavanlaisissa prosesseissa.
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Ympäristönsuojelumääräyksien tiedotus ajankohdat Ei vuosikellossa

Vuosikellossa

Vuosi Kuukausi Mikä Kenelle Missä Miten Huomioitavaa

2015
Tammi/
Helmikuu Kuulutus Kaikki

Paikalliset lehdet, verkkos ivut,
virall inen ilmoitustaulu

Kuulutetaan kunnan normaalin tavan
mukaisesti.

2015
Helmikuu/
Maaliskuu Maataloustiedote maanviljelijät maataloustoimen kautta

Maataloustoimen kautta lähetetään
tiedote uusista velvoitteista koskien
lannan yms. levitystä.

Uusi valtioneuvoston asetus eräiden
maa- ja puutarhataloudesta peräisin
olevien päästöjen rajoittamisesta
voimaan 1.4.2015

2015 Helmikuu Kuulutus Kaikki

Paikalliset lehdet,
berkkosivut, virallinen
ilmoitustaulu

Kuulutetaan kunnan normaalin tavan
mukaisesti. Määräykset voimaan 1.3.2015!

2015
Helmi/
Maaliskuu Yleistiedote

kunnan asukkaat, yrittäjät
ja työntekijät

paikalliset lehdet, verkkosivut,
intranet, facebook,
asukasyhdistykset

Tahoille lähetetään tiedotteita,
painotetaan uudistuksia, (varsinkin
Sammatissa) ja muistutetaan yleisesti
määräysten voimaan tulosta. Määräykset voimaan 1.3.2015!

2015 Maaliskuu Sisäinentiedote

tilapalvelut,
rakennusvalvonta,
kunnallistekniikka kokoukset

Jokaisen yks ikön kanssa pidetään kokous ja
muistutetaan määräyksien tulosta
voimaan ja kutakin yks ikköä koskevista
muutoks ista.

2015 Maaliskuu
Ympäristöyksikön
palvelupisteen päivitys Kaikki Monkolan alakerta

Päivitetään uudet määräykset ja ohjeet
palvelupisteelle.

2015 Maaliskuu Yhteistyötiedote
Länsi-Uudenmaan ves i ja
ympäristö ry

kokous ja/tai yhteyshenkilön
infoaminen sähköpostitse

Tiedote koskien jäteveden käsittelyyn
tulleita muutoksia uus issa
ympäristönsuojelumääräyks issä.

2015 Maaliskuu Puutarhatiedote kunnan asukkaat
paikalliset lehdet, verkkosivut,
facebook, asukasyhdistykset

Lähetetään tiedote lehdistölle sekä
asukasyhdistyks il le, jotka jakavat tietoa
eteenpäin. Päivitetään verkkosivuille uusi
tiedote.

2015 Huhtikuu
Ajoneuvojenpesutiedo
te kuntalaiset ja yritykset

asukasyhdistykset,
verkkosivut, facebook,
paikalliset lehdet

Lähetetään tiedote lehdistölle sekä
asukasyhdistyks il le, jotka jakavat tietoa
eteenpäin. Päivitetään verkkosivuille uusi
tiedote.

2015 Toukokuu Öljysäiliön tarkastus kuntalaiset
verkkosivut, facebook,
paikalliset lehdet

Lähetetään tiedote lehdistölle ja
päivitetään verkkos ivui lle tieto.

2015 Toukokuu Jätevesiviikko kuntalaiset
verkkosivut, facebook,
paikalliset lehdet

Muistutetaan muun tiedottamisen
yhteydessä Sammatin ja Karjalohjan
siirtymäajoista!

Yhteistyö LUVY:n kanssa! Nettisivut
www.hajavesi.fi

2015 Toukokuu Meluohjeistus kuntalaiset
verkkosivut, facebook,
paikalliset lehdet

Ohjeistetaan muun muassa juhlista,
nurmikonleikkaamisesta ja
meluilmoituksen tekemisestä.

2015
Touko/
Kesäkuu Matonpesutiedote kuntalaiset

verkkosivut, facebook,
paikalliset lehdet,
asukasyhdistykset

Lähetetään tiedote lehdistölle ja
päivitetään verkkos ivui lle tieto.



2015
Touko/
Elokuu

Kemikaalien
varastointi pk-yritykset yritystarkastusten yhteydessä

Jaetaan ohjeita ja ohjeistetaan suullisesti
yritystarkastusten yhteydessä,
muistutetaan Sammatissa tulevasta
siirtymäajasta Mahdolliset harkkarit hoitaa!

2015 Elokuu Öljysäiliön tarkastus kuntalaiset
verkkosivut, facebook,
paikalliset lehdet

Lähetetään tiedote lehdistölle ja
päivitetään verkkos ivui lle tieto.

2015 Syyskuu
Puutarhatiedote +
melutiedote kuntalaiset

verkkosivut, facebook,
paikalliset lehdet,
asukasyhdistykset

Ohjeistetaan puutarhan syyshoidosta,
tiedote asukasyhdistyks ille sekä
lehdistölle, päivitetään verkkosivuil le
tieto.

Yhdistetty tiedote, puutarha +
lehtipuhaltimet

2015 Syyskuu Jätevesien käs ittely
Sammatti ja Karjalohja
asukkaat

verkkosivut, paikall iset lehdet,
asukasyhdistykset, Läns i-
Uudenmaan ves i ja ympäristö
ry, facebook

Muistutetaan jäteves ijärjestelmien
määräajoista entisen Sammatin ja
Karjalohjan alueilla

Siirtymäaika pohjavesialueilla vuoden
2016 loppuun!

2015 Marraskuu
Haitallisen savun
ehkäisy kuntalaiset

verkkosivut, facebook,
paikalliset lehdet,
asukasyhdistykset

Ohjeistus oikeaoppiseen puun
pienpolttoon, älä savusta naapurias i!

2015 Joulukuu Meluohjeistus kuntalaiset
verkkosivut, facebook,
paikalliset lehdet

Ohje koskien ilotul itteita ja mahdoll is ia
kieltoalueita

Noudata vuosikelloa! Tästä eteenpäin on suunnitelmaan kirjattu vain ne tiedotettavat asiat jotka eivät ole vuosikellossa!

2016 Tammikuu
Kemikaalien
varastointi pk-yritykset verkkosivut, paikall iset lehdet

Muistutetaan kemikaalien oikeasta
varastoinnista, painotus Sammatti

Siirtymäaika Sammatin
pohjavesialueilla vuoden 2016
loppuun!

2016 Huhtikuu
Polttonesteen pienet
jakelupisteet maanviljelijät ja pk-yritykset

verkkosivut, paikall iset lehdet,
maataloustoimi

Pienten jakelupisteiden uudistaminen,
pääpaino Sammatti

Siirtymäaika Sammmatissa vuoden
2016 loppuun!

2016 Huhtikuu Jätevesien käs ittely
Sammatti ja Karjalohja
asukkaat

verkkosivut, paikall iset lehdet,
asukasyhdistykset, Läns i-
Uudenmaan ves i ja ympäristö
ry, facebook

Muistutetaan jäteves ijärjestelmien
määräajoista entisen Sammatin ja
Karjalohjan alueilla

Siirtymäaika pohjavesialueilla vuoden
2016 loppuun!

2016 Toukokuu Öljysäiliön tarkastus
Kuntalaiset, pääpaino:
Sammatin asukkaat

verkkosivut, paikall iset lehdet,
asukasyhdistykset, facebook

Muistutetaan öljy- ja muiden vastaavien
säiliöiden tarkastustuksesta

Säiliöiden tarkastus Sammatissa
vuoden 2016 loppuun mennessä!

2016
Touko/
Elokuu

Kemikaalien
varastointi

pk-yritykset, pääpaino
Sammatti yritystarkastusten yhteydessä

Muistutetaan kemikaalien oikeasta
varastoinnista ja s iirtymäajoista!

Siirtymäaika Sammatin
pohjavesialueilla vuoden 2016
loppuun! Mahdolliset harkkarit
hoitaa!

2016 Joulukuu

Kemikaalien
varastointi,
polttonesteen
jakelupisteet,
jäteves ien käsittely ja
öljysäiliöiden
tarkastus

Sammatti ja Karjalohja
asukkaat

verkkosivut, facebook,
asukasyhdistykset, paikalliset
lehdet

Kaikkien määräaika menossa umpeen,
pääpaino Sammatissa pohjaves ialueilla! Siirtymäaika loppuu!

2019 Tammikuu
Kemikaalien
varastointi

pk-yritykset, pääpaino
Sammatti

verkkosivut, facebook,
paikalliset lehdet

Muistutetaan kemikaalien oikeasta
varastoinnista

Siirtymäaika muilla kuin
pohjavesialueilla 2019 loppuun
mennessä!

2019
Touko/
Kesäkuu

Kemikaalien
varastointi

pk-yritykset, pääpaino
Sammatti verkkosivut, paikall iset lehdet

Muistutetaan kemikaalien oikeasta
varastoinnista. Siirtymäaika loppumassa
muilla kuin pohjavesialueilla. Siirtymäaika loppuu!

Huom! Tässä suunnitelmassa on VAIN ymp.suoj. määräyksi in liittyvät tiedotusajankohdat vuosikellosta!


