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• Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset 
olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista 
sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja 

• Mynämäen, Ruskon ja Maskun kuntien alueella voimassa olevat 
ympäristönsuojelumääräykset on päivitetty vuonna 2020 

• Tässä ohessa on koostettuna ympäristönsuojelumääräyksien
jätevesien käsittelyä koskevat säädökset.



• Jätevesistä ei saa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa eikä 
niitä saa koskaan johtaa suoraan vesistöön.

• Jäteveden käsittelymenetelmä on valittava sen mukaan, mikä tontin 
muodon ja maaperän rakenteen sekä sijainnin mukaan on toimivin.

• Jätevesien puhdistuslaitteistot ja umpisäiliöt on sijoitettava siten, 
että tulva-aikanakaan vesi ei pääse nousemaan jäteveden 
käsittelylaitteistoihin tai kenttiin.

• Jätevesijärjestelmän rakentaminen ja saneeraus on aina 
luvanvaraista. Toimenpidelupahakemus osoitetaan kunnan 
rakennusvalvontaan. Lupahakemuksen liitteeksi vaaditaan 
jätevesisuunnitelma.

• Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi kirjallisesta 
hakemuksesta myöntää tapauskohtaisesti poikkeuksen 
ympäristönsuojelumääräyksistä. Poikkeamiselle on oltava erityinen 
syy. 



• Määrältään vähäiset pesuvedet ns. kantovedet voidaan imeyttää 
puhdistamattomina maahan, jos niistä ei aiheudu ympäristön 
pilaantumisen vaaraa.

• Vähäisiäkään pesuvesiä ei saa johtaa koskaan suoraan vesistöön.

• Määrältään vähäisiksi pesuvesiksi (kantovesiksi) lasketaan myös 
ne kohteet, joissa on kiinteä vesijohto, mutta ei siihen 
kiinnitettyjä vesilaitteita (lämminvesivaraaja, suihku ym.).



• Ranta-alueeksi luetaan alle 100 metrin etäisyydellä keskiveden korkeuden mukaisesta 
rantaviivasta tai vesistöksi luokiteltavasta uomasta sijaitseva alue. Ranta-alueella on 
voimassa ns. perustasoa tiukemmat puhdistusvaatimukset.

• Jätevedenkäsittelyjärjestelmän sekä puhdistetun jäteveden purkupaikan 
vähimmäisetäisyys vesistöstä 50 metriä, talousvesikaivosta 50 metriä
• Vain pesuvesiä sisältävät jätevedet saa käsitellä ja puhdistetun jäteveden purkaa enintään 25 metrin 

etäisyydellä rantaviivasta ja talousvesikaivosta.

• Vesikäymälän jätevedet on ensisijaisesti johdettava umpisäiliöön alle 50 metrin 
etäisyydellä rantaviivasta.

• Maaperäkäsittelyjärjestelmät on asennettava vähintään 25 metrin päähän rantaviivasta.

• Käsittelyjärjestelmät, pois lukien maaperäkäsittelyjärjestelmät, on mahdollista asentaa 
lähemmäksi kuin 25 metriä rantaviivasta, kuitenkin huomioiden puhdistetun jäteveden 
purkupaikan vähimmäisetäisyydet.

• Vapaa-ajan kiinteistöjen rakennuksista tulevat vähäiset pesuvedet voi käsitellä lähempänä 
kuin 25 metriä rannasta.

• Jätevedenkäsittelyjärjestelmän sekä puhdistetun jäteveden purkupaikan etäisyys tiehen, 
ojaan ja tontin rajaan vähintään 5 metriä.



• Pohjavesialueella kaikki syntyvät talousjätevedet on johdettava
• umpisäiliöön 
• tai käsiteltävä tiiviissä jäteveden käsittelyjärjestelmässä, niin että 

puhdistetut jätevedet johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle.

• Erillisen saunan peseytymisessä syntyvät jätevedet voi käsitellä 
pohjavesialueella, jos niiden ei katsota aiheuttavan pohjaveden 
pilaantumisen vaaraan.

• Lisäksi pohjavedenottamoiden suoja-alueilla on otettava 
huomioon niillä annetut erillismääräykset.
• Masku: Alho, Humikkala, Karevansuo ja Karisen pohjavedenottamo
• Rusko: Vesihuhdan (Lassinvuoren pohjavesialue) ja Antintalon

pohjavedenottamo


