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YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PÄIVITTÄMINEN 
 
 

 
Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän yhteinen ympäristönsuojeluviranomainen val-
mistelee ympäristönsuojelumääräysten päivittämistä. Luonnos uusista ympäristönsuojelu-
määräyksistä on asetettu nähtäville 14.11.-21.12.2022 väliseksi ajaksi. Tämä kuulutus, 
luonnos määräyksistä sekä perustelumuistio ovat yleisesti nähtävillä kuulutusaikana neljän 
kunnan verkkosivuilla.  
 
Ympäristönsuojelumääräyksistä on mahdollista esittää mielipiteitä kirjallisesti. Kirjalliset 
mielipiteet voi toimittaa palautekanavan (linkki) kautta tai osoitteeseen Ympäristönsuojelu-
yksikkö, Askolantie 28, 07500 Askola viimeistään 21.12.2022 
 
Ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelulain 202 §:n nojalla. Ympäris-
tönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, kunnan ympäristön erityis-
piirteet ja paikalliset olosuhteet huomioon ottavia, kansalaisia ja viranomaisia sitovia mää-
räyksiä. Määräykset koskevat muun muassa mattojen ja autojen pesua, öljysäiliöitä, ta-
pahtumien ja töiden melua, sekä haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä.  
 
Lisätietoja ympäristönsuojelumääräysten päivittämisestä:  
 
ympäristönsuojelusihteeri Laura Haapola 040 763 9420 
ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio 040 050 0244 
 
 
 
 
 
             

 
 
      
   
 
 
 

https://link.webropolsurveys.com/S/AAD120DD4154F638
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UPPDATERING AV MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER 
  
  
  
Den gemensamma miljövårdsmyndigheten för Askola, Mörskom, Borgnäs och Pukkila för-
bereder en uppdatering av kommunernas miljöskyddsföreskrifter. Utkastet till de nya mil-
jöskyddsföreskrifterna hålls framlagt under perioden 14.11-21.12.2022. Den här kungörel-
sen, utkastet till föreskrifterna och promemorian med motiveringar hålls offentligt fram-
lagda på de fyra kommunernas webbplatser under kungörelsetiden.  
  
Det är möjligt att framföra skriftliga åsikter om miljöskyddsföreskrifterna. Eventuella skrift-
liga åsikter ska skickas via respons (link) eller per post till adressen Ympäristönsuojeluyk-
sikkö, Askolantie 28, 07500 Askola senast 21.12.2022. 
  
Miljöskyddsföreskrifterna utfärdas med stöd av 202 § i miljöskyddslagen. Miljöskyddsfö-
reskrifterna kompletterar miljöskyddslagen med hänsyn till kommunens särskilda mil-
jöegenskaper och lokala förhållanden och är bindande för medborgare och myndigheter. 
Föreskrifterna omfattar frågor som matt- och biltvätt, oljecisterner, buller från evenemang 
och arbeten samt rening av avloppsvatten från glesbygden.  
  
Mer information om uppdateringen av miljöskyddsföreskrifterna:  
 
miljövårdssekreterare Laura Haapola 040 763 9420 
miljövårdssekreterare Minna Isokallio 040 050 0244 
 

 

https://link.webropolsurveys.com/S/AAD120DD4154F638

