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KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN
HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN
ALUEELLA
Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot
Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään
ympäristönsuojelulain 28 §:ssä.
Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:ssä määritellään toiminnat joiden harjoittamiseen
tarvitaan ympäristölupa. Yleisimpiä ympäristöluvan vaativia toimintoja Koillismaalla ovat:
• Eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 30 lypsylehmälle tai 80 lihanaudalle taikka
muu eläinsuoja, joka lannantuotannoltaan tai ympäristövaikutuksiltaan vastaa
vähintään 210 lihasialle tarkoitettua eläinsuojaa;
• Kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava
siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, joiden toiminta-aika on yhteensä
vähintään 50 päivää

Lainsäädäntöä:
Linkki ajantasaiseen ympäristönsuojelulakiin
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000086
Linkki ajantasaiseen ympäristönsuojeluasetukseen
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000169
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Lupaviranomaiset
Ympäristölupahakemuksen käsittelee toiminnan laajuudesta riippuen joko kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen tai Aluehallintovirasto
http://www.avi.fi/fi/Sivut/etusivu.aspx .
Toimivaltainen lupaviranomainen määritetään ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:ssä ja 7
§:ssä.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallassa olevista ympäristöluvista päättää
Kuusamon, Posion ja Taivalkosken kuntien alueella Kuusamon kaupungin
Yhdyskuntatekniikan ympäristöjaosto. Ympäristöjaoston osoite on PL 9, 93601
Kuusamo.
Ympäristölupia valmistelevat ja niihin liittyvää neuvontaa antavat ympäristötarkastajat
Teemu Junttila puh. 040 751 2047 ja Anne Strandman puh. 040 731 6827.
Ympäristötarkastajien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kuusamo.fi
Ympäristötarkastajat ovat tavattavissa Kuusamon kaupungintalolla käyntiosoitteessa
Keskuskuja 6 tai erikseen sovittaessa myös Posiolla tai Taivalkosken kunnantalolla.

Ennen ympäristölupahakemuksen jättämistä annettava
neuvonta
Ennen ympäristölupahakemuksen jättämistä kannattaa olla yhteydessä lupia
valmistelevaan viranhaltijaan. Neuvonta on ilmaista. Sen yhteydessä voidaan ohjeistaa
lupahakemuksen laatimista mm. arvioimalla kaavaillun sijoituspaikan ja lähimmän
häiriintyvän kohteen välisen etäisyyden riittävyyttä. Jos kyseessä on eläinsuoja, voidaan
neuvonnan yhteydessä arvioida tarvittavaa lantalatilavuutta ja lannanlevitykseen
tarvittavaa peltopinta-alaa.
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Ympäristöluvan hinta
Ympäristöluvasta perittävä lupamaksu määräytyy voimassa olevan taksan mukaisesti.
Lisäksi peritään sanomalehti-ilmoituksesta aiheutuvat kulut. Voimassa oleva taksa löytyy
Kuusamon kaupungin internetsivulta http://www.kuusamo.fi/Resource.phx/sivut/sivutkuusamo/ymparisto/index.htx valitse ympäristönsuojeluviranomaisen maksut.

Lupahakemus
Lupahakemus tehdään kirjallisesti kolmena samansisältöisenä kappaleena. Hakemukset
on hyvä sitoa muovikansiin tai reijittää ja laittaa kansioon. Liitettävät piirustukset taitellaan
ja varustetaan seläkkeillä.
Linkki ohjeisiin ja kaavakkeisiin:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=84848&lan=fi
Hakemukseen tulee aina liittää kartta, jossa näkyy toiminnan sijaintipaikan lähiympäristö,
kiinteistöjaotus sekä kiinteistötunnukset noin kilometrin etäisyydellä kaavaillusta
sijaintipaikasta ja eläinsuojan kyseessä ollessa myös mahdollisesta etälantalasta.
Lupahakemukseen tulee liittää naapurikiinteistöjen omistustiedot 600 metrin etäisyydellä
kaavaillusta sijaintipaikasta ja eläinsuojan kyseessä ollessa myös mahdollisesta
etälantalasta.
Kartan ja omistustiedot saa maanmittaustoimistosta.
Omistustietoja tarvitaan, koska naapureille tulee lähettää kirjeellä tieto hakemuksen
kuuluttamisesta ja päätöksestä. Se kuinka kaukana sijaitsevalle naapurikiinteistölle kirje
lähetetään, määräytyy toiminnan päästöistä. Tarvittaessa hakijaa pyydetään toimittamaan
lisää osoitteita.
Luvan hakemisen yhteydessä tai päätöksen teon jälkeen hakija voi hakea lupaa aloittaa
toiminta muutoksenhausta (valituksesta) huolimatta. Tällaisen luvan myöntämiselle täytyy
olla erityinen peruste.
Ympäristölupa voidaan hakea joko määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana.
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Ympäristölupahakemuksen käsittely

Ympäristöluvan käsittely alkaa hakemuksen kirjaamisella ja sen kuulutuskelpoisuuden
tarkistamisella.
Tarvittaessa hakijaa pyydetään täydentämään hakemusta.
Kun hakemus on saatu kuulutuskelpoiseksi se kuulutetaan vähintään
kolmeksikymmeneksi päiväksi. Tällöin julkaistaan lupahakemuksesta kuulutus toiminnan
sijaintikunnan fyysisellä ja sähköisellä ilmoitustaululla. Kuuluttamisesta myös ilmoitetaan
yleensä yhdessä paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä ja
naapurikiinteistöille lähetään kuulutus kirjeenä. Hakemusasiakirjat asetetaan
kuulutusajaksi nähtäville niissä kunnissa, joissa toiminnanympäristövaikutukset ilmenevät.
Kuulutusaikana naapurit, luonnonsuojelujärjestöt ja yleistä etua valvovat viranomaiset
voivat tehdä muistutuksen lupahakemuksesta. Muut voivat ilmaista mielipiteensä
hakemuksesta.
Kuuluttamisen aikana valmistelija pyytää tarvittavat lausunnot lupahakemuksesta. Näitä
ovat esimerkiksi kaavoitusviranomaisen lausunto ja elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen lausunto, jos toiminta sijaitsee pohjavesialueella.
Kuulutusajan päätyttyä hakija saa antaa vastineensa annetuista muistutuksista,
lausunnoista ja mielipiteistä.
Yleensä asian selvittämiseksi järjestetään hakijan ja valmistelijan välinen neuvottelu, jonka
yhteydessä käydään hakemuksen mukaisella sijaintipaikalla. Neuvottelu on kahden
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välinen tilaisuus eikä siihen kutsuta mukaan esimerkiksi muistuttajia. Laki ei edellytä
neuvottelun järjestämistä.
Joissain tapauksissa järjestetään lupahakemuksen johdosta katselmus. Katselmus on
julkinen tilaisuus johon kaikki voivat osallistua. Katselmukseen kutsutaan kirjeellä hakijan
lisäksi muistuttajat, lausunnon antajat ja mielipiteen esittäjät.
Edellä kerrottujen tapahtumien jälkeen asiassa suoritetaan lupaharkinta, jonka
lopputuotteena on ympäristötarkastajan kirjoittama esitys ympäristöjaostolle. .
Muistutukset ja mielipiteet kirjataan lupaan ja valmistelija huomioi ne harkintansa mukaan.
Lupaharkinta on oikeusharkintaa, ts. lupa tulee myöntää jos sen myöntämisen edellytykset
täyttyvät. Ympäristöluvan myöntämisen edellytykset on määritelty Ympäristönsuojelulain
42 §:ssä. Eläinsuojan ympäristöluvasta on tietoa kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeessa, joka on julkaistu internetissä osoitteessa
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=117243&lan=fi
Ympäristöjaosto tekee päätöksen esityksen pohjalta. Päätös kuulutetaan vähintään
kolmekymmentä päivää kestäväksi valitusajaksi samoin kuin lupahakemus ja asetetaan
nähtäville.
Valitusajan kuluessa muistutuksen tekoon oikeutetut voivat tehdä valituksen päätöksestä.
Valitus osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, mutta toimitetaan päätöksen tekijälle.
Jos päätöksestä ei valiteta saa ympäristölupapäätös lainvoiman ja päätöksen mukainen
toiminta voidaan aloittaa.

Toiminnan aloittaminen
Ympäristölupa on lupa toiminnalle, ei siis rakentamiselle. Ympäristölupahakemuksen
kohteena olevan rakennukset rakentaminen voidaan omalla riskillä aloittaa kun
asiaankuuluva rakennuslupa on myönnetty.
Rakennusvalvontaviranomainen voi joissain tilanteissä jättää rakennusluvan myöntämättä
ennen kuin rakennuksen käytön mahdollistama ympäristölupa on saanut lainvoiman.

Ympäristöluvan tarkistaminen ja valvonta
Yleensä ympäristöluvassa määrätään mihin mennessä luvan tarkastamista koskeva
hakemus on jätettävä. Tarkastamista koskeva hakemus käsitellään samalla tavalla kuin
uutta toimintaa koskeva lupa.
Ympäristötarkastajat valvovat ympäristölupia tarkastuksilla ja luvassa mahdollisesti
määrätyn raportointivelvoitteen avulla.

