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TIETOA YMPÄRISTÖLUVASTA
Ympäristönsuojelu
Ympäristösuojelusta säädetään Ympäristönsuojelulaissa (YSL 527/2014) ja Ympäristönsuojeluasetuksessa (YSA 713/2014).
Ympäristönsuojeluun liittyy erilaisia lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyitä.
Ympäristönsuojelun tavoitteena on:









ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja
turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö
ehkäistä jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia
tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon ottamista kokonaisuutena
parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon
edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä
torjua ilmastonmuutosta ja tukea muuten kestävää kehitystä

Ympäristöluvan tarve
Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa tarvitaan, jos yrityksen toiminnasta aiheutuu ympäristölle haittaa tai
pilaantumisvaaraa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, kemikaalien tai polttoaineiden varastointi,
käyttö tai käsittely, energiantuotanto, eläinsuojat ja kalankasvatus.
Ympäristölain liitteessä 1 luetellaan toiminnat, joilla on oltava ympäristölupa. Lisäksi lain neljässä eri kohdassa on säädetty
luvanvaraisiksi tietynlaisia vaikutuksia aiheuttavat ja eräät muut toiminnat:
1.

toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta (YSL
27.2 § 1 kohta)

2.

jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun
noron pilaantumista (YSL 27.2 § 2 kohta),

3.

toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa
tarkoitettua kohtuutonta rasitusta (YSL 27.2 § 3 kohta)

4.

ympäristönsuojelulain liitteessä 2 tarkoitetun asfalttiaseman, energiantuotantolaitoksen ja jakeluaseman toimintaan, jos
toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle. Lisäksi lain liitteessä 1 ja 2
tarkoitettuun, mutta niitä vähäisempään toimintaan ja liitteessä 2 tarkoitettuun kemiallisen pesulan toimintaan on oltava
ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja
toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa (YSL 28 §).

Luvanvaraiselle uudelle toiminnalle ja toiminnan olennaiselle muutokselle tarvitaan lupa ennen toiminnan aloittamista. Epäselvissä
tapauksissa on syytä ottaa yhteyttä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) tai kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiseen.
Luvan hakeminen
Ympäristölupaa haetaan kunnan ympäristölupaviranomaiselta tai aluehallintovirastolta. Hakemuksen laajuus riippuu toiminnan
luonteesta ja sen ympäristövaikutuksista. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan erilaisia selvityksiä ja suunnitelmia, joita ovat muun muassa
BAT-arviointi, maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys sekä ympäristötarkkailusuunnitelma.
Lupaprosessi
Ympäristölupaviranomainen tiedottaa hakemuksesta kuulutuksella. Viranomaiset antavat hakemuksesta lausunnon. Asianosaiset
saavat tehdä muistutuksia ja hankkeen vaikutusalueen asukkaat voivat esittää asiasta mielipiteensä. Lupaviranomainen tekee asiassa
päätöksen kuultuaan lausunnoista ja muistutuksista luvanhakijaa. Ympäristölupien keskimääräinen käsittelyaika on 12 kk.
Lupahakemuksen käsittelystä peritään hakijalta maksu.
Lupapäätös
Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm. toiminnan päästöistä ja niiden vähentämisestä. Lupaan kirjataan toimintaan liittyvät
lupamääräykset, esim. päästörajat. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua
terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Ympäristölupapäätökset ovat julkisia.
Lisätietoja
Lisätietoa ympäristönsuojelusta ja ympäristöluvista löytyy
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