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YMPÄRISTÖLUPA JA REKISTERIMENETTELY 
Yleistä 

 

Toimintojen ympäristöluvanvaraisuus sekä rekisteröintivelvollisuus perustuvat 

ympäristönsuojelulakiin (527/2014) ja sen nojalla annettuun ympäristönsuoje-

luasetukseen (713/2014). Menettelyjen tavoitteena on toiminnan ympäristö-

haittojen kokonaisvaltainen tarkastelu sekä haittojen ennaltaehkäisy.  

 

Ympäristön pilaantumisen 

vaaraa aiheuttavalle toi-

minnalle sekä sen olen-

naiselle muutokselle on 

haettava lupaa tai siitä on 

tehtävä ilmoitus viran-

omaiselle. Mikäli toimin-

taan tarvitaan lupa sekä 

ympäristönsuojelulain että 

vesilain tai maa-aineslain 

perusteella, riittää yksi 

hakemus, joka ratkaistaan 

samalla päätöksellä. 

 

Ympäristöluvassa anne-

taan tarvittaessa määräyk-

siä muun muassa toimin-

nan laajuudesta, toimin-

nasta syntyvistä päästöistä 

sekä niiden vähentämises-

tä. Luvanvaraista toimintaa 

ei saa aloittaa ennen ym-

päristöluvan myöntämistä.  

 

Tämä opas sisältää hyperlinkkejä, joiden avulla löytyvät muun muassa alku-

peräiset säädökset sekä muuta lisätietoa aiheesta. Ympäristölupa- sekä 

rekisteröintimenettelystä saa lisätietoa myös kunnan ympäristönsuojeluvi-

ranomaiselta, eli Laitilan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalta. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140713
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Rekisteröinnissä toiminta kirjataan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. 

Rekisteröinnin yhteydessä ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määrä-

yksiä. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää. 

Toiminnanharjoittajalle lähetetään tieto rekisteröinnistä. 

 

Lupien ja ilmoitusten käsittely on maksullista. Maksujen suuruus määräytyy 

Laitilan kaupungin hallituksen hyväksymien taksojen mukaisesti. 

 

Millaiseen toimintaan ympäristölupa tai rekisteröinti tarvitaan? 

Ympäristölupaa haetaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toi-

mintaan. Ympäristölainsäädännön päivityksen yhteydessä osa toiminnoista, 

kuten osa polttonesteiden jakeluasemista sekä energiantuotantolaitoksista, 

siirtyi lupamenettelystä rekisteröintimenettelyyn. Rekisteröitävien toimintojen 

tulee ympäristöluvan hakemisen sijaan tehdä ilmoitus toiminnan rekisteröimi-

seksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. 

 

Ympäristöluvan saaneen toiminnan olennaiseen muutokseen on oltava lupa. 

Uutta ympäristölupaa ei kuitenkaan tarvita, jos muutos ei esimerkiksi lisää 

ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä. 

 

Mikäli on epäselvää tarvitseeko toiminta ympäristöluvan tai tuleeko toiminta 

rekisteröidä tietojärjestelmään, voi ottaa yhteyttä kunnan ympäristönsuojelu-

viranomaiseen, eli Laitilan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakuntaan. 

 

Miten ympäristölupaa haetaan? 

Kirjallinen ympäristölupahakemus, joka sisältää ympäristönsuojeluasetukses-

sa (713/2014) 2 luvun mukaisesti asian käsittelemistä varten tarpeelliset selvi-

tykset, on toimitettava lupaviranomaiselle. Hakemus tulee jättää hyvissä ajoin, 

sillä luvanvaraista toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin ympäristölupa on lain-

voimainen. 

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jätetyn hakemuksen käsittelyaikaan 

vaikuttavat muun muassa toiminnan laajuus ja hakemuksessa esitettyjen tieto-

jen riittävyys. Mikäli hakemuksen tietoja joudutaan täydentämään, kasvaa 

https://uusi.laitila.fi/palvelut/ymparisto-ja-luonto/taksat-ja-maksut/
http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/6518.pdf
http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/6518.pdf
http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/6418.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527#L4P29
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140713#L2
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käsittelyaika. Lainvoimaisen ympäristöluvan saaminen kestää vähintään kol-

me kuukautta, sillä 

 kuulutus lupahakemuksesta on oltava julkisesti nähtävillä 30 päivää 

 päätösesityksen valmistelu ja käsittely kestävät rakennus- ja ympäris-

tölautakunnassa kestävät vähintään 30 päivää 

 valitusaika myönnetystä päätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle on 30 

päivää. 

 

Kuulutusaikana asianomaiset voivat antaa lupa-asiasta muistutuksia ja mielipi-

teitä, mikä voi pidentää päätösesityksen valmisteluun kuluvaa aikaa. Lupapää-

tökseen voidaan hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen ja 

edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

 

Ympäristölupahakemus voidaan tehdä joko vapaamuotoisesti ympäristösuoje-

luasetuksen (713/2014) 2 luvun mukaisesti tai Laitilan kaupungin internet-

sivuilta löytyvän lomakkeen ja täyttöohjeen avulla. Laitilan kaupungin internet-

sivuilta löytyvät myös rekisteröinti-ilmoituslomakkeet toimialoittain, jotka tulee 

toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 

Lupahakemuksen käsittely ja ympäristölupapäätös 

Ympäristönsuojelulain ja -asetuksen mukaisesti ympäristölupahakemuksen 

käsittelee joko kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintoviran-

omainen (Lounais-Suomen AVI) haettavan toiminnan luonteesta ja laajuudes-

ta riippuen. Lupaviranomainen ryhtyy valmistelemaan päätöstä, kun asiasta on 

saatu riittävästi tietoa ja siitä on asianmukaisesti tiedotettu.  

 

Kaikki lupaviranomaiset neuvovat, mikäli on epäselvyyttä siitä, mihin ympä-

ristölupahakemus on toimitettava. 

 

Ympäristölupahakemus ratkaistaan sen perusteella, mitä lainsäädännössä on 

säädetty. Ympäristöluvan myöntämisen edellytyksenä on se, ettei toiminnasta 

Lupahakemuksen ja rekisteröinti-ilmoituksen käsittelyä edistävät 

- ennakkoneuvottelut lupaviranomaisen kanssa 

- hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista jätetty hakemus 

- selkeä ja mahdollisimman täydellinen hakemus liitteineen 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140713#L2
https://uusi.laitila.fi/palvelut/ymparisto-ja-luonto/luvat-ilmoitukset-ja-lainsaadanto/
https://uusi.laitila.fi/palvelut/ymparisto-ja-luonto/luvat-ilmoitukset-ja-lainsaadanto/
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aiheudu terveyshaittaa eikä merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaa-

raa. Mikäli edellä mainittuja haittoja ei voida estää edes asettamalla lupamää-

räyksiä, ympäristölupaa ei myönnetä. 

 

Ympäristölupapäätös, joka koostuu kertoelma- ja ratkaisuosasta, annetaan 

aina kirjallisesti. Kertoelmaosassa kuvataan muun muassa hakemuksen mu-

kaisesta toiminnasta, päästöistä ja niiden vaikutuksista sekä hakemuksen 

käsittelystä. Ratkaisuosaan kuuluvat lupapäätöksen lisäksi myös mahdolliset 

lupamääräykset perusteluineen. Päätöksessä on vastattava lausunnoissa, 

muistutuksissa ja mielipiteissä tehtyihin yksilöityihin vaatimuksiin. 

 

Päätökseen liitetään valitusosoitus, josta selviää, miten päätöksestä voi valit-

taa, ellei siihen ole tyytyväinen. Valitusaika on 30 päivää, ja valituskirjelmän 

tulee olla perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 

 

Ympäristölupa myönnetään toiminnasta riippuen joko toistaiseksi tai määrä-

ajaksi. 

 

Miten toimintaa valvotaan? 

Valvonnalla seurataan ja tarvittaessa huolehditaan siitä, että kaupungin alu-

eella toimitaan ympäristönsuojelua ja jätehuoltoa koskevien lakien, asetusten, 

määräysten ja ympäristönsuojeluviranomaisen päätösten mukaisesti. Valvon-

nan tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista muun muassa vähen-

tämällä syntyvien päästöjen määrää ja haitallisten aineiden käyttöä. 

 

Valvonnalla ja tarkastuksilla toiminnanharjoittajille välitetään tietoa lainsää-

dännön vaatimuksista, toiminnan ympäristövaikutuksista ja ympäristön pilaan-

tumisherkkyydestä.  

 

Laitilan kaupungin alueella sijaitsee noin 60 kunnan valvomaa ympäristölu-

vanvaraista ja rekisteröitävää kohdetta. Valvontaa suoritetaan Laitilan kau-

pungin ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti. 

Valvontaan sisältyvät muun muassa toiminnan määräaikaistarkastukset sekä 

erilaisten selvitysten, kuten vuosi- ja häiriöraporttien, tekeminen. 

https://uusi.laitila.fi/palvelut/ymparisto-ja-luonto/
https://uusi.laitila.fi/palvelut/ymparisto-ja-luonto/

