
 
TEURASTAMOTOIMINNAN 
YMPÄRISTÖLUPA  
  

Anna Järvinen 
vs. ympäristönsuojelusihteeri  
Kosken Tl kunta 



Ympäristölupa tarvitaan: 
Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia 
ruhoja päivässä. 

 
Toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön 
pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan 
luvanvaraisesta hankkeesta 

 
Toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua 
eräistä naapuruussuhteista annetun lain  
(26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
kohtuutonta rasitusta 



Lupaviranomainen 
Kunta 

• Tuotantokapasiteetti 5-50 tonnia päivässä 
 

Aluehallintovirasto 
• Tuotantokapasiteetti vähintään 50 tonnia päivässä 

 



Lupamaksut 
Kunnat päättävät itse (kunnassa hyväksytty 
maksutaksa). 
 
Kuntien maksut ovat yleensä pienempiä kuin 
aluehallintovirastossa 
• Esim. Naantali 2 600 €, Masku 2 050 €, Pöytyä 1 300 € 

 
Aluehallintovirastossa maksu määräytyy 
valtioneuvoston asetuksen aluehallintoviraston 
maksuista. 
• Vuosille 2014 - 2015 teurastamoa koskeva lupamaksu on 13 

670 € 
 
 



Sijoituspaikan valinta 
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta 
on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei 
toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja, 
että pilaantumista voidaan ehkäistä. 
 
Toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa 
on otettava huomioon: 

1. toiminnan luonne ja pilaantumisen todennäköisyys 
sekä onnettomuusriski; 

2. alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva, 
oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu 
käyttötarkoitus ja aluetta koskevat 
kaavamääräykset; 

3. muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. 
 



Lupaharkinnan perusteet 
Ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää YSL:n ja 

jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten 
vaatimukset. 
 
Lupaviranomaisen on tutkittava asiassa annetut lausunnot 

ja tehdyt muistutukset sekä luvan myöntämisen 
edellytykset. Lupaviranomaisen on muutoinkin otettava 
huomioon mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi 
säädetään. 
 
Lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä 

luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään.  
 



Kun suunnittelet teurastamon 
perustamista: 

Ole yhteydessä lupaviranomaiseen 
 
Valitse sijoituspaikka hyvin ja huomioi alueen 
kaavamääräykset 
 
Vältä sijoittamista pohjavesialueelle 
 
Jätä ympäristölupahakemus hyvissä ajoin (useita 
kuukausia) ennen toiminnan aloittamista 



Lupahakemus 1/5 
Kolmena kappaleena liitteineen. 

• Lupaviranomainen voi myös pyytää lisäkappaleita hakemuksesta ja 
liitteistä. 

Hakemuksesta on käytävä tarvittaessa ilmi, mihin 
aineistoon ja laskenta-, tutkimus- tai 
arviointimenetelmään annetut tiedot perustuvat.  
Hakemuksen laatijalla tulee olla riittävä 
asiantuntemus. 



Lupahakemus 2/5 
Hakijan ja laitoksen yksilöinti 
Tiedot kiinteistöstä, laitoksista ja toiminnasta 
Yleiskuvaustoiminnasta ja yleisölle tarkoitettu 
tiivistelmä 
Tiedot toiminnan tuotannosta, prosesseista, 
laitteistoista, rakenteista ja niiden sijainnista 
Toiminnan sijaintipaikka ja sen 
ympäristöolosuhteet 
Päästöjen laatu ja määrä veteen, ilmaan ja 
maaperään sekä toiminnan aiheuttama melu ja 
tärinä 

 
 



Lupahakemus 3/5 
Syntyvät jätteet, niiden ominaisuudet ja määrät 
Arvio eri vaikutuksista ympäristöön 
Selvitys rajanaapureista ja muista asianosaisista 
Tiedot polttoaineista ja niiden varastoinnista ja 
kulutuksesta 
Käytettävät raaka-aineet, kemikaalit ja muut 
materiaalit 
Toimintaan liittyvät riskit 
Tiedot päästölähteistä ja niiden päästöistä ja 
melusta 



Lupahakemus 4/5 
Tiedot veden hankinnasta ja viemäröinnistä 
Liikenne ja liikennejärjestelyt 
Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä 
Tiedot toiminnan seurannasta ja takkailusta 



Lupahakemus 5/5 
Muut myönnetyt luvat ja sopimus viemäriin 
liittymisestä 
Sijaintikartta 
Asemapiirros 
Prosessikaavio 
Ehdotus tarkkailun järjestämiseksi 
YVA-selostus 



Ympäristölupapäätöksen vaiheet 
Hakija Lupaviranomainen 

Lupahakemus Lupahakemuksen tarkastaminen 

Täydennyspyyntö 
Täydennysasiakirjojen laatiminen 

Tarkastus 

Kuulutus ja lausuntopyynnöt 

Kuuleminen Vastine 

Lupaharkinta 

Päätös Valitus VHaO -> KHO Täytäntöönpano 
määräys 

Lainvoimainen päätös 



Hakemuksesta pyydetään lausunnot 
Kunta 
ELY-keskus 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
Asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset 
Lupaharkinnan kannalta muut tarpeelliset tahot 

 



Muistutukset ja mielipiteet 
Lupaviranomaisen on ennen asian ratkaisemista 
varattava niille, joiden oikeutta tai etua asia 
saattaa koskea (asianosainen), tilaisuus tehdä 
muistutuksia lupa-asian johdosta. 
Muille kuin asianosaisille on varattava tilaisuus 
ilmaista mielipiteensä. 
Muistutukset ja mielipiteet annettava kuulutusajan 
kuluessa 



Vastine 
Hakijalta pyydetään vastine annetuista 
lausunnoista ja jätetyistä muistutuksista sekä 
mielipiteistä. 
Vastineen voi jättää antamatta 



Lupapäätös 1/3 
 Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat 

lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, 
aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: 

1. terveyshaittaa; 
2. merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 
3. maaperän, pohjaveden tai meren pilaantumista 
4. erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka 

vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun 
käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; 

5. eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 

 
 Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti.  



Lupapäätös 2/3 
Lupapäätöksen sisältö 

1. Kertoelmaosa 
• Tiedot hakijasta, kaavatilanteesta, sijaintipaikasta, 

toiminnan laadusta ja laajuudesta, prosesseista, raaka-
aineista, tuotteista, päästöistä ja jätteistä 

• Hakemuksen käsittely, lausunnot, muistutukset, vastineet 
ja niiden pääasiallinen sisältö.  

• Tehdyt tarkastukset. 



Lupapäätös 3/3 
Lupapäätöksen sisältö 

2. Ratkaisuosa 
• Asian ratkaisu 
• Lupamääräykset 
• Päästömääräykset 
• Tarkkailumääräykset 
• Määräykset korvauksista 
• Luvan ja lupamääräysten voimassaolo ja tarkistaminen 
• Määräys päätöksen täytäntöönpanosta 
• Käsittelymaksu 
• Perustelut ja sovelletut säännökset 

 



Lupapäätös on tullut postissa… 
Lupapäätös annetaan ”julkipanon jälkeen” 

• tieto annetusta päätöksestä kunnan ilmoitustaululla ja 
alueen lehdessä 

Hakijalla ja asianosaisilla on mahdollisuus 
tehdä päätöstä koskeva valitus Vaasan hallinto-
oikeudelle  
• Valitusosoitus, jossa toimintaohjeet päätöksen liitteenä 
Ellei päätöksestä valiteta valitusajan kuluessa, 
päätös on lainvoimainen ja toiminta voidaan 
aloittaa 



Luvan voimassaolo 
Ympäristölupa myönnetään asian laadun mukaan 
toistaiseksi tai määräajaksi 

 
Toistaiseksi voimassa olevan päätöksen 
lupamääräykset on tarkistettava päätöksessä 
esitetyn mukaisesti, yleensä 10 vuoden kuluttua 



Kiitos! 
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