Siipikarjan tai sikojen tehokasvatus
Ympäristölupien tarkistaminen päätelmien vuoksi
Millainen hakemus – sellainen päätös…
Eläinsuojat, joissa ei ole BAT-AEL
puuttumisen lisäksi muuta muutosta
> ELY:n päätös luvan tarkistamiseksi

Toiminnan muutos (29 § tai 89 §)

Tarkistamispäätöksessä
annetaan lupamääräykset
(raja-arvo+ tarkkailut) ja
perustelut määräyksille.

Normaali käsittely, jossa myös
BAT-päätelmät otetaan huomioon

BAT-tarkistus vaadittu 80 § ja halutaan samalla Normaali käsittely, jossa BAThakea myös muutosta 29 § tai 89 §
päätelmät otetaan huomioon.
YSL 78 § Päästötasoa lievemmät raja-arvot?
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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
päätös:
Ympäristölupa tulee tarkistaa, koska
voimassa oleva ympäristölupa ei täytä
päätelmien vaatimuksia.

Lannan kokonaistypen ja -fosforin tarkkailu
(BAT 24) sekä ilmaan vapautuvien
ammoniakkipäästöjen tarkkailu (BAT 25)
tulee lisätä ympäristölupaan erillisinä
määräyksinä.
[Seija Virolainen]

23.4.2018

2

Sähköinen hakemuslomake
 Sähköinen palvelu löytyy osoitteesta:
 https://www.avi.fi/web/avi/asioi-verkossa#.WiZVBMsUl9A
Aluehallinnon asiointipalvelu
Aluehallinnon asiointipalvelu (https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi) käsittää
ympäristöasioiden lupapalvelun sekä kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen
valtionavustusten hakupalvelun.
Lupaha
Palvelussa voit hoitaa asioita yrityksen/yhteisön nimissä tai yksityishenkilönä.
Uudessa hakujärjestelmässä hakijat kirjautuvat järjestelmään omilla tunnuksillaan
(esim. verkkopankki tai mobiilivarmenne) ja laativat hakemuksen sähköisesti
organisaationsa puolesta.
Kun hakemus on valmis ja lähetetty virastolle, kirjautuu se välittömästi
saapuneeksi. Erikseen paperilla tai sähköpostilla toimitettua hakemusta ei tarvita.
Palvelut
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Ympäristöasioiden asiointipalvelu
Ympäristöasioiden lupapalvelu, BETA-versio
Valtion ympäristölupaviranomaisen palvelu, jossa vesitalousluvan tai ympäristöluvan tarpeessa oleva lupa-asiakas
voi täyttää ja lähettää sähköisen hakemuksen.
HUOM. Asioidessasi toisen yrityksen puolesta esimerkiksi konsulttina, ilmoita hakijaksi varsinainen
hakijayritys ja lisää hakemuksen liitteisiin hakijalta saamasi valtakirja.

HUOM. Ennen asioinnin käynnistämistä asiakkaan on hyvä selvittää luvan tarpeellisuus. Jos on epäselvyyttä siitä
tarvitaanko lupa, on suositeltavaa ottaa yhteys elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) tai
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen.
ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo ELY-keskusten hoitamissa ympäristöasioissa sekä
vastaa yleisiin ympäristöä koskeviin kysymyksiin.

Asiointipalvelua kehitetään useiden erilaisten vesi- ja ympäristölupahakemusten laatimiseen.
Palvelun valmiusaste eri toimialoille vaihtelee. Toimialojen valmiusasteet on esitetty täällä.
Tällä hetkellä palvelu on saatavilla yleistasoisesti myös ruotsinkielisenä, mutta tarkempaa ruotsinkielistä ohjeistusta
kehitetään vielä. Tutustu tarkempiin ohjeisiin ennen asioinnin aloittamista.
Vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittelystä peritään maksu.

Valitse
Aluehallinnon asiointipalvelun tunnistautuminen;
esim. pankkitunnuksilla
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Ympäristölupien tarkistaminen päätelmien vuoksi

HAKEMUS





Hakija; y-tunnus, toiminimi, yhteystiedot
Tiivistelmä; hakijan laatima kuvaus
Taustatiedot; toiminnan sijainti, lupa- ja sopimustilanne
Toiminta > Prosessit > Eläinsuoja; erillinen liite lomake elainsuojahakemuksen_liitetaulukot.xls

 Hakemuksesta täytetään lisäksi kohdat, jotka ovat
muuttuneet voimassa olevan lupapäätöksen jälkeen.
 LIITTEEKSI vielä:
- BAT-selvityslomake
- Maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys
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Esimerkki perusselvityksen tarpeen arvioinnista:

MAAPERÄN JA POHJAVEDEN
PERUSTILASELVITYS
Tila ei sijaitse pohjavesialueella. Rakennuspaikka on
metsäpohjaa. Tuotantorakennusten kuntoa tarkkaillaan
ja korjaustoimenpiteet tehdään, kun ongelmia
havaitaan. Pihat asfaltoidaan. Toiminnassa käytettävät
kemikaalit ovat öljy- ja polttoaineita sekä pesu- ja
puhdistusaineita. Käytettävät kemikaalit on varastoitu
asianmukaisesti. Tilan öljy- ja polttoainesäiliöt ovat
valuma-altaallisia. Muita öljytuotteita varastoidaan
valuma-altaallisessa säilytyspaikassa.
Perustilaselvityksen laatimiselle ei nähdä tarvetta.
[
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Siipikarjan tai sikojen tehokasvatus
Ympäristölupien tarkistaminen päätelmien vuoksi
 Yksi BAT-AEL / laitos eli ammoniakkipäästölle sitova
päästöraja-arvo (NH3/eläinpaikka/vuosi)
Tämä lisätään uudeksi lupamääräykseksi
Lisätään myös tarkkailua koskevat lupamääräykset
* kokonaistypen ja –fosforin erityksen tarkkailu vuosittain ja eläinlajeittain
- massataselaskenta
- lanta-analyysi

* ilmaan vapautuva ammoniakkipäästö
- massataselaskenta
- päästökertoimet
- päästömittaukset
* kirjanpito ja raportointi määräys täydennetään em. uusilla

lupamääräyksillä
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• ELY-keskuksen päätöksen jälkeen puolen
vuoden aikana sähköinen hakemus AVIin.
• Päätöksessä annetaan määräykset ja
määräajat niiden toteuttamiseen
• > viimeistään 2021 tulee noudattaa päätelmiä.
• Toimintaa koskeva ”vanha” ympäristölupa jää
voimaan ja lisäksi tulee uusi päätelmiä
koskeva ympäristölupa, joita molempia pitää
noudattaa.
• Tarkistamishakemusta koskeva päätös
maksaa 900 – 1200 euroa.
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