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Päätöksen 
antamisesta 

kuuluttamisen 
prosessi

Ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa määritellään toiminnat, jotka tarvitsevat ympäristöluvan. 

Tämä vaihe tapahtuu sillä välin, kun asian vireilläoloa koskeva kuulutus on nähtävillä.
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YMPÄRISTÖNSUOJELU: KÄYNNISTÄÄ YMPÄRISTÖLUPAPROSESSIN

PORVOON KAUPUNKI
Ylemmälle 

prosessitasolle

Asiahallinta

Haluaa 
aloittaa 

toiminnan

Ottaa 
yhteyttä 

saadakseen 
neuvoja

Vastaanottaa 
yhteyden‐

oton

Täyttää ja 
lähettää 

hakemuksen

Vastaanottaa 
hakemuksen

Vastaanottaa 
hakemuksen

Toimittaa 
hakemuksen 
kirjattavaksi

Kirjaa 
hakemus‐
asiakirjat

Kirjaa 
hakemus‐
asiakirjat

Lähettää 
hakemuksen 
ja asiakirjat 

Siirtää 
paperiset 
asiakirjat 
mappiin

Työmappi

Siirtää 
sähköiset 
asiakirjat 

Word/Adobe

Tekee 
ajanseuran‐

talomakkeen

Excel

Tarkistaa 
hakemuksen

Onko 
hakemukses‐

sa mukana 
tarvittava 

tieto?

Lähettää 
täydennys‐

pyynnön

Täydentää 
hakemusta ja 
lähettää sen

Kyllä 

Kirjaa 
täydennys‐

pyynnön

Pyytää 
kirjaamaan 
täydennys‐
pyynnön ja 

lisää mappiin 
ja sähköisiin 
kansioihin Vastaanottaa 

täyden‐
nyksen

Kirjaa 
täyden‐
nyksen 

Toimittaa 
kirjattavaksi 

ja lisää 
mappiin ja 
sähköisiin 
kansioihin

Hakee 
lomakkeen ja 
täyttöohjeen

Ympäristönsuojelun sivut

Laatii 
täynnys‐
pyynnön

Ei

Tulevaisuudessa 
hakemus voi tulla myös 

Lupapisteen kautta

Tulevaisuudessa 
hakemus voi tulla myös 

Lupapisteen kautta

Kehityskohde: 
Ympäristölupahakemukset ja ‐
päätökset (kaikki asiakirjat) tulisi 
olla tulevaisuudessa Intran 
työtilassa tai muussa dokumenttien 
hallintaohjelmassa, jonne kaikilla 
toimiston henkilöillä olisi pääsy.

Sijaisena toimii yksi ympäristönsuojelutarkastajista.

Ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa määritellään toiminnat, jotka tarvitsevat ympäristöluvan. 

Keskustelussa selviää, tarvitseeko asiakas lupaa. Joskus asiaa voidaan pyytää selventämään kirjallisella selostuksella hankkeesta. Jos asia on sellainen, että asiakkaan täytyy hakea ympäristölupaa, häntä ohjataan/neuvotaan hakemuksen täyttämiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Lupahakemuksen lisäksi mukana voi olla hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Tästä ilmoitetaan kuuluttamisen yhteydessä. 

Hakemus tulee kolmena kappaleena kirjallisesti. Lisäksi  hakemusaineisto toimitetaan sähköisesti sähköpostilla (tai tikulla/levyllä) ympäristöntutkimuspäällikölle. Jos hakemus ei kuulu kunnan viranomaisen päätäntävaltaan, se lähetetään Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (AVI). Näitä tapauksia on vähän.

Hakemus tulee kolmena kappaleen kirjallisesti. Lisäksi  hakemusaineisto toimitetaan sähköisesti sähköpostilla (tai tikulla/levyllä) ympäristöntutkimuspäällikölle.

Mukaan skannataan lupahakemus, kartta ja yleisölle tarkoitetttu tiivistelmä lupahakemuksesta. Jos hakemus on kirjattu Kompassissa, niin siellä ei skannata näitä, vaan silloin ne jäävät toimistosihteerin tehtäväksi.

Kompassi ei skannaa hakemusta, tiivistelmää tai karttaa. 

Jos hakemus tulee Kompassiin, he kirjaavat hakemuksen ja vasta sitten lähettävät sen ympäristöntutkimuspäällikölle. Tässä tapauksessa ympäristöntutkimuspäällikkö ei lähetä hakemusta uudestaan kirjattavaksi.

H-asemalla kansio jokaiselle ympäristöluvalle. Kansioihin tallennetaan word-, adobe- ja exceltiedostot, kyseisten lupa-asioiden kohdalle.

Excelissä on oman ajan seuranta sekä hankkeen kustannusseuranta esim. kuulutuskustannukset.

Tietoja pyydetään:

Kirjataan täydennyspyyntö lähteneeksi Dynastyn asiakirjahallintaan ja asiakirja liitetään liitteeksi Dynastyyn. 

Paperinen täydennys menee toimistosihteerille, sähköinen suoraan ympäristöntutkimuspäällikölle. 

Lomakkeen ja ohjeet voi noutaa myös ympäristönsuojelutoimistosta ympäristöntutkimuspäälliköltä tai toimistosihteeriltä. 

Voi olla kirje tai sähköposti.
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YMPÄRISTÖNSUOJELU:  VIREILLÄOLOSTA KUULUTTAMISEN PROSESSI

PORVOON KAUPUNKI
Ylemmälle 

prosessitasolle

Asiahallinta

Laatii 
kuulutuksen

Laatii kirjeen 
asianosai‐

sille

Lähettää 
edelliset 
asiakirjat 

käännettä‐
väksi

Kääntää 
asiakirjat ja 
lähettää ne 

takaisin

Onko 
luvanhakijan 
ilmoittama 
asiansosais‐

lista 
täydellinen?

Laatii listan 
asianosaisista

Kyllä

Käy 
karttaohjelmien 
avulla läpi muut 

mahdolliset 
asianosaiset

Ei

Paikkatietojärjestelmä

Vastaan‐
ottaa kään‐

nökset

Lähettää 
kuulutuksen 

ja lehti‐
ilmoituksen 

sekä 
sijaintikartan

Yhdistää 
suomen‐ ja 

ruotsinkielisen 
lehti‐

ilmoituksen 
yhteen 

asiakirjaan

Vastaanottaa 
kuulutuksen 

ja lehti‐
ilmoituksen

Laatii tarrat 
asianosaisille 
lähetettäviin 

kirjeisiin

Allekirjoittaa 
kirjeet ja 

ottaa kopiot 
ja liittää 

sijaintikartan 
mukaan 

Lähettää 
kirjeet

Vastaanottaa 
kirjeen

Kirjaa 
lähetettävät

kirjeet

Laatii ja 
allekirjoittaa 

lausunto‐
pyynnöt

Vastaanottaa 
lausunto‐
pyynnön

Kirjaa 
lausunto‐
pyynnöt

Kirjaa lähetetyn 
kuulutuksen, 

lehti‐ilmoituksen 
ja sijaintikartan

Lähettää 
lausunto‐
pyynnöt

Toimittaa 
hakemuksen, 

liitteet ja kopion 
kuulutuksesta 

nähtäville

Vastaanottaa 
hakemuksen, 

liitteet ja 
kopion 

kuulutuksesta

Hakevat/
etsivät 
tietoa

Lähettää lehti‐
ilmoituslaskun

Jakaa laskun 

Laatii lehti‐
ilmoituksen

Laittaa 
kuulutuksen 
nähtäville ja 

lähettää 
kuulutuksen 

lehdille

Vastaanottaa 
kuulutuksen

Vastaanottaa 
ilmoituksen 

hyväksyt‐
tävästä 
laskusta

Hyväksyy 
laskun

Kirjaa 
kustannukset 
ja ajankäytön  

Excelin 

ExcelWord

Kehityskohde: 
Pyydetään, että 

kääntäjä itse 
laittaa 

käännöksen 
suoraan 

käännettvän 
teksin perään 

samaan 
asiakirjaan

Sijaisena toimii yksi ympäristönsuojelutarkastajista.

Kuulutukseen kirjoitetaan tieto, että hakija haluaa aloittaa toiminnan muutoksenhausta huolimatta. Sisältää myös tiedon, onko hakija pyytänyt lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

Sisältää tiedon onko hakija pyytänyt lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Luvan hakija toimittaa hakemuksen mukana listan asiansosaisista. Ympäristöntutkimuspäälliikkö käy listan läpi ja tarkistaa asianosaiset kartalta. 

Lista on joko hakijan ilmoittaman pohja tai sitten ympräistöntutkimuspäällikön täydentämä. Lista on Excelissä, sillä sitä voi hyödyntää osoitetarroja laadittaessa.

Toiminnasta riippuen käydään läpi mahdolliset asianosaiset n. 500 m:n etäisyydellä suunnitellusta toiminnasta. Samalla tarkistetaan lähimmät koulut ja päiväkodit sekä Natura- ja pohjavesialueet sekä niiden etäisyydet suunnitellusta toiminnasta. 

Tekee vielä viimeisen tarkastuksen sekä suomen- että ruotsinkieliseen asiakirjaan. Käännökset tulee olla takaisin viikkoa ennenkuin kuulutus alkaa. Kuulutuspäivä on keskiviikko. Lehti-ilmoitus tulee lähettää viimeistään edellisen viikon torstain aamupäivällä, jotta kuulutus ehtii seuraavan viikon keskiviikon lehteen. 

Tulee lähettää Kompassiin keskiviikon aikana, jotta Kompassi ehtii lähettää kuulutuksen lehtiin torstaina aamupäivällä. Näin kuulutus ehtii seuraavan viikon keskiviikon lehtiin. 

Kompassin toive, että ovat samassa asiakirjassa.

Kuulutus laitetaan näkyville ilmoitustaululle sekä kaupungin internetsivuille. Kuulutusaika on 30 päivää. 

Tarrat laatii se, kumpi ehtii.

Yksi kopio kuulutuksesta, kirjeestä, lehtikuulutuksesta ja sijaintikartasta laitetaan työmappiin ja sähköiseen kansioon.

Asianosaisilla on mahdollisuus antaa muistutuksia tai ilmaista mielipide.

Lausuntopyynnöt lähettää se, kummalla paremmin aikaa. Lausunnonantajille annetaan yleensä 30 päivää. 

Tiedottaa asian vireilläolosta ympäristönsuojelussa (toimistokokouksessa).

Lehdet lähettävät laskun kuulutuskustannuksista kaupungille. Lasku menee Kompassiin Rondon kautta.

Kompassi jakaa lehti-ilmoituskulut niille yksiköille, joilla on ollut lehdessä ilmoitus. Kompassi toimittaa sähköisesti kopion lehti-ilmoituksesta ja kustannuserittelystä. 

Sisältää tiedon, onko hakija pyytänyt lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

Rondo ilmoittaa, että henkilöllä on lasku hyväksyttävänä. Kompassi ilmoittaa mikä osuus kustannuksista on ympäristönsuojelun osuus. Ilmoituksesta laitetaan tieto myös sähköiseen kansioon ja työmappiin.
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YMPÄRISTÖNSUOJELU: YMPÄRISTÖLUVAN TOIMINNAN TARKASTAMISEEN LIITTYVÄ PROSESSI

PORVOON KAUPUNKI
Ylemmälle 

prosessitasolle

Asiahallinta

Käy läpi 
hake‐

muksen 
asiakirjat

Ottaa 
yhteyttä ja 

sopii 
tarkastus‐
käynnistä 

Sopii 
tarkastus‐
käynnistä

Varaa 
toimisto‐

auton

Tekee 
tarkastus‐

käynnin

Osallistuu 
tarkastus‐

käyntiin

Kirjoittaa 
tarkastus‐
käynnillä 

pöytäkirjaa

Tekee 
tarkastus‐
pöytäkirja‐

pohjan

Kirjoittaa 
tarkastus‐

pöytäkirjan 
valmiiksi 

Lähettää  
kommentoi‐

tavaksi ja 
mahdollisesti 

täydennet‐
täväksi

Korjaa 
mahdollisten 
kommenttien 

pohjalta ja laatii 
lopullisen 
tarkastus‐

pöytäkirjan

Hakija 
mahdollisesti 
kommentoi 
ja täydentää 

tarkastus‐
pöytäkirjaa

Siirtää 
valokuvat 
hakemus‐
aineistoon  

Liittää 
tärkeimmät 

kuvat 
tarkastus‐

pöytäkirjaan

Tulostaa ja 
allekirjoittaa 

tarkastus‐
pöytäkirjan

Kopioi 
tarkastus‐

pöytäkirjan 
ja skannaa 

Lähettää 
tarkastus‐

pöytäkirjan 
luvan 

hakijalle

Vastaanottaa 
tarkastuspöy

täkirjan

Kirjaa 
skannatun 
tarkastus‐

pöytäkirjan 
lähteneeksi

Kerää 
taustatietoa 

toimialasta ja 
laatii 

kysymyslistan

Kirjaa 
ajankäytön 

Exceliin

Excelin 
ajankäyttötaulukko

Word Kuvat

Sijaisena toimii yksi ympäristönsuojelutarkastajista.

Auto voi olla myös ympäristökasvattajan käytössä.

Käy lupahakemuksen läpi yhdessä luvan hakijan kanssa. Luvan hakija kertoo olemassaolevasta tai tulevasta toiminnasta. Kysymyslista käydään läpi. Ympäristöntutkimuspäällikkö ja luvan hakija tekevät laitoskierroksen (katsovat mm. jätehuollon ja kemikaalisäilytyksen). Jos kyseessä on uusi toiminta, ympäristöntutkimuspäällikkö käy vielä katsomassa lähimmät häiriintyvät kohteet (asukkaat). Ottaa myös valokuvia. 

Pöytäkirja on H-asemalla kyseisen luvan omassa kansiossa.

Asioihin, joihin ei saada vastausta tarkastuskäynnillä, pyydetään täydennys toimitettavaksi viimeistään samalla kun hakija tarkistaa ja mahdollisesti kommentoi tarkastuspöytäkirjaa. Jos kyseessä on ruotsinkielinen hakija, tarkastuspöytäkirja lähetetään kääntäjälle käännettäväksi. 

Skannattu versio tallennetaan  H-levylle lopulliseksi versioksi, Dynastyyn osaksi lupahakemusaineistoa ja SitoGis:iin. 

Taustatiedon kerääminen ja syvempi tutustuminen toimialaan on tärkeää etenkin silloin, kun on kyse uudesta toimialasta: esim. millaisia ympäristölupia toimialalle on muualla myönnetty. Taustatietojen keräämisen pohjalta ymp.tutkimuspäällikölle voi herätä kysymyksiä, joihin ei löydy vastausta hakemuksen asiakirjoista.

Kirjaamista tehdään koko ajan prosessin aikana.
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YMPÄRISTÖNSUOJELU: YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEN VALMISTELUPROSESSI

PORVOON KAUPUNKI
Ylemmälle 

prosessitasolle

KokoushallintaAsiahallinta

Kirjoit‐
taa 

luvan 
esittely‐

osaa

Pyytää 
mahdol‐

lisia 
tarken‐
nuksia

Antaa 
mahdolliset 

tarkennukset

Vastaanottaa 
mahdolliset 
tarkennuk‐
set ja kirjaa 
ne esittely‐

osaan

Word

Työmappi

Aloittaa 
luvan 

käsitte‐
lyosan 

kirjoitta‐
misen

Vastaan‐
ottaa 

annetut 
lausun‐

not 
Kirjaa 

annetut 
lausunnot 
ja liittää 
ne asia‐
korttiin

Kirjoittaa 
lausun‐

non 
sisällön 

luvan 
käsittely‐

osaan

Vastaan‐
ottaa 

muistu‐
tukset ja 

mieli‐
piteet

Lähettää 
muistu‐
tuksen

Ilmaisee 
mielipiteen

Adobe

Kirjaa 
annetut 
muistu‐
tukset ja 

mielipiteet 

Kirjoittaa 
muistu‐
tusten

ja mieli‐
piteiden 
sisällön 

luvan
käsittely‐

osaan

Laatii 
vastine‐

pyynnön, 
allekirjoit‐

taa ja 
skannaa 

sen

Vastaanottaa 
vastine‐

pyynnön ja 
antaa 

vastineen

Vastaan‐
ottaa 
vasti‐
neen Kirjaa 

vastineet ja 
liittää ne 

asiakorttiin

Kirjaa tiedon 
vireilläolosta 
ja kuulutta‐

misesta luvan 
käsittely‐

osaan

Arvioi 
luvan 

myöntä
misen 
edelly‐
tykset

Kirjoittaa 
lupa‐

määräyk‐
set ja 
niiden 

peruste‐
lut

Määrää 
ympäris‐
tölupa‐
maksun

Lähettää 
luvan 

esittely‐
osan 

tarkastet‐
tavaksi 

Vastaanottaa 
ja tarkistaa

Laatii 
päätös‐

tekstin ja 
liittää 

valmiin 
lupapää‐

töksen 
liitteeksi

Kirjaa 
ajan‐

käytön 
Exceliin

Tekee 
lupa‐

päätök‐
sen 

valmiiksi

Kirjoittaa 
vastineen 

sisällön 
luvan 

käsittely‐
osaan

Kirjaa 
tiedon 

tehdystä 
tarkastas‐
tuksesta 

luvan 
käsittely‐

osaan

Kirjaa 
vastine‐
pyynnön

Vastaan‐
ottaa ja 
viimeis‐

telee 
luvan

Päättää 
mahdol‐

lisesta 
toiminnan 
aloittami‐

sesta 
muutok‐

senhausta 
huoli‐
matta

Huom! Tässä kohtaa myös: 
päättää vakuuden 
asettamisesta.

Sijaisena toimii yksi ympäristönsuojelutarkastajista.

Hyödyntää jonkin vanhan luvan pohjaa. Esittelyosaan kopioidaan hakijan hakemuksessa ilmoittamat tiedot.

Käsittelyosaan kirjataan mitä lupahakemukselle on ympäristönsuojelussa tehty: annetut lausunnot, hakijan vastine, muistutukset, mielipiteet, tarkastukset sekä asian vireilläolosta kuuluttaminen. 

Lausunnot voi tulla kummalle vaan: sähköiset tulevat yleensä ympäristöntutkimuspäällikölle. Ympäristöntutkimuspäällikkö tallentaa ne H-asemalle ja työmappiin.

Pitää tulla kirjallisena kuulutusajan puitteissa. Koska ovat kirjallisia, toimistosihteeri ottaa ne yleensä vastaan. Ympäristöntutkimuspäällikkö skannaa tallentaa ne Wordiin Adobeen ja työmappiin. 

Lukenut asiasta internetsivulta tai ilmoitustaulun kuulutuksesta.

Antaa vastineen lausunnoista, mielipiteistä,  muistutuksista ja muista asioista, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. 

Kirjalliset vastineet vastaanottaa yleensä toimistosihteeri, sähköiset ympäristöntutkimuspäällikkö. Kirjalliset vastineet skannataan ja tallennetaan. 

Osa päätösosaa.

Lupamääräykset kirjoitetaan sillä edellytyksellä, että lupa voidaan myöntää ja luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Jos lupaa ei voida myöntää, niin perustelut kirjoitetaan joka tapauksessa. Asia etenee molemmissa tapauksissa päätöksentekoon. Lisäksi tarkistetaan lain kohdat ja pykälät. 

Maksu perustuu erikseen vahvistettuun ympäristölupaviranomaisen taksaan ja maksutaulukkoon.
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Sijaisena toimii yksi ympäristönsuojelutarkastajista.

Sisältyy tieto, onko hakijalle annettu lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Valitusaika alkaa antopäivästä ja kestää 30 päivää, poislukien antopäivä. 

Sisältyy tieto, onko hakijalle annettu lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Valitusaika alkaa antopäivästä ja kestää 30 päivää, poislukien antopäivä.

Sisältää tiedon, onko hakijalle annettu lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Valitusaika alkaa antopäivästä ja kestää 30 päivää, poislukien antopäivästä.

Aikataulu asiakirjojen lähettämiselle on sama kuin edellisissä vaiheissa. 

Paperinippu, jota voi käydä lukemassa.

Kompassi jakaa lehti-ilmoituskulut niille yksiköille, joilla on ollut lehdessä ilmoitus. Kompassi toimittaa sähköisesti kopion lehti-ilmoituksesta ja kustannuserittelystä.

Kompassi ilmoittaa ne sähköpostitse.

Asianosaisille kerrotaan päätöksen antamisesta, valitusajasta ja missä he voivat tutustua päätösasiakirjoihin.

Hakijalla on 30 päivää aikaa valittaa päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.

Laskutustiedot: Kuulutuskustannukset ja luvan valmisteluun käytetty tuntimäärä.

Laskutusmääräys on paperinen. Siitä pidetään huolta.
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