Luovan ympäristötoimialan toimintakulttuuri,
palvelut ja prosessit

Case-liite
1

18.2.2019

Etunimi Sukunimi

CASE: Naavala Oy:n tehdashanke

Luvat ja valvonta –projekti
Hankekuvaus ja piirros on lainattu Seija Rantakallion (YM) ja Minna Torkkelin
(YM) Sylttytehdas Oy:n esimerkistä YVA-päivillä vuonna 2017

Natura-alue suojeltu lintu- ja

luontodirektiivin mukaisena alueena
(SPA ja SCI)

Aarnimetsän kansallispuisto

Siikajärvi

Merenlahti

Sylttytie
Naavala Oy
Tehdashanke

Pohjavesialue, 1 lk

Naavalan
kuntakeskus
-kunnan
pääelinkeino
matkailu

Kunnan
vedenottamo

1 km
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Hankkeen kuvaus
•
•

Naavala Oy suunnittelee rakentavansa Naavalan kuntaan (Naavamaan maakunta)
tehtaan, joka tuottaa laajamittaisesti teollisuuden raaka-aineena tarvittavaa
puristetta sylttyjätteestä.
Prosessiin kuuluu mädätys, aumakompostointi ja kuivaus, jonka jälkeen tuote puristetaan
kokoon.

•
•
•

Mädätyksessä syntyvä biokaasu kerätään talteen.
Tehdas on osittain omavarainen lämmön suhteen. Sähkön osalta omavaraisuusaste on noin 50
prosenttia.
Kompostointia varten tarvitaan laajoja avokenttiä.
Tehtaan päästöt ilmaan sisältävät hiukkaspäästöjä, metaania ja ammoniakkia (määrät pieniä).
Tehdas ottaa tarvitsemansa vedet Kalaisanjoesta ja päästää ne alajuoksulle puhdistettuna.

•

Valtakunnan väylävirasto toteuttaa meriväylän erillisenä hankkeena.

•
•

•
•

Raaka-ainetta tuodaan suuria määriä maantie- ja merikuljetuksina. Valmis puriste kuljetetaan
maantie- ja merikuljetuksina.
Hankekokonaisuuteen kuuluvat tehtaan rakentaminen, tien jatkaminen tehtaalle nykyiseltä
tieltä, tie tehtaalta merenrantaan ja laiturin(sataman?) rakentaminen.
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Alueen kuvaus ja kaavatilanne
•

Kaavoitus:
•
•

•
•

Hanke sijoittuu keskelle talousmetsäaluetta. Välittömässä läheisyydessä ei ole
vakinaista asutusta.
Pinta- ja pohjavedet:
•
•
•

•

Kalaisajoki on kalastusmatkailun kannalta tärkeä kohde.
Vesistö, johon joki kuuluu, on kalataloudellisesti maakunnan sisävesien arvokkainta
aluetta.
Lähin luokiteltu pohjavesialue on tehdasalueen eteläpuolella.

Luonto:
•
•

•

Hankealueella on yleiskaava. Yleiskaavassa alue on varattu teollisuuskäyttöön.
Hankealueella ei ole asemakaavaa, mutta sen laatimismenettely on alkanut.

Hankealueen pohjoispuolella sijaitsee Aarnimetsän kansallispuisto ja Natura 2000 –
verkoston kohde 1,5 km päässä.
Hankealueen lähellä esiintyy viitasammakkoa.

Alueella ei ole erityisiä maisema- tai kulttuuriympäristöarvoja.
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Viranomaisprosessit
Naavala Oy:n
hanke vireille

YVA-menettely
Lupamenettely (YSL+VL)

Muutoksenhaku (HaO/KHO)

LSL
poikkeuslupamenettely

Valvonta

Natura-aluetta koskeva
arviointi- ja lausuntomenettely

Asemakaavoitusmenettely (kunta)

Muut lupamenettelyt
(esim. TUKES)
Muutoksenhaku
(HaO/KHO)

Rakennuslupa
(kunta)

Naavala Oy
aloittaa
toiminnan

Palveluprosessi
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Selitteet
Viranomaisprosessi
Lausunto YVA-ohjelmasta
YVA-selostus nähtävillä ja perusteltu päätelmä

Palveluprosessi
Suunnitelmallinen neuvonta

Palvelutarpeen kartoitus

OAS (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma)
Asian käsittelijöiden ja asiantuntijatiimin nimeäminen
Valmisteluaineiston nähtävilläpito
Kaavaehdotuksen nähtävilläpito
Hyväksyminen
Vaihtoehtotarkastelu
Natura-arviointitarpeen selvittäminen
Neuvottelu

Tapaaminen asiakkaan kanssa

Asian käsittely (1)


1/2021: Viranomaiselle tulee tieto hankkeesta:
o

Asiakas (hankkeesta vastaava) ottaa yhteyttä Luovan asiakaspalveluun, joka neuvoo ja ohjaa hänet oikealle asiantuntijalle

o

Tunnistetaan asiassa tarvittava asiantuntemus. Järjestetään tarvittaessa sisäinen neuvottelu. Määrätään asiaan mahdollinen
ensimmäisen vaiheen asiakasvastaava tai yhteyshenkilö (tässä tapauksessa esittelijä)

o

Määrätään asian käsittelijät ja nimetään asiantuntijatiimi

o

Todetaan, että hankkeessa tulee käynnistää YVA-menettely (suoraan hankeluettelon perusteella)




Natura-arviointi yleensä YVA-menettelyn yhteydessä

2/2021: YVA-menettely:
o

YVA-lain 8 §:n ennakkoneuvottelu


Mukana: Luovasta YVA-, lupa-, valvonta-, LSL-, jäte-, pohjavesi-, vesistöasiantuntija; Maakunnasta vesienhoito-, kaavoitus- ja liikenneasiantuntija; Tukes;
kunta; Liikennevirasto



Tunnistetaan asiassa tarvittava asiantuntemus ja edelleen asiantuntijat. Käydään läpi asiakkaan kanssa eri lupien ja menettelyjen tarve sekä niiden
mahdollinen aikataulutus



Luova tuo esille, että hankkeesta vastaava voi kiinnittää erityistä huomiota selvitysten yhteydessä myös lupien käsittelyn yhteydessä hyödynnettäviin
selvityksiin.



Kaavoituksen, Natura-arvioinnin ja YVA-menettelyn yhteensovittaminen?

o

3/2021: Arviointiohjelma ja siitä kuuleminen (30 pv; voidaan sovittaa yhteen kaavan valmisteluaineiston kanssa)

o

5/2021: Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta


o

o

Hankkeesta vastaava tekee tarvittavat vaikutusarvioinnit ja YVA-selostuksen, tarvittaessa yhteisneuvotteluja

5-7/2022: Arviointiselostus ja siitä kuuleminen (30-60 pv; voidaan sovittaa yhteen kaavan valmisteluaineiston kanssa)


Natura-arviointi Luovassa lausuttavana



Ympäristövaikutukset: purkupaikkojen leviämismallit, pohjavesiriskien arviointi, vesitaloushankkeen vaikutukset yms.



Viranomaisyhteistyö: Ohjelmasta ja selostuksesta pyydetään lausunnot maakunnasta (vesienhoito, kalatalous…), kunnasta ym. tahoilta

9/2022: Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä (60 pv; YVAL 23 §)
o

Natura-arvioinnin lausunto samaan aikaan

Asian käsittely (2)
•

9/2022: Lupakäsittely (10-12 kk)
o
Ennakkotapaaminen (luvan hakemisen neuvonta)
o
Lupahakemukset (YSL+VL+LSL poikkeuslupahakemus)

Huom! LSL:n poikkeusluvan vaihtoehtotarkastelu on toteutettu YVA-menettelyn yhteydessä.
o
Kokoonpanon ja asiantuntijatiimin nimeäminen (tarkistetaan, tarvitseeko asiantuntijatiimiä muuttaa)
•
Vaihtoehdot 1 ja 2 (projektikokonaisuuden raportti)
•
Hakemuksen täydentäminen

Tarvittaessa täydennetään Natura-arviointia, joka on tehty YVA-menettelyn yhteydessä
o
Kuuleminen: Lausunnot ja muistutukset

Maakunta, kunta…
o
Tutustuminen alueeseen
o
Sisäiset kommentit (muu kuin kokoonpanossa oleva asian edellyttämä asiantuntemus)
o
Hakijan vastine/selitys (mahdollisesti tapaaminen)
o
Ratkaisu (YSL:n ja VL:n mukainen päätös yhdessä, YSL 47 §:n mukaisesti)

YVAn perustellun päätelmän huomioiminen (tarvittaessa ajantasaistaminen?)

Annetaanko 1, 2 vai 3 päätöstä? (VL ja YSL ei voida antaa yhteistä päätöstä, koska ei vesitaloudellista yhteyttä, myös LSL
poikkeuslupa erikseen, ehkä. Mutta kaikki samaan aikaan lupien yhteiskäsittely/yhdessä käsittely)

Todennäköisesti tarkkailun raamit luvassa; yksityiskohtainen suunnitelma myöhemmin erikseen.

Ympäristölupaa ei todennäköisesti hyväksytä ennen asemakaavan voimaantuloa (ei voi rakentaa ilman asemakaavaa); Ympäristölupaa
ei voi antaa kaavan vastaisesti.

Järjestetään tapaaminen asiakkaan kanssa (lupapäätöksen läpikäynti yhdessä)
o
8/2023: Päätöksen antaminen
o
Entä muut luvat? Valtakunnan väylävirasto toteuttaa meriväylän erillisenä hankkeena…
o
Rakennuslupa voi olla vireillä yhtä aikaa ympäristöluvan kanssa ja sitä voidaan viivyttää ympäristö- ja vesitalouslupapäätökseen asti

Asian käsittely (3)


5/2021-9/2022: Asemakaavoitus (8 kk- 1,5 v)
o Alusta (YVAsta) lähtien kulkee rinnakkain
o Luova on osallinen asemakaavoituksessa
o Ympäristölupahakemus voi tulla vireille ennen asemakaavan hyväksymistä



2/2023: Muutoksenhaku (1,5 vuotta)
o Luvat+(YVA), kaava
o Valituslupa tarvitaan kaavamuutoksesta jatkovalittamiseen



8/2024: Naavala Oy aloittaa toiminnan

Asian käsittely (4)


Valvonta (YSL, VL, JL, LSL, KemL…)

o

Ajallisesti pitkä, huomioidaan jo lupakäsittelyvaiheessa ja jatkuu toiminnan päättymiseen saakka, sen
jälkeen voi olla vielä jälkiseurantaa
Nimetään vastuuvalvoja (esittelijä)
Suunnitelmallinen valvonta
 Tarkastukset
 Tarkkailujen, raportoinnin ja muiden velvoitteiden seuranta
Reaktiivinen valvonta
 Tapaamisia, ohjausta, neuvontaa tarvittaessa
 Yleisö- ja poikkeustilanneilmoitusten käsittely
 (Huomautukset/kehotukset/hallintopakot)
 (Tutkintapyynnöt)
Jatkuva luvan muutostarpeen arviointi -> Tarvittaessa paluu lupakäsittely-vaiheeseen

o

Yhteistyö Luovassa esim. työsuojelun kanssa

o

Toiminnan muuttuessa yhteinen pohdinta Luovan sisällä luvan muuttamisen (ja uuden YVAn) tarpeesta.

o
o
o

o

Asian käsittely (5)
•

Läpileikkaavana teemana kaikissa em. menettelyissä Luovan
asiantuntemuksen huomioiminen
o Melu, kemikaalit, jätteet (tuottajavastuu), luonnonsuojelu, vesiensuojelu,
pohjavesiensuojelu
o Sekä yhteistyö muiden viranomaisten kanssa
 Maakunnat, kunnat, TUKES, Liikennevirasto…

Luonnonsuojelun case-kuvaukset

Luova-CASE: Yksityisen
luonnonsuojelualueen perustaminen
• Vireilletulo MAAKUNTA

• Maanomistajan METSOhakemus maakunnalle tai
• Yhteistyötahon välittämä METSOhakemus maakunnalle

• METSOkriteerien tarkastus MAAKUNTA

• Osalle kohteista maastotarkastus, osa tarkistetaan hakemusasiakirjoista

• Korvauksen arviointi MAAKUNTA

• Puustotietojen hankinta; välityssopimuksen liitteenä, tilataan konsultilta, tehdään oma mittaus maastossa
• Hinnoittelu

• Tarjous ja neuvottelut korvauksesta ja rauhoitusmääräyksistä MAAKUNTA (tarvittaessa yhteys
LUOVAAN)
• Maanomistajan suostumus suojelualueen perustamiseen MAAKUNTA
• Mahdollinen kuuleminen LUOVA
• Valtuutus ympäristöministeriöltä, mikäli valtuus ei riitä LUOVA
• Päätös suojelualueen perustamisesta LUOVA
• Lainvoimaisuuden tarkistaminen LUOVA
• Korvauksen maksu LUOVA
• Kiinteistörekisterimerkinnät LUOVA
• Maastoonmerkintä, jos tarpeen MAAKUNTA

Luova-CASE: Yksityisen
luonnonsuojelualueen perustaminen
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LUOVA
Maakunta
Metsäkeskus
Lainvoimaistuminen
Hanke-yhteistyö
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Luova-CASE: Kaavoitus ja luonnonsuojelu
•
•

1/2019: Kaavatyö käyntiin kunnassa
1/2021: Kunta pyytää lausuntoa maakunnalta
•

•

1/2021: Kaava-alueella luonnonsuojelulain 49 §:n mukainen lisääntymis- ja levähdyspaikka 
lausuntopyyntö Luovalta
•
•

•

Luovan toimivaltaan kuuluvat luonnonsuojelulain mukaiseen oikeusharkintaan ja valvontaan liittyvät
kysymykset kuten luonnonsuojelulailla tiukasti suojeltavien lajien erityiskysymykset
Luovan lausunto: haettava 49 §:n mukaista poikkeuslupaa ellei vaihtoehdoista toteuttamistapaa ole

3/2021: Kunta ja maakunta järjestävät viranomaisneuvottelun kaavan luonnonarvoihin
liittyvistä kysymyksistä, Luova mukana LSL 49§:n mukaisen asian takia
•

•
•

Maakunnan tehtävänä kuntien alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämisen
edistäminen mm. luonnonarvojen vaaliminen

Neuvottelujen tuloksena kaavaa muutetaan niin, että vältytään 49 §:n mukaisen poikkeusluvan
hakemiselta

12/2021: Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan, kaavan toimeenpano alkaa
04/2022: Rekisteröity yhdistys tekee LSL:n 57§:n mukaisen vireillepanon Luovalle
•
•

Vaaditaan kaavan toimeenpanoon liittyvien hakkuiden keskeyttämistä LSL 49 §:n rikkomisen vuoksi
Luovan hylkää päätöksellään 04/2022 vireillepanon vaatimukset

Luova-CASE: Kaavoitus ja luonnonsuojelu
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Viranomaisneuvottelu
Luova
Maakunta
Yleiskaava, kunta
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Luova-CASE: Poikkeaminen luonnonsuojelulailla
rauhoitetun lajin rauhoitusmääräyksistä

•
•

•
•
•
•

•

Ennakkoneuvonta 02/2021
•

Luontoselvitysten tarve ja laajuus

•
•
•

Lupahakemus koskien luonnonsuojelulailla (38 §, 49 §) rauhoitettujen lajien rauhoitusmääräyksistä poikkeamiseen,
eli käytännössä lupaa pyydystää tutkimuksen yhteydessä sirolampikorentoja, lummelampikorentoja ja
kirjojokikorentoja lajinmääritystä ja edelleen esiintymisen selvittämistä varten
Luovan päätös poikkeuksesta 17.6.2021
Hakija toimittaa poikkeuslupapäätöksessä määrätyn selvityksen poikkeusluvan käytöstä Luovaan 27.10.2021

•

Vaihtoehtoinen toteutustapa, jotta direktiivilajien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei heikennettäisi

•

Lupamääräys: Luvan saajan tulee seurata toiminnan vaikutuksia viitasammakoihin ja sirolampikorentoihin. Esitys
seurantaohjelmaksi on toimitettava Luovalle hyväksyttäväksi kolmen kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi
tulosta.

Luonnonsuojelulain 48 §:n mukainen poikkeuslupahakemus vireille Luovaan 2.6.2021

Hakijan teettämässä direktiivilajikartoituksessa hankealueella havaittiin viitasammakoiden
lisääntymispaikkoja ja hankkeen vaikutusalueella sirolampikorentoja
Turvetuotannon ympäristölupahakemus ja LSL 49 §:n mukainen poikkeuslupahakemus (yhdennetty
lupamenettely) vireille 23.11.2021
Hakemuksen käsittely Luovassa, kokoonpanossa mukana luonnonsuojelun asiantuntija

Luova myöntää ympäristöluvan 13.6.2022, ei tarvita luonnonsuojelulain mukaista poikkeuspäätöstä

Lupa saa lainvoiman 14.7.2022, hakija toimittaa direktiivilajien seurantaohjelman hyväksyttäväksi Luovaan

Luova-CASE: poikkeaminen
luonnonsuojelulailla rauhoitetun lajin
rauhoitusmääräyksistä
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Ennakkoneuvonta
Ympäristölupa
Poikkeuslupa
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Luova-CASE: yhdennetty lupamenettely,

lausunto Natura-arvioinnista, poikkeuslupa

•

01-02/2021: Ennakkoneuvonta
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Tarvitaan ympäristölupa, vesilupa, kaivoslupa
Tunnistetaan tarve tehdä Natura-arviointi (Natura-arvioinnin tarveharkinta) sekä
hakea LSL:n 48 §:n mukainen poikkeuslupa valkovuokon rauhoitussäännöksistä

06/2021: Kaivoksen ympäristö – ja vesilupahakemus sekä LSL:n 48 §:n
mukainen poikkeuslupahakemus vireille Luovaan, Kaivoslupa vireille Tukesiin yhdennetty menettely, Luova koordinoiva viranomainen
10/2021: Täydennyspyyntö mm. Natura-arvioinnista
12/2021: Hakija toimittaa pyydetyt täydennykset
01/2022: Yhdennetyn menettelyn mukainen hakemuksen kuuluttaminen ja
lausuntopyynnöt
01/2022: Luovan lausunto Natura-arvioinnista, ei merkittäviä vaikutuksia
Natura-alueen suojelun perusteisiin
03/2022: Hakijan vastine lausuntoihin, muistutuksiin ja mielipiteisiin
06/2022: Luova myöntää yhdennetyn menettelyn mukaisen yhteisen ympäristö, vesi- ja poikkeusluvan, Tukes myöntää kaivosluvan

Luova-CASE: yhdennetty lupamenettely,
lausunto Natura-arvioinnista, poikkeuslupa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
kk

Ennakkoneuvonta
Ympäristölupa
Poikkeuslupa
Vesilupa
Kaivoslupa
Natura-arviointi
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CASE: Tuulivoimaloita Lappiin

YVA ja SOVA -projekti

Case: Tuulivoimaloita Lappiin
Hankekuvaus:
• 15 tuulivoimalaa ja 110 kV sähkönsiirtoyhteys eli voimajohto
tuulivoimaloiden alueelta kantaverkon lähimmälle sähköasemalle
38 km
• sijoittuu:
•
•
•
•
•
•

maakuntakaavassa tuulivoimatuotannon suunnitteluun soveltuvalle
alueelle
erityisesti poronhoitoon tarkoitetulle alueelle
rajautuu lintudirektiivin mukaiseen Natura 2000 -verkoston alueeseen
alueella ei ole kuntakaavaa
Metsähallituksen maalle
hankealueen etäisyys Ruotsin rajaan 5 km

Case: Tuulivoimaloita Lappiin
Vaiheita:
• YVA-lain 8 §:n ennakkoneuvottelu ennen kuin YVA-ohjelma tulee vireille
LUOVAan
• tunnistetaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat menettelyt:
•
•
•
•

•

YVA-menettely suoraan YVA-lain hankeluettelon perusteella, sisältää
kansainvälisen kuulemisen
on selvitettävä luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arvioinnin
tarpeellisuus
kuntakaavoitus, kunta ei halua yhdistää menettelyjä
poronhoitolain 53 §:n mukainen neuvottelu paliskunnan kanssa, koska
hanke sijoittuu valtion maalle

kaavoituksen ja YVA-menettelyn yhteensovittaminen
•
•

missä vaiheessa porohoitolain mukainen neuvottelu ja Natura-arvioinnin
tarpeellisuus
Natura-arvioinnin yhdistäminen YVA-menettelyyn

Case: Tuulivoimaloita Lappiin
•

kunta laatii tai laadituttaa kuntakaavan, yleensä tuulivoimayleiskaavan, yleensä
kaavoitus on erillinen YVA-menettelystä
•
•
•
•

•
•

kaava kuulutetaan vireille
kaavasta järjestetään 1. viranomaisneuvottelu (Natura-alue vieressä)
kaavan valmisteluaineistosta pyydetään mielipiteitä ja lausuntoja
kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja pyydetään lausuntoja

Metsähallitus, hankkeesta vastaava ja paliskunta neuvottelevat poronhoitoon
liittyvistä vaikutuksista, yhteysviranomainen ja maakunta pyydetään
tarvittaessa mukaan
Ruotsilta kysytään osallistumishalukkuudesta YVA-menettelyyn ja kaavoitukseen
•
•

Kaavoituksessa kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain mukaan
YVA-menettelyssä Luova toimittaa YVA-ohjelman YM:lle, YM Ruotsille, joka vastaa
YM:lle, YM toimittaa vastauksen yhteysviranomaiselle, jos Ruotsi haluaa osallistua
niin sama YVA-selostuksesta, Perusteltu päätelmä toimitetaan Ruotsiin,
lupapäätökset toimitetaan Ruotsiin

YVA-menettely, LUOVA

Ennakkoneuvottelu, YVA-lain 8 §

Lausunto YVA-ohjelmasta

Valmisteluaineisto nähtävillä

1. viranomaisneuvottelu, MRL

Tuulivoimayleiskaavoitus, kunta

Poronhoitolain 53 §:n neuvottelu,
paliskunta/Metsähallitus
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Ympäristölupa, kunta
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Natura-arviointi

Kaavaehdotus nähtävillä

Kaavan hyväksymispäätös

Tiedoksi Ruotsille

Ruotsin kuuleminen, YM

Perusteltu päätelmä

Valitusten käsittely, hallintooikeus, KHO

