KUULUTUS

LUHANGAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN LAATIMINEN
Luhangan kuntaan laaditaan ympäristönsuojelumääräykset vuosien 2017 - 2018 aikana. Hanketta koskeva
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään 12.10.2017 alkaen nähtävillä Luhangan
kunnantoimistolla teknisessä toimessa osoitteessa Hakulintie 2, Luhanka ja kunnan kotisivuilla
www.luhanka.fi. Kunnan asukkaat, maanomistajat, yritykset ja yhdistykset ja muut osalliset voivat esittää
mielipiteitään kirjallisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ennen
ympäristönsuojelumääräysehdotuksen asettamista nähtäville.
Mahdolliset osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat osallisten kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa
osoitteella Luhangan kunta, Rakennuslautakunta, Hakulintie 2, 19950 Luhanka tai sähköpostitse
osoitteeseen luhanka@luhanka.fi
Lisätiedot: ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

12.10.2017
Rakennuslautakunta

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN LAATIMINEN
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)
Yleistä ympäristönsuojelumääräyksistä
Luhangan kunnassa ei ole voimassa olevia ympäristönsuojelumääräyksiä.
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelulain
täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia kuntaa tai sen osaa
koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset).
Ympäristönsuojelumääräykset eivät voi koskea luvanvaraista tai rekisteröitävää toimintaa,
koeluonteista toimintaa, poikkeuksellisia tilanteita, pilaantuneen maaperän ja pohjaveden
puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelyä eikä puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen
toimintaa.
Määräykset voivat koskea:
1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia
vaikutuksia;
2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa;
3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen
ulkopuolella
4) sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on
kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön taikka ojaan, lähteeseen
tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon;
5) sellaisten alueiden ja vyöhykkeiden määrittelyä, joilla lannan tai lannoitteiden sekä
maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten lannoitteiden sekä maataloudessa
käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan;
6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista;
7) vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, jota ovat vesienhoidon ja
merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisen vesienhoitosuunnitelman tai
merenhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen
ympäristönsuojelumääräyksistä siinä mainituin perustein.
Menettely kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä annettaessa (osalliset)
Ennen kunnan ympäristönsuojelumääräysten antamista kunnan on varattava
asianomaiselle valtion valvontaviranomaiselle sekä tarvittaessa muille viranomaisille
tilaisuus lausunnon antamiseen. Vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta asian
käsittelyssä säädetään hallintolain 41 §:ssä. Asian valmistelusta on myös tiedotettava
kunnan tietoverkkosivulla.
Kunnan on tiedotettava ympäristönsuojelumääräyksistä yleisesti siten kuin kunnalliset
ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Määräykset on oltava saatavilla kunnan

tietoverkkosivulla. Ne on lisäksi toimitettava tiedoksi asianomaiselle
valvontaviranomaiselle ja valtion ympäristölupaviranomaiselle. (YSL 203 §)

valtion

Osallisia ovat:
- Luhangan kunnan asukkaat ja maanomistajat
- Luhangan kunnassa toimivat yritykset, yhdistykset, seurat ja järjestöt
- Luhangan kunnan toimielimet
- naapurikunnat
- Keski-Suomen ELY-keskus
- Keski-Suomen pelastuslaitos
- Museovirasto
- muut viranomaistahot
Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus antaa palautetta osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta ja jättää yleisesti ehdotuksia ympäristönsuojelumääräysten
laatimisesta. Mahdolliset mielipiteet on toimitettava nähtävillä oloaikana kirjallisesti
Luhangan rakennuslautakunnalle osoitteeseen Luhangan kunta, Rakennuslautakunta,
Hakulintie 2, 19950 Luhanka tai sähköpostitse osoitteeseen luhanka@luhanka.fi
Käsittelyn vaiheet
Ympäristönsuojelumääräysten
päivittämisen
alkamisesta
ja
osallistumisja
arviointisuunnitelman hyväksymisestä ilmoitetaan kuulutuksella Luhangan kunnan virallisella
ilmoitustaululla ja verkkosivulla. Lisäksi kuulutus julkaistaan Joutsan Seutu-paikallislehdessä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman on nähtävillä 30 päivän ajan Luhangan kunnanvirastossa
teknisessä toimessa osoitteessa Hakulintie 2, 19950 Luhanka ja Luhangan kunnan
verkkosivulla. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus antaa palautetta siitä, sekä
jättää yleisesti ehdotuksia ympäristönsuojelumääräyksistä.
Saatu
palaute
huomioon
ottaen
rakennuslautakunta
laatii
luonnoksen
ympäristönsuojelumääräyksiksi. Luonnos asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi ja nähtäväksi
asettamisesta kuulutetaan Luhangan kunnan virallisella ilmoitustaululla, verkkosivulla sekä
Joutsan Seutu-paikallislehdessä. Luonnos määräyksistä julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja
pidetään nähtävänä kunnanvirastolla teknisessä toimessa. Osallisille varataan mahdollisuus
esittää mielipiteensä luonnoksesta ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.
Tämän jälkeen rakennuslautakunta käsittelee palautetta, tekee mahdolliset muutokset
määräyksiin ja lähettää ympäristönsuojelumääräykset kunnanhallituksen ja edelleen
kunnanvaltuuston päätettäväksi. Tavoiteaikataulu on, että kunnanvaltuusto hyväksyy
ympäristönsuojelumääräykset keväällä 2018 ja ne tulisivat voimaan kesällä 2018.
Valtuuston hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan kuulutuksella Luhangan kunnan virallisella
ilmoitustaululla. Lisäksi kuulutus julkaistaan Luhangan kunnan verkkosivuilla ja Joutsan Seutupaikallislehdessä.
Muutoksenhaku
Muutosta ympäristönsuojelumääräyksistä voi hakea Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta.
Voimaantulo

Ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan, kun kunnanvaltuuston päätös on
lainvoimainen ja se on kuulutettu.
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