HAKEMUS POIKKEAMISEKSI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ
15 § / Enontekiön kunnan ympäristönsuojelumääräykset 15.11.2012 § 40
14 § / Inarin kunnan ympäristönsuojelumääräykset 5.6.2014 § 33
14 § / Utsjoen kunnan ympäristönsuojelumääräykset 7.4.2014 § 13

ILMOITUKSEN TUNNISTETIEDOT
Palautusosoite: Arktisen Lapin ympäristönsuojelu, PL 60, 99601 Sodankylä / kirjaamo@sodankyla.fi
(Viranomainen täyttää)
Viranomaisen yhteystiedot
Diaarimerkintä
Hakemus on saapunut

1. HAKIJAN TIEDOT
Hakijan nimi
Hakijan osoite
Hakijan sähköpostiosoite

Hakijan puh.nro

Paliskunta

2. TOIMINNAN SIJAINTI
Sijaintikunta ja kylä

Kiinteistö, jolla toimintaa harjoitetaan (kiinteistötunnus)
-

Vesistön tai pohjavesialueen nimi

Koordinaatit (ETRS-TM35FIN)
N
E

Maa- tai vesialueen (kiinteistön) omistaja / haltija
Kiinteistön omistajan / haltijan yhteystiedot
Sijaintipaikan ympäristöolosuhteet

3. TOIMINNAN KUVAUS
Toiminnan aloitusaika

Toiminnan päättymisaika

Toiminnan kuvaus
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4. TOIMINNASSA SYNTYVÄT JÄTTEET
Arvio toiminnassa syntyvien jätteiden
kg / tn / litr Jätteiden toimituspaikka
määrästä jätejakeittain

5. ARVIO TOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA
Sanallinen arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön

6. PERUSTELUT KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSESTÄ POIKKEAMISELLE
(voidaan toimittaa myös erillisenä liitteenä)
Perustelut poikkeamiselle

7. ALLEKIRJOITUKSET
Paikka ja päivämäärä
____________________________________________________________________________________________________________

Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

8. LIITTEET
1. Sijaintikartta (pakollinen)
2. Asemapiirros, josta ilmenee toimintojen sijoittuminen (pakollinen)
3. Maa- tai vesialueen omistajan suostumus
4. Perustelut ympäristönsuojelumääräyksestä poikkeamiselle
5. Muu liite; mikä?
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OHJE YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMISEN HAKEMISEEN
Tätä lomaketta käytetään haettaessa Arktisen Lapin ympäristönsuojelulta poikkeamista seuraavista
kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä:
Enontekiön kunnan ympäristönsuojelumääräykset 15.11.2012 § 40
15 § Porojen tarhaaminen ja ruokinta
Porojen tarhaaminen tai ruokkiminen I luokan pohjavesialueille on kielletty.
Porojen ruokinta vesialueella tai sen välittömässä läheisyydessä heinällä tai muulla rehulla on kielletty.
Ruokintapaikan ja puron, ojan, joen, lammen tai järven väliin on jäätävä vähintään 10 metrin levyinen
suojavyöhyke. Suojavyöhykkeen leveydessä on huomioitava myös tulva siten, että vesi ei nouse 10
metriä lähemmäksi ruokintapaikkaa.
Ruokinnaksi ei katsota porojen kokoamisessa ja tokan kuljettamisessa vähäistä ja tilapäistä heinien
käyttöä.
Inarin kunnan ympäristönsuojelumääräykset 5.6.2014 § 33
14 § Porojen tarhaaminen ja ruokinta
14.1 Porojen tarhaaminen tai ruokkiminen vedenhankintakäytössä olevalle pohjavesialueelle on kielletty.
14.2 Porojen ruokinta vesialueella tai sen välittömässä läheisyydessä heinällä tai muulla rehulla on kielletty. Ruokintapaikan ja puron, ojan, joen, lammen tai järven väliin on jäätävä vähintään 10 metrin levyinen suojavyöhyke (vrt. 12.3 §). Suojavyöhykkeen leveydessä on huomioitava myös tulva siten että vesi
ei nouse 10 metriä lähemmäksi ruokintapaikkaa.
Ruokinnaksi ei katsota porojen kokoamisessa ja tokan kuljettamisessa vähäistä ja tilapäistä heinien
käyttöä.
Utsjoen kunnan ympäristönsuojelumääräykset 7.4.2014 § 13
14 § Porojen tarhaaminen ja ruokinta
14.1 Porojen tarhaaminen tai ruokkiminen vedenhankintakäytössä olevalle pohjavesialueelle on kielletty.
14.2 Porojen ruokinta vesialueella tai sen välittömässä läheisyydessä heinällä tai muulla rehulla on kielletty. Ruokintapaikan ja puron, ojan, joen, lammen tai järven väliin on jäätävä vähintään 10 metrin levyinen suojavyöhyke (vrt. 12.3 §). Suojavyöhykkeen leveydessä on huomioitava myös tulva siten että vesi
ei nouse 10 metriä lähemmäksi ruokintapaikkaa.
Ruokinnaksi ei katsota porojen kokoamisessa ja tokan kuljettamisessa vähäistä ja tilapäistä heinien
käyttöä.

Poikkeamista voi hakea Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueella poronhoitoa harjoittava toiminnanharjoittaja. Hakemuksen voi toimittaa myös vapaamuotoisena kirjallisena hakemuksena, mutta hakemuksesta tulee käydä ilmi kaikki lomakkeella pyydetyt tiedot. Hakemukseen on liitettävä vaaditut liitteet.
Hakemus tulee toimittaa osoitteeseen kirjaamo@sodankyla.fi tai Arktisen Lapin ympäristönsuojelu,
PL 60, 99601 Sodankylä.
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Täyttöohjeita
2. Sijaintipaikan ympäristöolosuhteet
Kohdassa tulee esittää tiedot alueen lähistön pohjavesialueista, vesistöistä, mahdollisista suojelualueista sekä muista ympäristöolosuhteista.
3. Toiminnan kuvaus
Tarkempi kuvaus toiminnasta, mm. ruokittavien porojen määrä, millä ruokitaan, miten ruokitaan, kuinka
usein ruokitaan, millä ruokaa kuljetetaan, varastoidaanko toiminta-alueella ruokaa tai muuta toiminnassa tarvittavaa, etäisyys häiriintyviin kohteisiin (<1 km).
5. Arvio toiminnan ympäristövaikutuksista
Hakijan arvio toiminnan vaikutuksista pinta- ja pohjavesiin, maaperään, ilmaan, luonnon arvoihin, terveyteen ja viihtyisyyteen.

Hakemuksen käsittely
Hakemuksesta pyydetään tarvittaessa lausunnot asianosaisilta tahoilta, kuten maa- tai vesialueen
omistajalta, Lapin ELY-keskukselta ja Metsähallitukselta.
Hakemuksen arvioitu käsittelyaika on noin kaksi kuukautta. Päätös toimitetaan hakijalle kirjallisesti.

Toiminnan aloittaminen ja päättyminen
Toimintaa ei saa aloittaa ennen ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämää poikkeamista. Mahdollisessa myönteisessä poikkeamispäätöksessä annetaan tarvittavat määräykset mm. koskien toimintaaikaa, jätehuoltoa, vaarallisten jätteiden käsittelyä, polttoaineiden käsittelyä sekä tarkastuksia.
Toiminnanharjoittajan tulee tehdä ilmoitus toiminnan aloittamis- ja päättymisajankohdasta ympäristönsuojeluviranomaiselle määräyksissä ilmoitetulla tavalla. Toiminnan sijaintipaikassa tehdään tarkastus
toiminnan alkaessa sekä toiminnan päätyttyä. Tarkastusajankohdasta sovitaan erikseen ympäristötarkastajan kanssa.
Toiminnassa syntyvien jätteiden toimituksesta asianmukaiseen vastaanottopaikkaan tulee toimittaa
vastaanottajalta saatavat kuitit/tositteet ympäristönsuojeluviranomaiselle välittömästi toiminnan päätyttyä.
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