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MAASTOLIIKENNELAIN 30 § MUKAINEN HAKEMUS KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISELLE 
1 Hakija / järjestäjä Nimi 

Osoite 

Postinumero ja postitoimipaikka 

Puhelin Sähköposti 

2 Sijainti ja aika 

YMPÄRISTÖKUORMITUS 
3 Kuvaus, laajuus 
ja mahdollinen 
jaksollisuus 

4 Lähimmän asuin-
rakennuksen / -
alueen etäisyys (m) 
5 Muu häiriintyvä 
kohde lähistöllä, 
mikä (m) 

6 Päästöt ilmaan 

7 Jätteet sekä nii-
den käsittely (on-
gelmajätteet ja 
öljyntorjunta) 

8 Toiminnasta 
aiheutuva melu LAeq LAmax

9 Melun tyyppi, 
ominaisuudet ja 
yksittäisten melu-
tapahtumien mää-
rä 

 Selvitys melupäästöjen leviämisestä liitteenä 
 Melupäästöjen tarkkailusuunnitelma liitteenä 

10 Naapureille 
aiheutuvat haitat 



11 Lupa- ja lausun-
totilanne 1 Maanomistajan lupa  haetaan myöh.    vireillä   myönnetty      liitteenä 

2 Poliisin lausunto  haetaan myöh.    vireillä   myönnetty      liitteenä 
3 Alueellisen ympäristö- 
   keskuksen lausunto  haetaan myöh.    vireillä   myönnetty      liitteenä 
4 Muut luvat tai viranomais- 
   päätökset  haetaan myöh.    vireillä   myönnetty      liitteenä 

12 Lisätiedot 

13 Paikka ja päi-
vämäärä 

_______________________ _____ / _____ 20_____ 

14 Allekirjoitukset 
ja nimenselven-
nykset 

____________________________________   ________________________________________ 

LIITTEET 
15 Kartta 

1:_____000 

16 Luvat ja lau-
sunnot 

17 Suunnitelmat 

18 Muut liitteet 
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