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1 § Soveltamisala

Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), jätelain (646/2011) ja merenkulun ympäristön-
suojelulain (1672/2009) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä ja ympäristönsuojelu-
lain mukaisesta valvonnasta peritään käsittelymaksu tässä taksassa esitettyjen perusteiden mukaisesti.

Lisäksi taksan mukainen maksu peritään toiminnanharjoittajalta ympäristönsuojelulain perusteella val-
vontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkistuksista ja
niiden muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta ja tarkastuksista, jotka ovat tarpeen
YSL:n 175 tai 176 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi taikka 181 §:ssä
tarkoitetun toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi.

2 § Maksujen määräytymisperusteet

Maksut perustuvat asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneiden kokonaiskustannusten keskimääräi-
seen arvoon. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi
käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista viranomaisen
yleiskustannuksista. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat lisäksi asianosaisten kuulemisesta sekä hakemuk-
sen ja päätöksen tiedottamisesta aiheutuvat kulut.

Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät aiheutuneiden kustannusten
mukaan.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 50 € tunnilta.

3 § Maksut

Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut on esitetty liitteenä olevassa mak-
sutaulukossa

4 § Menettelyn laajuudesta johtuvat maksut

Edellä 3 §:ssä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämaksut:

a) Asiantuntijaviranomaisen lausunto erillisen laskun mukaisesti
b) Konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti
c) Ympäristönsuojeluasetuksen (VNA 713/2014) 13 §:ssä tarkoitetun kuulemistilaisuuden

tai katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut sekä 55 euroa tilaisuudelta.
d) Hakemuksen kuuluttamisesta ja päätöksen tiedottamisesta aiheutuneet kulut.

5 § Maksun alentaminen ja korottaminen
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Mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi, voidaan maksu
määrätä 20 - 50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.

Toiminnan olennaista muuttamista tai lupamääräysten tarkistamista tai uudistamista koskevan hake-
muksen käsittelymaksu voidaan määrätä 50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.

Lupa- tai ilmoituspäätöksen teknisluontoisesta muuttamisesta tai muusta lupamääräysten vähäisestä
muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä pienempi, voidaan käsittelymak-
su määrätä 50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen käsittelystä perittävään maksuun voidaan lisätä 50
% liitetaulukossa esitetystä summasta, jos ilmoituksen käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi
keskimääräistä suurempi toiminnan luonteen vuoksi.

Ympäristönsuojelulain 206 §:n tarkoittamien mikroyritysten valvontamaksu voidaan
määrätä 50 prosenttia valvonnasta perittävää maksua pienemmäksi. Alennus
edellyttää, että toiminnanharjoittaja antaa ennen tarkastusta tai viimeistään tarkastuksen yhteydessä
valvontaviranomaiselle riittävät tiedot alennuksen myöntämiseksi.

6 § Asian käsittelyn peruuttaminen tai raukeaminen

Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa tai ilmoituksensa taikka asian käsittely kunnan viranomaisessa
raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin asian
käsittelemiseksi, peritään 3 §:ssä säädetystä maksusta 50 prosenttia sekä muut asian käsittelystä aiheu-
tuneet kustannukset 4 §:n mukaisesti.

7 § Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen

Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan mukainen mak-
su. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut
perusteita voidaan maksu määrätä enintään 50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. Lisäksi
peritään muut asian käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 §:n mukaisesti.

Jos hakemus tai ilmoitus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, peritään asian valmistelusta 55 eu-
ron maksu.

8 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu

Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen käsiteltäväksi, vähennetään tämän
taksan 3 - 4 § mukaisesta maksusta, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on perit-
ty.

Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että hakija ei ole ollut hake-
mansa päätöksen tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan.

Jos tuomioistuimen päätöksen mukaan 4 §:n mukainen menettely on ollut tarpeeton, palautetaan mak-
su tältä osin.

9 § Luvan raukeaminen

Maksu ympäristöluvan raukeamista koskevasta päätöksestä on 200 euroa.

10 § Maksusta päättäminen
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Maksusta, lisämaksusta, maksun alentamisesta ja maksun palauttamisesta päättää käsiteltävässä asiassa
toimivaltaisena oleva viranomainen.

11 § Maksun suorittaminen ja periminen

Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Viivästyneestä maksusta peritään
kulloinkin voimassa olevaa korkolain mukaista korkoa.

Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä
ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin laissa verojen ja maksujen
täytäntöönpanosta (706/2007) säädetään.

12 § Voimaantulo

Maksut määräytyvät päätöspäivämääränä voimassa olevan taksan perusteella. Maksun palauttamisen
osalta noudatetaan sitä taksaa, joka oli voimassa silloin, kun maksu määrättiin.

Tämä taksa tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
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YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISTEN ASIOIDEN MAKSUTAULUKKO

Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta €

Metsäteollisuus
puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos 2550

Metalliteollisuus
metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttistä tai kemiallista me-
netelmää käyttäen 2550

Energiantuotanto
polttoaineiden polttaminen laitoksessa, jossa on yksi tai useampi polt-
toaineteholtaan vähintään 20 megawatin kiinteää polttoainetta polttava
energiantuotantoyksikkö ja laitosalueen kaikkien energiatuotantoyksi-
köiden yhteenlaskettu polttoaineteho on alle 50 megawattia 3700

Kemikaalien tai polttonesteiden varastointi tai käsittely
nestemäisten polttonesteiden jakeluasema 1400
muu polttonesteiden jakeluasema tai vaarallisen nestemäisen kemikaa-
lin varasto 1750
kivihiilivarasto 1400
puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos 1750

Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta 2550

Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto
kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kiven-
louhinta 1600
kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkki-
kiven jauhatus 1600
pohjavesialueelle sijoittuva asfalttiasema 1600

Mineraalituotteiden valmistus
kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas 1650
kevytsoratehdas tai kevytbetonitehdas 1650
keramiikka- tai posliinitehdas 2800

Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely
tekstiilien vesipesula tai muu kuin rekisteröitävä kemiallinen pesula 1000

Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus 1650

Eläinsuojat ja kalankasvatus
eläinsuoja 850
turkistarha 1200

Liikenne
muu lentopaikka kuin lentoasema 2000
linja-auto, kuorma-auto tai työkonevarikko 1200
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ulkona sijaitseva moottoriurheilurata 2000

Jätehuolto
maankaatopaikka 1550
pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni- ja tiilijätteen tai muun
pysyvän jätteen tai asfalttijätteen muu kuin kaatopaikkakäsittely 1650
kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen vaaral-
lisen jätteen varastointipaikka 1650
autopurkamo 1550
ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelylaitos 1550
muu jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen/ käsittely 1650

Jätevesien johtaminen maahan tai ojaan (YSL 27 §, 2 mom., kohta 2) 1500
Muu toiminta
ulkona sijaitseva ampumarata 1950
kiinteä suihkupuhalluspaikka 1000
eläintarha tai huvipuisto 1400
krematorio ja lemmikkieläinten polttolaitos 1400

Ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 2 kohdan mukainen toimin-
ta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista
annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta 700

Ympäristönsuojelulain 12 luvun mukaisten ilmoitusten käsittely
tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta 200
koeluontoinen toiminta 450
poikkeukselliset tilanteet 250

Vesilain mukaisten asioiden käsittely
talousveden ottamisen rajoittaminen VL 1: 16 § 250
ojitusasiat VL 6:12 § 450

Jätelain (646/2009) mukaisten asioiden käsittely
jätteen ammattimaisen keräystoiminnan merkitseminen jätteenkeräys-
rekisteriin 150

Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely
huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman hyväksyminen ja merkitse-
minen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 200

Ympäristönsuojelulain 116 §:n mukainen toiminnan rekisteröinti
sähköä tai lämpöä tuottava laitos tai kattilalaitos 1750
asfalttiasema 800
polttonesteiden jakeluasema 800
kemiallinen pesula 800
toiminta, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä 1250

Muiden ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely
ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen vakuuden hyväksyminen 55
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tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen 250
muiden kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille paneman
ilmeisen perusteettoman asian käsittely 350
muu ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittely, euroa/tunti 50

Valvontamaksut
ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukainen määräaikaistarkastus 150
ympäristönsuojelulain 175 tai 176 §:n nojalla annetun
määräyksen valvontatarkastus 300
ympäristönsuojelulain 181 §:n nojalla annetun toiminnan
keskeyttämismääräyksen tarkastus 300

Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisten yhteislupien val-
vontamaksusta määrätään maa-ainestaksassa
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