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SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 
 
Ympäristö- ja rakennuslautakunta 23.1.2018 § 6 
voimassa 31.1.2018 alkaen 
 
 
1 § Soveltamisala 

1.1 Ympäristönsuojelulain (527/2014), merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009), jätelain 
(646/2011), maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) ja vesilain (587/2011) mukaisen luvan, 
ilmoituksen tai muun asian käsittelystä sekä ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisesta 
valvonnasta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa peritään käsittelymaksu tämän 
taksan mukaisesti. 

 

2 § Maksujen määräytymisperusteet 

2.1 Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian 
käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvioon, joka sisältää asian käsittelystä 
viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset. 

2.2 Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi 
käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista 
viranomaisen yhteiskustannuksista.  

2.3 Siuntion kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on  
57 euroa tunnilta. 

 

3 § Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut 

3.1 Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä sekä valvonnasta perittävät maksut on 
esitetty liitteenä olevassa maksutaulukossa.  

 

4 § Menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut 

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

 1) asiantuntijaviranomaisen lausunto erillisen laskun mukaisesti  

 2)  konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti  

 3)  ympäristönsuojeluasetuksen 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuulemistilaisuuden tai 
katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut 

 4) asian käsittelyyn liittyvien kuulutusten kustannukset; 

 sekä lisäksi jokaisesta edellä mainitusta toimenpiteestä erikseen vähintään 57 euroa. 
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5 § Maksun alentaminen 

5.1 Mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi, 
voidaan käsittelymaksu määrätä 40 % 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. 

5.2 Luvan tai ilmoituspäätöksen teknisluontoisesta muuttamisesta tai muusta lupamääräysten 
vähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä 
pienempi, voidaan käsittelymaksu määrätä 50 % 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. 

5.3 Käsittelymaksu voidaan määrätä 30 % 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi, mikäli 
toiminnan selvittämisen tarve tai tarkkailua ja seurantaa koskevien lupamääräysten tarve 
on selvästi vähäisempi esimerkiksi käytössä olevan varmennetun ympäristöasioiden 
hallintajärjestelmän, energiansäästösopimuksien tai maatiloilla 
ympäristökorvausjärjestelmään liittyvien vapaaehtoisten toimenpiteiden vuoksi.  

5.4 Ympäristönsuojelulain ja jätelain 144 a § :n tarkoittamien luonnollisten henkilöiden ja 
mikroyritysten valvontamaksut voidaan määrätä 30 % 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. 
Mikroyritysten kohdalla alennus edellyttää, että toiminnanharjoittajan on annettava 
valvontaviranomaiselle tarvittavat työntekijä-, liikevaihto- ja tasetiedot. Mikäli tarvittavia 
tietoja ei ilmoiteta, maksu voidaan määrätä alentamattomana. 

 

6 § Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen 

6.1 Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian taikka asian käsittely 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen 
antamista ja viranomainen on ryhtynyt olellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, 
peritään käsittelymaksu käsittelyajan perusteeella lasketun omakustannusarvon ja muiden 
asian käsittelystä aiheutuneiden erilliskustannusten mukaan. Maksun tulee olla kuitenkin 
vähintään 30 % 3  §:n mukaisesta maksusta. 

 

7 § Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen 

7.1 Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan 
mukainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että asian 
laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan maksu määrätä 50 % 3 §:n mukaista 
maksua pienemmäksi. 

7.2 Jos hakemus tai ilmoitus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä. 

 

8 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu 

8.1 Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian 
tämän taksan mukaisesta käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa 
aikaisemmin annetusta ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty. 

8.2 Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että hakija ei ole 
ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu koko- 
naisuudessaan. 
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9 § Vakuuspäätöksen maksu 

9.1. Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen toiminnan aloittamista muutoksenhausta 
huolimatta koskevan hakemuksen käsittelystä peritään lisämaksu, joka on 10 % kyseistä 
toimintaa koskevasta 3 §:n mukaisesta maksusta. 

 

10 § Maksun kohtuullistaminen tai määrääminen poikkeustapauksissa 

10.1 Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian luonne ja 
merkitys huomioon ottaen kohtuuttoman suureen maksuun, voidaan erityisistä syistä 
käsittelymaksu määrätä 3 §:n mukaista maksua alhaisemmaksi. Maksun tulee tällöinkin 
kattaa viranomaiselle aiheutuneet 4 §:n mukaiset kustannukset ja sen tulee olla vähintään 
30 % 3 §:n mukaisesta maksusta. 

10.2 Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn 
laajuus ja työmäärä huomioon ottaen kohtuuttoman pieneen maksuun, voidaan 
erityistapauksissa käsittelymaksu periä 3 §:n mukaisista maksuista poiketen myös asian 
käsittelyajan perusteella lasketun omakustannusarvon ja muiden asian käsittelystä 
aiheutuneiden erilliskustannusten perusteella. Tällöin maksun määräämiseen tulee liittää 
laskelmaperuste maksulle sekä erittely muista erilliskustannuksista. 

10.3 Mikäli ympäristölupalaitos sijaitsee tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla 
pohjavesialueella, voidaan käsittelymaksu määrätä enintään 30 % 3 §:n mukaista maksua 
suuremmaksi. 

 

11 § Valvontamaksut 

11.1 Ympäristönsuojelun valvontaohjelman ja jätelain valvontasuunnitelman mukaisesta 
määräaikaistarkastuksesta ja muusta valvontaohjelmaan tai valvontasuunnitelmaan 
perustuvasta säännöllisestä valvonnasta peritään maksutaulukon mukainen valvontamaksu. 

11.2  Ympäristönsuojelulain mukaisista onnettomuus-, haitta- tai rikkomustilanteissa tehdyistä 
tarkastuksista, jotka johtavat kehotuksen, määräyksen tai kiellon antamiseen sekä niistä 
toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen määräyksen, kehotuksen tai kiellon noudattamisen 
valvomiseksi peritään maksutaulukon mukainen valvontamaksu. 

11.3 Hallintopakkoasiassa annetun kiellon, määräyksen tai keskeyttämisen valvomiseksi 
tehtävästä tarkastuksesta peritään maksutaulukon mukainen valvontamaksu. 

11.4 Jätelain mukaisesta roskaantuneen alueen siivoamismääräyksestä, yksittäisen määräyksen 
sekä rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun määräyksen antamisesta ja 
valvonnasta peritään maksutaulukon mukainen maksu. 

Mikäli tarkastuksen yhteydessä annetaan määräys tai pyydetään toiminnanharjoittajalta 
selvitys, jonka tämä toimittaa valvontaviranomaiselle, on määräyksen valmistelusta tai 
selvityksen käsittelystä johtuvasta työmäärästä mahdollisuus periä maksu osana 
tarkastusmaksua. 

11.5  Toiminnanharjoittajan peruuttamatta jättämästä, sovitusta tarkastuksesta peritään maksu 
käytetyn työajan mukaan. 
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12 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen 

12.1 Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta ja maksun lykkäämisestä määrää 
tässä taksassa säädetyin perustein kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai se 
viranhaltija, jolle pääasiasta päättäminen on siirretty. 

12.2 Lupamaksuista määrätään pääasiaa koskevassa päätöksessä tai samanaikaisesti 
annettavalla erillisellä päätöksellä. 

12.3 Niiden maksujen kohdalla, jotka pannaan maksuun ilman hallintopäätöstä, voidaan katsoa 
maksun itsessään olevan päätös maksusta, eikä erillistä päätöstä asiasta tarvitse tehdä. 

 

13 § Maksun suorittaminen ja periminen 

13.1 Maksu on suoritettava 14 vuorokauden kuluessa sen laskuttamisesta. Viivästyneestä 
maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 § 
tarkoitetun korkokannan mukaan. 

13.2 Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan 
se periä ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin laissa 
verojen ja julkisten maksujen verojen täytäntöönpanosta (706/2007) säädetään (YSL 205 §). 

 

14 § Taksan soveltaminen 

14.1 Maksu määräytyy tämän taksan mukaisesti asioissa, jotka ovat tulleet vireille tai joista on 
kuulutettu tai muuten annettu tieto asianosaisille tämän taksan voimaantulopäivän jälkeen 
jälkeen. Maksun palauttamisen osalta noudatetaan sitä taksaa, joka oli voimassa silloin, kun 
maksu määrättiin. 

 

15 § Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

Tämä taksan tarkistus tulee voimaan 31. päivänä tammikuuta 2018. 

 

LIITE : MAKSUTAULUKKO 
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LIITE : MAKSUTAULUKKO 
 

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (527/2014) MUKAISET TOIMINNOT Maksu € 

A Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot, jotka käsitellään kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisessa (YSA 713/2014, 2 §) 

 

1. Metsäteollisuus 4330 

2. Metalliteollisuus 5070 

3. Energiantuotanto 4045 

4. Kemikaalien tai polttoaineiden valmistus, varastointi, käyttö tai käsittely 2365 

5. Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta  4560 

6. Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto  

a) kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta 2365 

b) murskaamo tai kalkkikiven jauhatus 3905 

7. Mineraalituotteiden valmistus 3470 

8. Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely 1760 

9. Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus 2505 

10. Eläinsuojat ja kalankasvatus 2270 

11. Liikenne  

a) muu lentopaikka kuin lentoasema 3905 

b) linja-auto- tai kuorma-autovarikko tai työkonevarikko 2365 

c) moottoriurheilurata 3905 

12. Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely  

a) maankaatopaikka 3705 

b) pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen 
muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle 

3705 

c) vaarallisen jätteen tai vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavien romuajoneuvojen tai käytöstä 
poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varastointipaikka 

2450 

d) autopurkamo 3420 

e) ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelylaitos 3420 

f) muu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely 3420 

13. Muu toiminta   

a) ampumarata 3905 

b) suihkupuhalluspaikka 1760 

c) eläintarha tai huvipuisto 2505 

d) krematorio tai lemmikkieläinten polttolaitos 3080 

14. Ympäristönsuojelulain 27 § :n 2 momentin mukainen toiminta  

a) jätevesien johtaminen, mistä saattaa aiheutua ojan, lähteen tai noron pilaantumista 1710 

b) toiminta, josta saattaa aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 
§ :n mukaista kohtuutonta rasitusta 

1995 

B Ympäristönsuojelulain mukainen toiminnan rekisteröinti (YSL 116)  

a) Energiantuotantolaitos 1140 

b) Asfalttiasema 1140 

c) Nestemäisen polttoaineen jakeluasema 855 

d) Kemiallinen pesula 1140 

e) Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta tai laitos 1140 

f) Kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat 1140 

C Ympäristönsuojelulain 118 – 120 § mukaisten ilmoitusten käsittely  

a) Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta  

1)  kivenmurskaus tai louhinta 695 

2)  suuri ulkoilmatapahtuma 585 

3)  moottoriurheilutapahtuma 290 

4) muu toiminta 110 
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b) Koeluontoinen toiminta 1995 

c) Poikkeukselliset tilanteet 1110 

D Muiden ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely  

a) Tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen (YSL 64 §) 608 

b) Tarkkailumääräysten muuttaminen (YSL 65 §) 608 

c) Päätös ympäristöluvan raukeamisesta, lopettamismääräykset (YSL 88 §, 94 §) 855 

d) Poikkeaminen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista (YSL 156d §) 342 

e) Kustannukset käsittelyyn käytetyn tuntimäärän mukaan/tunti 57 

E Valvontaohjelman mukaiset säännöllisen valvonnan maksut (YSL 168, 205 §)  

a) määräaikaistarkastus 285 

b) vuosiraportin tarkastaminen 86 

c) tarkkailutulosraportin tarkastaminen 57 

F Valvontamaksut onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteissa (YSL 169, 175, 176, 181 §)  

a) tarkastuskäynti onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteissa 57/h 

b) hallintopakkomääräyksen tai keskeytyksen noudattamisen valvomiseksi tehtävä 
tarkastus 

285 

VESILAIN (587/2011) MUKAISET ASIAT 

a) Pintaveden ottamisen rajoittaminen (VL 4 :2 §) 416 

b) Ojitustusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen (VL 5 :5 §) 1251 

c) Oikeus ojittaa toisen alueella (VL 5 :9 §) 416 

d) Muun kuin kuivatusveden johtaminen toisen ojaan (VL 5 :14 §) 416 

MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN (132/1999) MUKAISET ASIAT 

a) Maisematyölupa (MRL 128 §)   

1)  Puiden kaataminen enintään 1 ha:n alueelta 171 

2)  Puiden kaataminen yli 1 ha :n alueelta 285 

3)  Toimenpiteen vaatima katselmus laskutetaan käytetyn työajan mukaan 57/h 

b) Maisemaa muuttavat maanrakennustyöt tai vastaavat €/tunti, kuitenkin vähintään 285 

MERENKULUN YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (1672/2009) MUKAISET ASIAT 

a) Huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman käsittely ja hyväksyminen 228 

JÄTELAIN (646/2011) MUKAISEN ILMOITUKSEN KÄSITTELY 

a) Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin 114 

b) tarkastukset, joihin liittyy jätteen kansainvälisiä siirtoja (124 §) 57/h 

c) roskaantuneen alueen siivomismääräyksen antaminen ja sen valvonta (75 §)  57/h 

d) yksittäisen määräyksen antaminen ja valvonta (125 §) 57/h 

e) rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun määräyksen antaminen tai 
valvonta (126 §) 

57/h 

MUUT YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAKSUT 

a) Muiden kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille paneman ilmeisen 
perusteettoman asian käsittely 

857 

 


