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SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN 

LUPA- JA VALVONTAMAKSUTAKSA 

 

1 § Soveltamisala 

Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011) ja jätelain (646/2011) mukaisen 

luvan, rekisteröinnin, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä ja valvontasuunnitelman 

mukaisista tarkastuksista Siikalatvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa 

peritään käsittelymaksu tässä taksassa määrättyjen perusteiden mukaisesti. 

 

2 § Maksujen määräytymisperusteet 

Tämän taksan lopussa lueteltujen eri laitosten ja toimintojen kiinteät käsittelymaksut 

perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn keskimääräiseen 

omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet 

kokonaiskustannukset. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien 

erilliskustannusten lisäksi käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja 

pääomakustannuksista sekä muista viranomaisen yhteiskustannuksista.  

Asian käsittelystä aiheutuvat erilliskustannukset sisältävät asian keskimääräisen 

käsittelyajan mukaan laskettujen kustannusten lisäksi asian vireille tulosta 

ilmoittamisesta, asianosaisten kuulemisesta ja päätöksestä tiedottamisesta (ei sis. 

lehtikuulutuksia) sekä muista vastaavista asiaan liittyvistä toimenpiteistä johtuvat 

kustannukset. Mikäli hakemuksen johdosta järjestetään kuulemistilaisuus tai 

katselmus, peritään niiden järjestämisestä viranomaiselle aiheutuneet kulut hakijalta 

erikseen. Mikäli hakemuksen vireille tulosta ja päätöksestä kuulutetaan lehdessä, 

peritään lehtikuulutuksista aiheutuneet kustannukset hakijalta erikseen. 

Ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 60,00 euroa 

tunnilta.  

 

3 § Päätöksestä perittävä maksu 

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen käsittely maksu, 

ellei jäljempänä esitetystä muuta johdu. Mikäli asian käsittely 

ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa ennen kuin asiasta on tehty päätös, 

peritään asian käsittelystä siihen mennessä aiheutuneet kustannukset. Perittävien 

kustannusten määrä saa olla enintään vastaavasta päätöksestä tai muusta 

suoritteesta perittävän käsittelymaksun suuruinen. Tuomioistuimen muutoksenhaun 

johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian käsittelymaksusta vähennetään, 

mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta ympäristönsuojeluviranomaisen 

päätöksestä on peritty. 
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4 § Maksun alentaminen tai korottaminen 

Käsittelymaksu voidaan yksittäistapauksissa periä liitteessä esitetyistä kiinteistä 

käsittelymaksuista 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.  

- Käsittelymaksua voidaan alentaa enintään 30 prosenttia, jos asian käsittelyn 

vaatima työmäärä on keskimääräistä pienempi.  

- Käsittelymaksua voidaan korottaa enintään 40 prosenttia, jos asian käsittelyn 

vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä suurempi tai mikäli asian 

käsittely on edellyttänyt viranomaisen toimesta erityisten selvitysten laatimista.  

- Käsittelymaksua voidaan alentaa enintään 20 prosenttia, mikäli kyseisellä 

laitoksella tai toiminnassa on käytössä varmennettu ympäristöasioiden 

hallintajärjestelmä tai muu vastaava järjestelmä, jonka voidaan katsoa 

vähentävän tarvetta selvittää toimintaa tai antaa tarkkailua ja seurantaa 

koskevia lupamääräyksiä  

- Toiminnan olennaista muuttamista tai lupapäätöksen tarkistamista tai 

uudistamista koskevan hakemuksen käsittelymaksua voidaan alentaa enintään 

30 prosenttia.  

- Jos kysymys on luvan teknisluontoisesta muuttamisesta tai muusta 

lupamääräysten vähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on 

huomattavasti keskimääräistä pienempi, maksua voidaan alentaa enintään 50 

prosenttia. 

 

5 § Maksu vakuuden hyväksymisestä 

Ympäristönsuojeluasetuksen 15 §:n 1 momentin kohdan 9 mukaisen vakuuden 

hyväksymistä koskevan asian erilliskäsittelystä peritään lisämaksu, joka on 15 

prosenttia kyseistä toimintaa koskevasta 3 §:n mukaisesta maksusta.  

 

6 § Valvonta maksut 

Ympäristönsuojelulain perusteella ympäristönsuojeluviranomaisen on valvottava 

ympäristöluvanvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja säännöllisesti 

määräaikaistarkastuksin. Kunnassa hyväksytyn valvontasuunnitelman mukaisesta 

säännöllisestä, suunnitellusta valvonnasta peritään tämän taksan mukainen maksu. 

Maksun suuruus määräytyy kunkin lupatyypin toiminnan tarkastuksen vaatiman 

ajankäytön mukaisesti. Säännöllisesti tehtävän määräaikaistarkastuksen 

(alkutarkastus, määräaikaistarkastus ja lopputarkastus) ajankäytöksi on laskettu 

tarvittavan 10 % vastaavan toiminnan lupahakemuksen käsittelyajasta, kuitenkin 

vähintään 4 tuntia. 
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7 § Valvonta maksujen kohtuullistaminen 

Mikroyritysten valvonnasta perittäviä maksuja voidaan kohtuullistaa YSL 206 §:n ja 

YSA 36 § -38 §:n perusteella ja ehdoin. Valvontamaksujen kohtuullistamisella pyritään 

siihen, että maksut olisivat kohtuulliset ottaen huomioon toiminnan laajuus ja luonne. 

Kohtuullistamisessa tulee huomioitavaksi toiminnanharjoittajan työntekijä-, liikevaihto- 

ja tasetiedot tai niitä lähinnä vastaavat tunnusluvut. 

Tässä taksassa määrätyistä maksuista kohtuullistamisprosentti on enintään 30 % 

toiminnalle ympäristölupamaksun mukaan lasketusta valvontamaksusta. Muista 

valvontamaksuista kohtuullistaminen on enintään 50 %. Lisäksi kohtuullistamisen 

ehdot täyttäville mikroyrityksille on määrätty valvonnasta perittävä vuosittainen 

enimmäismaksu, jota enempää valvontamaksua ei peritä.  

 

8 § Maksun määrääminen 

Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta / korottamisesta ja maksun 

lykkäämisestä määrää viranomainen pääasian ratkaisun yhteydessä. 

 

9 § Maksun suorittaminen 

Maksu on suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös on 

saanut lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa 

viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 6.11.2009 (846/2009) muutetussa 4 §:ssä 

tarkoitetun korkokannan mukaan. 

 

10 § Taksan soveltaminen 

Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2018.  

Ympäristölupa-asioiden käsittelystä, jotka ovat tulleet vireille ja joista on kuulutettu tai 

asiasta on muutoin annettu tieto asianosaiselle ennen tämän taksan voimaantuloa, 

peritään käsittelymaksu aiemmin voimassa olleen ympäristölupataksan mukaisesti.  
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Ympäristöluvanvarainen toiminta, lupa- ja valvontamaksut 

Ympäristöluvitetusta toiminnasta peritään valvontamaksua kultakin hyväksytyn 

valvonta-suunnitelman mukaiselta määräaikaistarkastukselta, jonka suuruus on 240 €–

390 €. 

Tarkastuksista, jotka ovat tarpeen YSL:n 175 tai 176 §:ssä tarkoitetun kiellon tai 

määräyksen noudattamisen valvomiseksi taikka 181 §:ssä tarkoitetun toiminnan 

keskeyttämisen valvomiseksi peritään asiassa kunnalle aiheutuneiden 

kokonaiskustannusten mukaisesti.  

Ellei edellisestä muuta johdu, erillistä maksua ei peritä viranomaisen eikä haittaa 

kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille pannun asian käsittelystä.  

Muiden kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen vaatimuksesta vireille 

pannun asian käsittelystä voidaan vireillepanijalta periä 360 €:n suuruinen maksu, jos 

vireillepanoa on pidettävä ilmeisen perusteettomana.  

Mikroyritysten valvontamaksuja voidaan kohtuullistaa YSL 206 § ja YSA36-38 §:n 

ehtojen täyttyessä enintään 30 %:n alennuksella taulukossa mainituista 

valvontamaksuista. Kohtuullistamisen ehdot täyttävältä mikroyritykseltä toiminnan 

valvonta-maksuja ei peritä vuodessa enempää kuin 390 €. 

Maksutaulukot: 

Kaikkiin lupahakemusten laskuihin lisättävät 
maksut 

Maksu 

a) Lehtikuulutus Todellisten kustannusten mukaan 

b) Kuulemiskirjeet 20 € / kirje 

c) Kuulemistilaisuuden järjestäminen 
tarvittaessa 

Todellisten kustannusten mukaan 

d) Asiantuntijaviranomaisen lausunto, 
tarvittaessa 

Todellisten kustannusten mukaan 

e) konsultti- ja asiantuntijaselvitys, 
tarvittaessa 

Todellisten kustannusten mukaan 

f) Ympäristölupamääräykseen liittyvä 
vuosiraportin tarkistaminen 

60 €/h, vähintään 60 € 
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Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai 
toiminta (YSL 27 §) 

VnA (713/2014) 2 §:n mukainen jaottelu 
 

lupamaksu € valvontamaksu € 

1. Metsäteollisuus 3600 360 

2. Metalliteollisuus 3600 360 

3. Energian tuotanto 3900 390 

4. Polttoaineiden valmistus, tai kemikaalien ja 
polttoaineiden varastointi tai käsittely 

2400 240 

5. Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta 3600 360 

6. Malmien ja mineraalien kaivaminen tai 
maaperän ainesten otto 

3000 300 

7. Mineraalituotteiden valmistus 3600 360 

8. Nahan ja tekstiilien laitosmainen tuotanto tai 
käsittely 

1800 240 

9. Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus 2400 240 

10. Eläinsuojat tai kalankasvatus 1800 240 

11. Liikenne 3300 330 

12. Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen 
käsittely sekä jäteveden käsittely 

2400 240 

13. Muu toiminta 2400 240 

 
 
 

Rekisteröitävät toiminnat 

YSL (527/2014) 116§ 

rekisteröinti- 
maksu € 

valvontamaksu € 

1. Energiantuotantolaitos 900 240 

2. Asfalttiasemat 900 240 

3. Nestemäisen polttoaineen jakeluasema 900 240 

4. Kemiallinen pesula 900 240 

5. 6. ja 7. Orgaanisia liuottimia käyttävä 
toiminta 

900 240 

8. Kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat 900 240 
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Muut viranomaiskäsittelymaksut käsittelymaksu € 

1. YSL (527/2014)luvun 12 mukaisten ilmoitusten käsittely  

a) Ilmoituksen käsittely ja rekisteröinti 900 

b) Tilapäistä melua ja tärinää aiheuttava toiminta 180 

c) Tilapäistä melua ja tärinää aiheuttava toiminta, joka on 
merkittävää ja edellyttää kuulemista 

360 

d) Koeluonteinen toiminta 900 

e) Poikkeukselliset tilanteet 900 

2. Jätelain (646/2011) luvun 11 mukaisen ilmoituksen käsittely  

       Ilmoitus keräystoiminnasta, käsittely ja rekisteröinti (JL 100 §) 360 

3. Vesilain (587/2011) mukaisten asioiden käsittely  

a) Talousveden ottamisen rajoittaminen (VL 4 luku: 2 §) 600 

b) Ojitusasiat (VL 5 luku: 5§, 9 §, 14 §) 900 

4. Muiden asioiden käsittely  

a) tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen 360 

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

360 

c) Päätös ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta 120 

d) Erikseen tehty päätös toiminnan aloittamisesta ennen 
lainvoimaisuutta 

900 

e) Muu YSL (527/2014) mukaisen asian käsittely 
60 €/h, 

vähintään 60 € 

 


