Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
maksut ja maa-ainesten ottamista koskevan
lupahakemuksen tarkastamisesta ja
ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat
maksut 1.5.2019 alkaen

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAKSUT JA MAAAINESTEN OTTAMISTA KOSKEVAN LUPAHAKEMUKSEN
TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA
SUORITETTAVAT MAKSUT
Oulunkaaren ympäristölautakunta 28.2.2019 § 13

A. KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAKSUT
1 § Soveltamisala
Taksassa ilmoitetut maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn keskimääräiseen
omakustannusarvioon, joka sisältää käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.
Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi käsittelyn aiheuttama osuus
hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista viranomaisen kustannuksista. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat
lisäksi asianosaisten kuulemisesta sekä hakemuksen ja päätöksen tiedottamisesta aiheutuneet kulut.
Luvan tai ilmoituksen käsittelymaksu ei sisällä lupahakemuksen ja -päätöksen johdosta julkaistavan lehti-ilmoituksen
kuluja, vaan ne laskutetaan luvan hakijalta.
Maksujen perusteena oleva kunnan viranomaisen työtunnin hinta on 53 €.

2 § Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA) 713/2014 § 2 mukaiset:
1. Metsäteollisuus:
muu puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos kuin puun kyllästämö, kun laitoksessa käytetään
puunsuojakemikaaleja yli 1 tonni vuodessa

2300 €

2. Metalliteollisuus:
metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttistä tai kemiallista menetelmää käyttäen
käsittelyaltaiden yhteenlasketun tilavuuden ollessa vähintään 5 ja enintään 30 m3;

2300 €

3. Energiatuotanto:
polttoaineiden polttaminen laitoksessa, jossa on yksi tai useampi polttoaineteholtaan vähintään
20 megawatin kiinteää polttoainetta polttava energiantuotantoyksikkö ja laitosalueen kaikkien
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energiantuotantoyksiköiden yhteenlaskettu polttoaineteho on alle 50 megawattia;
4. Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai käsittely:
a) puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos, jossa valmistetaan hiiltä vähintään
3 000 tonnia vuodessa;
b) nestemäisten polttoaineiden jakeluasema, jonka polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on
vähintään 10 m3, ei kuitenkaan moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai moottoriveneessä
polttoaineena käytettävän polttoaineen jakeluasema
c) muu polttonesteiden tai terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin
varasto, jossa voidaan varastoida tällaista kemikaalia vähintään 100 ja alle 1 000 m3, ei
kuitenkaan ympäristönsuojelulain liitteen 2 kohdan 1 mukaisen rekisteröitävän
energiantuotantolaitoksen polttonestesäiliö, voimansiirron suurmuuntaja-asema tai tärkeän tai
muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen ulkopuolella sijaitseva valmiiksi
pakattujen tuotteiden kappaletavaravarasto;
d) kivihiilivarasto
5. Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta:
a) toiminnat, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on yli 10 mutta alle 50 tonnia vuodessa
— muu kuin YSA1 §:n 6 kohdan a alakohdassa tarkoitettu pintojen puhdistus;
— ajoneuvojen maalaus sekä tuotantolaitoksessa että sen ulkopuolella;
— metallin, muovin, tekstiilien, folion ja paperin pinnoitus tai maalaus;
— puupintojen maalaus;
— nahan viimeistely;
— lankalakkaus;
— jalkineiden valmistus;
— puun ja muovin laminointi;
— liimaus;
— seuraavat painatustoiminnat: heatset-rainaoffset -painatus, julkaisusyväpainot, muu
syväpaino, fleksopaino, rotaatioseripaino mukaan lukien tekstiilien ja kartongin
rotaatioseripaino, laminointi- ja lakkausyksiköt;
— kumin jalostus;
— jatkuvatoiminen nauhapinnoitus;
— puun kyllästäminen;
— kasviöljyjen sekä eläinrasvojen uutto ja kasviöljyjen jalostustoiminnat;
— maalien, lakkojen, liimojen ja painovärien valmistus;
— lääketeollisuus

2300 €

1300 €
1300 €

1300 €

2300 €

b) laitos, jossa käytetään orgaanisia liuottimia ja jossa niiden kulutus on, kun siitä vähennetään
tuotteisiin sitoutuva osuus, vähintään 10 ja alle 50 tonnia vuodessa tai vastaava huippukulutus
vähintään 20 ja alle 100 kiloa tunnissa, mukaan lukien toiminnat, joissa haihtuvia orgaanisia
yhdisteitä vapautuu raaka-aineiden sisältämästä ponne- tai paisunta-aineesta;
2300 €
6. Malmien ja mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto:
a) kivenlouhimo sekä muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta
käsitellään vähintään 50 päivää;
b) kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä
murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, joiden toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää;

1300 €
1300 €

7. Mineraalituotteiden valmistus
a) seuraavien keraamisten tuotteiden valmistus polttamalla, kun tuotantokapasiteetti on enintään
75 tonnia vuorokaudessa ja/tai uunikapasiteetti on enintään 4 m3 ja lastauskapasiteetti enintään
300 kg/m3 uunia kohden:
— keramiikka- tai posliinitehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 200 tonnia vuodessa;
— kevytsoratehdas, jonka tuotantokapasiteetti on yli 3 000 tonnia vuodessa;
1300 €
b) kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas;
1300 €
c) kevytbetonitehdas, jonka tuotantokapasiteetti on yli 3 000 tonnia vuodessa;
1300 €
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8. Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely:
tekstiilien vesipesula, jonka kapasiteetti on vähintään 1 tonni vuorokaudessa tai muu kuin
ympäristönsuojelulain liitteen 2 kohdan 4 mukainen rekisteröitävä kemiallinen pesula;

1300 €

9. Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus:
a) teurastamo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 5 ja enintään 50 tonnia ruhoja
vuorokaudessa;
1300 €
b) lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos, joka käyttää eläinperäisiä raaka-aineita
vähintään 1 000 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 75
tonnia vuorokaudessa;
1300 €
c) kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos, joka käyttää eläinperäisiä raaka-aineita
vähintään 100 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 75
tonnia vuorokaudessa;
1300 €
d) perunaa tai juureksia käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos, joka käyttää kasviperäisiä
raaka-aineita vähintään 2 000 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on
enintään 300 tonnia vuorokaudessa;
1300 €
e) vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos,
joka käyttää kasviperäisiä raaka-aineita vähintään 5 000 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden
tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 300 tonnia vuorokaudessa, ei kuitenkaan
kylmäpuristettua kasviöljyä valmistava laitos;
1300 €
f) muu kuin d ja e kohdassa tarkoitettu kasviperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai niistä tuotteita
jalostava laitos, joka käyttää kasviperäisiä raaka-aineita vähintään 10 000 tonnia vuodessa ja jonka
valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 300 tonnia vuorokaudessa, ei kuitenkaan
kylmäpuristettua kasviöljyä valmistava laitos tai leipomo;
1300 €
g) panimo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 250 000 mutta alle 5 miljoonaa litraa vuodessa
ja enintään 300 000 litraa vuorokaudessa;
1300 €
h) siiderin ja viinin valmistus käymisteitse, kun tuotantokapasiteetti on vähintään 750 000 mutta
alle 10 miljoonaa litraa vuodessa ja enintään 300 000 litraa vuorokaudessa;
1300 €
i) muu kuin g ja h kohdassa tarkoitettu virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos, kun virvoitus- ja
alkoholijuomien tuotantokapasiteetti on yhteensä vähintään 50 miljoonaa litraa vuodessa ja
enintään 300 000 litraa vuorokaudessa;
1300 €
j) rehua tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen laitos, jonka valmiiden tuotteiden
tuotantokapasiteetti on alle 22 500 tonnia vuodessa ja vähintään 15, mutta enintään 75 tonnia
vuorokaudessa, jos valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetin eläinperäisen raaka-aineen osuus on
vähintään 10 painoprosenttia; muuten enintään 300—(22,5 x A) tonnia vuorokaudessa, kun A on
valmiiden tuotteiden eläinperäisen raaka-aineen osuus painoprosentteina;
1300 €
k) jäätelötehdas tai juustomeijeri, jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on vähintään
1 000 tonnia vuodessa, mutta enintään 75 tonnia vuorokaudessa, jos valmiiden tuotteiden
tuotantokapasiteetin eläinperäisen raaka-aineen osuus on vähintään 10 painoprosenttia taikka
muuten 300—(22,5 x A) tonnia vuorokaudessa, kun A on valmiiden tuotteiden eläinperäisen raaka-aineen
osuus painoprosentteina;
1300 €
l) eineksiä valmistava laitos, jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on vähintään 5 000 ja alle
30 000 tonnia vuodessa, mutta enintään 75 tonnia vuorokaudessa, jos valmiiden tuotteiden
tuotantokapasiteetin eläinperäisen raaka-aineen osuus on vähintään 10 painoprosenttia taikka muuten
300—(22,5 x A) tonnia vuorokaudessa ja alle 30 000 tonnia vuodessa, kun A on valmiiden tuotteiden
eläinperäisen raaka-aineen osuus painoprosentteina;
1300 €
m) pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos, jossa vastaanotetun maidon määrä on
vähintään 100 ja enintään 200 tonnia vuorokaudessa;
1300 €
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n) makeistehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 15 tonnia vuorokaudessa;
o) mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 50
miljoonaa litraa vuodessa;

1300 €
1300 €

10. Eläinsuojat tai kalankasvatus:
a) eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 30 ja alle 75 lypsylehmälle, vähintään 80 ja alle 200
lihanaudalle, vähintään 60 ja alle 250 täysikasvuiselle emakolle, vähintään 60 hevoselle tai ponille,
vähintään 210 ja alle 1 000 lihasialle, vähintään 160 uuhelle tai vuohelle, vähintään 2 700 ja alle
30 000 munituskanalle tai vähintään 10 000 ja alle 40 000 broilerille, taikka muu eläinsuoja, joka
lannantuotannoltaan tai ympäristövaikutuksiltaan vastaa vähintään 210 ja alle 1 000 lihasian
eläinsuojaa;
750 €
b) vähintään 250 ja alle 2 000 siitosnaarasminkin tai -hillerin taikka vähintään 50 ja alle 600
siitosnaarasketun tai -supin taikka vähintään 50 ja alle 800 muun siitosnaaraseläimen turkistarha
taikka muu turkistarha, joka lannantuotannoltaan tai ympäristövaikutuksiltaan vastaa vähintään 250 ja
alle 2 000 siitosnaarasminkin turkistarhaa;
750 €
11. Liikenne:
a) muu lentopaikka kuin lentoasema;
1300 €
b) yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikko tai vastaavan kokoinen työkonevarikko;
1300 €
c) ulkona sijaitseva moottoriurheilurata;
1300 €
12. Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely:
a) alle 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettu maankaatopaikka;
1300 €
b) pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu
käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle, kun käsiteltävä määrä on alle 50 000 tonnia vuodessa; 1300 €
c) kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen vaarallisen jätteen
varastointipaikka tai vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen tai käytöstä poistettujen
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varastointipaikka, jonka varastointikapasiteetti on enintään 50 tonnia;
1300 €
d) autopurkamo;
1300 €
e) laitos, jonka ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelykapasiteetti on enintään 10 tonnia
vuorokaudessa;
1300 €
f) muu kuin a—e alakohdassa taikka 1 §:n 13 kohdan a ja d—g alakohdassa tarkoitettu jätelain
soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista ja jossa käsitellään
jätettä alle 20 000 tonnia vuodessa;
1300 €
13. Muu toiminta:
a) ulkona sijaitseva ampumarata;
1800 €
b) pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka;
1300 €
c) kiinteä eläintarha tai huvipuisto;
1300 €
d) krematorio tai lemmikkieläinten polttolaitos.
1300 €

Muihin säädöksiin perustuvat lupa-, ilmoitus-, tarkastus- ja muut maksut (sis. myös YSA
713/2014 § 2 kohteiden tarkastusmaksut):
14. Jätevesien johtaminen
ympäristönsuojelulain 527/2014 27§:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu jätevesien johtamista koskeva lupa-asia
750 €
15. Ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 3 kohdan mukainen toiminta, josta saattaa
ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua
kohtuutonta rasitusta
750 €
16. Ympäristönsuojelulain 12 luvun mukaisten ilmoitusten käsittely ja toiminnan rekisteröinti
a) tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta, silloin kun ilmoitetun toiminnan vaikutuspiirissä on
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suuri joukko asianosaisia, vaatii kuuluttamisen
250 €
b) tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta, silloin kun ilmoitetun toiminnan vaikutuspiirissä on
korkeintaan muutamia asianosaisia
200 €
c) koeluonteinen toiminta
400 €
d) toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
400 €
17. Jätelain 646/2011 mukaisten asioiden käsittely
a) 100 § mukaisen ilmoituksen käsittely
250 €
b) mukaisen ilmoituksen tai muun asian käsittely
150 €
c) 124 § mukainen vaarallista jätettä käsittelevän toimijan suunnitelmallinen tarkastus
300 €
d) 75, 125 tai 126 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen antaminen (esim. siivousmääräys)
300 €
e) pakkokeinojen noudattamisen valvomiseksi tehtävä tarkastus
350 €
f) maksu muiden kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen vaatimuksesta vireille pannun
asian käsittelystä, jos vireillepanoa on pidettävä ilmeisen perusteettomana, peritään
53 € / tunti
18. Vesilain 587/2011 mukaisten asioiden käsittely
a) talousveden ottamisen rajoittaminen
b) tutkimuslupa
c) ojitusasiat
d) vesijohdon tai viemärin rakentaminen
19. Muiden asioiden käsittely
a) tarkkailusuunnitelman hyväksyminen
b) muiden kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille paneman ilmeisen
perusteettoman asian käsittely
c) muu ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittely
d) muu viranomaisen asiakkaan pyynnöstä tekemä mittaus (esim. melu) tai muu selvitys
f) maa-aineslain 4 a § mukaisesta maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen
yhteiskäsittelystä perittävästä maksusta määrätään maa-ainestaksassa
g) ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen käsittely
h) lausunto toimijan pyynnöstä, ellei lausuntoa tule antaa asiassa maksutta
i) ympäristönsuojelulain § 92 mukainen luvan selventäminen

400 €
400 €
400 €
400 €
200 €
53 € / tunti
53 € / tunti
53 € / tunti + alv
24 %
200 €
200 €
200 €

20. Tarkastusmaksut (ympäristönsuojelulaki)
a) luvanvaraisen tai rekisteröidyn toiminnan valvontaohjelman mukainen määräaikaistarkastus
300 €
b) kohdan a) mukainen tarkastus, hyvin pienimuotoinen toiminta
200 €
c) uusintatarkastus kohdan a) tarkastuksen puutteiden takia
200 €
d) luvassa määrätyn vuosiraportin tarkastaminen
100 €
e) muu valvontaohjelmaan perustuva säännöllinen valvonta
53 € / tunti
f) hallintopakkomenettelyyn liittyvä tarkastus, tarkastus YSL 175 tai 176 §:ssä tarkoitetun kiellon tai
määräyksen noudattamisen valvomiseksi taikka 181 §:ssä tarkoitetun toiminnan keskeyttämisen
valvomiseksi
350 €
21. Ympäristönsuojelulain § 115 a mukainen ilmoituksenvaraista toimintaa koskevan ilmoituksen käsittely
a) eläinsuoja (liitteen 4 kohta 5)
750 €
b) muut liitteen 4 mukaiset toiminnot kuten kemikaalien varastointi, sahalaitos, autovarikko,
ampumarata, elintarvike- ja rehuteollisuus, eläintarha
1300 €

3 § Menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut
Edellä mainittujen maksujen lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämaksut:
a) kuulutuksen julkaisemisesta sekä päätöksen julkaisemisesta aiheutuvien lehti-ilmoitusten
kustannukset todellisten kulujen mukaan
b) asiantuntijaviranomaisen tai asiantuntijalaitoksen lausunto erillisen laskun mukaisesti sekä
vähintään
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c) konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti
d) ympäristönsuojeluasetuksessa tarkoitetun kuulemistilaisuuden tai katselmuksen
järjestämisestä aiheutuneet kulut todellisten kulujen mukaan
e) lupa toiminnan aloittamiseen ennen ympäristöluvan lainvoimaiseksi tuloa silloin kun lupa
haetaan varsinaisen lupapäätöksen jälkeen

500 €

4 § Maksutaksan alentaminen
Käsittelymaksu voidaan harkinnanvaraisesti määrätä enintään 50 %:a 2 §:n mukaista maksua pienemmäksi seuraavista
syistä:
a) asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi
b) taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian luonne ja merkitys huomioon ottaen kohtuuttoman
suureen
maksuun
c) toiminnan olennaista muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen käsittelymaksu voidaan määrätä enintään 50
%:a
2 §:n mukaista maksua pienemmäksi
d) lupamääräysten tarkistamista koskevan ympäristölupahakemuksen käsittelymaksu voidaan määrätä 50 %:a 2 §:n
mukaista maksua pienemmäksi

5 § Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai
raukeaminen
Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian taikka käsittely kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt
toimiin asian käsittelemiseksi, peritään 2 §:n mukaisesta maksusta vähintään 25 %:a sekä muut asian käsittelystä
aiheutuneet kustannukset 3 §:n mukaisesti.

6 § Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen
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 perusteita, voidaan
maksu määrätä 50 %:a 2 §:n mukaista maksua pienemmäksi. Lisäksi peritään muut asian käsittelystä aiheutuneet
kustannukset 3§:n mukaisesti.

7 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu
Mikäli tuomioistuin palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi, peritään asian käsittelystä tämän taksan mukainen maksu,
josta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty
Jos tuomioistuin kumoaa päätöksen sen vuoksi, että hakija ei ole ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan peritty
maksu kokonaisuudessaan.

8 § Maksun määrääminen poikkeustapauksissa
Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn laajuus ja työmäärä huomioon
ottaen kohtuuttoman pieneen maksuun, voidaan käsittelymaksu periä 2 §: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 erillismaksuista.
Ympäristönsuojeluasetuksen mukaista toimintakokonaisuutta koskevan lupa-asian käsittelystä peritään maksu siten, että
erillisten toimitilojen käsittelymaksuista korkeinta korotetaan enintään 50 %.

9 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen
Maksusta, maksun palauttamisesta ja maksun alentamisesta määrää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai
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ympäristönsuojeluviranomaisen määräämä viranhaltija pääasiaa koskevassa päätöksessä.

10 § Vaadittavan vakuuden määrä
Jätteiden ammattimaista tai laitosmaista käsittelyä tai jätevesien käsittelyä tekevän toiminnanharjoittajan on asetettava
vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien
varmistamiseksi ympäristönsuojelulain § 59-61 mukaisesti. Vaadittavan vakuuden määrä arvioidaan em. lainkohtien ja
mahdollisen valtioneuvoston asetuksen sekä mahdollisten soveltamisohjeiden mukaisesti.
Ympäristölupaa edellyttävältä toiminnalta, jolle haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen luvan lainvoimaisuutta, vaaditaan
vakuuden asettaminen ympäristönsuojelulain § 199 mukaisesti.

11 § Taksan lakiperuste
Ympäristönsuojelulaki (527/ 2014) 205 § ja 206 § ja vesilaki (587/2011) 18 Luku 12 §, laki jätelain muuttamisesta
834/2017 § 144.

12 § Taksan mukaisten maksujen suorittaminen ja periminen
Maksu on suoritettava viimeistään laskussa olevan eräpäivän mukaisesti. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin
voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolaissa (633/1982) tarkoitetun korkokannan mukaan.
Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksista huolimatta ole maksettu, voidaan se periä ulosottotoimina ilman
erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa
(367/1961) säädetään. Viranomaistoimintaan liittyviin maksuihin ei lisätä arvonlisäveroa.

13 § Matkakustannukset
Matkakorvaukset sisältyvät tämän taksan maksuihin.

14 § Taksan voimaantulo
Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä toukokuuta 2019.

B. MAA-AINESTEN OTTAMISTA KOSKEVAN LUPAHAKEMUKSEN TARKASTAMISESTA
JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT
1 § Soveltamisala 1,02
Taksassa ilmoitetut maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn keskimääräiseen
omakustannusarvioon, joka sisältää käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.
Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi käsittelyn aiheuttama osuus
hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista viranomaisen kustannuksista. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat
lisäksi asianosaisten kuulemisesta sekä hakemuksen ja päätöksen tiedottamisesta aiheutuneet kulut.
Luvan tai ilmoituksen käsittelymaksu ei sisällä lupahakemuksen ja -päätöksen johdosta julkaistavan lehti-ilmoituksen
kuluja, vaan ne laskutetaan luvan hakijalta.
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Maksujen perusteena oleva kunnan viranomaisen työtunnin hinta on 53 €.

2 § Ottamissuunnitelman tarkastamisesta perittävät maksut:
a) hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden
mukaan hakemuksessa otettavaksi esitetyn tai tarkistetun maa-ainestilavuuden mukaan
kuitenkin vähintään
kuitenkin enintään
b) laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, josta ei tarvitse
laatia erillistä ottamissuunnitelmaa
c) lupa maa-aineslain mukaisen toimenpiteen suorittamiseen ennen
luvan lainvoimaiseksi tuloa
d) jos lupaviranomainen hylkää lupahakemuksen, peritään tämän taksan
mukaisesta maksusta 50 %, kuitenkin vähintään
e) mikäli luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa ennen kuin
lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin
ottamissuunnitelman tarkastamiseksi, palautetaan peritty
tarkastusmaksu hakemuksesta kokonaan
f) mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin
ottamissuunnitelman tarkastamiseksi ja lupahakemus perutaan ennen
päätöksen antamista, peritään toimenpiteitä vastaava osuus maksusta
g) mikäli ottamissuunnitelman tarkastamiseen liittyy maa-aineslain 4 a §
mukainen maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen
yhteiskäsittely, maa-ainestaksan mukainen käsittelymaksu peritään täysimääräisenä
ja lisäksi peritään ympäristöluvasta käsittelymaksu 30 % alennettuna
ympäristölupataksan mukaisesta hinnasta laskettuna.

8 € / 1000 m3
400 €
4000 €
300 €
400 €
300 €

3 § Kuulemisesta perittävä maksu
Hakemuksen kuuluttamisesta/lehti-ilmoituksesta peritään todelliset kuuluttamis- ja ilmoituskulut.

4 § Vaadittavan vakuuden määrä
a) Ottamisen aikainen vakuus ottamisalueen pinta-alan mukaan
Lisäksi vaaditaan myönnetyn otettavan maa-ainesmäärän mukaan vakuutta
jokaista luvassa myönnettyä kiintokuutiota kohti
b) Silloin kun maa-aineslain mukaisen toimenpiteen suorittamiseen on
myönnetty lupa ennen luvan lainvoimaisuutta, vaaditaan lisävakuutena siltä
ajalta kun ottaminen tapahtuu ennen luvan lainvoimaisuutta, edellisen kohdan
kiintokuutiokohtaista vakuutta lisää

1500 € / ha
0,04 € / m3

50 %

5 § Valvontamaksut
Ottamistoiminnan valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain
seuraavat maksut:
a) lupapäätöksessä otettavaksi sallitun maa-ainesten kokonaismäärän mukaan
maa-ainestilavuuden mukaan, kun maa-ainesten otto on aloitettu
kuitenkin vähintään
kuitenkin enintään
b) ennen maa-aineisten oton aloittamista vuosittain
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c) laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, josta ei tarvitse
laatia erillistä ottamissuunnitelmaa
200 €
d) yhdistetyn maa-aines- ja ympäristölupakohteen (ns. yhteislupakohde) valvontamaksu on
kohdan a) mukainen vuosimaksu ja lisäksi
Muut valvontamaksut:
e) säädösten tai lupaehtojen noudattamatta jättämistä koskeva uusintatarkastus
f) säädösten tai lupaehtojen noudattamatta jättämistä koskeva uusintatarkastus, korotettu
valvontamaksu
g) luvatonta maa-ainestenottoa koskeva tarkastus, jos säädöksiä on rikottu
Vuosittainen valvontamaksu laskutetaan täysimääräisenä myös luvan päättymisen jälkeen sen
vuoden loppuun, minä vuonna kohteeseen on tehty hyväksytty lopputarkastus, poikkeuksena:
h) päättynyt lupa, jossa kohde on hyväksytysti lopputarkastettu ja kohteeseen on hyväksytty
jätettävän varastokasoja, kunnes kasat on poistettu, vuosimaksu

200 €
200 €
300 €
200 €

150 €

6 § Luvan tai vakuuden muuttamisesta perittävät maksut
a) Luvan velvoitteista vapauttaminen luvan siirtyessä toiselle,
luvan siirto lupaa muuttamatta
b) Uuden vakuuden hyväksyminen
c) Vakuuden vapauttaminen osittain
d) Luvan jatkaminen lupamääräyksiä muuttamatta
e) Luvan jatkaminen, lupamääräyksiä muuttamatta, laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan
vähäinen hanke, josta ei tarvitse laatia erillistä ottamissuunnitelmaa
f) Luvan muutos, MaL 16 § 2 momentin mukainen vähäinen muutos maa-ainesmäärän

200 €
150 €
150 €
300 €
200 €
400 €

7 § Pakkokeinoja koskevista päätöksistä perittävät maksut
Keskeyttämispäätös, uhkasakon asettamispäätös, teettämisuhan
asettamispäätös, uhkasakon tuomitsemispäätös tai teettämisuhan
täytäntöönpanopäätös

300 € / päätös

8 § Maksuperusteita
a) otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maa-aineksen
luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometrimäärää).
b) maksuihin sisältyy kunnan asiakirjojen lunastuksesta määräämä maksu.
c) tarkastusmaksu määrätään maksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan.
d) valvontamaksu määrätään ensimmäisen kerran maksun määräämishetkellä voimassa olevan
taksan mukaan ja sen jälkeen sitä tarkistetaan vuosittain kunakin vuonna valvontamaksun
määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan
e) palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan mukaan.

9 § Taksan lakiperuste
Maa-aineslaki 555/81 § 23, muutos 424/2015 sekä maankäyttö- ja rakennuslaki 132/99 § 145, ympäristönsuojelulaki
(527/ 2014) 205 § ja 206.

10 § Taksan mukaisten maksujen suorittaminen ja periminen
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Maksu on suoritettava viimeistään laskussa olevan eräpäivän mukaisesti. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin
voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolaissa (633/1982 tarkoitetun korkokannan mukaan).
Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksista huolimatta ole maksettu, voidaan se periä ulosottotoimina ilman
erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa
(367/1961) säädetään. Viranomaistoimintaan liittyviin maksuihin ei lisätä arvonlisäveroa.

11 § Matkakustannukset
Matkakorvaukset sisältyvät tämän taksan maksuihin.

12 § Taksan voimaantulo
Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä toukokuuta 2019.
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