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LAITILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 
 
1 §  Soveltamisala 

 

1.1  Kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen perii käsittelymaksun tämän taksan mu-

kaisesti ympäristönsuojelulain (527/2014), maa-aineslain (555/1981), jätelain 

(646/2011) ja vesilain (587/2011) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsitte-

lystä, valvonnasta ja tarkastuksesta.  

 

2 §  Maksujen määräytymisperusteet  

 

2.1 Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat asioiden käsittelyn ja valvonnan 

keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaisel-

le aiheutuneet kokonaiskustannukset. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsitte-

lystä aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toi-

mitila- ja pääomakustannuksista sekä muista viranomaisen yhteiskustannuksista.  

2.2 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 50 

euroa tunnilta. 

2.3  Ympäristönsuojelulain 206 §:n mukaisten mikroyritysten valvonnasta perittävien mak-

sujen on oltava kohtuulliset ottaen huomioon toiminnan laajuus ja luonne. Alennuk-

sen myöntämiseksi toiminnanharjoittajan on viimeistään tarkastuksen yhteydessä 

annettava valvontaviranomaiselle riittävät työntekijämäärää, liikevaihtoa tai tasetta 

koskevat tiedot. 

 

3 §  Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut sekä valvonta- että tar-

kastusmaksut 

 

3.1 Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä sekä valvontatoimenpiteistä perit-

tävät maksut on esitetty liitteenä olevissa maksutaulukoissa. 

 

4 §  Menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut 

 

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

lisämaksut: 

a) asiantuntijaviranomaisen lausunto erillisen laskun mukaisesti 

b) konsultti- ja asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti 

c) kuulemistilaisuuden tai katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut 

d) hakemuksen kuuluttamisesta ja päätöksen tiedottamisesta aiheutuneet kulut 

 

5 §  Maksun määräytyminen 

 

5.1  Mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi, 

voidaan käsittelymaksu määrätä enintään 50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pie-

nemmäksi. 
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5.2 Toiminnan olennaista muuttamista, lupapäätöksen tarkistamista tai uudistamista kos-

kevan hakemuksen sekä ilmoituksen uudistamisen käsittelymaksu voidaan määrätä 

enintään 50 prosenttia 3 §:n maksua pienemmäksi. 

5.3 Luvan tai ilmoituspäätöksen teknisluontoisesta muuttamisesta tai muusta lupamää-

räysten vähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on merkittävästi keskimää-

räistä vähäisempi, voidaan käsittelymaksu määrätä enintään 50 prosenttia 3 §:n mu-

kaista maksua pienemmäksi. 

 

6 §  Ympäristönsuojelulain mukaisten maksujen määräytyminen 

 

6.1  Ympäristönsuojelulain 41 §:ssä tarkoitetun lupa-asian käsittelystä peritään yhdistetty 

maksu siten, että perusmaksultaan suurimpaan toimintakohtaiseen maksuun lisätään 

muiden toimintojen osuutena 30 prosenttia näiden toimintojen maksuista. 

6.2  Ympäristönsuojelulain 47 a §:ssä tarkoitettujen ympäristö- ja maa-

aineslupahakemusten yhteiskäsittelystä peritään ympäristö- ja maa-

ainesluvantarkastamistaksan mukainen yhteenlaskettu maksu. Yhteiskäsittelystä pe-

rittävää maksua voidaan alentaa erityisestä syystä enintään 30 prosenttia. 

6.3  Mikäli hakemuksen kohteena olevan laitoksen tai toiminnan käytössä on varmennettu 

ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, energiatehokkuussopimus, muu vastaava jär-

jestelmä tai maatalouden ympäristötukijärjestelmään liittyviä vapaaehtoisia vesiympä-

ristön suojelutoimenpiteitä, joiden voidaan katsoa vähentävän tarvetta selvittää toi-

mintaa tai antaa tarkkailua ja seurantaa koskevia lupamääräyksiä, voidaan käsittely-

maksu määrätä enintään 30 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. 

6.4  Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen vakuuden hyväksymistä koskevan asian 

käsittelystä peritään lisämaksu, joka on 10 prosenttia kyseistä toimintaa koskevasta 3 

§:n mukaisesta maksusta. 

 

7 §  Maa-aineslain mukaisten maksujen määräytyminen 

 

7.1  Maa-aineslain mukaisen ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään maksu 3 §:n 

mukaisesti. Tarkastusmaksu määräytyy hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-

ainesmäärän kokonaistilavuuden mukaan. 

7.2 Maa-aineslain mukaisen ottamissuunnitelman muuttamisesta peritään maksu 3 §:n 

mukaisesti, siltä osin kuin se koskee voimassa olevan ottamisluvan mukaista aluetta 

ja ylittää aikaisemmassa luvassa otettavaksi myönnetyn maa-ainesmäärän. 

7.3  Mikäli maa-aineslain mukainen luvanhaltija luopuu maa-ainesten ottamisesta ennen 

toiminnan aloittamista tai luvan voimassa ollessa, tarkastusmaksua ei palauteta. 

7.4  Tässä taksassa maa-aineslain mukaisella vuotuisella otolla tarkoitetaan myönnetyssä 

maa-ainesluvassa olevaa maa-ainesten kokonaistilavuutta jaettuna myönnettyjen lu-

pavuosien määrällä. Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrät-

täessä maa-aineksen luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometrimäärää). Mikäli val-

vontamaksua määrittäessä käytetään irtokuutiometritilavuutta, muutetaan ne kiinto-

kuutiometreiksi jakamalla määrät seuraavilla murtoluvuilla: 
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sora 1,3 

hiekka 1,3 

louhe 1,8 

savi 1,6 

multa 1,4 

7.5  Maa-ainesluvan valvontamaksua määrättäessä vuotuinen ottomäärä saadaan jaka-

malla lupapäätöksessä mainittu maa-aineksen kokonaismäärä lupavuosilla. 

7.6  Mikäli maa-aineslain mukainen luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti etukäteen ennen seu-

raavaa kalenterivuotta, ettei maa-aineksia kyseisenä vuotena oteta, luvanhaltijalta ei 

peritä sen vuoden valvontamaksua. 

7.7  Mikäli maa-aineslain mukainen luvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa 

lopettaneensa kokonaan lupapäätöksessä tarkoitetun maa-aineksen oton ja lupaan 

liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyksi, valvontamaksu määräytyy otetun maa-

aineksen kokonaismäärän mukaan vähennettynä jo maksetuilla valvontamaksuilla. 

7.8  Mikäli maa-aineslupa peruutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-aineslain 16 

§:n 2 kohdan perusteella, palautetaan peritystä tarkastusmaksusta ottamatta jäävä 

maa-ainesmäärän tilavuutta vastaava osa. 

7.9  Mikäli maa-aineslupa peruutetaan maa-aineslain 16 §:n 1 tai 3 momentin perusteella, 

ei valvontamaksuja peritä kyseisen vuoden jälkeisiltä vuosilta. Lupavelvoitteiden lop-

puunsaattamisen valvonnasta aiheutuneet kustannukset kuitenkin peritään. 

 

8 §  Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen 

 

8.1  Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian, taikka asian 

käsittely kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen 

päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsit-

telemiseksi, peritään 3 §:n mukaisesta maksusta 30 prosenttia sekä muut hakemuk-

sen käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 §:n mukaisesti. 

 

9 §  Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen 

 

9.1  Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän tak-

san mukainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että 

asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan käsittelymaksu määrätä 

50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. Lisäksi peritään muut asian käsit-

telystä aiheutuneet kustannukset 4 §:n mukaisesti. 

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

 

10 §  Palautetun hakemuksen käsittelymaksu 

 

10.1  Mikäli tuomioistuin palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi, määrätään uudesta kä-

sittelystä perittävä maksu 3─4 §:n mukaisesti. Perittävästä määrästä vähennetään 

samasta asiasta aikaisemmin annetun ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksen 

mukaisesti peritty maksu. 
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10.2 Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että hakija 

ei ole ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu ko-

konaisuudessaan. 

 

11 § Maksun kohtuullistaminen tai määrääminen poikkeustapauksissa 

 

11.1 Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn 

luonne, merkitys ja työmäärä huomioon ottaen kohtuuttoman suureen tai pieneen 

maksuun, voidaan erityisistä syistä käsittelymaksu määrätä enintään 50 prosenttia 3 

§:n mukaista maksua alhaisemmaksi tai korkeammaksi. 

 

12 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen 

 

12.1  Maksusta, maksun palauttamisesta, alentamisesta ja lykkäämisestä määrää kunnan 

ympäristönsuojeluviranomainen pääasiaa koskevassa päätöksessä tai samanaikai-

sesti annettavalla erillisellä päätöksellä. Mikäli maksusta tehdään erillinen päätös, 

päätös ja maksulippu tulee lähettää maksuvelvolliselle samalla kun pääasiaa koskeva 

päätöskin. 

12.2 Niiden maksujen kohdalla, jotka pannaan maksuun ilman hallintopäätöstä, voidaan 

katsoa maksun itsessään olevan päätös maksusta, eikä erillistä päätöstä asiasta tar-

vitse tehdä. 

 

13 § Maksun suorittaminen ja periminen 

 

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

saanut lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa vii-

västyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 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 järjestyk-

sessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa 

(706/2007) säädetään. 

 

14 § Voimaantulo ja siirtymäpäätökset 

 

14.1 Tämä taksa on hyväksytty Kh 2.5.2000 § 118.  

14.2 Maksu määräytyy tämän taksan mukaisesti asioissa, jotka ovat tulleet vireille sekä 

joista on kuulutettu tai muuten annettu tieto asianosaisille tämän taksan voimaantulo-

päivän jälkeen. 

Tätä taksaa on muutettu: 

Kh 29.10.2007, voimassa 1.1.2008 alkaen 

Kh 25.10.2010, voimassa 1.1.2011 alkaen 

Kh 22.10.2012, voimassa 1.1.2013 alkaen 

Kh 15.12.2014, voimassa 1.3.2015 alkaen 

Kh 22.08.2016, voimassa 13.9.2016 alkaen 

Kh 4.11.2019, voimassa 21.11.2019 alkaen 
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Liite       MAKSUTAULUKKO 
Laitilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ympäristönsuojelu-, jäte- ja vesilain 
mukaisten lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä sekä valvonnasta että tarkastuksesta. 
 

LAITOS TAI TOIMINTA euroa 

Metsäteollisuus   
- puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos 2590 

Metalliteollisuus   
- metallien tai muovien elektrolyyttistä tai kemiallista pintakäsittelyä suorittava laitos 2860 

Energiantuotanto   
- voimalaitos, kattilalaitos tai muu laitos 2860 

Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi ja käsittely   
- puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos 1560 

- nestemäisten polttoaineiden jakeluasema 1670 
- muu polttonesteiden tai terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemi-

kaalin varasto 1640 
- kivihiilivarasto 1560 

Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta 2500 

Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto   

- kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta 1820 
- kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus 1820 

Mineraalituotteiden valmistus   

- kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas 1820 

- kevytsoratehdas tai kevytbetonitehdas 1820 

- keramiikka- tai posliinitehdas 1820 

- kuitusementtilevytehdas 1820 

Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely   
- tekstiilien vesipesula tai kemiallinen pesula 1300 

Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus   
- teurastamo 1820 
- lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos 1820 
- kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos 1820 
- perunaa tai juureksia käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos 1300 
- vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä tai niistä tuotteita ja-

lostava laitos 1820 
- muu kasvisperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos 1820 
- panimo 1820 
- muu virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos 2075 

- rehua tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen laitos 1820 

- jäätelötehdas tai juustomeijeri 1820 
- eineksiä valmistava laitos 1820 
- maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos 1820 
- makeistehdas 1820 
- mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo 1460 

Eläinsuojat tai kalankasvatus   
- eläinsuoja 1300 
- turkistarha 1300 

Liikenne   
- muu lentopaikka kuin lentoasema 1300 
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- linja-auto-, kuorma-auto- tai työkonevarikko 1300 
- ulkona sijaitseva moottoriurheilurata 1850 

Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely   
- maankaatopaikka 1960 
- pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jät-

teen käsittely 1960 
- kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen vaarallisen jätteen 

varastointipaikka 1960 

- vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavien romuajoneuvojen sekä sähkö- ja elektroniikka-
laitteiden varastointipaikka 1820 

- autopurkamo 1820 

- ruhoja tai eloperäisiä jätteitä käsittelevä laitos 1820 

- muu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai 
laitosmaista 1750 

Muu toiminta   

- ulkona sijaitseva ampumarata 1960 

- pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka 1960 
- kiinteä eläintarha tai huvipuisto 1220 
- krematorio ja pieneläinten polttolaitos 1820 

Ympäristönsuojelulain 116 §:n mukaisen toiminnan rekisteröinti   

- asfalttiasema 620 
- energiantuotantolaitos 1000 
- kemiallinen pesula 620 
- orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta 1000 
- polttonesteiden jakeluasema 620 

Ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 2 kohdan mukainen jätevesien johtaminen 
ja 3 kohdan mukainen toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapu-
ruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta 
sekä 28 §:n mukainen toiminta, joka sijoittuu pohjavesialueelle 660 

Ympäristönsuojelulain 118–120 §:n mukaisten ilmoitusten käsittely   

- tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta, suppea 170 
- tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta, laaja 300 
- koeluontoinen toiminta 370 
- poikkeukselliset tilanteet 240 

Ympäristönsuojelulain 158 §:n mukainen jäteveden johtaminen toisen alueella 170 

Jätelain 100 §:n mukaisen ilmoituksen käsittely   
- jätteenkeräystoiminnan merkitseminen jäterekisteriin 140 

Vesilain mukaisten asioiden käsittely   

- talousveden ottamisen rajoittaminen (VL 4:2 §) 250 
- ojitusasiat (VL 5:5, 5:9, 5:14 §) 510 

Muiden asioiden käsittely   
- tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen 180 

- ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen 80 

- jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen 80 
- muiden kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille paneman ilmeisen pe-

rusteettoman asian käsittely 
- talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen (156 d §) 

210 
200 

Ympäristönsuojelulain 168, 175, 176 ja 181 § mukainen valvontamaksu   
- vähintään euro/tunti 50 
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- riippuen käsittelyyn kuluneesta työmäärästä enintään 250 

MAKSUTAULUKKO  

Laitilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen maksut maa-aineslain mukaisten lupien ja mui-
den asioiden käsittelystä sekä valvonnasta että tarkastuksesta. 

LAITOS TAI TOIMINTA euroa 

Maa-ainesten ottamista koskeva lupa ja ottamissuunnitelman hyväksyminen   

- 50 000 m3 tai sen alle 0,01 €/m3, kuitenkin vähintään 203 
- 50 000–100 000 m3, 50 000 m3:n ylittävältä osalta 0,005 €/m3 sekä perusmaksu 520 
- yli 100 000 m3, 100 000 m3:n ylittävältä osalta 0,0025 €/m3 sekä perusmaksu 1000 

Lupa maa-ainesten ottamiseen ennen lupapäätöksen tulemista lainvoimaiseksi 88,50 

Maa-ainesten ottamista koskevan lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman muutta-
minen 

  

- aikaisemman otettavaksi myönnetyn maa-ainesmäärän ylittävältä osalta 0,1 €/m3, 
kuitenkin vähintään 

195 

Maa-ainesten ottamistoiminnan valvonta vuosittain   

- 2 000 m3 tai sen alle 63,50 

- yli 2 000 m3, jokaiselta alkavalta 1 000 m3:ltä, jolta 2 000 m3 ylittyy 19,20 € sekä pe-
rusmaksu 

63,50 

Maa-ainesluvan velvoitteista vapauttaminen sekä perustuvien oikeuksien siirtäminen 101,50 

Maa-aineslupaan liittyvät katselmukset ja kuuleminen   

- luvanhaltijan pyynnöstä tai toiminnasta johtuva katselmus 51,50 
- naapurin tai asianosaisen kuuleminen 24 

Maa-aineslupaan liittyvät pakkokeinopäätökset   

- toimenpiteen keskeyttäminen 128 
- uhan asettamispäätös 128 
- tuomitsemispäätös (uhkasakkolaki 10 §) 128 


