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5.2 Sellaisesta luvan tai ilmoituspäätöksen teknisluontoisesta muuttamisesta tai 
muusta lupamääräysten vähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on 
merkittävästi keskimääräistä lupakäsittelyä pienempi, maksun suuruus on 
30 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. 

5.3 Samanaikaisesti ratkaistavien useiden toimintojen lupa-asioiden käsittelystä 
peritään yhdistetty maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvasta 
toiminnasta peritään 3 §:n mukainen maksu sekä muiden toimintojen osalta 3 §:n 
mukaisesta maksusta vähintään 50 prosenttia. 

5.4 Mikäli asian käsittelyn tai valvonnan vaatima työmäärä on merkittävästi 
keskimääräistä vähäisempi, voidaan käsittelymaksu määrätä 30 prosenttia 3 §:n 
mukaista maksua pienemmäksi ja 30 prosenttia korkeammaksi, mikäli työmäärä on 
merkittävästi keskimääräistä suurempi. 

6 § Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen 
Mikäli hakija peruuttaa kirjallisesti hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian 
taikka asian käsittely ympäristösuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä 
ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin 
hakemuksen käsittelemiseksi, peritään 3 §:n mukaisesta maksusta vähintään 
30 prosenttia ja muut hakemuksen käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 §:n 
mukaisesti. 

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 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. 

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

8 § Päätöksen palauttaminen tai lupapäätöksen kumoaminen 
8.1 Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi 
palauttaman asian uudesta käsittelystä peritään maksu 3-4 §:n mukaisesti. 
Perittävästä määrästä vähennetään tällöin kunnalle saman asian käsittelystä 
aikaisemmin suoritettu maksu. Jos palautetun asian käsittely on kuitenkin 
huomattavasti laajempi kuin aikaisempi käsittely, voidaan palautetun asian 
käsittelymaksu määrätä enintään 50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua 
suuremmaksi. 

8.2 Jos ympäristölupa kumotaan sen vuoksi, ettei luvan hakija ollut hakemansa 
luvan tarpeessa, palautetaan maksu kokonaisuudessaan. 

9 § Vakuusasian käsittelymaksu 
Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen vakuusasian käsittelystä peritään 
130 euron maksu. 

1 O § Valvontamaksut 
10.1 Ympäristönsuojelulain mukaisen valvontaohjelman ja jätelain mukaisen 
valvontasuunnitelman mukaisesta määräaikaistarkastuksesta ja muusta 
valvontaohjelmaan tai valvontasuunnitelmaan perustuvasta säännöllisestä 
valvonnasta peritään maksutaulukon mukainen valvontamaksu. 
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10.2 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. 

10.3 Ympäristönsuojelulain mukaisessa hallintopakkoasiassa annetun kiellon, 
määräyksen tai keskeyttämisen valvomiseksi tehtävästä tarkastuksesta peritään 
maksutaulukon mukainen valvontamaksu. 

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

10.5 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. 

10.6 Toiminnanharjoittajan peruuttamatta jättämästä, sovitusta tarkastuksesta 
peritään maksu käytetyn työajan mukaan. 

11 § Mikroyritysten valvontamaksujen kohtuullistaminen 
Ympäristönsuojelulain ja jätelain tarkoittamien luonnollisten henkilöiden ja 
mikroyritysten valvontamaksu voidaan määrätä 30 prosenttia 3 §:n mukaista 
maksua pienemmäksi. Maksun tulee tällöinkin kattaa viranomaiselle aiheutuneet 
4 §:n mukaiset kustannukset. Mikroyritysten kohdalla alennus edellyttää, että 
toiminnanharjoittajan on viimeistään tarkastuksen yhteydessä annettava 
valvontaviranomaiselle riittävät työntekijämäärää, liikevaihtoa tai tasetta koskevat 
tiedot alennuksen myöntämiseksi. 

12 § Käsittely- ja valvontamaksujen määrääminen poikkeustapauksissa 
12.1 Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen, rekisteröinnin tai 
muun asian käsittelyn tai valvonnan laajuus ja työmäärä huomioon ottaen 
kohtuuttoman pieneen maksuun, käsittely- tai valvontamaksu voidaan määrätä 
enintään 50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua suuremmaksi. 

12.2 Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen, rekisteröinnin tai 
muun asian tai valvonnan luonteen ja merkityksen huomioon ottaen kohtuuttoman 
suureen maksuun, voidaan erityisistä syistä käsittely- tai valvontamaksu määrätä 
enintään 50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua alhaisemmaksi. 

13 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen 
Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta tai korottamisesta 
päättää ympäristönsuojeluviranomainen tai se viranhaltija, jolle 
pääasiasta päättäminen on siirretty. Mikäli pääasiassa ei anneta päätöstä, 
mahdollisesta maksusta päättää ympäristöpäällikkö. 

14 § Maksun suorittaminen, periminen ja valitusmahdollisuus 
14.1 Maksu on suoritettava viimeistään laskun mukaisena eräpäivänä. 
Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa 
korkolain (633/1982) mukaan. 
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YSL 169 §:n mukainen onnettomuus-, haitta- ja 

rikkomustilanteen valvonta 455 

YSL 175 ja 176 §:n mukainen tarkastus hallintopakkomääräyksen 

valvomiseksi tai YSL 181 §:n mukainen tarkastus toiminnan 

keskeyttämisen noudattamiseksi 455 

Jätelain mukainen valvonta 

JL 124 §:ssä tarkoitetun toiminnon valvontasuunnitelman 

mukainen määräaikaistarkastus 

JL 124 §:ssä tarkoitetun toiminnon muu valvontasuunnitelmaan 

perustuva säännöllinen valvonta 

Roskaantuneen alueen siivoamismääräyksen antaminen 

ja sen valvonta (JL 75 §) 

Yksittäisen määräyksen antaminen ja valvonta (JL 125 §) 

Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun määräyksen 

antaminen ja valvonta (JL 126 §) 

260 

195 

65 € / h 

65 € / h 

65 €/ h 

Ympäristönsuojelulain 9 luvun mukaiset päätökset, lausumat ja määräykset 

Päätös luvan raukeamisesta (YSL 88 §) 

Kirjallinen lausuma luvan selventämiseksi (YSL 92 §) 

Toiminnan lopettamista koskevat määräykset (YSL 94 §) 

Muiden ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely 

Tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen 

Muiden kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta 

vireille paneman ilmeisen perusteettoman asian käsittely 

Muun ympäristönsuojelulain, jätelain tai 

65 € /h 

65 € /h 

65 € /h 

325 

325 

vesilain mukaisen asian käsittely 65 euroa tunti, minimiveloitus 2 tuntia. 
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