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Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut
Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa
1 § Soveltamisala
Ympäristönsuojelulain (527/2014), jätelain (646/2011), maastoliikennelain (1710/1995), vesilain
(587/2011) ja merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) mukaisen luvan, ilmoituksen tai
muun asian käsittelystä ja ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisesta valvonnasta kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisessa peritään käsittelymaksu tämän taksan mukaisesti. Maa-aineslain
(555/1981) mukaisen luvan ja yhteiskäsittelyluvan käsittelystä säädetään maa-ainestaksassa.

2 § Maksujen määräytymisperusteet
Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn
keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet
kokonaiskustannukset. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn tuntihinta on 60
euroa.

3 § Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut ja valvontamaksut
Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä ja ympäristönsuojelun valvontaohjelman ja
jätelain valvontasuunnitelman mukaisesta määräaikaistarkastuksesta ja muusta valvontaohjelmaan
tai valvontasuunnitelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta perittävät maksut on esitetty
liitteenä olevassa maksutaulukossa.

4 § Menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut
Edellä 3 §:ssä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämaksut:
a) asiantuntijaviranomaisen lausunto erillisen laskun mukaisesti
b) konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti

5 § Maksun kohtuullistaminen
Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian luonne ja merkitys
huomioon ottaen kohtuuttoman pieneen / suureen maksuun, voidaan erityisistä syistä
käsittelymaksu määrätä 3 §:n mukaista maksua enintään 50 % korkeammaksi / alhaisemmaksi.
Samoin voidaan menetellä, milloin asian käsittelyn vaatima työmäärä on maksun pohjana ollutta
työaika-arviota oleellisesti pienempi tai suurempi. Tällöin maksun määräämiseen tulee liittää
laskelmaperuste maksulle sekä erittely muista erilliskustannuksista. Mikroyritysten valvonnasta
perittävien maksujen on oltava kohtuulliset ottaen huomioon toiminnan laajuus ja luonne.
Kohtuullisuus on huomioitu taksassa.

6 § Maksutaksaan liittyvät erillissäännöt
Ympäristöluvanvaraisen toiminnan lupamääräysten tarkistamista tai uudistamista koskevan
hakemuksen sekä ilmoituksen uudistamisen käsittelymaksu voidaan määrätä 50 % 3 §:n mukaista
maksua pienemmäksi. 3 §:n mukainen maksu peritään kuitenkin, jos asian käsittelyn vaatima
työmäärä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä.

7 § Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen
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 käsittelemiseksi, peritään 3 §:n
mukaisesta maksusta 25 prosenttia sekä muut hakemuksen käsittelystä aiheutuneet kustannukset
4 §:n mukaisesti.
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8 § Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen
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 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. Jos
hakemus tai ilmoitus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä.

9 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu
Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian tämän
taksan mukaisesta käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta
ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty. Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta
kumoaa päätöksen sen vuoksi, että hakija ei ole ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan
mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan.

10 § Vakuuspäätöksen maksu
Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen vakuuden hyväksymistä koskevan asian käsittelystä
peritään lisämaksu, joka on 20 prosenttia kyseistä toimintaa koskevasta 3 §:n mukaisesta
maksusta.

11 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen
Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta / korottamisesta ja maksun
lykkäämisestä määrätään pääasiaa koskevassa päätöksessä tai samanaikaisesti annettavalla
erillisellä päätöksellä. Mikäli maksusta tehdään erillinen päätös, tulee päätös ja maksuosoitus
lähettää maksuvelvolliselle samalla kun pääasiaa koskeva päätöskin. Maksusta päättää
ympäristönsuojeluviranomainen tai se viranhaltija, jolle pääasiasta päättäminen on delegoitu.
Viranomaismaksut ovat arvonlisäverottomia (0 %).

12 § Maksun suorittaminen ja periminen
Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksista huolimatta ole maksettu, voidaan se periä
ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin laissa verojen ja
maksujen täytäntöönpanosta (706/2007) säädetään.

13 § Taksan soveltaminen
Maksu määräytyy tämän taksan mukaisesti asioissa, jotka on jätetty kunnan ympäristölupaviranomaisen käsiteltäväksi tämän taksan voimaantulopäivän jälkeen.

14 § Voimaantulo
Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2021.
Sastamalan kaupungin yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt tämän
taksan päätöksellään 16. päivänä joulukuuta 2020 § 143. Tämän taksan voimaan tullessa
kumoutuu aikaisempi ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa.
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MAKSUTAULUKKO
Laitos tai toiminta
Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta (YSA 2 §)
Metsä- ja metalliteollisuuden laitokset
- YSA 2 §:n 1 mom. 1 ja 2 kohdat
- Määräaikaistarkastus

Euroa

2400,00
480,00

Energiantuotanto
- YSA 2 §:n 1 mom. 3 kohta
- Määräaikaistarkastus

2400,00
480,00

Kemikaalien- ja polttonesteiden varastointi ja käsittely
- YSA 2 §:n 1 mom. 4 kohta
- Määräaikaistarkastus

2100,00
420,00

Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta
- YSA 2 §:n 1 mom. 5 kohta
- Määräaikaistarkastus

2400,00
480,00

Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto
- YSA 2 §:n 1 mom. 6 kohta
- Määräaikaistarkastus (laaja)

2100,00
420,00

Mineraalituotteiden valmistus
- YSA 2 §:n 1 mom. 7 kohta
- Määräaikaistarkastus

2100,00
360,00

Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely
- YSA 2 §:n 1 mom. 8 kohta
- Määräaikaistarkastus

2100,00
360,00

Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus
- YSA 2 §:n 1 mom. 9 kohta
- Määräaikaistarkastus

2400,00
480,00

Eläinsuojat ja kalankasvatus
- YSA 2 §:n 1 mom. 10 kohta
- Määräaikaistarkastus enintään 1200 eläinyksikköä
- Määräaikaistarkastus yli 1200 eläinyksikköä

1500,00
240,00
360,00

Liikenne
- YSA 2 §:n 1 mom. 11 kohta
- Määräaikaistarkastus

1680,00
360,00

Jätteiden ja jätevesien käsittely
- YSA 2 §:n 1 mom. 12 kohta
- Määräaikaistarkastus

1680,00
360,00

Muu toiminta
- YSA 2 §:n 1 mom. 13 kohta
- Määräaikaistarkastus

1680,00
360,00

Toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista
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Laitos tai toiminta
annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta
-YSL 27 §:n 2 mom. 3 kohta
- Määräaikaistarkastus

Euroa
960,00
180,00

Maksutaksan 10 § mukaisen vakuuspäätöksen maksu
- Ympäristölupakäsittelyyn sisältyvä ympäristönsuojelulain 199 § mukainen
päätös luvanvaraisen toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta:
lupamaksuun lisätään 20 % korotus
Muut ympäristölupia koskevat päätökset
-Ympäristöluvan raukeamispäätöksen käsittely
-Ympäristöluvan tarkistamiskäsittelystä voidaan periä 50 % lupakäsittelyn
hintaa alempi maksu (6 §)

120,00

Suunnitelman mukainen tarkastus ympäristöluvanvaraisessa kohteessa
-työajan mukaan 60 euroa/tunti (YSL 168 §)
Ympäristönsuojelulain 12 luvun mukaisten ilmoitusten käsittely
- 118 § melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, vähäinen
- 118 § melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, edellyttää kuulemista
- 119-120 § koeluonteinen toiminta tai poikkeukselliset tilanteet
Ympäristönsuojelulain 11 luvun mukainen toiminnan rekisteröinti
- energiantuotantolaitos, asfalttiasema ja polttonesteiden jakeluasema (YSL
116-117 § ja liite 2)
- muut työajan mukaan 60 euroa/tunti
Määräaikaistarkastus:
- Energiantuotantolaitos, jonka polttoaineteho on vähintään 1 mutta alle 50
megawattia
- Asfalttiasemat
- Nestemäisen polttoaineen jakeluasema, jonka polttoainesäiliöiden
kokonaistilavuus on vähintään 10 m3
- Kemiallinen pesula
- Toiminnat ja laitokset, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on enintään 50
tonnia vuodessa (YSL 527/2014 liitteen kaksi kohdat 5-7)
Ympäristönsuojelulain 10 a luvun mukaisten ilmoitusten käsittely
- liitteen 4 ilmoituksen varaiset toiminnot
- Määräaikaistarkastus vastaavan ympäristöluvallisen laitoksen
tarkastusmaksun mukaan

120,00
380,00
960,00

960,00

480,00
360,00
420,00
360,00
420,00

1150,00

YSL 169 §:n mukainen onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteen valvonta
- työajan mukaan, 60 euroa/tunti
Jätelain mukaisten asioiden käsittely
- Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin (JL 100 §)
- 124 §:n mukaiset tarkastukset, joihin liittyy tai voidaan perustellusti olettaa
liittyvän jätteen kansainvälisiä siirtoja

180,00
360,00
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Laitos tai toiminta
Työajan mukaan 60 euroa/tunti
- mittausten ja tutkimusten kohtuulliset kustannukset (123 §)
- roskaantuneen alueen siivoamismääräyksen antaminen ja sen valvonta
(75 §)
- yksittäisen määräyksen antaminen ja valvonta (125 §)
- rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun määräyksen
antaminen ja valvonta (126 §)

Euroa

Vesilain mukaisten asioiden käsittely
- ojitusasiat (VL 5:5, 9, 14 §)

400,00

Muiden asioiden käsittely
- ympäristönsuojelulain 202 § 4 momentin mukainen poikkeus
ympäristönsuojelumääräyksistä (mm. öljysäiliön maaperään jättäminen)
- tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen (YSL 64 §)
- vuosiraportin tarkastaminen
- määräpäivään mennessä toimitettu
- erikseen pyydettäessä toimitettu
Muiden, kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille paneman
ilmeisen perusteettoman asian käsittely
- työajan mukaan, 60 euroa/tunti
Muu ympäristönsuojelulain, jätelain, vesilain ja maastoliikennelain mukaisen
asian käsittely
- työajan mukaan, 60 euroa/tunti
- kuulemisen kustannukset todellisten kustannusten mukaan

120,00
120,00
30,00
60,00

