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1§

Soveltamisala

1.1

Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011) ja jätelain (646/2011) mukaisen
luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa
peritään käsittelymaksu tämän taksan mukaisesti.

2§

Maksujen määräytymisperusteet

2.1

Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian
käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä
viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.

2.2

Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi
käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista
viranomaisen yhteiskustannuksista. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat lisäksi
asianosaisten kuulemisesta sekä hakemuksen ja päätöksenteon tiedottamisesta
aiheutuvat kulut; ei kuitenkaan mahdollisen lehtikuulutuksen kustannuksia.

2.3

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 58 euroa
tunnilta, jota sovelletaan viranomaisen toimivaltaan kuuluvissa asioissa.

3§

Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut

3.1

Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut on esitetty liitteenä
olevassa maksutaulukossa.

4§

Menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut

4.1

Edellä 3 §:ssä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämaksut.
a) Asiantuntijaviranomaisen lausunto erillisen laskun mukaisesti
b) konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti
c) ympäristösuojeluasetuksen 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuulemistilaisuuden tai
katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut ja lisäksi 60 euroa tilaisuudelta.

5§

Maksun alentaminen/korottaminen

5.1

Käsittelymaksua voidaan alentaa enintään 50 %, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä
on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi.
Käsittelymaksua voidaan korottaa enintään 50 %, jos asian vaatima työmäärä on selvästi
keskimääräistä suurempi tai jos asian käsittely on edellyttänyt viranomaiselta erityisten
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selvitysten laatimista tai hankkimista.
5.2.

Toiminnan olennaista muuttamista tai lupapäätöksen tarkistamista tai uudistamista
koskevan hakemuksen sekä ilmoituksen uudistamisen käsittelymaksua voidaan alentaa
enintään 50 prosenttia 3 §:n mukaisesta maksusta

5.3

Luvan tai ilmoituspäätöksen teknisluontoisesta muuttamisesta tai muusta
lupamääräysten vähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on merkittävästi
keskimääräistä pienempi, voidaan käsittelymaksuksi määrätä 10-20 prosenttia 3 §:n
mukaista maksusta.

5.4

Eläinsuojien käsittelymaksu, mikäli kyseisellä tilalla toteutetaan maatalouden
ympäristötukijärjestelmään liittyviä vapaaehtoisia vesiensuojelutoimenpiteitä, voidaan
määrätä 20 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.
5.5
Käsittelymaksua voidaan alentaa enintään 20 prosenttia, mikäli kyseisellä laitoksella tai
toiminnassa on käytössä varmennettu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä tai muu
vastaava järjestelmä taikka energiansäästösopimus, jonka voidaan katsoa vähentävän
tarvetta selvittää toimintaa tai antaa tarkkailua koskevia lupamääräyksiä.
5.6
Ympäristöluvan ja maa-ainesluvan yhteiskäsittelyluvan maksu määräytyy maksutaulukon
osoittamalla tavalla.

6§

Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen

6.1.

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
käsittelemiseksi, peritään 3 §:n mukaisesta maksusta 50 prosenttia sekä 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§

Palautetun hakemuksen käsittely

8.1

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian
tämän taksan mukaisesta käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa
aikaisemmin annetusta ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty.

8.2

Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että hakija ei
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ole ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu
kokonaisuudessaan.
9§

Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen

9.1

Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta ja maksun lykkäämisestä
määrää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pääasiaa koskevassa päätöksessä tai
samanaikaisesti annettavalla erillisellä päätöksellä. Mikäli maksusta tehdään erillinen
päätös tulee päätös ja maksulippu lähettää maksuvelvolliselle samalla kun pääasiaa
koskeva päätöskin.

10 §

Maksun suorittaminen ja periminen

10.1

Maksu on suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös on
saanut lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa
viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan
mukaan.

10.2

Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu,
voidaan se periä ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä
kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (705/2007)
säädetään.

11 §

Taksan soveltaminen

11.1

Maksu määräytyy tämän taksan mukaisesti asioissa, jotka ovat tulleet vireille sekä joista
on kuulutettu tai muuten annettu tieto asianosaisille tämän taksan voimaantulopäivän
jälkeen.

11.2

Ympäristölupa-asioiden käsittelystä, jotka ovat tulleet vireille ja joista on kuulutettu tai
asiasta on muutoin annettu tieto asianosaiselle ennen ympäristönsuojelulain
voimaantuloa, peritään käsittelymaksu aiemmin voimassa olleen ympäristölupataksan
mukaisesti.

12 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

12.1

Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2020.
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MAKSUTAULUKKO
Liite
Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ympäristönsuojelu-,
vesi- ja jätelain mukaisten lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä.
Maksu

I YMPÄRISTÖLUPAA EDELLYTTÄVÄ LAITOS TAI TOIMINTA
(Ympäristönsuojeluasetus 2 §)
Metsäteollisuus
− puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos, muu kuin kyllästämö
Metalliteollisuus
− metallien tai muovien elektrolyyttistä tai kemiallista pintakäsittelyä
suorittava laitos
Energiantuotanto
− energiantuotantolaitos, 20-50 MW, kiinteä polttoaine

Kemikaalien tai polttonesteiden varastointi tai käsittely
− grillihiilien valmistuslaitos
− kivihiilivarasto
− muu kuin YSL liitteen 4 kohdassa 2 a tarkoitettu polttonesteiden tai
vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto 100-1000 m3
Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta
- laitos, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä
Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto
− kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta,
jossa kivianesta käsitellään vähintään 50 päivää
− kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven
jauhatus, joiden toiminta-aika on vähintään 50 päivää

2600

3300

2850

2000
2000
2000

3250
2400

2200

Mineraalituotteiden valmistus
− keramiikka- tai posliinitehdas
Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely
− - tekstiilien vesipesula tai kemiallinen pesula, muu kuin rekisteröitävä
toiminta
Maa-aineslupahakemuksen ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. Maaaineslupamaksuun lisätään:
- louhinnan ympäristölupamaksusta
- murskauksen ympäristölupamaksusta
- louhinnan ja murskauksen (jos molempia toimintoja)

2500

1750

1300
1300
1500

Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus
− kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä laitos
− YSL:n liitteen kohdan 4 mukaiset elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnat,
joiden jätevesiä ei johdeta ympäristöluvalliselle puhdistamolle

2350
2300
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Eläinsuojat ja kalankasvatus
− turkistarha
Liikenne
− muu lentopaikka kuin lentoasema
− ulkona sijaitseva moottoriurheilurata
Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely ja jätevesikäsittely
− maankaatopaikka
− pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni- tiili- tai asfalttijätteen tai
pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle
− kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen
vaarallisen jätteen tai SER-jätteen tai romuajoneuvojen varastointipaikka
− autopurkamo
− ruhojen ja eläinperäisten jätteiden käsittelylaitos
− muu jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely
−
−
−
−

jätevesien johtaminen/puhdistamo
alle 10 hlö
10-49 hlö
50-99 hlö

1580

2600
2600
1950
2400
2400
2750
2500
2600

520
1100
1620

Muu toiminta
− ulkona sijaitseva ampumarata, yli 10 000 laukausta vuodessa

2750

− pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka

1680

− krematorio ja pieneläinten polttolaitos
Pohjavesialueelle sijoittuva toiminta (YSL 28 §)
- energiantuotantolaitos
- asfalttiasema
- jakeluasema
- kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas
- toiminta, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä
- YSL:n liitteessä 4 mainitut toiminnat

1570

- YSL liite 1; liite 2, kohdat 1 ja 3; liitteen 4 tarkoitettu, mutta niitä
vähäisempi toiminta sekä kemiallinen pesula
II YSL 27 §:n 2 MOM 3 KOHDAN MUKAINEN TOIMINTA, JOSTA
SAATTAA YMPÄRISTÖSSÄ AIHEUTUA ERÄISTÄ
NAAPURUSSUHTEISTA ANNETUN LAIN 17 §:n 1 MOM TARKOITETTUA
KOHTUUTONTA RASITUSTA
III ILMOITUKSENVARAINEN TOIMINTA (YSL 115 a § ja liite 4)
- sahalaitos, tuotantokapasiteetti väh. 20 000 m3 vuodessa
- terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin
varasto, 100-1000 m3
- elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnat, joiden jätevedet johdetaan
ympäristöluvalliselle puhdistamolle:

2800
2400
2400
2500
3200
2400
1800

1470

1250
1250
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a) teurastamo
b) lihaa tai lihatuotteita käsittelevä laitos
c) perunaa tai juureksia käsittelevä laitos
d) vihanneksia, öljykasveja ym. käsittevä laitos
e) muu kasviperäisiä raaka-aineista käs. laitos
f) panimo
g) siiderin ja viinin valmistus käymisteitse
h) muu virv.juomia tai alkoholia valm. laitos
i) rehuja/rehuvalkuaista valmistava tai käsitt. laitos
j) jäätelötehdas tai juustomeijeri
k) einestehdas
l) maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos
m) makeistehdas
n) mallas-, alkoholi- tai virv.juomapakkaamo
- eläinsuoja
- yli 50 linja- tai kuorma-auton varikko tai vastaavan kokoinen
työkonevarikko
- ulkona oleva ampumarata, enintään 10 000 laukausta vuodessa
- kiinteä eläintarha tai huvipuisto

IV YSL 12 LUVUN MUKAISTEN ILMOITUSTEN KÄSITTELY
− tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta

1650
1500
1300
1300
1500
1500
1500
1300
1300
1300
1300
1300
1200
1200
1200
1650
1300

180/285**

− koeluontoinen toiminta

630

− poikkeukselliset tilanteet

530

V VESILAIN MUKAISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY
− talousveden ottamisen rajoittaminen, VL 1:16 §

320

− tutkimuslupa, VL 1:31 §

320

− ojitusasiat, VL 6:12 §

680

− vesijohdon tai viemärin rakentaminen, VL 9:18 § ja 10:7 §
VI TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYVAATIMUKSISTA POIKKEAMINEN
(YSL 156 d §)

320

VII MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY
− tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen

100

230

− muiden kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille paneman
ilmeisen perusteettoman asian käsittely

360

− jätelain 100 §: jätteenkeräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin

260

- jätelain 75, 125 tai 126 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen
noudattamisen valvomiseksi tehty tarkastus tai asian käsittely

180

− vakuuden hyväksyminen (ymp.s.laki 59, 199 §)

52
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− poikkeaminen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä

105

VIII YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI 116 § ja liite 2: REKISTERÖINNIT
TIETOJÄRJESTELMÄÄN
- lämpölaitos, jakeluasema, asfalttiasema, pesula, kiinteä betoniasema ja
betonituotetehdas sekä toiminta, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia
yhdisteitä

IX MUU YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISEN ASIAN KÄSITTELY,
VALVONTA
− € /tunti
** korkeampi hinta, jos pitää kuulla naapurit

810

58

