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Peruspalvelu kuntayhtymä Selänteen ympäristolautakunta 19.2.2016, Lute 16.

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA SELANNE

YMPARISTON$UOJELUN MAKSUTAK$A
2016
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YMPARISTONSUOJELULAIN MUKAISTEN LUPIEN, ILMOITUSTEN JA
MUIDEN ASIOIDEN KASITTELYSTA PERITTAVAT MAKSUT
1. SOVELTAMISALA
Peruspaivetukuntayhtyma Se lanteen ymparistOnsuojeluviranornaisen käsittelernästä
ymparistonsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011) ja jätetain (646/2011) sekä
ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) mukaisesta luvasta, limo ituksesta tai
muusta suoritteesta peritäan käsitte Iymaksu tämän taksan mukaisesti.
Maksuih in sisaityy asiakirjojen iunastusmaksu.
2. MAKSUJEN MAARAYTYMISPERUSTEET
Maksut perustuvat keskirnääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian kasittelysta
viranomaiselie aiheutuneet kokonaiskustannukset.
Ympristonsuoje1uviranornaisen asian kasitteiyn ornakustannusarvo
tunnilta.

on 50 euroa

3. LUPIEN, ILMOITUSTEN JA MUIDEN ASIOIDEN KASITTELYMAKSUT
Lupien, limo itusten ja muiden asiolden kasittelysta perittavat maksut esitetään sivuilla 610 oievassa maksutaulukossa.
4. MENETTELYN LAAJUUDESTA JOUTU VAT LISAMAKSUT
EdeItä mainitun rnaksun iisäksi peritaän asian kasittelysta seuraavat lisämaksut:
a) kuuiutuksenjuikaisemisesta (YsL 44 §ja 121 §) sekä päätöksenjuikaisemisesta (YsL
85 §) aiheutuvien iehti-ilmoitusten kustannukset todeliisten kulujen rnukaan;
b) asiantuntijaviranomaisen tai asiantuntijalaitoksen lausunto erillisen laskun
mukaisest I;
c) konsuitti- tai asiantuntijaseivitys eriiiisen iaskun mukaisesti;
d) ympäristönsuoje iuasetuksen 13 § :n 2 mo mentissa tarko itetun kuuiem istiiaisuuden ta i
katse lmuksen järjestamisestä aiheutuneet kuiut todeilisten kunnal ie aiheutune iden
kustannusten rnukaan.
5. MAKSUN ALENTAMINEN
Kasittelymaksu voidaan harkinnanvaraisesti määrätä enintään 50 prosenttia
3 kohdan mukaista maksua pienemmaksi.
Harkinnassa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi seuraavat se ikat:
• asian kasittelyn vaatirna tyomiärä on merkittävästi keskimäräistä vahaisernpi;
• kyseessa on YSL 28 §:n tarkoittarna toiminta pohjavesiaiueeila
• hakemuksen kohteena olevalia iaitoksella tai toiminnoila on käytössä varmennettu
ymparistoasioiden hallintajärjesteimä, energiansaästosopimus tal maataiouden
ympäristötukijarjesteimaän Iiittyvät vapaaehtoiset vesiensuojelutoimenpiteet;
• taksan soveftaminen johtaa iuvan, iimoituksen tai muun asian iuonteen ja
merkityksen huomioon ottaen kohtuuttoman suureen maksuun (ns. aivan erityiset
syyt).
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Toiminnan olennaista muctttamista (YsL 29 §) koskevan ymparistolupahakemuksen
kasittelymaksu voidaan rnäärätä enintään 50 prosenttia 3 kohdan mukaista rnaksua
pienemrnäksi.
6. HAKEMUKSEN, IIJMOITUKSEN TAI MUUN ASIAN
RAUKEAMINEN

PERUUTTAMINEN

TAI

Mikäti hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai rnuun asian taikka asian
kasittely seudun ymparistonsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen
päatoksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt toimlin asian käsitteiemiseksi, peritaän
3 kohdan mukaisesta maksusta vähintään 25 prosenttia sekä muut asian kasittelysta
aiheutuneet kustarmukset 4 kohdan mukaisesti.
7. HAKEMUKSEN TAI ILMOITUKSEN HYLKAAMINEN
Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hylkaava päatös, peritaan tämän taksan
mukainen maksu. Mikäii hyikaavan paatoksen perusteet ovat nun selkeat, että asian
Iaajemmalte kasittetylle ei ole ollut perusteita, voidaan maksu määrätä 50 pfosenttia
3 kohdan mukaista maksua pienernmaksi. Lisäksi peritaan muut asian kasitteiystä
aiheutuneet kustannukset 4 kohdan mukaisesti.
8. PALAUTETUN HAKEMUKSEN KASITTELYMAKSU
Mikäli tuomloistuin palauttaa asian uudeileen käsiteltäväksi, peritaan asian kasittelysta
täman taksan mukainen maksu, josta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin
annetusta ymparistonsuojeiuviranomaisen paatoksesta on peritty.
Jos tuomioistuin kumoaa päätöksen sen vuoksi, että toiminta, jolle lupaa on haettu, ci ole
ko. luvanvaraista, palautetaan peritty maksu kokonaisuudessaan.
9. MAKSUN MAARAAMINEN POIKKEUSTAPAUKSISSA
Milloin tärnän taksan soveltarninen johtaa luvan, limo ituksen tai muun asian kasittelyn
laajuus ja tyornaära huomioon ottaen kohtuuttoman pieneen rnaksuun, voidaan
kasittelymaksu periä 3 kohdan mukaisista maksuista poiketen myös asian kasittelyajan
perusteella lasketun omakustannusarvon ja muiden asian käsitteiysta aiheutuneiden
erilliskustannusten perusteella. Tällö in maksun määräärniseen tulee liittä
laskelmaperuste maksuile sekä erittely muista erilliskustannuksista.
10. VALVONTAMAKSUT
Ymparistonsuojelunvaivonta ohjelman mukaisesta määräaikaistarkastuksesta ja muusta
ohjelmaan perustuvasta säännöliisestä valvonnasta sekä hailintopakkoasiassa annetun
kiellon, maarayksen tai keskeyttämisen vaivorniseksi tehtäväksi tarkastuksesta peritään
maksutaulukon mukainen maksu. Valvontatarkastukset koostuvat tarkastus- tal
valvontakohteeseen tutustumisesta, itse tarkastuksesta, mahdollisten Iisätietojen
pyynnostä jäikikäteen sekä tarkastuskertomuksen Iaatimisesta.
Valvonnasta perittävät maksut esitetään maksutaulukossa.
Toiminnanharjoittajan peruuttamatta jättämästa, sovitusta tarkastuksesta peritään maksu
kaytetyn työajan ja kobdan 2 tunti hinnan mukaan.
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11. VALVONNASTA PERITTAVAT MAKSUT POIKKEUSTAPAUKSISSA

Valvontarnaksu vo idaan rnärätä enintään 50 pro senttia
rnaksutaulukon mukaista valvontamaksua pienempänä tai suurempana, jos
valvontatoirnenpiteista aiheutuneet kustannukset ovat se&eästi pienemmät tal suuremmat.
12. MIKROYRITYKSEN VALVONTAMAKSUJEN KOHTUULLISTAMINEN

Mikroyrityksilta valvontamaksu peritaan 25 % prosenttia maksutaulukon mukaista
valvontarnaksua pienernpänä (YSL 206 §).
13. MAKSUSTA,
MAKSUN
PAATTAMINEN

PALAUTTAMISESTA

TAI

POIKKEAMISESTA

Maksusta, maksun palauttarnisesta ja rnaksun alentamisesta paättäa kunnan
ymparistonsuojeluviranornainen
tai
yrnpäristonsuojeluviranomaisen
rnääräämä
viranhaltija pääasiaa koskevassa paatoksessa.
Mikäli pääasiassa ei anneta paatosta, mahdollisesta maksusta paattää palvelujohtaja.
14. MAKSUN SUORITTAMINEN JA PERIMINEN

Maksusta, maksun palauttarnisesta ja maksun alentamisesta paattaä kuiman
ymparistonsuojeluviranornainen
tal
yrnpäristonsuojeluviranornaisen
rnääräämä
viranhaltija pääasiaa koskevassa paatoksessa. Mikäti pääasiassa ei anneta paatosta,
rnahdo 11 isesta maksusta päättaä palve Iujohtaja.
Tärnän taksan mukainen maksu saadaan peria ilman erillistä tuorniota tai päätöstä siinä
jarjestyksessa kuin verojen ja rnaksujen täytantoonpanosta annetussa laissa (706/2007)
säädetään.
15. TAKSAN SOVELTAMINEN
Maksu maäräytyy tärnän taksan mukaisissa asioissa, jotka ovat tulleet vireille sekä joista
on kuulutettu tai muuten annettu tieto asianosaisille tämän taksan voirnaantulopäivan
jälkeen.
16. MAKSUTAULUKKO

Peruspalvelukuntayhtyma
Selänteen
ympäristönsuojeluviranornaisen
rnaksut
ympäristonsuojelu-, vesi- ja jätelain sekä ajoneuvojen siirtärnisestä annetun lain
mukaisten lupien, ilmoitusten, suunnitelrnallisen valvonnan ja muiden asioiden
käs itte lysta.
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LAITOS TAT TOIMINTA

Ympäristolupaa edellyttäva laitos tai toiminta (YsA 2 §)

Maksu
Euroa (€)

i-I Metsäteollisuus
.

puunsuojakemikaaleja käyttava laitos muu kuin kyllastämo

_Metalliteollisuus
• metallien tal muovien elektrolyyttista tai kemiallista
pintakasittelya suorittava laitos, piirilevyvalrnistamo, peittaamo,
fosfato intilaitos_tal_alumiinin_anodisointilaitos
j_Energiatuotanto
• oljya, kivihiittä, puuta, turvetta, kaasua tai rnuuta ainetta
kayttavä voirnalaitos, kattilalaitos tai rnuu vastaava toiminta
vähintiän_20_MW-alle_50_MW

3750

3750

3750

4 Polttoaineiden valmistus taikka kernikaatien tai polttoaineiden varastointi tai kasittely
.

•
•

.

puuta raaka-aineena kayttävä grillihillen valmistuslaitos
nestemaisten poittoalneiden jakeluasema taikka muu
poittonesteiden tai vaarallisen nesternäisen kernikaalin varasto
muu polttoainesteiden tal terveydelle tai ymparistolle vaarallisen
nesternäisen kernikaalin varasto, jossa voidaan varastoida
tallaista_kemikaali_lOOja_alte_1000_m3
kivihiilivarasto

_Orgaanisia_liuottomia_käyttäva_toiminta
.
laitos,jossa käytetaän haihtuvia orgaanisia yhdisteita yli 10
mutta_alle_50_tonnia
• laitos, jossa kaytetään orgaanisia Iiuottimia

.

•
•
.

Malmien tai mineraalien kaivarninen tai maaperän ainesten otto
kivenlouhimo tai rnuu kuin rnaanrakennustoimintaan liittyva
kivenlouhinta
kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai
kalkkikiven jauhatus
kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä asfaittiasema
Maa-aineslain ja ymparistonsuojelu lain mukaisten
yhteiskasittelylupien(Kivenmurskaarno tai louhinta) kasitte]ysta
kunnalle perittävästä rnaksusta määrätään maa-aineslain
mukaisessa taksassa.

1250
1250
950
950

2750
2750

1250
1250
1250
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D Mineraalituotteiden valmistus
•
.

•

.

kiintea betoniasema tai betonituotetehdas
kevytsoratehdas tai kevytbetonitebdas
keramiikka- tai posliinitehdas
Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai kasittely
tekstiilien vesipesula tai kemiallinen pesula

__Elintarvikkeiden_tai_rehujen_vairnistus
• teurastarno, vähintään 5 enintään 50 tonnia ruhoja
vuorokaudessa
• lihaa taikka lihatuotteita käsittelevä taijalostava laitos
• kalaa tal kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos
.
perunan tai juuresten kasittely- taijalostuslaitos
.
vihannes-, oljykasveja, melassia tai rnallasohraa käsittelevä tai
jalostavalaitos
• muu kuin kasvisperaisia raaka-aineita käsittelevä tai nhistä
tuotteita jalostava_laitos
• panimo
.
siiderinja viinin valmistus kaymisteitse
• rnuu virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos
• rehuja tai rehuvalkuaista valmistava tehdas
.
leiporno tai keksitehdas tai makeistehdas
.
jäätelötehdas ja juustomeijeri
• eineksiä valmistava tehdas
.
pelkan maidon keraily-, kasittely- tai jalostuslaitos
.
makeistehdas
• mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaarno
jjE1ainsuojat_tai_kalankasvatus
.
eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 50 ja alle 150
typsylehmalle, vähintään 100 ja aJie 300 lihanaudalle, vähintään
60 hevolle tai ponille, vähintään 250 uuhetle tai vuohelle,
vahintään lOOja alIe 300 taysikasvuiselle emakolle, vahintään
250 ja alle 1200 tihasialle, vähintään 4000 ja alIe 30 000
munituskanalle_tai_vähintään_10_000 ja_alte_40_000_broilerille
• turkistarha, joka on tarkoitettu vähintään 500 ja alIe 2800
siitosnaarasminkille tai- hillerille taikka vähintään 250 ja aIte
1400 siitosnaarasketulle_tai_supille
•
muu kuin ylla main ittu eläinlajin eläinsuoja tai turkistarha, jonka
elainyksikkomaara ympäristonsuojelulain Iiitteen 3 taulukon 1
elainyksikkokertoimilla_laskettuna_on_vähintään_250 ja_alle_1200

2750
2750
2750

1875

2500
2500
2500
1250
1250
1250
1875
1875
1875
1 875
1250
2500
1250
1250
1250
1875

1500

1500

1500
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1 1)Liikenne
• rnuu Ientopaikka kuin lentoaserna, yli 200 nousua I vuosi
• muu lentopahkka kuin lentoasema, alIe 200 nousua / vuosi
.
linja-auto-, kuorma-auto- tai tyokonevarikko
.
u tkona sijaitseva mooftoriurheilurata
jiJatteiden amrnattimainen tai laitosmainen kasittely seka
jatevesienkasittely
• alle 10 000 tonnia vuodessa käsittelevä maakaatopaikka
• alle 50 000 tonnia vuodessa käsittelevä maakaatopaikka
.
betoni-, tiili ja asfalttijätteen tai pysyvan jätteen muu kasittely
kuin sijoittarninen kaatopaikalle, kun käsiteltävä rnäärä on aIle
5000 tonnia_vuodessa
• betoni-, thu ja asfalttijätteen tai pysyvän jätteen rnuu kasittely
kuin sijoittaminen kaatopaikalle, kun käsiteltavä määrä on,
5000- alle_50_000_tonnia_vuodessa
.
kotitaloudessa tai silben rinnastettavassa toiminnassa syntyneen
vaaral lisen jätteet tai vaaral lisiksi jätteiksi luokiteltavien
rornuajoneuvojen tai kaytösta poistettujen sähkö- ja
elektroniikkataitteiden_varastointipaikka

1875
950
1250
2750

950
1870
950

1875

1250

.

Autohajottarno

1750

.

ruhojen ja elainperaisten jätteen kasittelylaitos

1750

•

muu jatteen hyodyntaminen tal kasittely, joka on ammattimaista
tai_laitosmaista

950

jMuu_toiminta
• ulkona sijaitseva ampumarata
• pysyva, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka
• kiinteä eläintarha tai huvipuisto
• krematorio ja pienelainten polttolaitos

2750
1 875
1 875
2500

14)Ymparistolupaa edellyttava toimita ymparistonsuojetulain 27 §:n nojalla
• Toirninta, josta saattaa ympäristossa aiheutua eräistä
50 euroa/h, kuitenkin
naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa
vähintäan
tarkoitettua kohtuutonta rasitusta
375 euroa
•

•,
Jateveden johtarninen josta saattaa aiheutua ojan lahteen tal
noron pilaantumista
.

50 euroa/h kuitenkin
vahintaan
375 euroa
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j Ymparistonsuojelulain 12 luvun mukaisten itmo itusten kasittely ja toiminnan rekisteröinti
.
tilapaista me(ua tai tärinää aiheuttava toiminta, merkittävä
375
.
tilapaista melua tai tärinää aiheuttava toiminta, vähäinen
60
• koeluonteinen toiminta
50 euroalh,
ku itenkin
vähintään
375 euroa
• poikkeukselliset tilanteet
50 euroa/h
.
jakeluaseman rekister5inti
750
.
energiantuotantoyksikon rekisteröinti
1250
.
asfalttiaseman rekisteröinti
1000
• kemiallisen_pesulan_toiminnan_rekisteröinti
750
j Vesilain_mukaisten_aslo iden_kasittely
• veden_ottamisen_rajoittarninen_(VL_4:2)
.
ojitusasiat (VL 5 luku)

50 euroa/h
50 euroa/h

iDMuiden_asioiden_kasittely
• tarkkai Iusuunnitelman kasittely ja hyvaksyminen
50 euroa/h
• muiden, kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille 50 euroa/h
paneman_ilmeisen_perusteettoman_asian_kasittely
• muu yrnparistonsuojelulain mukaisen asian kasittely
50 euroa/h
• rornuajo neuvon si irto
Aiheutuneiden
kustannusten
mukaan
j Rikkomuspohjaiset_rnaksut
• YSL 175 ja 176 §:n mukainen tarkastus hallintornaarayksen
valvorniseksi
.
YSL 181 §:n mukainen tarkastus toirninnan keskeyttamiseksi
.

j9JateIain_mukaisten_asioiden_kasittely
• 100 §:n mukaisen ilmoituksen kasittely
.
mittaustenja tutkimusten kohtuulliset kustannukset 123

2QVesihuoltolaki
Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen I I
.

§

§

50 euroa/h
50 euro/h

200
Aiheutuneiden
kustannusten
mukaan

50 euroa/h

2UYSL 199 §: n rnaksut toirninnan aloittarnisesta rnuutoksenhausta huolirnatta
• maksu vakuusmaksun kasittelysta
toiminnan aloittamislupaa koskevan erillinen päätös
•

100
300
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Valvontamaksut

22YSL 16$ §:n mukaiset valvonta maksut
.
Valvontaohjelmaan perustuva määräaikaistarkastus
.
Annettujen rnääräysten tarkastus rnaksu
• muu valvontaohjelmaan perustuva sännöIIinen valvonta

400
100
100

