
JOROISTEN KUNTA 

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 
 
 

1 § Soveltamisala  
  
1.1 Ympäristönsuojelulain (527/2014), lain ympäristönsuojelulain muuttamisesta (423/2015) 

vesilain (587/2011), jätelain (646/2011) ja merenkulun ympäristönsuojelulain 
(1672/2009) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä tai ympäristönsuo-
jelulain suunnitelmallisen valvonnan mukaisesta tarkastuksesta kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaisessa 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 viran-
omaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset. 

  
2.2 Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi 

käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista 
viranomaisen yhteiskustannuksista. Erilliskustannuksiin kuuluvat asian keskimääräisen 
käsittelyajan mukaan lasketun maksun lisäksi vireille tulosta ilmoittamisen, asianosais-
ten kuulemisesta, tiedottamisesta ja päätöksen antamisesta aiheutuvat kulut. Mikäli ha-
kemuksen vireille tulosta ja päätöksestä kuulutetaan lehdessä, peritään lehtikuulutuksis-
ta aiheutuneet maksut hakijalta erikseen. 

  
2.3 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 45 euroa 

tunnilta. 
  
  

3 § Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut 

  
3.1 Lupien, ilmoitusten, muiden asioiden käsittelystä tai suunnitelmallisen valvonnan mukai-

sesta tarkastuksesta 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. 
d)  asian käsittelyyn liittyvät lehti-ilmoituskulut. 

  
  

5 § Maksun alentaminen/korottaminen 

  
5.1 Käsittelymaksu voidaan erityistapauksissa periä 3 §:n mukaisista maksuista poiketen 

myös asian käsittelystä aiheutuneiden erilliskustannusten perusteella. Tällöin maksun 
määräämiseen tulee liittää laskelmaperuste maksulle sekä erittely muista erilliskustan-
nuksista. 
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5.2 Mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi, 

voidaan käsittelymaksu määrätä 30 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.  
 

5.3 Käsittelymaksua voidaan korottaa enintään 40 prosenttia 3 §:n mukaista maksua suu-
remmaksi, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä suu-
rempi tai asian käsittely edellyttää viranomaisen toimesta erityisten selvitysten laatimista. 

  
5.4 Luvan tai ilmoituspäätöksen teknisluontoisesta muuttamisesta tai muusta lupamääräys-

ten vähäisestä muutoksesta voidaan käsittelymaksua alentaa 30 prosenttia 3 §:n mukai-
sesta maksusta. Jos työmäärä on merkittävästi keskimääräistä pienempi, maksua voi-
daan alentaa enintään 50 prosenttia. 

  
5.5 Eläinsuojien käsittelymaksua voidaan alentaa 20 prosenttia, mikäli kyseisellä tilalla to-

teutetaan maatalouden ympäristökorvausjärjestelmään liittyviä vapaaehtoisia vesiensuo-
jelutoimenpiteitä ja / tai tila kuuluu maatalouden perusympäristökorvauksen piiriin.  
 

5.6 
 
 
 
 
5.7 

Käsittelymaksua voidaan alentaa enintään 20 prosenttia, mikäli kyseisellä laitoksella tai 
toiminnassa on varmennettu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, jonka voidaan katsoa 
vähentävän tarvetta selvittää toimintaa tai antaa tarkkailua ja seurantaa koskevia mää-
räyksiä. 
 
Ympäristöluvan ja maa-ainesluvan yhteiskäsittelyn yhteydessä, peritään ympäristöluvas-
ta alennettu maksu taksataulukossa esitetyllä tavalla.  
 

  

6 § Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen 

  
6.1. Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian taikka asian käsit-

tely kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen 
antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, 
peritään asian käsittelystä tähän mennessä aiheutuneet kustannukset. 

  
  

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 aikai-
semmin annetusta ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty. 

 
8.2 

 
Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen perusteella, että hakija ei 
ole tarvinnut lupaa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan. 
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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 viiväs-
tyskorkoa korkolain (633/1982 ja 846/2009)) 4 §:n mukaan. 

  
  

11 § Päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta 

  
11.1 Ympäristönsuojeluasetuksen 15 §:n 1 momentin kohdan 9 mukaisen vakuuden hyväk-

symistä koskevan asian erilliskäsittelystä peritään lisämaksu, joka on 15 prosenttia ky-
seistä toimintaa koskevasta 3 §:n mukaisesta maksusta.   
  

  

12 § Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

  
12.1 Joroisten ympäristölautakunta on hyväksynyt tämän taksan 28.4.2016, 11 §. Tämä taksa 

tulee voimaan 1. heinäkuuta 2016.  

 

 
 
 

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

  
12.3 Ympäristölupa-asioiden käsittelystä, jotka ovat tulleet vireille ja joista on kuulutettu tai 

asiasta on muutoin annettu tieto asianosaiselle ennen ympäristönsuojelulain voimaantu-
loa, peritään käsittelymaksu aiemmin voimassa olleen ympäristölupataksan mukaisesti. 
 



 

JOROISTEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN LUPA- JA 

ILMOITUSKÄSITTELYN JA SUUNNITELMALLISEN VALVONNAN 

MAKSUTAULUKKO 1.7.2016 

  

    

    

Keskim. 

käsittely-

aika (h) 

2016 

Maksu € 

A YMPÄRISTÖLUVAN VARAINEN TOIMINTA 
    

        

1. Metsäteollisuus (YSA 2 §, kohta 1)     

1.1. Puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos, muu kuin puunkyllästämö 60 2700 

        

2. Metalliteollisuus (YSA 2 §, kohta 2)     

2.1. Metallien tai muovien elektrolyyttistä tai kemiallista pintakäsittelyä suorittava laitos 70 3150 

        

3. Energian tuotanto (YSA 2 §, kohta 3)     

3.1. Polttoaineiden polttaminen laitoksessa, jossa on yksi tai useampi polttoainetehol-
taan vähintään 20 MW:n kiinteää polttoainetta polttava energiantuotantoyksikkö ja 
laitosalueen kaikkien energiantuotantoyksiköiden yhteenlaskettu polttoaineteho on 
alle 50 MW  60 2700 

        

4. Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden 

varastointi tai käsittely (YSA 2 §, kohta 4)     

4.1. Puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos 40 1800 

4.2.  
Nestemäisten polttonesteiden jakeluasema, jonka polttoainesäiliöiden kokonaistila-
vuus on vähintään 10 m3 40 1800 

4.3. Muu polttonesteiden tai terveydelle tai ympäristölle haitallisten nestemäisten kemi-
kaalien varasto, jossa voidaan varastoida tällaista kemikaalia vähintään 100 ja alle 
1 000 m3 40 1800 

4.4. Kivihiilivarasto  40 1800 

        

5. Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta (YSA 2 §, kohta 5)     

5.1. Toiminnat, joissa käytetään orgaanisia liuottimia 70 3150 

        

6. 

Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto (YSA 2 §, 

kohta 6)     

6.1. Kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, 
jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää 50 2250 

6.2. Kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava 
siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on yhteensä 
vähintään 50 päivää 50 2250 

        

6.3. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta 423/2015 ja Laki maa-aineslain 

muuttamisesta 424/2015: Maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahake-

muksen yhteiskäsittely, maa-ainestaksan mukaiseen maksuun lisätään     

  Louhinnan ympäristölupahakemuksen käsittelystä 30 1350 

  Murskauksen ympäristölupahakemuksen käsittelystä 30 1350 

  Louhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemuksen käsittelystä 35 1575 

        

7. Mineraalituotteiden valmistus (YSA 2 §, kohta 7)     

7.1. Keramiikka-, posliini- tai kevytsoratehdas 60 2700 

7.2. Kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas 60 2700 

7.3. Kevytbetonitehdas 60 2700 
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8. Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely (YSA 2 §, kohta 8) 

 

 

8.1. Tekstiilien vesipesula tai muu kuin rekisteröitävä kemiallinen pesula 40 1800 

        

9. Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus (YSA 2 §, kohta 9) 

  9.1. Teurastamo 60 2700 

9.2. Lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos 50 2250 

9.3. Kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos 50 2250 

9.4. Perunaa tai juureksia käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos 40 1800 

9.5. Vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä tai niistä tuotteita 
jalostava laitos 40 1800 

9.6.  Muu kasviperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos 
40 1800 

9.7. Panimo 60 2700 

9.8. Siiderin ja viinin valmistus käymisteitse 60 2700 

9.9. Muu virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos 60 2700 

9.10. Rehuja tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen laitos 50 2250 

9.11. Jäätelötehdas tai juustomeijeri 50 2250 

9.12. Eineksiä valmistava laitos 50 2250 

9.13. Pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos 50 2250 

9.14. Makeistehdas 50 2250 

9.15. Mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo 40 1800 

        

10. Eläinsuojat ja kalankasvatus (YSA 2 §, kohta 10)     

10.1. Eläinsuoja 30 1350 

10.2. Turkistarha 30 1350 

        

11. Liikenne (YSA 2 §, kohta 11)     

11.1. Muu lentopaikka kuin lentoasema 60 2700 

11.2. Linja-auto-, kuorma-auto- tai työkonevarikko 40 1800 

11.3. Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata 60 2700 

        

12. 

Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely 

(YSA 2 §, kohta 12)     

12.1. Maankaatopaikka 50 2250 

12.2. Pilaamattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen 
muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle 

60 2700 

12.3. Kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen vaarallisen jät-
teen varastointipaikka 50 2250 

12.4. Autopurkamo 60 2700 

12.5. Ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelylaitos 60 2700 

12.6. Muu jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely 60 2700 

        

13. Muu toiminta (YSA 2 §, kohta 13)     

13.1. Ulkona sijaitseva ampumarata 60 2700 

13.2. Pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka 40 1800 

13.3. Kiinteä eläintarha tai huvipuisto 40 1800 

13.4. Krematorio tai lemmikkieläinten polttolaitos 50 2250 

        

14. Jätevesien johtaminen maahan tai ojaan (YSL 27 §:n 2 mom, 2 kohta) 20 900 

    

  15. Toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista 

annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta 

(YSL 27 §:n 3 kohta) 30 1350 
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16. Pohjavesialueelle sijoittuva toiminta (YSL 28 §)     

16.1. Pohjavesialueelle sijoittuva lämpökeskus 70 3150 

16.2. Pohjavesialueelle sijoittuva asfalttiasema 50 2250 

16.3. Pohjavesialueelle sijoittuva jakeluasema 50 2250 

        

B MUU VIRANOMAISKÄSITTELY  
    

        

17. Toiminnan rekisteröinti (YSL 11 luku, 116 §)     

17.1. Sähköä tai lämpöä tuottava laitos tai kattilalaitos 15 675 

17.2. Asfalttiasema 15 675 

17.3. Polttonesteiden jakeluasema 15 675 

17.4. Kemiallinen pesula 15 675 

17.5. Toiminta, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä 15 675 

        

18. Ilmoitusten käsittely (YSL 12 luku)     

18.2. Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta YSL 118 § 4 180 

18.3. Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta, joka on merkittävää ja edellyttää 
kuulemista YSL 118 § 6 270 

18.4. Koeluonteinen toiminta YSL 119 § 20 900 

18.5. Poikkeukselliset tilanteet YSL 120 § 20 900 

        

19. Jätevesien johtaminen toisen alueelle (YSL 16 luku, 158 §) 20 900 

        

20. Jätelain mukaisen ilmoituksen käsittely (JL 11 luku)     

20.1. Ilmoituksen keräystoiminnasta käsittely ja rekisteröinti (JL 100 §) 8 360 

        

21. Vesilain mukaisten asioiden käsittely 

 

  

21.1. Talousveden ottamisen rajoittaminen (VL 4 luku, 2 §) 15 675 

21.2. Ojitusasiat (VL 5 luku 5 §, 9 §, 14 §) 20 900 

        

22. Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely (9 Luku)     

22.1. Huvivenesatamien jätehuoltosuunnitelman hyväksyminen ja rekisteröinti 8 360 

22.2. Huvivenesatamien jätehuoltosuunnitelman tarkistaminen 4 180 

        

23. Muiden asioiden käsittely     

23.1. Muiden kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille paneman ilmeisen 
perusteettoman asian käsittely 8 360 

23.2. Päätös ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta 2 90 

23.3. Muu ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittely, euroa / tunti   45 

        

24. Ympäristönsuojelulain mukaiset valvontamaksut     

24.1. Valvontaohjelman mukainen tarkastusmaksu (mikroyritykset) 4 180 

24.2. Valvontaohjelman mukainen tarkastusmaksu (muut yritykset) 6 270 

24.3. Tarkkailusuunnitelman hyväksyminen 3 135 

24.4. 
Ympäristönsuojelulain 175, 176 tai 181 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen 
noudattamisen taikka toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi tehty tarkastus 5 225 

        

        

 


