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1 § Soveltamisala

Ympäristönsuojelulain (527/2014), maa-aineslain (555/1981), vesilain (587/2011), jätelain (646/2011),
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999), merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009),
maastoliikennelain (1710/1995), vesiliikennelain (782/2019) ja lain eräiden ympäristöllisten
lupamenettelyjen yhteensovittamisesta (764/2019) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian
käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa sekä ympäristönsuojelulain (527/2014), maa-
aineslain (555/1981) ja jätelain (646/2011) mukaisesta valvonnasta peritään käsittelymaksu tämän
taksan mukaisesti.

2 § Maksujen määräytymisperusteet

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

Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi käsittelyn
aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista viranomaisen
yhteiskustannuksista.
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Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan tai ilmoituksen kokonaiskustannuksiin kuuluvat lisäksi
asianosaisten kuulemisesta aiheutuvat kulut. Maa-aineslain mukaisissa asioissa peritään
kuulemiskustannukset siinä tapauksessa, kun kunta huolehtii kuulemisesta.

Jos hakemuksen laajuudesta johtuen hakemuksen vireilläolosta kuulutetaan ja päätöksestä
tiedotetaan lehdissä, luvan hakija maksaa kuulutuksista aiheutuvat kulut.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 53 euroa tunnilta.

3 § Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut

Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä 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
c) ympäristönsuojeluasetuksen 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuulemistilaisuuden tai

katselmuksen järjestäminen erillisen laskun mukaisesti

Ympäristönsuojelulain 41 §:n mukaista toimintakokonaisuutta koskevan lupa-asian käsittelystä
peritään maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan lupamaksuun lisätään
muiden toimintojen osuutena 50 % näiden toimintojen maksusta.

5 § Maksun alentaminen

Mikäli asian vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi, voidaan käsittelymaksu
määrätä 20 - 50 prosenttia 3 §:n maksua pienemmäksi.

Toiminnan olennaista muuttamista tai lupapäätöksen tarkistamista tai uudistamista koskevan
hakemuksen sekä ilmoituksen uudistamisen käsittelymaksu voidaan määrätä 50 prosenttia 3 §:n
mukaista maksua pienemmäksi.

Luvan tai ilmoituspäätöksen teknisluontoisesta muuttamisesta tai muusta lupamääräysten vähäisestä
muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä pienempi, voidaan
käsittelymaksu määrätä 50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.

6 § Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai
raukeaminen

Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian tai asian käsittely kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja
viranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään 3 §:n mukaisesta
maksusta 50 prosenttia sekä muut hakemuksen käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 §:n
mukaisesti.

Mikäli lupahakemus peruutetaan ennen kuin viranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin,
lupamaksua ei peritä.
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7 § 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.

8 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu

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

9 § Lupapäätöksen kumoaminen

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

10 § Maksun kohtuullistaminen tai määrääminen poikkeustapauksissa

Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian luonne ja merkitys
huomioon ottaen kohtuuttoman suureen maksuun, voidaan erityisistä syistä käsittelymaksu määrätä 3
§:n mukaista maksua alhaisemmaksi. Maksun tulee tällöinkin kattaa viranomaiselle aiheutuneet 4 §:n
mukaiset kustannukset ja sen tulee olla suuruudeltaan vähintään 50 prosenttia 3 § mukaisesta
maksusta.

Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn laajuus
ja työmäärä huomioon ottaen kohtuuttoman pieneen maksuun, voidaan erityistapauksissa
3 §:n mukaisia maksuja korottaa. Maksuun voidaan yksittäistapauksessa määrätä maksukorotus
ottaen huomioon tehtävään kulunut työaika, työmäärä ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Maksun
suuruus voi olla enintään kaksinkertainen 3 §:n mukaisesta maksusta. Maksun korotuksesta päättää
lupakäsittelijä.

11 § Valvontamaksut

Ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukaisesta määräaikaistarkastuksesta ja muusta
valvontaohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta sekä soveltamisalaan kuuluvan
lainsäädännön mahdollistamista maksullisista valvontatoimista peritään maksutaulukon mukainen
valvontamaksu. Maksu peritään myös em. tarkastuksen perusteella tehdyistä uusintatarkastuksista.

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

Maa-ainesluvanluvan haltijalta ei peritä kyseisen vuoden valvontamaksua, mikäli haltija ilmoittaa
kirjallisesti valvontaviranomaiselle etukäteen ennen vuotuisen valvontamaksun määräämistä, ettei
maa-aineksia ko. vuonna oteta.

12 § Valvontamaksujen kohtuullistaminen

Ympäristönsuojelulain 206 §:n tarkoittamien mikroyritysten ja sellaisen luonnollisen henkilön, joka ei
harjoita taloudellista toimintaa, valvontamaksu voidaan määrätä 30 prosenttia 3 §:n mukaista maksua
pienemmäksi. Alennus edellyttää, että toiminnanharjoittajan on viimeistään tarkastuksen yhteydessä
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annettava valvontaviranomaiselle riittävät työntekijämäärää, liikevaihtoa tai tasetta koskevat tiedot
alennuksen myöntämiseksi.

13 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen

Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta ja maksun lykkäämisestä päättää kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen (rakennus- ja ympäristölautakunta) tai se viranhaltija, jolle pääasiasta
päättäminen on siirretty.

14 § Maksu aloittamisesta vakuutta vastaan

Mikäli hakija jättää ympäristönsuojelulain 199 §:n tai maa-aineslain 21 §:n mukaisen vakuuden,
peritään vakuusasian käsittelystä maksu.

15 § Maksun suorittaminen ja periminen

Maksutaulukon mukaisesta toiminnosta määrätty maksu on suoritettava 14 vuorokauden kuluessa sen
laskuttamisesta. Laskutus suoritetaan sen jälkeen, kun viranomainen on suorittanut kaikki asiaan
liittyvät toimenpiteet.

16 § Siirtymäsäännökset, voimaantulo

Maksu määräytyy tämän taksan mukaisesti asioissa, jotka ovat tulleet vireille tai joista on kuulutettu tai
muuten annettu tieto asianosaisille tämän taksan voimaantulopäivän jälkeen. Maksun palauttamisen
osalta noudatetaan sitä taksaa, joka oli voimassa silloin, kun maksu määrättiin.

Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä kesäkuuta 2021.

LIITE: MAKSUTAULUKKO
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LIITE: MAKSUTAULUKKO

Kirkkonummen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

MAKSUTAULUKKO

A. YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (527/2014) MUKAISET TOIMINNOT Maksu euroa
Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta (YSA 713/2014, 2 §)
Kunnan ympäristösuojeluviranomaisessa käsiteltävät lupa-asiat

1. Metsäteollisuus
a) muu puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos kuin puun kyllästämö 5 088
2. Metalliteollisuus
a) metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttistä tai kemiallista
menetelmää käyttäen 5 088
3. Energian tuotanto
a) polttoaineiden polttaminen laitoksessa 4 240
4. Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai käsittely
a) puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos 3 392
b) muu kuin ympäristönsuojelulain liitteen 4 kohdan 2 alakohdassa a
tarkoitettu polttonesteiden tai terveydelle tai ympäristölle vaarallisen
nestemäisen kemikaalin varasto 3 392
c) kivihiilivarasto 3 392
5. Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta
a) laitos, jossa käytetään orgaanisia liuottimia 5 088
6. Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto
a) kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta 6 360
b) kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai tietylle alueelle sijoitettava
siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus 6 360
7. Mineraalituotteiden valmistus
a) kevytsoratehdas 3 392
b) keramiikka- tai posliinitehdas 3 392
8. Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely
a) tekstiilien vesipesula tai kemiallinen pesula 2 120
9. Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus
a) kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos 3 392
Seuraavat toiminnot, joiden jätevesiä ei johdeta ympäristöluvanvaraiselle
jätevedenpuhdistamolle:
b) teurastamo 3 392
c) lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos 3 392
d) perunaa tai juureksia käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos 3 392
e) vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä tai niistä
tuotteita jalostava laitos 3 392
f) muu kuin kohdissa d tai e tarkoitettu kasviperäisiä raaka-aineita
käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos, ei kuitenkaan kylmäpuristettua
kasviöljyä valmistava laitos tai leipomo 3 392
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g) panimo 3 392
h) siiderin ja viinin valmistus käymisteitse 3 392
i) muu kuin kohdissa g tai h tarkoitettu virvoitus- tai alkoholijuomia
valmistava laitos 3 392
j) rehua tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen laitos 3 392
k) jäätelötehdas tai juustomeijeri 3 392
l) eineksiä valmistava laitos 3 392
m) pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos 3 392
n) makeistehdas 3 392
o) mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo 3 392
10. Eläinsuojat
a) turkistarha 2 544
11. Liikenne
a) muu lentopaikka kuin lentoasema 4 240
b) ulkona sijaitseva moottoriurheilurata 4 240
12. Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely:
a) maankaatopaikka 4 240
b) pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai
pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle 3 816
c) kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen
vaarallisen jätteen varastointipaikka tai vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien
romuajoneuvojen tai käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
varastointipaikka 3 816
d) autopurkamo 3 816
e) ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelylaitos 4 240
f) muu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on
ammattimaista tai laitosmaista 3 816
13. Muu toiminta
a) muu kuin ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 4 kohdassa 7
tarkoitettu ulkona sijaitseva ampumarata 4 240
b) pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka 2 120
c) krematorio tai lemmikkieläinten polttolaitos 4 240
14. Ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin mukainen toiminta
a) jätevesien johtaminen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1
luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista 2 544
b) toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista
annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta
rasitusta. 2 544
15. Ympäristönsuojelulain 28 §:ssä tarkoitettu pohjavesialueelle
sijoittuvan toiminnan lupa-asia 3 816

Ympäristönsuojelulain 115 a § mukaisten ilmoitusten käsittely

16. Metsäteollisuus
a) Sahalaitos 4 240
17. Kemikaalien ja polttoaineiden varastointi
a) terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto 2 968
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18. Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus
Seuraavat elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnat, joiden jätevedet
johdetaan ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle:
a) teurastamo 2 968
b) lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos 2 968
c) perunaa tai juureksia käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos 2 968
d) vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä tai niistä
tuotteita jalostava laitos 2 968
e) muu kuin kohdissa c) ja d) tarkoitettu kasviperäisiä raaka-aineita
käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos 2 968
f) panimo 2 968
g) siiderin ja viinin valmistus käymisteitse 2 968
h) muu kuin kohdissa f) ja g) tarkoitettu virvoitus- tai alkoholijuomia
valmistava laitos 2 968
i) rehua tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen laitos 2 968
j) jäätelötehdas tai juustomeijeri 2 968
k) eineksiä valmistava laitos 2 968
l) pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos 2 968
m) makeistehdas 2 968
n) mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo 2 968
19. Eläinsuojat
a) eläinsuoja 2 544
20. Liikenne
a) linja-auto, kuorma-auto tai työkonevarikko 4 240
21. Muu toiminta
a) ampumarata 3 816
b) kiinteä eläintarha tai huvipuisto 2 120

Muiden ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely

22. Ympäristönsuojelulain 116 §:n mukaisen toiminnan rekisteröinti
a) asfalttiasema 1 696
b) energiantuotantolaitos 1 272
c) polttonesteiden jakeluasema 1 272
d) kemiallinen pesula 1 272
e) orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta 1 696
f) kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas 1 696
23. Ympäristönsuojelulain 118-120 § ja 123 § mukaisten ilmoitusten käsittely
a) tilapäinen melua tai tärinää aiheuttava toiminta (laajamittainen) 118 § 848
b) tilapäinen melua tai tärinää aiheuttava toiminta (pienimuotoinen) 118 § 424
c) koeluontoinen toiminta 119 § 1 696
d) poikkeukselliset tilanteet 120 §, 123 § 1 060
24. Puhtaiden jäte-erien (kivi-, maa-aines, betoni, tiilimurske,
polttotuhkat) hyödyntäminen maarakentamisessa (kertamäärä alle 500
tonnia) 212
25. Päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta (YSL 199
§) 424
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26. Muun ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittely
a) ympäristönsuojelulain 202 §:n mukainen poikkeus kunnan
ympäristönsuojelumääräyksistä 424
b) seuranta- ja tarkkailusuunnitelman hyväksyminen (YSL 64 §) 530
c) tarkkailumääräysten muuttaminen (YSL 65 §) 530
d) päätös ympäristöluvan raukeamisesta, lopettamismääräykset (YSL 88 §,
94 §) 848
e) poikkeaminen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista (YSL 157 § uusi
156d §) 530
f) kustannukset käsittelyyn käytetyn tuntimäärän mukaan/tunti 53
27. Valvontaohjelman mukaiset säännöllisen valvonnan maksut (YSL 168 §, 205 §)
a) määräaikaistarkastus 318
b) vuosiraportin tarkastaminen 106
c) tarkkailutulosraportin tarkastaminen 53
28. Ympäristönsuojelulain rikkomukseen liittyvät maksut

a) hallintopakkomääräykseen liittyvä tai keskeytyksen noudattamisen
valvomiseksi tehtävä tarkastus tai muu 11 § tarkoittama maksullinen
tarkastus 318

B. MAA-AINESLAIN (555/1981) MUKAISET TARKASTUS- JA VALVONTAMAKSUT
29. Tarkastusmaksut

a) ottamissuunnitelman tarkastaminen (ottamislupa)
540 + 340 €/ha + 0,008

€/m3
b) kuitenkin vähintään 1 500
c) olemassa olevan suunnitelman muutos siltä osin kuin se ylittää
aikaisemman luvan määrän 540 + 0,008 €/m3
d) päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta (MAL 21 §) 424
30. Valvontamaksut

a) vuotuinen ottotoiminnan valvonta ja valvontamaksu 0,015 €/m3 + 85 €/ha
31. Pakkokeinopäätökset
a) ottamisen keskeyttämispäätös 106
b) uhkasakon tai teettämisuhan asettamispäätös, uhkasakon
tuomitsemispäätös, teettämisuhan täytäntöönpano 424
c) hallintopakkomääräykseen liittyvä tai keskeytyksen noudattamisen
valvomiseksi tehtävä tarkastus tai muu 11 § tarkoittama maksullinen
tarkastus 285

32. YSL ja MAL mukaisen lupa-asian yhteiskäsittely

Maa-aineslupamaksu +
50 %
ympäristölupamaksust
a

33. Luvan velvoitteista vapauttaminen
a) Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty
toiselle ja hakemuksesta luvan haltija vapautetaan lupaan liittyvistä
velvoitteista sekä hyväksytään hänen tilalleen toinen, peritään velvoitteista
vapautetulta 106
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34. Vakuudet
a) Vakuuden hyväksyminen/vaihtaminen/muuttaminen 106

b) Vakuuden määrä kallioalueilla 6000 €/ha + 0,05 €/m3

c) Vakuuden määrä muilla alueilla
4000 €/ha + 0,025
€/m3

C. VESILAIN (587/2011) MUKAISET TOIMINNOT
35. Vesilain mukaisten asioiden käsittely
a) pintaveden ottamisen rajoittaminen (VL 4: 2§) 424
b) ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen (VL 5:5 §) 1 272
c) oikeus ojittaa toisen alueella (VL 5:9 §) 1 272
d) muun kuin kuivatusveden johtaminen toisen ojaan (VL 5: 14 §) 1 272

D. MERENKULUN YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI
36. Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittely
a) huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman hyväksyminen 265

E. JÄTELAKI
37. Jätelain mukaisen asian käsittely
a) jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin 212
b) määräaikaistarkastus 318
c) vuosiraportin tarkastaminen 106
d) tarkkailutulosraportin tarkastaminen 53

e) hallintopakkomääräykseen liittyvä tai keskeytyksen noudattamisen
valvomiseksi tehtävä tarkastus tai muu 11 § tarkoittama maksullinen
tarkastus 318
f) roskaantuneen alueen siivoamismääräys tai yksittäisen määräyksen
antaminen (75 §, 125 §) 318

F. VESILIIKENNELAKI
38. Vesiliikennelain mukaisen lupa-asian käsittely 53 €/h

G. MAASTOLIIKENNELAKI
39. Maastoliikennelain mukaisen lupa-asian käsittely 53 €/h

H. LAKI ERÄIDEN YMPÄRISTÖLLISTEN LUPAMENETTELYJEN YHTEENSOVITTAMISESTA
40. Maksu lupamenettelyjen yhteensovittamisesta 53 €/h

I. MUUT YMPÄRISTÖNSUOJELUN MAKSUT
41. Muut maksut
a) lupahakemuksen johdosta naapurin tai asianosaisen kuuleminen kunnan
suorittamana (maksu/kiinteistö, max 10 kiinteistöä) (MRL 145 §, MAL 23 §)
b) viiden ensimmäisen naapurin osalta kiinteistöä kohti 120
c) viiden seuraavan naapurin osalta kukin 50
d) muiden kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille paneman
ilmeisen perusteettoman asian käsittely 848
e) asiantuntijaviranomaisen lausunto 200
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f) kuulemistilaisuuden järjestäminen 200
g) arkisto- ja kopiointipalveluista peritään kunnan erikseen hyväksymän
taksan mukainen maksu
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