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MAKSUPERUSTEET 

 

Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston toiminta-alueella Euran ja Säkylän kunnissa rakennusvalvonnan 

tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 

 

1 §  YLEISTÄ 

 

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä 

sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa 

maankäyttö - ja rakennuslain (MRL) 145 §:n ja muiden rakennusvalvontaviranomaisen toimintaa sää-

televien säännösten nojalla. 

 

2 §  RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA (MRL 125 

§) 

 

2.1  Rakennuksen rakentaminen tai laajentaminen                

 rakennusta kohti     134,40 €          

 lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan (m2)    1,99 €  

 

2.2 Vapaa-ajan asunnon, saunan rakentaminen 

 tai laajentaminen 

 rakennusta kohti    134,40 €          

 lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan (m2)   2,69 €  

 

2.3 Talousrakennuksen tai rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen rakennuksen ra-

kentaminen, laajentaminen tai uudelleen rakentaminen  

 rakennusta kohti    134,40 €          

 lisäksi rakennuksen/rakennelman kokonaisalan mukaan (m2)   1,34 €         

 kylmä hallimainen rakennus kokonaisalan mukaan (m2) 0,65 €   

 

2.4 Korjaus- ja muutostyö (MRL 125,2 §), joka on verrattavissa rakennuksen rakentami-

seen tai jolla on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin  

 rakennusta kohti    134,40 €          

 lisäksi muutettavan rakennuksen kokonaisalan mukaan (m2)    0,65 €    

 

2.5 Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen  

 (MRL 125,3 §) 

 rakennusta kohti              134,40 €          

 lisäksi muutettavan rakennuksen kokonaisalan mukaan (m2)    0,65 €  

  

2.6 Muut toimenpiteet, jotka edellyttävät rakennuslupaa  134,40 €          

 

3 §  TILAPÄISEN RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN (MRL 176 § ) 
 

Tilapäisen rakennuksen rakentaminen enintään 5 vuoden ajaksi  

 rakennusta kohti       134,40 €          
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 lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan (m2)  0,65 €   

      

4 §  LUVANVARAISTEN TOIMENPITEIDEN VALVONTA  

 (MRL 126 §, MRL 129§, MRA 62 §, MRA 63 § ) 
 

4.1 Toimenpideluvan käsittely   108,60 €   

 4.2  Kunnan rakennusjärjestyksen mukaisen ilmoituksen käsittely  0 €   

 4.3 Tuulivoimalan lupa-asian käsittely tuulivoimalaa kohti  500 €  

 4.4 Maalämpökaivon tai -kentän toimenpidelupa  55 €   

 

5 §  MAISEMATYÖLUPA (MRL 128 §) 

5.1 Maisemaa muuttava maanrakennustyö  134,40 €       

5.2  Puiden kaataminen, lupakäsittelyä edellyttävä  134,40 €        

5.3 Puiden kaatamista koskeva toimenpideilmoitus                      0 €        

 Lisäksi peritään kuuluttamis- ja ilmoituskulut.     

   

6 §  PURKAMISEEN LIITTYVÄ VALVONTA (MRL 127 §) 

6.1  Rakennuksen purkamislupa rakennusta kohti                   67,20 €   

6.2  Rakennuksen purkamisilmoituksen käsittely  0 €  

   

 

7 §   POIKKEAMISLUPIEN KÄSITTELY (MRL 171§, 175§)  

 7.1       Myönteinen  271 €   

 7.2       Kielteinen  134,40 €    

 7.3       Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä poikkeamista kohti   40,30 € 

   

 Lisäksi peritään kuuluttamis- ja ilmoituskulut.    

 

 8 §  SUUNNITTELUTARVERATKAISUT (MRL 137§) 

 8.1       Myönteinen                               134,40 €    

 8.2       Kielteinen  67,20 €    

 8.3       Rakennusluvan yhteydessä annettu suunnittelutarvepäätös  67,20 €  

   

 Lisäksi peritään kuuluttamis- ja ilmoituskulut.     

 

9 §  MYÖNNETTYYN LUPAAN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET (MRL 143§, MRL 170§) 
 

9.1  Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn aloittamista varten             67,20 €  

9.2 Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn loppuunsaattamista varten     67,20 €          

9.3  Lupapäätöksessä asetetun määräajan tai lupaehdon muuttaminen 67,20 €    

9.4 Luvan voimassaoloajan päätyttyä suoritettava lupa-asian päättävä ylimääräinen kat-

selmus 150 €   
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10 §  LUPA-ASIOIHIN KUULUMATTOMAT KATSELMUKSET JA LAUSUNNOT  

  10.1 Rakennuttajasta tai toimenpiteen suorittajasta johtuva  

  ylimääräinen katselmus (MRA 76.4)   108,60 €   

 10.2 Viran puolesta annettava lausunto   108,60 € 

   

                      

11 §  VASTAAVIEN JA ERITYISALAN TYÖNJOHTAJIEN HYVÄKSYMINEN 

11.1  Rakennustyön vastaavan työnjohtajan hyväksyminen  0 €   

11.2 Erityisalan työnjohtajan hyväksyminen   0 €   

11.3 Ilmoituksen käsittely   0 €   

11.4 Hyväksynnän peruuttaminen   0 € 

   

  

12 §  RAKENNUKSEN PAIKAN JA KORKEUSASEMAN SIJAINNIN MERKITSEMINEN 

SEKÄ SIJAINTIKATSELMUKSET (MRL 150 §, MRA 75 §) 
 

12.1  Rakennuksen sijainnin merkitseminen  162,40 €   

 + lisäksi samalla käynnillä mitattavia muita rakennuksia kohti    53,80 €                    

12.2  Erikseen mitattava vähäinen  talousrakennus tai vastaava       134,40 €    

12.3  Sijaintikatselmuksen suorittaminen   53,80 € 

   

 

13 §  RAKENNUSRASITTEET (MRL 158 §, 159 §, 160 §) 
 

13.1  Asemakaavassa edellytetty rakennusrasite   134,40 €          

13.2  Yhden rakennusrasitteen perustaminen        134,40 €       

+ samalla päätöksellä perustettavat seuraavat rasitteet  67,20 €   

13.3  Rasitteen poistaminen  67,20 €        

   

 

14 §   NAAPURUUSSUHTEISTA JOHTUVAT PÄÄTÖKSET (MRL 149§, MRA 82 § ) 

14.1 Rakennusvalvontaviranomaisen hakemuksesta antama määräys aidan rakentamisvelvol-

lisuudesta ja / tai aidan laadusta, sijoituksesta sekä kustannusten jakautumisesta naapurien 

kesken päätöstä kohti                  134,40 €      

       

14.2 Rakennusvalvontaviranomaisen hakemuksesta antama päätös naapurikiinteistön käyt-

tämisestä rakennuksen tai rakennelman kunnossapitoon.                                   200 €        

   

 

15 §  YHDYSKUNTATEKNISTEN LAITTEIDEN SIJOITTAMINEN (MRL 161 §, 162 §) 

Yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon, vähäisen laitteen, rakennelman tai laitoksen si-

joittamista koskeva päätös         201,60 €         

 Edellä mainitun toimenpiteen sijoittamista koskeva muutos  67,20 €     
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16 §  LUONNOLLISEN VEDENJUOKSUN MUUTTAMINEN KIINTEISTÖLLÄ (MRL 165 §) 

Hakemuksesta annettu määräys haitan korjaamisesta tai poistamisesta 201,60 € 

          

 

17 §  VIRANOMAISEN SUORITTAMA KUULEMINEN  (MRL 133 §, MRL 173 §, MRA 65 §, 

MRA 86 §) 
 

17.1  Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta ilmoittaminen 

naapuria kohti    20,20 €   

17.2  Kuuleminen poikkeusta tai suunnittelutarvetta koskevan 

 hakemuksen johdosta naapuria kohti          20,20  €   

17.3  Hakemuksesta kuuluttaminen lehti-ilmoituksella  -Kulujen mukaan            

 

18 §  RAKENNUKSEN KUNNOSSAPITO JA YMPÄRISTÖNHOITO (MRL 166 §, 167 §) 

Rakennuksen tai ympäristön kunnossapitovelvollisuuden laiminlyönnin  

johdosta annettu korjaus- tai siistimismääräys          67,20 €        

   

 

19 §   PAKKOKEINOPÄÄTÖKSISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 180 §, 182 §, Uhkasak-

kolaki 10 §, 15 §) 
 

19.1     Viranhaltijan työn keskeyttämismääräys (MRL 180.1 §) ja lautakunnan  

 keskeyttämisen poistamis- tai pysyttämispäätös (MRL 180.2 §)            67,20 €      

19.2 Lautakunnan päätös tehdyn työn tai laiminlyönnin oikaisemisesta määräajassa (MRL 

182.1 §)        67,20 €           

19.3  Uhkasakon asettamispäätös (MRL 182.2 §)  134,40 €     

19.4  Teettämisuhan asettamispäätös (MRL 182.2 §)  134,40 €     

19.5  Uhkasakon tuomitsemispäätös (UhkasakkoL 10 §)  271 €      

19.6   Teettämisuhan täytäntöönpanopäätös (Uhkasakkolaki 15 §)   271 €   

Pakkotoimenpiteen tulee kohdistua MRL 145 §:n mukaiseen luvan hakijaan tai toimen-

piteen suorittajaan. 

 

20 §  KOKOONTUMISTILOJEN TARKASTUS (MRA 54 §) 
 

Mikäli rakennusluvassa tai toimenpideluvassa vahvistetaan kyseisessä tilassa samanaikaisesti 

sallittujen henkilöiden enimmäismäärä, taksan mukainen henkilöiden enimmäismäärän vahvis-

tamismaksu lisätään lupamaksuun.  

 

Kokoontumistilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärän vahvistaminen 

huoneistoa kohti     134,40 €           

 

21 §  MAKSUN MÄÄRÄÄMINEN VIRANOMAISTEHTÄVÄN VAATIVUUDEN MUKAAN  
 

21.1  Maksun määrääminen korotettuna 

 

Jos viranomaisen tarkastus- tai valvontatehtävä johtuu luvattomasta tai luvan-

vastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että luvanhakija tai toimintaan velvollinen  
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on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, maksu voidaan periä korotettuna  

ottaen huomioon suoritetuista toimenpiteistä kunnalle aiheutuneet kulut.  

 

Mikäli rakennus- tai toimenpidelupaa haetaan rakennusvalvontaviranomaisen kehotuk-

sesta jälkikäteen, on taksan mukainen maksu suoritettava enintään kaksinkertaisena 

kunnalle aiheutuneiden kulujen perusteella (MRL 145.2§). 

Mahdollisista hallinnollisista pakkotoimenpiteistä peritään maksu 19 §:n mukaan. 

 

            21.2   Maksun määrääminen alennettuna 

   Viranomainen voi erityisestä syystä alentaa taksan mukaista maksua, mikäli  

erityisten syiden johdosta sen periminen täysimääräisenä on ilmeisen kohtuutonta. 

 

21.3  Erääntynyt maksu 

Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) sää-

detään. 

 

22 §  MAKSUN SUORITTAMINEN 
 

Maksuperusteiden mukaiset maksut on suoritettava, kun päätös on annettu. 

Muiden kuin luvan yhteydessä perittyjen maksujen osalta maksu peritään, kun ko. vi-

ranomaistehtävä on suoritettu. 

 

Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa kohdan 21.3 mukaisesti. 

Maksuihin sisältyy päätösasiakirjojen lunastusmaksu. 

 

23 §  MAKSUN PALAUTTAMINEN 

 

23.1   Luvan raukeaminen  

Mikäli rakennuslupa tai muu lupa on rauennut tai rakennuttaja luvan voimassa ollessa 

luopuu siitä, luvan haltijalle palautetaan hakemuksesta 50 % suoritetusta maksusta. 

Palautus suoritetaan vain, mikäli rakennustyö on aloittamatta. 

 

Kuitenkin pidätetään käsittelykuluina  

rakennusluvan osalta  81,80 €           

muiden lupien osalta  40,30 €           

 

12 §:n mukainen maksu palautetaan kokonaan, mikäli toimenpidettä valmisteleviin töi-

hin ei ole ryhdytty. 

 

 23.2  Uuden luvan käsittely vanhan ollessa voimassa 

Jos rakennuttaja rakennusluvan ollessa voimassa luopuu siitä ja hakee lupaa suorittaa 

rakennustyö uusien rakennuspiirustusten mukaisesti, hyvitetään 50 % aikaisemmin 

suoritetusta maksusta uuden hakemuksen maksua määrättäessä.  
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Kuitenkin pidätetään aikaisemmasta maksusta käsittelykuluina  

rakennusluvan osalta   81.80 €         

muiden lupien osalta    40,30 € 

         

12 §:n mukainen maksu palautetaan kokonaan, mikäli toimenpidettä valmisteleviin töi-

hin ei ole ryhdytty.  

 

23.3    Myönnetyn luvan toteutuminen osittain 

Mikäli rakennuslupa koskee useita rakennuksia ja lupa on osittain rauennut, määrätään 

hakemuksesta palautettavan maksun suuruus siitä valvontamaksun osasta, joka vas-

taa luvan rauenneesta osasta suoritettua maksua. 

 

Mikäli rakennuslupa on rauennut, mutta sitä koskeva rakennustyö on kesken rakennut-

tajasta johtuvasta syystä, ei maksuja palauteta. 

 

Mikäli muu lupa kuin rakennuslupa on rauennut, noudatetaan maksua palautettaessa 

soveltuvin osin tämän kohdan perusteita.  

 

23.4  Lupahakemuksen peruuttaminen tai hylkääminen tai oikaisuvaatimuksen tekeminen 

 

Mikäli lupahakemus hylätään tai hakija peruuttaa hakemuksen ennen päätöksen anta-

mista, mutta päätösesitys on jo valmisteltu, peritään 50 % maksuperusteiden mukai-

sesta maksusta. 

 

12 §:n mukainen maksu palautetaan kokonaan, mikäli toimenpidettä valmisteleviin töi-

hin ei ole ryhdytty. 

 

Mikäli viranhaltijan päätökseen tyytymätön hakija tekee oikaisuvaatimuksen lautakun-

nalle ja lautakunta muuttaa viranhaltijan kielteisen päätöksen ja myöntää luvan, peri-

tään hakijalta maksuperusteiden mukainen maksu. Maksua määrättäessä otetaan hy-

vityksenä huomioon viranhaltijapäätöksestä jo mahdollisesti peritty maksu. 

 

Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan mu-

kaan. 

 

24 §  KOKONAISALAN LASKENTA 

Maksua määrättäessä rakennuksen kokonaisalaan lasketaan kerrosten, kellareiden ja ullakon 

alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina. Mukaan ei lasketa 1600 mm matalampia tiloja 

eikä parvekkeita.  

 

Tätä määritelmää soveltaen lasketaan myös rakennuksen osan tai säiliön, katoksen tai vas-

taavan rakennelman kokonaisala. 
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Rakennusvalvontamaksua määrättäessä otetaan rakennuksen maksuperusteen mukaisesta 

kokonaisalasta huomioon seuraavasti 

 1500 m2 ylittävältä osalta 50 %  

 2500 m2 ylittävältä osalta 25 %  

 5000 m2 ylittävältä osalta 15 % 

  

25 §  MAKSUPERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO 
 

Nämä maksuperusteet ovat Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan 10.11.2015  hyväksymät 

ja tulevat voimaan 1.1.2016 alkaen. 

 

Rakennusvalvontamaksu määräytyy lupahakemuksen saapumispäivänä kunnassa voimassa 

olevien maksuperusteiden mukaan. 


