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EURAN, HUITTISTEN JA SÄKYLÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAK-

SA 

 

 

1 §   Soveltamisala 
 

1.1. Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011) ja jätelain (646/2011) mukaisen 

luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä ympäristönsuojeluviranomaisessa sekä tar-

kastuksista ja muusta säännöllisestä valvonnasta peritään käsittely- tai tarkastusmaksu 

Eurassa, Huittisissa ja Säkylässä tämän taksan mukaisesti. 

 

 

2 §   Maksujen määräytymisperusteet 
 

2.1. Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian 

käsittelyn tarkastuksen tai valvonnan keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää 

asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset. 

 

2.2. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä tai tarkastuksesta aiheutuvien erillis-

kustannusten lisäksi käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuk-

sista sekä muista viranomaisen yhteiskustannuksista. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat li-

säksi asianosaisten kuulemisesta sekä hakemuksen ja päätöksen tiedottamisesta aiheutu-

vat kulut. 

 

2.3. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 58 euroa 

tunnilta. 

 

 

3 §   Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut 
 

3.1. Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä sekä tarkastuksista ja muusta säännöl-

lisestä tai suunnitelmallisesta valvonnasta ympäristönsuojelulain 168 §:n tai muun pykä-

län, vesilain ja jätelain nojalla perittävät maksut on esitetty liitteenä olevassa maksutaulu-

kossa. 

 

Mikäli tarkastuksen yhteydessä tai siihen liittyen annetaan määräys tai pyydetään toimin-

nanharjoittajalta selvitys,  jonka tämä toimittaa valvontaviranomaiselle, on määräyksen 

valmistelusta tai tarkastuksen käsittelystä johtuvasta työmäärästä mahdollisuus periä 

maksu osana tarkastusmaksua. 

 

Lisäksi voidaan periä jätelain 123 §:n mukaisten mittausten ja tutkimusten kohtuulliset 

kustannukset. 

 

 

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- ja asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti 
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c) ympäristönsuojeluasetuksen 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuulemistilaisuuden tai 

katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut. 

 

5 §   Maksun alentaminen 

 

5.1. Mikäli käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi, voidaan 

käsittelymaksu määrätä 25-50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. 

 

5.2. Toiminnan olennaista muuttamista tai lupapäätöksen tarkistamista tai uudistamista kos-

kevan hakemuksen sekä ilmoituksen uudistamisen käsittelymaksu voidaan hakemuksesta 

määrätä  25-50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. 

 

5.3. Luvan tai ilmoituspäätöksen teknisluontoisesta muuttamisesta tai muusta lupamääräysten 

vähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä pie-

nempi, voidaan käsittelymaksu hakemuksesta määrätä 50-75 prosenttia 3 §:n mukaista 

maksua pienemmäksi. 

 

5.4. Hakemuksen kohteena olevan laitoksen tai toiminnan käytössä olevan varmennetun ym-

päristöasioiden hallintajärjestelmän tai muun vastaavan järjestelmän taikka energiasäästö-

sopimuksien, joiden voidaan katsoa vähentävän tarvetta selvittää toimintaa tai antaa tark-

kailua ja seurantaa koskevia lupamääräyksiä, perusteella käsittelymaksu voidaan hake-

muksesta määrätä 10-25 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. 

 

5.5. Eläinsuojien käsittelymaksu, mikäli kyseisellä tilalla toteutetaan maatalouden ympäristö-

tukijärjestelmään liittyviä vapaaehtoisia vesiensuojelutoimenpiteitä, voidaan hakemuk-

sesta määrätä 10-25 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi, mikäli vapaaehtoi-

nen vesiensuojelutoimenpide liittyy ko. ympäristöluvan alaiseen toimintaan. 

 

5.6. Ympäristönsuojelulain 28 §:n 2. momentin mukaista vähäisempää toimintaa koskevan 

ympäristöluvan käsittelymaksu voidaan hakemuksesta määrätä 10-25 prosenttia 3 §:n 

mukaista maksua pienemmäksi. 

 

5.7. Jos hakemus koskee sellaista toimintaa, jota koskevasta kuulutuksesta ilmoittamista sa-

nomalehdessä on asian vähäisen merkityksen tai muutoin pidettävä ilmeisen tarpeettoma-

na, vähennetään 3 §:n mukaisesta maksusta 250 euroa, mikäli muita vähennyksiä ei ole 

määrätty. Jos kuulutus joudutaan julkaisemaan useammassa kuin yhdessä lehdessä, peri-

tään hakemuksen käsittelystä lisäksi 250 euroa kuulutusmaksua. 

 

5.8. Mikäli käsiteltävänä olevaan asiaan sisältyy yhtä useampi peruste, joista on liitteessä 

määrätty maksu, peritään yhtä päätöstä kohti yksi maksu, joka määräytyy korkeimman 

maksun mukaisesti. Muiden maksuperusteiden osalta peritään 25 % ko. maksuperustees-

teen mukaisesta maksusta. 

 

6 §   Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen 
 

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

ly kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen an-

tamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, pe-

ritään 3 §:n mukaisesta 25 prosenttia sekä muut hakemuksen käsittelystä aiheutuneet kus-

tannukset 4 §:n mukaisesti. 
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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 laa-

jemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan maksu määrätä 50-75 prosenttia 3 §:n 

mukaista maksua pienemmäksi. 

 

7.2. Jos hakemus tai ilmoitus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä. 

 

 

 

8 §   Palautetun hakemuksen käsittelymaksu 
 

8.1. Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian 

tämän taksan mukaiseen käsittelymaksuun voidaan lisätä uudesta käsittelystä aiheutuneet 

todelliset lisäkustannukset. 

 

8.2. Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että hakija ei 

ole ollut hakemansa luvan tarpeessa tai jos ympäristönsuojeluviranomainen on ollut vailla 

toimivaltaa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan. 

 

 

9 §   Vakuuspäätöksen maksu 
 

9.1. Ympäristönsuojelulain 127 §:n mukaisen vakuuden hyväksymistä koskevan asian käsitte-

lystä peritään lisämaksu, joka on 10 prosenttia kyseistä toimintaa koskevasta 3 §:n mu-

kaisesta maksusta. 

 

 

10 §   Maksun kohtuullistaminen tai määrääminen poikkeustapauksissa 

 

10.1. Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian luonne ja 

merkitys huomioon ottaen kohtuuttoman suureen maksuun, voidaan erityisistä syistä kä-

sittelymaksu määrätä 3 §:n mukaista maksua alhaisemmaksi. Maksun tulee tällöinkin kat-

taa viranomaiselle aiheutuneet 4 §:n mukaiset kustannukset ja sen tulee olla suuruudel-

taan vähintään 50 prosenttia 3 §:n mukaisesta maksusta. 

 

10.2. Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn 

laajuus ja työmäärä huomioon ottaen kohtuuttoman pieneen maksuun, voidaan erityista-

pauksissa käsittelymaksu periä 3 §:n mukaisista maksuista ja 5 §:n alentamisperusteista  

poiketen myös asian käsittelyajan perusteella lasketun omakustannusarvion ja muiden 

asian käsittelystä aiheutuneiden erilliskustannusten perusteella. Tällöin maksun määrää-

miseen tulee liittää laskelmaperuste maksulle sekä erittely muista erilliskustannuksista. 
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11 §   Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen 
 

11.1. Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta ja maksun lykkäämisestä mää-

rää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai viranhaltija pääasiaa koskevassa päätök-

sessä, valvontapöytäkirjassa tai samanaikaisesti annettavalla erillisellä päätöksellä.  

 

12 §   Maksun suorittaminen ja periminen 
 

12.1. Maksu on suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös on annet-

tu. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korko-

lain (633/1982) 4 §:ssä tarkoitetun korkokannan mukaan. 

 

12.2. Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan 

se periä ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin ve-

rojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään. 

 

 

13 §   Taksan soveltaminen 
 

13.1. Maksu määräytyy tämän taksan mukaisesti asioissa, jotka ovat tulleet vireille sekä joista 

on kuulutettu tai muuten annettu tieto asianosaisille tämän taksan voimaantulopäivän jäl-

keen. 

 

 

14 §   Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 
 

14.1. Tämä taksa tulee voimaan 15.3.2019. 

 

Säkylän kunnanhallitus on hyväksynyt tämän taksan päätöksellään 4.2.2019. 

 

 

LIITE: Maksutaulukko 
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Liite. Maksutaulukko Käsittelymaksu Tarkastusmaksu 

      

      

Ympäristölupapäätös (YSL 4. luku)     

      

Metsäteollisuus 
 

  

Muu puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos, kuin kyllästämö 3231 428 

Metalliteollisuus     

Metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttistä tai     

kemiallista menetelmää käyttäen 4359 541 

Energiantuotanto     

Polttoaineiden polttaminen alle 50 MW:n laitosalueilla, joissa on     

 vähintään yksi yli 20 MW:n kiinteää polttoainetta käyttävä yksikkö 3728 478 

Kemikaalien ja polttonesteiden varastointi ja käsittely     

Muu polttonesteiden tai nestemäisen kemikaalin varasto 2216 327 

Grillihiilen valmistuslaitos 2216 327 

Kivihiilivarasto 2216 327 

Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta     

Toiminnat ja laitokset, jossa käytetään orgaanisia liuottimia 3231 428 

Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten      

otto     

Kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä     

kivenlouhinta 2216 327 

Murskaamo ja kalkkikiven jauhatus 2216 327 

Mineraalituotteiden valmistus     

Keramiikka- tai posliinitehdas ja kevytsoratehdas 2216 327 

Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely     

Tekstiilien vesipesula tai kemiallinen pesula 1698 275 

Elintarvikkeiden valmistus     

Kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä laitos 1698 275 

Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus, jonka jätevesiä ei johdeta     

ympäristönluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle     

Teurastamo 2713 376 

Lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos 2713 376 

Perunaa tai juureksia käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos 1199 225 

Vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä     

 tai niistä tuotteita jalostava laitos 2216 327 

Muu kasviperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai niistä tuotteita 2216 327 

 jalostava laitos     

Panimo 2216 327 

Siiderin ja viinin valmistus käymisteitse 2216 327 

Muu virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos 2216 327 

Rehua tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen laitos 2456 351 

Jäätelötehdas tai juustomeijeri 2713 376 

Eineksiä valmistava laitos 2216 327 

Pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos 2713 376 

Makeistehdas 2216 327 

Mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo 2216 327 

Eläinsuojat ja kalankasvatus     

Turkistarha 2216 327 

Liikenne     

Muu lentopaikka kuin lentoasema 3231 428 

Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata 2713 376 
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LAITOS TAI TOIMINTA Käsittelymaksu Tarkastusmaksu 

      

Jätehuolto 

 
  

Maankaatopaikka 2713 376 

Pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai      

pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle 1698 275 

Kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen     

 vaarallisen jätteen varastointipaikka tai vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien     

 romuajoneuvojen tai käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkaromujen     

 varastointipaikka 1440 249 

Autopurkamo 2972 402 

Ruhojen ja eläinperäisen jätteen käsittelylaitos 2972 402 

Muu jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen     

 tai käsittely 2972 402 

Muu toiminta 

 
  

Muu laissa tarkoitetu ulkona sijaitseva ampumarata 2972 402 

Pysyvä, ulkona sijaitseva suihkupuhalluspaikka 1698 275 

Krematorio tai lemmikkieläinten polttolaitos 2216 327 

Ympäristönsuojelulain (YSL) 27 §:n 2 momentin 3 kohdan 

 
  

 mukainen toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheu- 

 
  

 tua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 

 
  

 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta 1698 275 

Jätevesien johtaminen YSL:n 27 §:n 2. mom. 2. kohdassa tarkoitetulla     

 tavalla 774 182 

Ympäristönsuojelulain (YSL) 28 §:n mukaiset pohjavesialueelle  

 
  

sijoittuvat laitokset ja toiminnot 

 
  

Asfalttiasema 2216 327 

Energiantuotantolaitos 3728 478 

Jakeluasema 2216 327 

Kemiallinen pesula 1698 275 

Orgaanisia liuottimia kuluttava toiminta tai laitos 1698   

Betoniasema ja betonituotetehdas 2216 327 

Sahalaitos 2713 376 

Kemikaalivarasto 2216 327 

Teurastamo 2713 376 

Lihaa tai lihatuotteita käsittelevä laitos 2713 376 

Perunaa tai juureksia käsittelevä laitos 1698 275 

Vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä tai 1199 225 

 niistä tuotteita käsittelevä laitos     

Muu kasvisperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai niistä tuotteita 2216 327 

 jalostava laitos     

Panimo 2216 327 

Siiderin ja viinin valmistus käymisteitse 2216 327 

Muu kuin em. virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos 2216 327 

Rehua tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen laitos 2216 327 

Jäätelötehdas tai juustomeijeri 2456 351 

Eineksiä valmistava laitos 2713 376 

Pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos 2216 327 

Makeistehdas 2713 376 

Mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo 2216 327 

Lypsykarjan eläinsuoja 2713 327 

Muu eläinsuoja 2216 267 

Linja-autojen tai kuorma-autojen varikko tai työkonevarikko 2216 267 

Ulkona sijaitseva ampumarata 2972 358 

Kiinteä eläintarha tai huvipuisto 2713 327 
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   LAITOS TAI TOIMINTA Käsittelymaksu Tarkastusmaksu 

      

      

Ilmoituspäätös (YSL 115 d §)     

Sahalaitos 2170 260 

Kemikaalivarasto 1772 327 

Teurastamo 2170 376 

Lihaa tai lihatuotteita käsittelevä laitos 2170 376 

Perunaa tai juureksia käsittelevä laitos 1358 275 

Vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä tai 959 225 

 niistä tuotteita käsittelevä laitos     

Muu kasvisperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai niistä tuotteita 1772 327 

 jalostava laitos     

Panimo 1772 327 

Siiderin ja viinin valmistus käymisteitse 1772 327 

Muu kuin em. virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos 1772 327 

Rehua tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen laitos 1772 327 

Jäätelötehdas tai juustomeijeri 1965 351 

Eineksiä valmistava laitos 2170 376 

Pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos 1772 327 

Makeistehdas 2170 376 

Mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo 1772 327 

Lypsykarjan eläinsuoja 2170 260 

Muu eläinsuoja 1772 213 

Linja-autojen tai kuorma-autojen varikko tai työkonevarikko 1772 213 

Ulkona sijaitseva ampumarata 2378 285 

Kiinteä eläintarha tai huvipuisto 2170 260 

      

Rekisteröinti     

Asfalttiasemat 738 327 

Energiantuotantolaitokset 1844 478 

Jakeluasema 738 327 

Kemiallinen pesula 473 275 

Orgaanisia liuottimia kuluttava toiminta tai laitos 738 327 

Betoniasema ja betonituotetehdas 1108 327 

      

Muut maksulliset suoritteet     

Ympäristönsuojelulain 9 §:n mukainen luvan voimassaolo sekä 
toiminnan lopettaminen 

 
  

Päätös luvan raukeamisesta, YSL 88 § 184   

Kirjallinen lausuma luvan selventämiseksi, YSL 92 § 351   

Lopettamismääräysten antaminen, 94 § 351   

Ympäristönsuojelulain 12 luvun mukaisten ilmoitusten käsittely 

 
  

Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta, suppea kuuleminen 184   

Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta, laaja kuuleminen 351   

Koeluontoinen toiminta 757   

Poikkeukselliset tilanteet, rakennusten polttaminen 208   

Poikkeukselliset tilanteet muussa kuin luvanvaraisessa toiminnassa 351   

Poikkeukselliset tilanteet luvanvaraisessa toiminnassa 527   
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   LAITOS TAI TOIMINTA Käsittelymaksu Tarkastusmaksu 

      

Ympäristönsuojelulain mukaisten muiden asioiden käsittely 

 
  

YSL:n 64 §:n mukaisen tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen 473   

YSL:n 65 §, päätös tarkkailumääräysten muuttamisesta 257   

YSL:n 68 §:n 2. ja 3. mom. mukainen käyttöoikeuspäätös 257   

YSL:n 156 d §:n mukaisen poikkeuksen käsittely 143   
YSL:n 169 §:n mukaisen onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteen val-
vonta   327 

Ympäristöluvassa määrätyn vuosiraportin tarkastaminen ja muu     

 valvontaohjelman mukainen säännöllinen valvonta   208 

YSL:n 175 §:n ja 176 §:n mukaisen kiellon tai määräyksen tai 181 §:n     

 mukaisen toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi tehty tarkastusmaksu   327 

YSL:n 199 §:n mukaisen vakuuden hyväksyminen 143   
YSL:n 199 §:n mukainen toiminnan aloittamislupaa koskeva erillinen pää-
tös 351   

YSL:n 202 §:n mukaisen poikkeuksen myöntäminen ympäristönsuojelu- 80   

 määräyksistä     

Muiden, kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireil-     

 le paneman ilmeisen perusteettoman asian käsittely (YSL 205 §) 258   

Vesilain mukaisten asioiden käsittely 

 
  

Talousveden ottamisen rajoittaminen (VL 4:2§) 684   

Ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen (VL 5:5§) ja     

 oikeuden myöntäminen ojittamiseen (VL 5:9 §) 795   

Oikeus toisen ojan käyttämiseen muuhun, kuin maan kuivattamiseen 473   

 (VL 5:14 §)     

Jätelain mukaisten asioiden käsittely 

 
  

JäteL 75 §:n mukaisen roskaantuneen alueen siivoamismääräyksen     

 antaminen ja sen valvonta 351 208 

JäteL:n 100 §:n mukaisen ilmoituksen käsittely 257   

JäteL 124 §:n mukaiset tarkastukset, joihin liittyy tai voidaan perustellusti     

 olettaa liittyvän jätteen kansainvälisiä siirtoja   327 

Yksittäisen määräyksen antaminen ja valvonta, JäteL 125 § 351 208 

Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun määräyksen     

 antaminen ja valvonta, JäteL 126 § 351 208 

      

Muu ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittely, €/tunti 58 58 

 


