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48 § Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan uudistaminen
 
Ympäristölautakunta 13.10.2021 71 §
 
 Ympäristötoimen, kaavoituksen ja rakennusvalvonnan taksojen uudistaminen on tullut

ajankohtaiseksi taksojen laatimisajankohtien jälkeen tulleista laki- ja tehtäväkentän muutoksista
sekä kustannusten noususta.

Kaavoituksen taksa on vuodelta 2013. Tämän ajankohdan jälkeen on tullut tarvetta tarkistaa
asiasisältöjä ja hinnastoa kaavoituksen viranomaismaksujen osalta vastaamaan nykyisiä tehtäviä.

Ympäristövalvonnan taksa on vuodelta 2014. Taksan hyväksymisen jälkeen ympäristönsuojelulaki
uudistui ja lakiin on tullut jälkeenpäin muutoksia, jotka omalta osaltaan on lisännyt lakisääteisiä
tehtäviä ja niistä perittäviä maksuja. Nykyinen voimassa oleva taksa on osittain vanhentunut sekä
osin puutteellinen asiakohtien osalta ja vaatii näin ollen uudistamisen.

Rakennusvalvonnan taksa on vuodelta 2017. Rakennusvalvonnan osalta lisääntyneet
kustannukset luovat korotuspainetta valvontamaksuihin.
Rakennusjärjestys on uudistettu taksan laatimisen jälkeen, jonka seurauksena taksassa on
päivittämisen tarpeita.

 
Päätösehdotus Ympäristölautakunta päättää käynnistää ympäristötoimen, kaavoituksen ja rakennusvalonnan

taksojen uudistamisen sekä antaa taksojen uudistamisen valmistelun kunkin toimialan
viranhaltijalle./rt

 
Päätös Ympäristölautakunta päätti käynnistää ympäristötoimen, kaavoituksen ja rakennusvalonnan

taksojen uudistamisen sekä antaa taksojen uudistamisen valmistelun kunkin toimialan
viranhaltijalle.

 
Valmistelija(t) kaavoittaja Tuula Vuorinen

ympäristösihteeri Toni Haavisto
rakennustarkastaja Pertti Kähönen

 
______________
 
Ympäristölautakunta 12.10.2022 65 §
 
 Ympäristönsuojeluviranomaisen taksaluonnos perusteluineen ja maksutaulukko ovat pykälän

liitteinä.

Hausjärven kunnan nykyinen ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on hyväksytty Hausjärven
kunnanvaltuustossa 28.5.2013 (§75) ja se on tullut voimaan 1.7.2013.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n, jätelain (646/2011) 144 §:n ja vesilain (587/2011) 18
luvun 12 §:n mukaan lakien mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä voidaan
periä maksu. Vastaava säännös luvan käsittelystä perittävästä maksusta on myös
maastoliikennelain (1710/1995) 30 §:ssä ja vesiliikennelain (782/2019) 106 §:ssä. Lisäksi maksu
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voidaan periä tietyiltä osin ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisista tarkastuksista ja muista
valvontatoimista.

Kunnalle perittävä maksu voi vastata enintään suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuvien
kokonaiskustannusten määrää (omakustannusarvo), joka on 50 euroa tunnilta. Maksun
perusteista tulee tarkemmin määrätä kunnan hyväksymässä taksassa.

Maksutaulukko on tarkistettu vastaamaan ympäristönsuojeluasetuksessa määriteltyjä kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltäviä lupa-asioita. Taulukkoon on lisätty
ympäristöluvanvarainen jätevesien johtaminen, ympäristönsuojelulain mukainen yleinen
ilmoitusmenettely, maasto- ja vesiliikennelain mukaisten lupien käsittely sekä muutoin taulukkoa
on muutettu mm. rekisteröitävien toimintojen ja muiden ympäristönsuojelulain mukaisten
asioiden käsittelyn kuten valvontatoimien osalta.

Käsittelymaksua tarkoittavaa taksaa koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
siten kuin kuntalaissa (410/2015) säädetään.

 
Päätösehdotus Ympäristölautakunta hyväksyy osaltaan liitteinä olevan ehdotuksen uudeksi

ympäristönsuojeluviranomaisen taksaksi sekä esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle Hausjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan
uudistamista ehdotuksen mukaisesti. Taksa esitetään tulevaksi voimaan 1.1.2023 alkaen./ys

 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
 
Liitteet Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

ysv taksa maksutaulukko
 
Valmistelija(t) Ympäristösihteeri Toni Haavisto
 
______________
 
Kunnanhallitus 25.10.2022 156 §
 
Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan liitteenä olevan ehdotuksen uudeksi

ympäristösuojeluviranomaisen taksaksi sekä esittää edelleen valtuustolle Hausjärven kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan uudistamista ehdotuksen mukaisesti. 1.1.2023
lukien./kj

 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
 
Liitteet Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

ysv taksa maksutaulukko
 
Valmistelija(t) ympäristösihteeri Toni Haavisto
 
______________
 
Kunnanvaltuusto 8.11.2022 48 §
 
Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan ympäristösuojeluviranomaisen

HAUSJÄRVEN KUNTA Ote pöytäkirjasta
  Kokouspäivämäärä Pykälä (§)

Kunnanvaltuusto 8.11.2022 48

Sivu

 2

Allekirjoitettu sähköisessä asianhallintajärjestelmässä
11.11.2022 Saraja Sirpa, asianhallintasihteeri 



taksataulukon 1.1.2023 alkaen.
 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
 
Liitteet Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

ysv taksa maksutaulukko
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
 
Valitusosoitus: Kunnallisvalitus

Valitusoikeus
Päätökseen, mikäli se ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi hakea muutosta kirjallisella
valituksella se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä
kunnan jäsen.

Kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä on lisäksi oikeus valittaa:

· elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa,
· maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on
vaikutuksia, ja
· rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

Tästä poiketen vaikutukseltaan vähäisestä muun asemakaavan kuin ranta-asemakaavan muutoksesta valitusoikeus on
sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt
viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lain vastainen.

Valitusviranomainen
Valitus on tehtävä kirjallisena Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 564 2200 (vaihde)
Telefax: 029 564 2269

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valitusaika ja sen laskeminen
Valitus on tehtävä valitusviranomaiselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi
yleiseen tietoverkkoon (www.hausjarvi.fi).

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
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Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisen tietoon
silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville.

Valituskirja ja sen sisältö
Valituskirjassa on ilmoitettava:

· valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite,
· päätös, johon haetaan muutosta,
· miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi, ja
· muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, arkilauantai tai muu päivä, jolloin virastossa ei
työskennellä, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu.
Maksun suuruus 1.1.2019 lukien on 260 euroa.
 
Oikaisuvaatimus-
viranomainen

Postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 56 42200 (vaihde)
Telefax: 02956 42269

 
Pöytäkirja
nähtävänä

  11.11.2022

 
Tiedoksianto
  Asianosaiset:  
 
    Annettu tiedoksi sähköisesti
  Päivämäärä:  
  Vastaanottajat:  
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1(9) 
 

 
 
HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 
 
Kunnanvaltuusto x.x.2022 § x 
Voimaantulo 1.1.2023 
 
1 § Soveltamisala 
 
1.1 Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), jätelain (646/2011), merenkulun ympäris-

tönsuojelulain (1672/2009), maastoliikennelain (1710/1995) ja vesiliikennelain (782/2019) mukai-
sen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä tai muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 
lakisääteisen tehtävän käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa sekä ympäristönsuo-
jelulain mukaisesta valvonnasta peritään käsittelymaksu tämän taksan mukaisesti. 

 
Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelystä määrätään maa-ainestaksassa. 

 
2 § Maksujen määräytymisperusteet 
 
2.1 Julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteät käsittelymaksut, ovat tämän taksan liitteessä 

luetellut suoritteet. Maksujen perusteena on omakustannusarvo. 
 

2.2 Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi käsittelyn 
aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista viranomaisen yhteis-
kustannuksista. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat lisäksi asianosaisten kuulemisesta sekä hakemuk-
sen ja päätöksen tiedottamisesta aiheutuvat kulut.  

 
2.3 Hausjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 50 eu-

roa tunnilta.  
 
3 § Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut 
 
3.1 Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut on esitetty liitteenä olevassa 

maksutaulukossa. 
 

Maksutaulukon kohtien 14 (Ympäristölupaa edellyttävä jätevesien johtaminen), 17 (Ympäristönsuo-
jelulain 116 §:n mukainen toiminnan rekisteröinti), 19 (Muiden ympäristönsuojelulain mukaisten 
asioiden käsittely), 20 (Vesilain mukaisten asioiden käsittely), 21 (Jätelain mukaisten asioiden käsit-
tely), 22 (Maastoliikennelain mukaisten asioiden käsittely), 23 (Vesiliikennelain mukaisten asioiden 
käsittely) ja 24 (Muiden asioiden käsittely) käsittelymaksussa ei ole huomioitu kuulemiskustannuk-
sia. Mikäli käsiteltävän asian laatu edellyttää asianosaisten kuulemista sekä asian ja päätöksen tie-
dottamista, näiden kohtien mukaisten asioiden osalta maksutaulukon maksuihin lisätään kuulemis-
kuluina 600 euroa. 

 
4 § Menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut 
 
4.1 Edellä 3 §:ssä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämaksut: 
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1) asiantuntijaviranomaisen lausunto ja konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti tai 
vähintään 130 euroa lausunnolta 

2) ympäristönsuojeluasetuksen 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuulemistilaisuuden tai katselmuk-
sen järjestämisestä aiheutuneet kulut sekä 180 euroa tilaisuudelta 

3) jos toiminnan ympäristövaikutusten tai sijainnin vuoksi on tarpeen ilmoittaa kuulutuksista useam-
massa kuin yhdessä sanomalehdessä, peritään lisäksi ilmoituskulut. 

 
5 § Maksun alentaminen tai korottaminen 
 
5.1 Mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi tai suurempi, 

voidaan käsittelymaksu määrätä enintään 50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi tai 
suuremmaksi. 
 

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

 
5.3 Luvan tai ilmoituspäätöksen teknisluontoisesta muuttamisesta tai muusta lupamääräysten vähäi-

sestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä pienempi, voidaan kä-
sittelymaksu määrätä enintään 70 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. 

 
5.4 Ympäristönsuojelulain 41 §:n tarkoitetun lupa-asian käsittelystä peritään yhdistetty maksu siten, 

että perusmaksultaan kalliimman toiminnan lupamaksuun lisätään muiden toimintojen osuutena 
50 prosenttia näiden toimintojen maksusta. 

 
5.5 Jos hakemus koskee sellaista toimintaa, jota koskevasta kuulutuksesta ilmoittamista sanomaleh-

dessä on asian vähäisen merkityksen tai muutoin pidettävä ilmeisen tarpeettomana, vähennetään 3 
§:n mukaisesta maksusta, jossa kuulemiskulut sisältyvät maksuun, 600 euroa. 

 
6 § Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen 
 
6.1 Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian taikka asian käsittely kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viran-
omainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään 3 §:n mukaisesta 
maksusta 50 prosenttia sekä muut hakemuksen käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 §:n mukai-
sesti. 

 
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 käsittelymaksu 
 
8.1 Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian tämän tak-

san mukaisesta käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta ym-
päristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty. 
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8.2 Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että hakija ei ole ollut 
hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan. 

 
9 § Vakuuspäätöksen maksu 
 
9.1 Jos luvanhakija jättää ympäristönsuojelulain 199 §:n 1 momentin mukaisen vakuuden, peritään 

vakuusasian käsittelystä maksu.  
 

9.2 Jos luvanhaltija hakee luvan myöntämisen jälkeen 199 §:n 2 momentin mukaisesti oikeutta aloittaa 
toiminta ennen lupapäätöksen tuloa lainvoimaiseksi, peritään vakuusasian käsittelystä maksu. 

 
10 § Valvontamaksut  
 
10.1 Ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukaisesta määräaikaistarkastuksesta ja muusta valvonta-

ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta sekä hallintopakkoasiassa annetun kiellon, 
määräyksen tai keskeyttämisen valvomiseksi tehtävästä tarkastuksesta peritään maksutaulukon 
mukainen valvontamaksu. Maksu peritään myös em. tarkastuksen perusteella tehdyistä uusintatar-
kastuksista. Peruuttamatta jätetystä, sovitusta tarkastuksesta peritään maksu käytetyn työajan mu-
kaan. 
 

10.2 Ympäristönsuojelulain mukaisista onnettomuus-, haitta- tai rikkomustilanteissa tehdyistä tarkas-
tuksista, jotka johtavat kehotuksen, määräyksen tai kiellon antamiseen sekä niistä toimenpiteistä, 
jotka ovat tarpeen määräyksen, kehotuksen tai kiellon noudattamisen valvomiseksi peritään mak-
sutaulukon mukainen valvontamaksu. 

 
10.3 Säännölliseen valvontaan kuuluvista vuosiraporttien, kuormitustietojen sekä muiden ympäristölu-

vassa tai rekisteröinnissä edellytettyjen ympäristöselvitysten ja seurantatietojen tarkastamisesta 
peritään maksutaulukon mukainen valvontamaksu. Mikäli raportteja joudutaan pyytämään keho-
tuskirjeellä toiminnanharjoittajalta, maksua korotetaan 30 prosenttia. 

 
10.4 Mikäli tarkastuksen yhteydessä annetaan määräys tai pyydetään toiminnanharjoittajalta selvitys, 

jonka tämä toimittaa valvontaviranomaiselle, on määräyksen valmistelusta tai selvityksen käsitte-
lystä johtuvasta työmäärästä mahdollisuus periä maksu osana tarkastusmaksua. 

 
10.5 Jätelain mukaisista valvontatoimista, jotka ovat tarpeen roskaantumista koskevan siivousmääräyk-

sen, yksittäisen määräyksen tai kiellon tai määräyksen antamiseksi ja sen noudattamisen valvo-
miseksi peritään maksutaulukon mukainen maksu. 

 
10.6 Ympäristönsuojelulain 206 §:n tarkoittamien mikroyritysten ja sellaisen luonnollisen henkilön, joka 

ei harjoita taloudellista toimintaa, valvontamaksu voidaan määrätä 25 prosenttia 3 §:n mukaista 
maksua pienemmäksi. Alennus edellyttää, että toiminnanharjoittajan on viimeistään tarkastuksen 
yhteydessä annettava valvontaviranomaiselle riittävät työntekijämäärää, liikevaihtoa tai tasetta 
koskevat tiedot alennuksen myöntämiseksi. 

 
11 § Maksun kohtuullistaminen tai määrääminen poikkeustapauksissa 
 
11.1 Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian luonne ja merkitys 

huomioon ottaen kohtuuttoman suureen maksuun, voidaan erityisistä syistä käsittelymaksu määrä-
tä 3 §:n mukaista maksua alhaisemmaksi. Maksun tulee tällöinkin kattaa viranomaiselle aiheutu-
neet 4 §:n mukaiset kustannukset ja sen tulee olla suuruudeltaan vähintään 50 prosenttia siitä 
maksusta, joka asian käsittelystä muuten perittäisiin.  
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11.2 Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn laajuus ja 
työmäärä huomioon ottaen kohtuuttoman pieneen maksuun, voidaan erityistapauksissa käsittely-
maksu periä 3 §:n mukaisista maksuista poiketen myös asian käsittelyajan perusteella lasketun 
omakustannusarvon ja muiden asian käsittelystä aiheutuneiden erilliskustannusten perusteella. Täl-
löin maksun määräämiseen tulee liittää laskelmaperuste maksulle sekä erittely muista erilliskustan-
nuksista. 

 
12 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen 
 
12.1 Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta ja maksun lykkäämisestä määrää kun-

nan ympäristönsuojeluviranomainen tai viranhaltija, jolle pääasiasta päättäminen on siirretty. Mi-
käli maksusta tehdään erillinen päätös, tulee päätös ja maksulippu lähettää maksuvelvolliselle sa-
malla kuin pääasiaa koskeva päätöskin. 

 
12.2 Niiden maksujen kohdalla, jotka pannaan maksuun ilman hallintopäätöstä, voidaan katsoa maksun 

itsessään olevan päätös maksusta, eikä erillistä päätöstä asiasta tarvitse tehdä. 
 
13 § Maksun suorittaminen ja periminen 
 
13.1 Maksu on suoritettava viimeistään laskun mukaisena eräpäivänä, pääsääntöisesti 14 vuorokauden 

kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään 
kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa. 

 
13.2 Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä 

ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä. 
 
14 § Taksan soveltaminen 
 
14.1 Maksu määräytyy tämän taksan mukaisesti asioissa, jotka ovat tulleet vireille sekä joista on kuulu-

tettu ja muuten annettu tieto asianosaisille tämän taksan voimaantulon jälkeen. 
 
15 § Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 
 
15.1 Taksa ja maksutaulukko ovat mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta voimassa  

1.1.2023 alkaen.  
 

15.2 Maksu määräytyy sen taksan mukaan, joka on voimassa hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian 
vireilletulopäivänä. Maksun palauttamisen osalta noudatetaan sitä taksaa, joka oli voimassa silloin, 
kun maksu määrättiin. Tämä taksa korvaa Hausjärven kunnanvaltuuston 28.5.2013 § 75 hyväksy-
män Hausjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan. 
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HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 
 
Perustelut 
 
1. Yleistä 
 
Taksassa on pyritty noudattamaan mahdollisimman pitkälle valtion maksuperustelainsäädännön periaattei-
ta ja tavoitteita, kuten ympäristönsuojelulain 205 §:ssä edellytetään. Taksa mahdollistaa myös poikkeusti-
lanteissa joustavan menettelyn ja tarvittavan maksujen kohtuullistamismahdollisuuden. 
 
2. Taksamallin yksityiskohtaiset perustelut 
 

1 § Soveltamisala 
 

1.1 Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), jätelain (646/2011), merenkulun ympä-
ristönsuojelulain (1672/2009), maastoliikennelain (1710/1995) ja vesiliikennelain (782/2019) 
mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä tai muun kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen lakisääteisen tehtävän käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa peri-
tään käsittelymaksu tämän taksan mukaisesti. 

 
Maksu voidaan periä myös muusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteisestä teh-
tävästä silloin, kun säädös sisältää maksun perimismahdollisuuden. Tällöin säädösmuutostenkin 
seurauksena voidaan tarvittaessa periä maksu sellaisen asian käsittelystä, jossa se on lain mu-
kaan mahdollista. 
 
Maa-aineslain (555/1981) mukaisesti perittävien maksujen perusteet ovat erilaiset, joten niistä 
määrätään maa-ainestaksassa. 

 
2 § Maksujen määräytymisperusteet 

 
2.1 Kunnalle perittävän maksun perusteiden on soveltuvin osin vastattava valtion maksuperustela-

kia (150/1992), ja maksun suuruus voi vastata enintään suoritteen tuottamisesta kunnalle ai-
heutuvia kokonaiskustannuksia eli omakustannusarvoa. 

 
2.2 Omakustannusarvoon kuuluu suoritteen tuottamisesta aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi 

myös asian käsittelyn aiheuttama osuus ns. yleishallintokustannuksista. Maksuperustelainsää-
dännön periaatteiden mukaan kaikki asian käsittelystä aiheutuvat kustannukset sisältyvät tak-
san mukaisiin maksuihin, myös asianomaisten kuulemisesta sekä hakemuksen ja päätöksen tie-
dottamisesta aiheutuvat kulut. 

 
2.3 Asian käsittelymaksun laskeminen asian käsittelyyn kuluneen työajan perusteella samoin kuin 

taksan liitteenä olevan maksutaulukon laskeminen edellyttää asian käsittelyn omakustannusar-
von selvittämistä ja esittämistä taksassa. Kokonaiskustannukset huomioon ottaen Hausjärven 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 50 euroa tunnil-
ta. 

 
3 § Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut 

 
3.1 Keskimääräiseen käsittelyaikaan ja omakustannusarvoon sekä keskimääräisiin kuulemis- ja tie-

dottamiskustannuksiin perustuvat maksut esitetään taksan liitteenä olevassa maksutaulukossa. 
 

LIITE: Kunnanvaltuusto 8.11.2022 / 48 §

Allekirjoitettu sähköisessä asianhallintajärjestelmässä
11.11.2022 Saraja Sirpa, asianhallintasihteeri 



6(9) 
 

Maksutaulukon kohtien 14, 17 ja 19-24 käsittelymaksussa ei ole huomioitu kuulemiskustannuk-
sia. Mikäli käsiteltävän asian laatu edellyttää asianosaisten kuulemista sekä asian ja päätöksen 
tiedottamista, näiden kohtien mukaisten asioiden osalta maksutaulukon maksuihin lisätään 
kuulemiskuluina 600 euroa. 
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan 
periä tämän taksan mukaisia maksuja lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä. Kunta 
voi maastoliikennelain (1710/1995) 30 §:n ja vesiliikennelain (782/2019) 106 §:n perusteella 
periä maksun em. pykälien mukaisista luvista. Maksu saa vastata enintään suoritteen tuottami-
sesta kunnalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Maksun perusteista määrätään tarkemmin 
kunnan hyväksymässä taksassa. 

 
4 § Menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut 

 
4.1 Erilaisten laitosten ja toimintojen lupien tai ilmoitusten käsittely voi lisäselvitysten ja asian-

osaisten kuulemiseen laajuuden osalta poiketa merkittävästi toisistaan. Tämän vuoksi on perus-
teltua ottaa taksaan mukaan mahdollisuus periä asiantuntijaviranomaiselta hankittavasta lau-
sunnosta ja sen käsittelystä viranomaisessa lisämaksu sekä lisäksi mahdollisuus periä erikseen 
hakijalta asiantuntijaviranomaisen mahdollisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta pe-
rimät lausuntokulut. Myös mahdollisesti tarvittavan konsultti- tai muun asiantuntijaselvityksen 
kustannukset on oltava mahdollisuus periä hakijalta. 
 
Ympäristönsuojeluasetuksen 13 §:n 2 momentin mukaan lupaviranomainen voi tarvittaessa lu-
pa-asian selvittämiseksi järjestää kuulemistilaisuuden tai järjestää katselmuksen hallintomenet-
telylain säännösten mukaisesti. Tällaisten tapausten varalta on perusteltua taksassa olla mah-
dollisuus periä niistä aiheutuneet tilavuokra-, matka- ja muut vastaavat erikseen laskutetut ku-
lut hakijalta sekä lisämaksu tilaisuuksien järjestämisestä viranomaiselle aiheutuneiden muiden 
kustannusten johdosta. 
 
Toiminnan laajuus tai sijoittuminen toiminta-alueella saattaa edellyttää kuulutusten julkaise-
mista, pääsäännöstä poiketen, useammassa kuin yhdessä sanomalehdessä. Tällöin on perustel-
tua periä maksu lisäilmoituksista aiheutuvista kustannuksista. 

 
5 § Maksun alentaminen tai korottaminen 
 
5.1 Merkittävästi keskimääräistä vähäisemmän tai vaativamman asian käsittelyn vaatiman työmää-

rän perusteella maksua voitaisiin tarvittaessa alentaa tai korottaa. Tämä ratkaistaan tapauskoh-
taisesti ja päätökselle esitetään perustelut. 

 
5.2 Toiminnan olennaista muuttamista tai lupapäätöksen tarkistamista taikka uudistamista koske-

van asian käsittely saattaa usein olla työmäärältään joko uuden luvan käsittelyä vastaava tai sit-
ten merkittävästi vähäisempi. Jos työmäärää voidaan pitää merkittävästi vastaavaa uuden lu-
van käsittelyä pienempänä, voidaan maksua alentaa. 
 

5.3 Luvan tai ilmoituspäätöksen teknisluontoinen muuttaminen tai muu lupamääräysten vähäinen 
muutos on yleensä työmäärältään huomattavan vähäinen verrattuna normaalikäsittelyyn, joten 
tällaisissa tapauksissa on perusteltua alentaa maksua. 

 
5.4 Ympäristönsuojelulain 41 §:n mukaan, jos samalla toiminta-alueella sijaitsevalla usealla ympä-

ristöluvanvaraisella toiminnalla on sellainen tekninen tai toiminnallinen yhteys, että niiden ym-
päristövaikutuksia tai jätehuoltoa on tarpeen tarkastella yhdessä, toimintoihin on haettava lu-
paa samanaikaisesti eri lupahakemuksilla tai yhteisesti yhdellä lupahakemuksella. Lupaa voi-
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daan kuitenkin hakea erikseen, jos hakemuksen johdosta ei ole tarpeen muuttaa muita toimin-
toja koskevaa voimassa olevaa lupaa.  
 
Tällaisessa tapauksessa ympäristövaikutuksia tai jätehuoltoa tarkastellaan yhdessä. Tällöin lu-
pa-asiaan käytetty viranomaisen työmäärä vähenee verrattuna yksittäin käsiteltäviin lupaha-
kemuksiin sekä asian selvittämisen että itse menettelyn osalta. Lainkohdan tarkoittamassa ti-
lanteessa on kuitenkin perusteltua periä maksua kaikista ympäristöluvanvaraisista toiminnois-
ta, koska kunkin toiminnan osalta asia on tutkittava ja ratkaistava.  

 
5.5 Ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaan ympäristölupahakemusta koskevasta kuulutuksesta on 

ilmoitettava ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, 
jollei asian merkitys ole vähäinen tai ilmoittaminen on muutoin ilmeisen tarpeetonta. Vastaavin 
perustein lain 85 §:n mukaan tulee tieto päätöksestä julkaista sanomalehdessä. Edelleen lain 
118-120 §:ien mukaisen ilmoituksen vireilläolosta on ilmoitettava ja kuultava asianosaisia hal-
lintomenettelylain säännösten mukaisesti. Myös näissä tapauksissa saattaa olla joissain tapauk-
sissa tarpeen ilmoittaa asiasta sanomalehdessä. 
 
Sanomalehti-ilmoituksen julkaiseminen on pääsääntö ja siitä aiheutuvat kustannukset sisältyvät 
taksan mukaisiin maksuihin. Ainoastaan poikkeustapauksissa, mikäli asian merkitys on vähäinen 
tai ilmoittaminen on muutoin ilmeisen tarpeetonta, voidaan ilmoitus jättää julkaisematta. Näitä 
tapauksia varten on perusteltua taksassa olla mahdollisuus vähentää maksusta siihen sisältyvät 
keskimääräiset ilmoituskustannukset. 

 
6 § Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen 
 
6.1 Asian käsittely kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa voi raueta siksi, että hakija peruuttaa 

hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian taikka asia voi raueta muusta syystä ennen viran-
omaisen päätöksen antamista. Tällaisten tapausten osalta voisi olla kohtuullista alentaa käsitte-
lymaksua. Usein tällaisissa tapauksissa viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen 
käsittelemiseksi tai asian käsittely on saatu lähes valmiiksi. Tällaisissa tapauksissa on perustel-
tua periä hakemuksen käsittelystä aiheutuneet 4 §:n mukaiset kustannukset sekä erikseen 
määrättävä vähimmäisosuus 3 §:n mukaisesta maksusta. 

 
7 § Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen 
 
7.1 Hylkäävään päätöksen käsittely vaatii vastaavat selvitykset ja usein huomattavasti laajemmat 

perustelut kuin myönteisen päätöksen käsittely. Tämän vuoksi on perusteltua periä hylkäävästä 
päätöksestä sama maksu kuin myönteisistäkin päätöksistä. Joissain tapauksissa hylkäysperuste 
on niin ilmeisen selvä, että asian käsittelyyn ei mene paljonkaan aikaa. Tällaisissa tapauksissa 
tulee olla mahdollista alentaa maksua. 

 
7.2 Päätös hakemuksen tai ilmoituksen jättämisestä tutkittavaksi ottamatta tapahtuu yleensä no-

peasti, koska tällaiset asiat ovat yleensä täysin selkeitä. Tällaisissa tapauksissa maksun perimi-
selle ei ole perusteita. 

 
8 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu 
 
8.1 Mikäli tuomioistuin muutoksenhaun johdosta palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi, asian 

käsittelyä käytännössä jatketaan siitä, mihin se jäi aiemmassa käsittelyssä. Tämän vuoksi taksan 
mukaisesta käsittelymaksusta tulee vähentää, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta 
ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty. 
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8.2 Mikäli tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että hakija ei ole 
ollut hakemansa luvan tarpeessa, on kohtuullista palauttaa hakijalle mahdollisesti peritty mak-
su kokonaisuudessaan. Tällaisessa asiassa voidaan katsoa tilanteen johtuneen osittain myös vi-
ranomaisen virheellisistä tulkinnoista, jolloin maksun palauttamiselle on myös tämän vuoksi pe-
rusteet. 

 
9 § Vakuuspäätöksen maksu 
 
9.1 Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaan lupaviranomainen voi hakijan pyynnöstä määrätä, että 

toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija 
asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoami-
sen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Tällaisen vakuuden hyväksymistä koskevan asian 
käsittelyssä viranomainen joutuu selvittämään mm. tekeekö toiminnan käynnistäminen muu-
toksenhaun hyödyttömäksi, mitä mahdollisesti tarvittava ympäristön ennallistaminen tulisi 
maksamaan ja minkä laatuinen vakuus voidaan hyväksyä. Tällaisissa tilanteissa on perusteltua 
periä hakijalta lisämaksu.  

 
10 § Valvontamaksut 

 
Ympäristönsuojelulain 205 §:n 2 momentin mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
voi periä maksua laatimaansa valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen, ilmoituksenvarai-
sen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkistuksista ja niiden muusta ohjelmaan perus-
tuvasta säännöllisestä valvonnasta. Maksun suuruus ja sen perusteet määritetään kunnan hy-
väksymässä taksassa. 
 
Mikäli tarkastuksen yhteydessä annetaan kehotus tai määräys, on asian valmistelusta tai selvi-
tyksen käsittelystä johtuvasta työmäärästä mahdollista periä maksu. 

 
Laitosten muusta valvontaohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta kuin valvontatar-
kastuksista, kuten vuosiraporttien ja tarkkailuraporttien tarkistamisesta voidaan periä maksu 
(YSL 168, 205 §). Taksan mukaista maksua voidaan korottaa lisääntyneen työmäärän perusteel-
la, mikäli toiminnanharjoittaja ei oma-aloitteisesti toimita velvoitetuloksia määrättynä aikana ja 
niitä joudutaan erikseen pyytämään.  

 
Mikäli tarkastuksen yhteydessä annetaan määräys tai pyydetään toiminnanharjoittajalta selvi-
tys, jonka tämä toimittaa valvontaviranomaiselle, on määräyksen valmistelusta tai selvityksen 
käsittelystä johtuvasta työmäärästä mahdollisuus periä maksu osana tarkastusmaksua. 

 
Ympäristönsuojelulaissa on annettu mahdollisuus maksuhuojennuksiin mikroyrityksille ja sellai-
sille luonnollisille henkilöille, jotka eivät harjoita taloudellista toimintaa (YSL 206 §). Toiminnan-
harjoittajan on maksun määräämistä varten ilmoitettava pyynnöstä valvontaviranomaiselle 
työntekijä-, liikevaihto- ja tasetiedot tai niitä lähinnä vastaavat tunnusluvut. Jos tietoja ei pyyn-
nöstä huolimatta ilmoiteta, maksu voidaan määrätä alentamattomana. 

 
11 § Maksun kohtuullistaminen tai määrääminen poikkeustapauksissa 
 
11.1 Taksan mukaisen maksun soveltaminen saattaa joissain tapauksissa asian luonne tai merkitys 

huomioon ottaen johtaa kohtuuttoman suureen maksuun, jolloin tulee olla mahdollisuus erityi-
sistä syistä määrätä maksu taksasta poikkeavasti. Tällaisia erityisiä syitä on määritelty maksupe-
rustelain 6 §:n 3 momentissa. Maksun tulee tällaisissakin tilanteissa kattaa viranomaiselle ha-
kemuksen käsittelyn edellyttämistä asiantuntijalausunnoista tms. aiheutuneet kustannukset. 
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Koska hakemuksen käsittely aiheuttaa viranomaiselle aina kustannuksia, tulee niiden katta-
miseksi periä osuus taksan mukaisesta maksusta. 

 
11.2 Tietyissä erityistapauksissa, esimerkiksi poikkeuksellisen laajan ja vaikean asian käsittelyn todel-

liset kustannukset saattavat muodostua merkittävästi taksan mukaista maksua suuremmaksi. 
Tällaisissa tapauksissa niiden osalta tulee olla mahdollisuus periä käsittelymaksu toteutuneitten 
kustannusten mukaisesti. Tällaisissa tilanteissa pitää taksasta poikkeaminen perustella kustan-
nusseurantaan perustuvalla laskelmalla ja muiden kustannusten erittelyselvityksellä. Tällaiset 
selvitykset tulee liittää myös käsittelymaksua koskevaan laskuun. 

 
12 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen 
 
12.1 Ympäristönsuojelulain 190 §:n 3 momentin mukaan käsittelymaksusta valitetaan samassa jär-

jestyksessä kuin pääasiasta. Myös maastoliikennelain ja vesiliikennelain mukaisen lupapäätök-
sen käsittelymaksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Tällä perusteella mak-
susta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta ja maksun lykkäämisestä tulee ympäris-
tönsuojeluviranomaisen määrätä pääasiaa koskevassa päätöksessä tai samanaikaisesti annetta-
valla erillisellä päätöksellä. Mikäli maksusta tehdään erillinen päätös, tulee päätös ja maksulip-
pu lähettää maksuvelvolliselle samalla kun pääasiaa koskeva päätöskin lähetetään. 
 

12.2 Maksuja ilman hallintopäätöstä ovat ympäristönsuojelulain 116 §:n mukainen rekisteröinti, jä-
telain 100 §:n mukainen rekisteröinti ja ympäristönsuojelulain mukainen valvontamaksu. Muu-
toksenhakuna näissä maksuissa käytetään perustevalitusta. 

 
13 § Maksun suorittaminen ja periminen 
 
13.1 Maksun suorittamisesta on perusteltua määrätä taksassa ja voidaan katsoa kohtuulliseksi pää-

periaatteeksi, että maksu suoritetaan määräajassa sen jälkeen, kun asiaa koskeva päätös on 
saanut lainvoiman. Myös viivästyneestä maksusta perittävästä viivästyskorosta on perusteltua 
olla maininta taksassa. Valtion maksuperusteasetuksen 3 §:n mukaan maksamattomalle mää-
rälle peritään viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. 

 
13.2 Mahdollisuus periä maksamaton maksu ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä on 

informatiivisena asiana perustelua mainita taksassa. Asiaa koskeva säännös on valtion maksu-
perustelain 11 §:n 1 momentissa. 

 
14 § Taksan soveltaminen 

 
14.1 Koska taksa ei voi tulla takautuvasti voimaan, tulee taksassa mainita millä perusteella arvioi-

daan asiat, joihin sitä voidaan soveltaa. 
 

15 § Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 
 

Taksan hyväksymistä koskevassa päätöksessä on perusteltua määrätä, että taksa astuu voi-
maan muutoksenhausta huolimatta taksassa määrättynä ajankohtana. Tämä ajankohta tulee 
valita siten, että ennen kyseistä ajankohtaa on taksan hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja 
tarkastettu ja asetettu nähtäville. Jos taksan hyväksymistä koskeva asia käsitellään kunnanval-
tuustossa, voidaan taksan voimaantulosta määrääminen siirtää kunnanhallituksen päätettäväk-
si. Kunnanhallituksen tehtävänä on kunnanvaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja toimeen-
pano. Taksan hyväksymispäätökseen haetaan muutosta kuntalain säännösten mukaisesti. 
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Liite kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan 1(4) 

LAITOS TAI TOIMINTA 

Lupaa, rekisteröintiä tms. edellyttävä laitos tai toiminta 

Maksu 

euroa 

 

Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta (YSA 2§) 

1. Metsäteollisuus  

1.1 puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos tai sahalaitos 4500 

2. Metalliteollisuus  

2.1 metallien tai muovien pintakäsittely 5000 

3. Energiantuotanto  

3.1 energiantuotantolaitos 4000 

4. Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden 

varastointi tai käsittely 

 

4.1 puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos 3250 

4.2 nestemäisten polttoaineiden jakeluasema 3000 

4.3 muu polttonesteiden jakeluasema tai vaarallisen nestemäisen kemikaalin 

varasto 

3250 

4.4 kivihiilivarasto 3000 

5. Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta  

5.1 toiminnat, joissa käytetään orgaanisia liuottimia 4000 

6. Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto  

6.1 kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kiven louhinta 3500 

6.2 kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven 

jauhatus 

3500 

6.3 pohjavesialueelle sijoitettava asfalttiasema 3500 

7. Mineraalituotteiden valmistus  

7.1 keramiikka- tai posliinitehdas 3500 

7.2 kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas 3500 

7.3 kevytsora- tai kevytbetonitehdas 3500 

8. Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely  

8.1 tekstiilien vesipesula tai muu kuin rekisteröitävä kemiallinen pesula 2250 

9. Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus  

9.1 teurastamo 3750 

9.2 lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos 3750 

9.3 kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos 3750 

9.4 perunan tai juuresten käsittely- tai jalostuslaitos 3750 

9.5 vihannesten, öljykasvien, melassin tai mallasohran käsittely- tai 

jalostuslaitos 

3750 

9.6 muu kasviperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai jalostava laitos 3750 

9.7 panimo 3750 

9.8 siiderin ja viinin valmistus käymisteitse 3750 

9.9 muu virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos 3750 

9.10 rehua tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen laitos 3750 

9.11 jäätelötehdas tai juustomeijeri 3750 

9.12 eineksiä valmistava laitos 3750 

9.13 pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos 3750 

9.14 makeistehdas 3000 

9.15 mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo 3750 
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Liite kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan 2(4) 

LAITOS TAI TOIMINTA 

Lupaa, rekisteröintiä tms. edellyttävä laitos tai toiminta 

Maksu 

euroa 

10. Eläinsuojat ja kalankasvatus  

10.1 eläinsuoja tai kalankasvatus 1750 

10.2 turkistarha 1750 

11. Liikenne  

11.1 muu lentopaikka kuin lentoasema 4500 

11.2 linja-auto-, kuorma-auto- tai työkonevarikko 3000 

11.3 ulkona sijaitseva moottoriurheilurata 3750 

12. Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien 

käsittely 

 

12.1 maankaatopaikka 4000 

12.2 pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai 

pysyvän jätteen muu kuin kaatopaikkakäsittely 

3750 

12.3 kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen 

vaarallisen jätteen varastointipaikka tai vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien 

romuajoneuvojen tai käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkajätteiden 

varastointipaikka 

3000 

12.4 autopurkamo 3500 

12.5 ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelylaitos 3500 

12.6 muu jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista 3500 

13. Muu toiminta  

13.1 ulkona sijaitseva ampumarata 3500 

13.2 pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka 2500 

13.3 kiinteä eläintarha tai huvipuisto 2750 

13.4 krematorio tai lemmikkieläinten polttolaitos 2750 

13.5 ympäristönsuojelulain (YSL) 28 §:n 2 mom. mukainen vähäisempi 

toiminta, joka sijoittuu pohjavesialueelle 

2750 

 

14. Ympäristölupaa edellyttävä jätevesien johtaminen (YSL 27§ 2.2 mom.) 

1500 

 

15. Ympäristölupaa edellyttävä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 

(26/1920) 17 §:n mukaista kohtuutonta rasitusta ympäristössä aiheuttava 

toiminta (YSL 27§ 2.3 mom.) 

2500 

 

16. Ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen yleinen ilmoitusmenettely (YSL liite 4) 

16.1 sahalaitos 4050 

16.2 terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto, 

jonka tilavuus on vähintään 100 m3 mutta alle 1 000 m3  

2925 

16.3 elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnat 3375 

16.4 eläinsuoja 1575 

16.5 linja-auto-, kuorma-auto- tai työkonevarikko 2700 

16.6 ulkona sijaitseva ampumarata 3150 

16.7 kiinteä eläintarha tai huvipuisto 2475 

 

17. Ympäristönsuojelulain 116 §:n mukainen toiminnan rekisteröinti (YSL liite 2) 

17.1 energiantuotantolaitos 1250 
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Liite kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan 3(4) 

LAITOS TAI TOIMINTA 

Lupaa, rekisteröintiä tms. edellyttävä laitos tai toiminta 

Maksu 

euroa 

17.2 asfalttiasema 1250 

17.3 polttonesteiden jakeluasema 1250 

17.4 kemiallinen pesula 1000 

17.5 orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta tai laitos 1500 

17.6 betoniasema tai betonituotetehdas 1000 

 

18. Ympäristönsuojelulain 12 luvun mukaisten ilmoitusten käsittely 

18.1 melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta  

- käsittely, jonka yhteydessä on laaja kuuleminen 450 

- käsittely, jonka yhteydessä on suppea kuuleminen 250 

18.2 koeluonteinen toiminta 1000 

18.3 poikkeukselliset tilanteet 1000 

 

19. Muiden ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely 

19.1 seuranta- ja tarkkailusuunnitelman hyväksyminen (64§) 300 

19.2 tarkkailumääräysten muuttaminen (65§) 200 

19.3 päätös luvan raukeamisesta, € / tunti (88§) 50 

19.4 kirjallinen lausuma luvan selventämiseksi, € / tunti (92§) 50 

19.5 lopettamismääräysten antaminen, € / tunti (94§) 50 

19.6 talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen (156d§) 200 

19.7 onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteen valvonta (169§) 350 

19.8 tarkastus hallintopakkomääräyksen valvomiseksi (175§, 176§) 350 

19.9 tarkastus toiminnan keskeyttämisen noudattamiseksi (181§) 350 

19.10 luvanvaraisen toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 

(199§) 

 

- vakuusmaksun käsittely 100 

- toiminnan aloittamislupaa koskeva erillinen päätös 200 

19.11 Hausjärven kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen 

(202§) 

150 

19.12 valvontaohjelman mukaisen säännöllisen valvonnan maksut  

- määräaikaistarkastus 250 

- muu tarkastus 150 

- vuosiraportin tarkastaminen 75 

- tarkkailuraportin tarkastaminen 50 

19.13 muu ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittely, € / tunti 50 

 

20. Vesilain mukaisten asioiden käsittely 

20.1 talousveden ottamisen rajoittaminen (VL 4:2§) 750 

20.2 ojitusta koskevat erimielisyydet (VL 5:5§) 1250 

20.3 oikeus ojittaa toisen alueella (VL 5:9§) 1250 

20.4 muun kuin kuivatusveden johtaminen toisen ojaan (VL 5:14§) 1250 

20.5 muu vesilain mukaisen asian käsittely, € / tunti 

 

 

 

50 

LIITE: Kunnanvaltuusto 8.11.2022 / 48 §

Allekirjoitettu sähköisessä asianhallintajärjestelmässä
11.11.2022 Saraja Sirpa, asianhallintasihteeri 



Liite kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan 4(4) 

LAITOS TAI TOIMINTA 

Lupaa, rekisteröintiä tms. edellyttävä laitos tai toiminta 

Maksu 

euroa 

 

21. Jätelain mukaisten asioiden käsittely 

21.1 jätteenkeräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin (JL 100§) 150 

21.2 määräaikaistarkastus (JL 124§) 150 

21.3 muu jätelain mukainen valvonta (JL 75, 125, 126§) 300 

21.4 mittausten ja tutkimusten kohtuulliset kustannukset, € / tunti (JL 123§) 50 

 

22. Maastoliikennelain mukaisten asioiden käsittely 

22.1 toistuva tai pysyvä kilpailujen ja harjoitusten järjestäminen 750 

22.2 yksittäinen tapahtuma 500 

 

23. Vesiliikennelain mukaisten asioiden käsittely 

23.1 toistuva tai pysyvä kilpailujen ja harjoitusten järjestäminen 750 

23.2 yksittäinen tapahtuma 500 

 

24. Muiden asioiden käsittely 

24.1 muiden, kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireillepaneman 

ilmeisen perusteettoman asian käsittely 

500 

24.2 muu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteisen tehtävän 

käsittely, € / tunti 

50 
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