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ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA
1 § SOVELTAMISALA
Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), merenkulun ympäristönsuojelulain
(1672/2009), jätelain (646/2011) ja vesiliikennelain (782/2019) mukaisen luvan,
ilmoituksen tai muun asian käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa peritään
käsittelymaksu tämän taksan mukaisesti.
Taksan mukainen maksu peritään lisäksi valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen,
ilmoituksenvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastuksista ja niiden
muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta sekä tarkastuksista, jotka
ovat tarpeen ympäristönsuojelulain 175 tai 176 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen
noudattamisen valvomiseksi taikka 181 §:ssä tarkoitetun toiminnan keskeyttämisen
valvomiseksi. Eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun
lain (764/2019) mukaisesta lupien yhteensovittamisesta peritään käsittelymaksu tämän
taksan mukaisesti.
2 § MAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET
Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian
käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, 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. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat lisäksi asianosaisten
kuulemisesta sekä hakemuksen ja päätöksen tiedottamisesta aiheutuvat kulut lukuun
ottamatta 4 §:ssä mainittuja lisämaksuja.
Äänekosken
kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaisen
omakustannusarvo on 68 euroa tunnilta.

asian

käsittelyn

3 § LUPIEN, ILMOITUSTEN JA MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELYMAKSUT
Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut on esitetty liitteenä
olevassa maksutaulukossa.
4 § LISÄMAKSUT
Edellä mainitun maksun lisäksi voidaan periä asian käsittelystä seuraavat lisämaksut:
a. asiantuntijaviranomaisen tai asiantuntijalaitoksen lausunto erillisen laskun
mukaisesti,
b. konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti,
c. luvan käsittelyn yhteydessä järjestetystä kuulemistilaisuudesta tai
katselmuksesta aiheutuneet kulut,
d. jos lupahakemus tai ilmoitus koskee sellaista toimintaa, jonka laajuuden tai
ympäristövaikutusten vuoksi hakemuksen vireilläoloa koskeva kuulutus ja
tiedotus päätöksestä on julkaistava lehdessä, veloitetaan lisäksi ilmoituskulut.
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5 § MAKSUN ALENTAMINEN
Mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi,
voidaan käsittelymaksu määrätä 30 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.
Toiminnan olennaista muuttamista, lupamääräysten tarkistamista tai luvan muuttamista
koskevan ympäristölupahakemuksen tai ilmoituksen uudistamisen käsittelymaksu
voidaan määrätä enintään 50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.
Luvan tai ilmoituspäätöksen teknisluontoisesta tai muusta lupamääräysten vähäisestä
muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä pienempi, on
maksun suuruus 30 prosenttia 3 §:n mukaisesta maksusta, mutta kuitenkin vähintään 120
€.
Ympäristönsuojelulain 230 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa peritään kuitenkin
3 §:n mukainen maksu, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta
vaadittavan luvan käsittelyä.
Ympäristölupavelvollisen toiminnan loppuessa luvan raukeamisen käsittelystä voidaan
käsittelymaksu periä 3 §:n mukaisista maksuista poiketen myös asian käsittelyajan
perusteella lasketun omakustannusarvon ja muiden asian käsittelystä aiheutuneiden
erilliskustannusten perusteella.
Ympäristönsuojelulain 206 §:n tarkoittamien mikroyritysten valvontamaksu voidaan
määrätä 30 prosenttia 3 kohdan mukaista maksua pienemmäksi. Maksun alentamiseksi
toiminnanharjoittajan on ennen tarkastusta tai viimeistään tarkastuksen yhteydessä
annettava valvontaviranomaiselle riittävät tiedot maksun alennuksen myöntämiseksi.
Mikäli tarvittavia työntekijä-, liikevaihto- ja tasetietoja ei ilmoiteta, maksu voidaan määrätä
alentamattomana.
6 § MAKSUN MÄÄRÄÄMINEN POIKKEUSTAPAUKSISSA
Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn
laajuus ja työmäärä huomioon ottaen kohtuuttoman pieneen maksuun, voidaan
erityistapauksissa käsittelymaksu periä 3 §:n mukaisista maksuista poiketen myös asian
käsittelyajan perusteella lasketun omakustannusarvon ja muiden asian käsittelystä
aiheutuneiden erilliskustannusten perusteella. Tällöin maksun määräämiseen tulee liittää
laskelmaperuste maksulle sekä erittely muista erilliskustannuksista.
Ympäristönsuojelulain 41 §:ssä tarkoitetun lupa-asian käsittelystä peritään yhdistetty
maksu siten, että perusmaksultaan kalleimman toiminnan lupamaksuun lisätään muiden
toimintojen osuutena 50 % näiden toimintojen maksusta.
Maa-aineslain 4 a §:n mukaisen maa-aineslupahakemuksen ja ympäristönsuojelulain 47
a §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelystä peritään maa-ainesluvan
maksu
kokonaisuudessaan
sekä
50
%
maksutaulukon
mukaisesta
ympäristölupamaksusta,
kuitenkin
yhteensä
vähintään
kyseisen
toiminnan
ympäristölupataksan mukainen maksu.
7 § HAKEMUKSEN, ILMOITUKSEN TAI MUUN ASIAN PERUUTTAMINEN TAI
RAUKEAMINEN
Jos hakija peruuttaa hakemuksensa tai ilmoituksensa ennen päätöksen antamista ja
viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin2/8
hakemuksen käsittelemiseksi, peritään tämän
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3 §:n mukaisesta maksusta 30 prosenttia ja muut asian käsittelystä aiheutuneet
kustannukset 4 §:n mukaisesti.
Mikäli luvan käsittelemiseksi ei ole vielä ryhdytty toimiin, maksua ei peritä.
8 § 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 ollut perusteita, voidaan maksu määrätä 50 prosenttia 3 §:n
mukaista maksua pienemmäksi. Lisäksi peritään muut asian käsittelystä aiheutuneet
kustannukset 4 §:n mukaisesti.
Jos hakemus tai ilmoitus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä.
9 § PALAUTETUN HAKEMUKSEN KÄSITTELYMAKSU TAI LUPAPÄÄTÖKSEN
KUMOAMNINEN
Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian
tämän maksun mukaisesta käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa
aikaisemmin annetusta ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty.
Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että hakija ei
ole ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu
kokonaisuudessaan.
10 § PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA (YSL
199 §)
Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta aloittaa toiminta muutoksenhausta
huolimatta koskevan asian ja vakuuden käsittelystä pääasian yhteydessä peritään 300
euron lisämaksu.
Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta aloittaa toiminta muutoksenhausta
huolimatta koskevan erikseen tehdyn hakemuksen ja vakuuden käsittelystä peritään 500
euron lisämaksu.
11 § MAKSUSTA, MAKSUN PALAUTTAMISESTA JA POIKKEUKSESTA
PÄÄTTÄMINEN
Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta ja maksun lykkäämisestä
määrää tässä taksassa säädetyin perustein ympäristönsuojeluviranomainen tai se
viranhaltija, jolle pääasiasta päättäminen on siirretty.
12 § MAKSUN SUORITTAMINEN JA PERIMINEN
Maksu on suoritettava 14 vuorokauden kuluessa laskun päivämäärästä. Viivästyneestä
maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa.
Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan
se periä ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin
verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään.
3/8

Ymp.ltk 20.5.2020 liite nro 3 § 16

13 § VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET
Tämän taksan mukaisten asioiden käsittelystä, jotka ovat tulleet vireille ennen tämän
taksan voimaantuloa, peritään käsittelymaksu vireille tulon aikaan voimassa
olleen Äänekosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.
Valvontamaksut määrätään maksun määräämishetkellä voimassa olevan
taksan mukaisesti.
Äänekosken kaupungin ympäristölautakunta on hyväksynyt tämän taksan
päätöksellään 20.5.2020 ja se tulee voimaan 1.7.2020
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Maksutaulukko 2020
Ympäristölupaa edellyttävän laitoksen tai toiminnan
luvan käsittely (YSL 27 ja 28 §)

maksu / €

Metsäteollisuus
puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos

3450

Metalliteollisuus
metallien tai muovien pintakäsittely

3450

Energian tuotanto
energiantuotantolaitos

3885

Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai
polttoaineiden varastointi tai käsittely
puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos

2010

muu polttonesteiden tai terveydelle tai ympäristölle
vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto

2010

kivihiilivarasto
nestemäisen polttoaineen jakeluasema

2010
2010

Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta
orgaanisia liuottimia käyttävä laitos

3350

Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän
ainesten otto
kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä
kivenlouhinta

1745

murskaamo tai kalkkikiven jauhatus

2145

yhdistetty lupa kivenlouhimo ja murskaamo

2500

Mineraalituotteiden valmistus
keramiikka- tai posliinitehdas

2145

kevytsoratehdas
asfalttiasemat

2145
2145

kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat

2145

Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely
tekstiilien vesipesula tai kemiallinen pesula

1745
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Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus
kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos

1875

ympäristönsuojelulain liitteen 4 kohta 4 tarkoitetut toiminnat,
joiden jätevesiä ei johdeta ympäristöluvanvaraiselle
jätevedenpuhdistamolle

2200

elintarvike ja rehuteollisuuden toiminnat
Eläinsuojat
turkistarha
eläinsuoja

1205
1205

Liikenne
muu lentopaikka kuin lentoasema

3080

ulkona sijaitseva moottoriurheilurata

2410

varikko
Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä
jätevesien käsittely

1640

alle 50 000 t/a jätemäärälle mitoitettu maankaatopaikka

2145

pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai
asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely kuin
sijoittaminen kaatopaikalle; käsiteltävä määrä alle 50 000 t/a

2410

kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa
syntyneen vaarallisen jätteen varastointipaikka tai
vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen tai
käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
varastointipaikka, jonka varastointikapasiteetti on enintään
50 tonnia

2410

autopurkamo

1875

ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelylaitos

1875

muu jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely

1875

Muu toiminta
muu kuin ympäristönsuojelulain liitteen 4 kohdassa 7
tarkoitettu ulkona sijaitseva ampumarata

2280

pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka

1875

krematorio tai lemmikkieläinten polttolaitos

7145

Kiinteä eläintarha tai huvipuisto

2280
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YSL 27 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu jätevesien
johtamista koskeva lupa-asia ja 3 kohdassa tarkoitettu
kohtuutonta haittaa naapuruussuhteissa aiheuttavan
toiminnan lupa-asia
YSL 28 §:n tarkoitetun pohjavesialueelle sijoittuvan
toiminnan lupa-asia, jollei YSL 34 §:stä johdu muuta sekä
YSL 115 a §:n 4 momentissa tarkoitettuja
ilmoitusmenettelyyn kuuluvia muita kuin liitteen 4 kohdan 2
alakohdan b ja kohdan 3 toimintoja koskevat lupa-asiat, jotka
edellyttävät ympäristölupaa lain 29 a §:n 1 momentin
perusteella.

2410

68 € / h

Yleinen ilmoitusmenettely (YSL luku 10 a)

maksu / €

Sahalaitos
Vähintään 100 m3 mutta alle 1000 m3 terveydelle tai
ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto

2010
2010

Elintarvike ja rehuteollisuuden toiminnat

2010

Eläinsuoja

1205

Yli 50 linja- tai kuorma-auton varikko tai vastaavan kokoinen
työkonevarikko

1610

Ulkona sijaitseva ampumarata enintään 10 000
laukausta/vuosi eikä haulikkorataa

2280

Kiinteä eläintarha tai huvipuisto

2280

Toiminnan rekisteröinti (YSL luku 11)

maksu / €

Energiantuotantolaitos
Asfalttiasemat

68 € / h vähintään 400
68 € / h vähintään 400

Nestemäisen polttoaineen jakeluasema

68 € / h vähintään 400

Kemiallinen pesula

68 € / h vähintään 400

Toiminnat tai laitokset, joissa orgaanisten liuottimien kulutus
on enintään 50 tonnia vuodessa

68 € / h vähintään 400

Kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat

68 € / h vähintään 400

Kertaluonteista toimintaa koskeva ilmoitusmenettely
(YSL luku 12)

maksu / €

Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta
Koeluontoinen toiminta

68 € / h vähintään 270
68 € / h vähintään 270

Poikkeukselliset tilanteet

68 € / h vähintään 270

Valvonnasta perittävät maksut

maksu / €

Valvontasuunnitelman mukainen valvontatoimenpide (esim.
tarkastus)
Maksu toiminnanharjoittajan vuosi- tai muun raportin
tarkistamisesta

270
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YSL 175 § ja 176 §:n nojalla annetun määräyksen
noudattamisen valvomiseksi tai 181 §:ssä tarkoitetun
toiminnan keskeyttämiseksi tehty valvontakäynti
Jälkivalvonnasta suoritettavat maksut

68 € / h vähintään 470

Ympäristönsuojelulain 156 d §

68 € / h
maksu / €

Talousvesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

68 € / h vähintään 270

Ympäristönsuojelulain 158 §
Jäteveden johtaminen toisen alueelle

maksu / €
68 € / h vähintään 470

Vesilain mukaisten asioiden käsittely

maksu / €

Vesistön veden ottamisen rajoittaminen (VL 4:2 §)
ojitusasiat (VL 5:5; 5:9; 5:14 §)
enintään viisi asianomaista
enemmän kuin viisi asianomaista

68 € / h vähintään 270

Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden
käsittely

maksu / €

Huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman hyväksyminen ja
tietojärjestelmään rekisteröinti

68 € / h vähintään 205

Jätelain mukaisten asioiden käsittely

maksu / €
68 € / h vähintään 270

68 € / h vähintään 470
68 € / h vähintään 950

Jätelain 100 §:n mukaisen ilmoituksen käsittely ja
jätehuoltorekisteriin merkitseminen
Valvontasuunnitelman mukainen valvontatoimenpide (esim.
tarkastus)
Jätelain 124 § mukaiset tarkastukset, joihin liittyy tai voidaan
perustellusti olettaa liittyvän kansainvälisiä siirtoja,
tuntiveloitus €/h

270
270

Tarkastus tai muut valvontatoimet, jotka ovat tarpeen JL 75
§, 125 § ja 126 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen
antamiseksi ja sen noudattamisen valvomiseksi, tuntiveloitus
€/h

68 € / h vähintään 270

Jälkivalvonnasta suoritettavat maksut

68 € / h

Vesiliikennelain mukaisten asioiden käsittely

maksu / €

Vesiliikennelain mukainen lupa-asia

68 € / h vähintään 270

Muiden asioiden käsittely

maksu / €

Tarkkailusuunnitelman hyväksyminen ja käsittely
Muiden kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille
paneman ilmeisen perusteettoman asian käsittely

335
335

Eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen
yhteensovittamisesta annetun lain
mukainen lupakäsittelyn yhteensovittaminen
Muu ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelemä asia, €/tunti
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68 € / h

