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YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAKSUT 
 

1 § Soveltamisala 
 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja jätelain (646/2011) mukaisten lupien, ilmoitusten 
ja muiden asioiden käsittelystä sekä vesilain (587/2011) mukaisten asioiden 
käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa peritään käsittelymaksu tämän 
taksan ja perustelujen mukaisesti. Valvonnassa maksu peritään YSL 205 §:n nojalla 
valvontaohjelmaan perustuvien luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen 
määräaikaistarkastuksista ja muusta ohjelmaan perustuvasta valvonnasta sekä 
tarkastuksista, jotka ovat tarpeen YSL 175 tai 176 §:ssä tarkoitetun kiellon tai 
määräyksen noudattamisen valvomiseksi tai 181 §:ssä tarkoitetun toiminnan 
keskeyttämisen valvomiseksi. 

 

2 § Maksujen määräytymisperusteet 
 

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

2.2. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä alheutuvien eril!iskustannusten 
lisäksi käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä 
muista viranomaisen yhteiskustannuksista, 

2.3. Kunnan ympäristönsuojeluvlranomalsen asian käsittelyn omakustannusarvo on 44 
euroa tunnilta. 

2.4. Ympäristölupahakemuksen lehdestä aiheutuvat kuulutus kustannukset, peritään 
toteutuneiden kustannusten mukaisesti luvan haltijalta. 

 

3 § Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut 
 

Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut on esitetty 
llltteenä olevassa maksutaulukossa. 

 

4 § Maksun alentaminen 
 

4.1. Käsittelymaksu voidaan määrätä enintään 10 - 30 % 3 §:n mukaista maksua 
pienemmäksi mikäli 

 

a) asian käsittelyn vaatima työmäärä on keskimääräistä vähäisempi 
b) kyseessä on toiminnan olennaista muuttamista tai lupapäätöksen tarkistamista 

koskeva hakemus tai kyseessä on ilmoituksen uudistaminen 
c) kyseessä on ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentissa tarkoitetun toiminnan 

edellyttämä ympäristölupa 
 

4.2. Luvan tai ilmoituspäätöksen tarkistamista, teknisluontoisesta muuttamisesta tai 
muusta lupamääräysten vähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on 
merkittävästi keskimääräistä pienempi1    voidaan käsittelymaksua alentaa enintään 50 
-80%, 

4.3. Jos hakijalla on käytössä varmennettu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä tai muu 
vastaava järjestelmä tai energiansäästösopimus, joka vähentää laitoksen toiminnan 
selvitystarvetta tai tarkkailua ja seurantaa koskevia lupamääräyksiä, voidaan 
käsittelymaksua alentaa enintään 20 %. 
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Ympäristö suojelulain 199 §:n mukaisen vakuuden hyväksymistä koskevan asian 
käsittelystä peritään lisämaksu, joka on 10 % kyseistä toimintaa koskevasta 3 §:n 
mukaisesta maksusta. 

10 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen 

Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta, maksun 
kohtuullistamisesta Ja maksun lykkäämisestä määrää kunnan ympäristöviranomai11en 
pääasiaa koskevassa päätöksessä. 

11 § Maksun suorittaminen ja periminen 
'
 

11.1 Maksu on suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös on 
saanut lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa 
viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n tarkoitetun korkokannan mukaan. 

11.2 Mikäli tämän tal<san 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. 

 

12 § Taksan soveltaminen 

 

Maksu määräytyy tämän taksan mukaisesti 1 §:n tarkoittamissa asioissa, jotka ovat 
tulleet vireille tämän tal<san volmaantulopäivän jälkeen. 

 

13 § Voimaantulo 
 

Tämä taksa tulee voimaan kunnan- tai kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen 
saatua lainvoiman. 

 

14 § Maksuperusteiden indeksitarkistus 
 

Ympäristönsuojelun viranomaismakst.it tarkistetaan vuosittain virkamiestyönä 
kolmannesvuosi indeksillä. lndeksitarkistuksen pohjana käytetään julkisten menojen 
hintaindeksiä (muut palvelut) 11/2013=120,4 ja korjattu indeksi esim. 111/2014 122,8. 
Tarkistus on suoritettu kymmenien eurojen tarkkuudella. 

 

15 § Maksuperusteiden hyväksyminen 
 

Seinin kunnanvaltuusto 

 

Sovelletut oikeusohjeet: 
Valtion maksuperustelaki (150/1992) 4,5 ja 6 § 

Ympärlstönsuojelulaki (527/2014) 205 § 

Jätelaki (646/2011) 144 § 
Vesilaki (587/2011) 12 § 
Korkolaki (633/1982) 4§ 
Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007) 

 
 
 
 
 

 

Rakennuspalvelut | Soinin kunta | Multlantle 27 A 1 63800 SOINI | www.soini.fi 

L 

http://www.soini.fi/
http://www.soini.fi/


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

Eläinsuojat  

Eläinsuoja 870 

Turkistarha 870 
  

Liikenne  

Muu lentopaikka kuin lentoasema 1750 

Linja-auto-, kuorma-auto- tai työkonevarlkko 870 

Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata 1310 
  

Jätteiden ja jätevesien-käsittely  

Maankaatopaikka sekä tiilh betoni tai asfalttijätteen käsittely 1310 

Vaarallisen jätteen, romuajoneuvojen tai SER vastaanotto- tai 
varastointipaikka 

 
1750 

Autopurkama 1750 

Ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelylaitos 1310 

Muu jätteiden ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai 
käsittely 

 
1310 

Jätevesien käsittely tai muu toiminta, josta saattaa aiheutua vesistön 
pilaantumista 

 
1310 

  

Muu toiminta  

Ulkona sijaitseva ampumarata 1310 

Laitosmainen, pääosin ulkona sijaitseva suihkupuhalluspaikka 870 

Eläintarha tai huvipuisto 1310 

Krematorio tai lemmikkieläinten polttolaitos 1750 
  

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920 17 §:n 1 
momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta 

 
870 

  

Ympäristönsuojelulain 12 luvun mukainen ilmoituksen käsittely  

Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta 90 

Koeluontoinen toiminta 440 

Poikkeukselliset tilanteet 440 
  

Vesilain mukainen asioiden käsittely  

Tutkimuslupa (VL 1B:7 §) 300 

Talousveden ottamisen rajoittaminen 300 

Ojitusasiat 300 

Vesijohdon tai viemärin rakentaminen 300 
  

Muun asian käsittely  

Valvontaohjelman mukaiset asiat 44€/h 

Tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen 180 

Muu kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireillepantu ilmeisen 
perusteeton asian käsittely 

 
260 

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä 90 

Muu ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittely 180 
  

Ympäristönsuojelulain 116 §:n mukainen toiminnan rekisteröinti  

 





  

 

 

 

 

18 § YMPÄRISTÖSUOJELUVIRANOMAISEN MAKSUT 

 

 
Tekn.ltk 8.3.2017 

Ympäristösuojelulain (527/2014) ja jätelain (646/2011) mukaisten lu 

pien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä sekä vesilain 

(587/2011) mukaisten asioiden käsittelystä kunnan ympäristösuoje 

luviranomaisessa peritään käsittelymaksu tämän taksan ja perustelu 

jen mukaisesti. 

 
Järvi-Pohjanmaan kunnissa on ollut yhtenäiset ympäristösuojeluvi 

ranomaisen maksut, joihin on vuosittain tehty indeksikorotus. 

 
Soinin ympäristönsuojelun henkilöstö on käynyt neuvotteluja myös 

Alajärven ja Vimpelin ympäristönsuojelun henkilöstön kanssa ja on 

sovittu, että edelleen otetaan käyttöön yhtenäiset ympäristönsuojelu 

viranomaisen maksut. 

 
Tällä hetkellä ympäristönsuojeluviranomaisen maksuille ei ole aihet ta 

korotukseen. 

Määräytymisperusteet ja taksat liitteessä 3. 

Valmistelija: vs. tekninen johtaja Pasi Nevanperä, 

pasi.nevanpera(at)soini.fi, 040 809 9330 

 
Vs. tekninen johtaja 

 
Tekninen lautakunta hyväksyy ympäristönsuojeluviranomaisen mak 

sut ja niiden määräytymisperusteet. 

 
Lautakunta esittää edelleen Soinin kunnanhallitukselle ja - 

valtuustolle ympäristönsuojeluviranomaisen maksuperusteiden ja 

taksojen vahvistamista. 

 
Tekninen lautakunta 

 
Hyväksyttiin. 

 

 
Khall 26.3.2018 

 
Ympäristönsuojeluviranomaisten maksuperusteet ja taksa säilyvät siis 

entisinä, mutta perusteet ja taksa vahvistetaan nyt Soinin kunnan 

omana takasana. 

 
Taksa perusteineen liitteenä 2 (arkistokohta 02.05.00). 

 
Kunnanjohtaja 

 
  

Soinin kunta 

Kunnanvaltuusto 

 

PÖYTÄKIRJAOTE 
07.05.2018 

 



Soinin kunta 

Kunnanvaltuusto 
 

 

 

 

Kunnanhallitus esittää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti valtuustolle, 

että ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa perus teineen vahvistetaan 

entisenä ja liitteen 2 (arkistokohta 02.05.00) mukaisena. 
 

Päätös: 

 
Hyväksyttiin. 

Ympäristösuojeluviranomaisen taksat liitteenä 2 (arkistokohta 02.05.00). 

 
 

Kvalt 7.5.2018 
 

Ympäristösuojeluviranomaisen taksat liitteenä 3 (arkistokohta 02.05.00). 
 

Päätös: 

Hyväksyttiin. 

Ympäristösuojeluviranomaisen taksat liitteenä 3 (arkistokohta 02.05.00). 
 

 
 
 

Otteen oikeaksi todistaa 

Soinissa 16.5.2018 

 

 

Niina Viirumäki 

hallintosihteeri 
  

PÖYTÄKIRJAOTE 

07.05.2018 

 



Soinin kunta 

Kunnanvaltuusto 
 

Valitusoikeus ja 

valitusperusteet 
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen tai etuuteen päätös 

välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätök- sen 

tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.  

Valitusviranomainen ja 

valitusaika 
Valitusviranomainen, osoiteja postiosoite Valitusaika 

 

Vaasan hallinto-oikeus 30 päivää 

PL204 

Korsholmanpuistikko 43 
65101 Vaasa 

Muu muutoksenhakuviranomainen (alistusasiat), osoite ja postiosoite 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katso- taan 

saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen kat- sotaan 

saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettä - misestä, 

saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä 
aikana. 

Pöytäkirjan nähtä- 

väksi asettaminen 

Pvm. 
16.5.2018 

Tiedoksianto asian- 

osaiselle 
Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 139 §) Asianosainen 

Annettu postin kuljetettavaksi, 16.5.2018 / Niina Viirumäki Pasi Nevanperä, Pentti Honkala, 

Kirsi Sironen, Tuula Pahankala 

Luovutettu asianosaiselle Asianosainen 

Soini 6.5.2018 

 
tiedoksiantajan allekirjoitus vastaanottajan allekirjoitus 

Muulla tavoin, miten 

Valituskirjelmä Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka toimitetaan viranomaiselle, on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

- perusteet, joilla muutosta haetaan. 

 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.  

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on 

liitettävä 

- päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan- 

kohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu vi- 

ranomaiselle. 

 
Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja (HLL 21 ). 

Valitusasiakirjojen 

toimittaminen 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päi- vän 

virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun- päivä, 

joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jäi- keisenä 

arkipäivänä. 

 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on 

jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
Valituskirjelmät voi toimittaa: myös nimi, osoite, postiosoite ja sähköposti 

Lisätietoja Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on 

hallinto-oikeudessa 250 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määrite!- lyissä 

asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisve- rosta 

vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus 
muuttaa päätöstä muutoksenhakiian eduksi. 

Valitusosoitus 
Kunnallisvalitus 

07.05.2018 
 


