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HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 24.11.2022 
 

1 § Soveltamisala 
 

Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), merenkulun ympäristönsuojelulain 
(1672/2009), maa-aineslain (555/1981) jätelain (646/2011), maastoliikennelain (1710/1995), vesilii- 
kennelain (782/2019) ja eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun 
lain (764/2019) mukaisten lupien, ilmoitusten, eräiden tarkastusten tai muiden asioiden käsittelystä 
sekä ympäristönsuojelulain, jätelain ja maa-aineslain mukaisesta valvonnasta peritään 
käsittelymaksu tässä taksassa esitettyjen perusteiden mukaisesti. 

2 § Maksujen määräytymisperusteet 
 

Julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteät käsittelymaksut, ovat tämän taksan liitteessä 
luetellut suoritteet. Maksut perustuvat lupien ja ilmoitusten käsittelystä ja muista valvontatehtävistä 
viranomaiselle aiheutuneiden keskimääräisten kokonaiskustannusten määrään. Valvonta-
tarkastukseen kuuluu tarkastukseen valmistautuminen, keskimääräinen matka-aika, tarkastus ja 
tarkastuskertomuksen kirjoittaminen. Maksujen perusteena on omakustannusperiaate. 
 
Maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta perittävä maksu 
määräytyy hakemuksessa esitetyn ottoalueen pinta-alan ja otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän 
tilavuuden mukaan. Vuosittain maa-ainesten ottamistoiminnan valvonnasta perittävä valvontamaksu 
määräytyy ottoalueen pinta-alan ja vuotuisen ottomäärän perusteella. Maa-ainesten otosta perittävien 
maksujen suuruudet on esitetty liitteessä. Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään otettavaksi 
sallitun maa-aineksen luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometrimäärää), josta 500 000 m3 
ylittävältä osalta otetaan maksua määrättäessä huomioon 50 %. Vastaavasti valvontamaksussa 
vuotuisen ottomäärän 50 000 m3 ylittävältä osalta otetaan maksua määritettäessä huomioon 50 %. 

Luvanhaltija on velvollinen maksamaan ensimmäisen vuotuisen valvontamaksun ottamistoiminnan 
aloittamisvuodesta alkaen ja seuraavat valvontamaksut vuosittain kaupungin määräämänä 
ajankohtana. Ottamistoiminta katsotaan aloitetuksi silloin, kun alueella ryhdytään pintamaan 
poistoon tai muuhun vastaavaan valmistelevaan työhön. Vuosittainen valvontamaksu peritään 
siihen asti, kunnes maisemointi on hyväksytysti suoritettu loppuun. 

Maa-aineslain 4 a §:ssä ja ympäristönsuojelulain 47 a §:ssä tarkoitetun maa- aineslupahakemuksen 
ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelyn sekä yhteisen luvan valvonnasta aiheutuvien 
kustannusten perimiseen sovelletaan liitteessä mainittuja maa-aineslain mukaisia maksuja. Lisäksi 
peritään 50 % hankkeen edellyttämän ympäristöluvan tämän taksan mukaisesta käsittelymaksusta. 

3 § Perusmaksut 
 

Lupien, ilmoitusten, rekisteröintien ja muiden asioiden käsittelystä sekä valvontatoimenpiteistä 
perittävät maksut on esitetty liitteenä olevassa maksutaulukossa. 

4 § Menettelyn laajuudesta johtuva maksu 
 

Edellä 3 §:ssä mainitun perusmaksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat maksut: 
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a) lausunto asiantuntijaviranomaiselta esitetyn laskun mukaan tai vähintään 150 euroa 
lausunnolta, 

b) konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti, 
 

c) ympäristönsuojeluasetuksen 13.2 §:ssä tarkoitetun kuulemistilaisuuden tai katselmuksen 
järjestämisestä aiheutuneet kulut tai vähintään 300 euroa tilaisuudelta, 

 
d) ilmoituskulut, jos lupahakemus tai ilmoitus koskee sellaista toimintaa, jonka laajuuden ja 

ympäristövaikutusten vuoksi hakemuksen vireilläoloa koskeva kuulutus ja tiedotus 
päätöksestä on julkaistava lehdissä.  

5 § Maksun alentaminen tai korottaminen 
 

Seuraavissa tapauksissa käsittelymaksu voidaan määrätä enintään 50 % 3 §:n mukaista maksua 
pienemmäksi: 

- asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi 
 

- hakemus koskee toiminnan olennaista muuttamista tai lupamääräysten tarkistamista, 
uudistamista taikka muuttamista 

- kysymys on ilmoituspäätöksen vähäisestä teknisluonteisesta muuttamisesta 
 

Seuraavissa tapauksissa käsittelymaksu voidaan määrätä enintään 50 % 3 §:n mukaista maksua 
suuremmaksi: 

- asian käsittelyn vaatima työmäärä on huomattavasti keskimääräistä suurempi 

Ympäristönsuojelulain 41 §:ssä tarkoitetun lupa-asian käsittelystä peritään yhdistetty maksu siten, 
että perusmaksultaan kalliimman toiminnan lupamaksuun lisätään muiden toimintojen osuutena 50 
% näiden toimintojen maksusta. 

Maa-aineslain 4 a §:n mukaisen maa-aineslupahakemuksen ja ympäristönsuojelulain 47 a §:n mu- 
kaisen ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelystä peritään maa-ainesluvan maksu kokonaisuu- 
dessaan sekä ympäristöluvan osuutena 50 % maksutaulukon mukaisesta maksusta. 

Maa-aineslain 10 §:n 3 momentin mukaisesta luvan voimassaolon jatkamisesta peritään 50 % maa- 
aineslupahakemuksen käsittelyn ja ottamissuunnitelman tarkastamisen käsittelymaksusta. 

6 § Maksun kohtuullistaminen tai määrääminen poikkeustapauksissa 
 

Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan tai ilmoituksen luonne ja merkitys huomioon ottaen 
ilmeiseen kohtuuttomuuteen, voidaan hakemuksesta periä erityisistä syistä taksan mukaista maksua 
alhaisempi maksu. Maksun tulee kuitenkin kattaa viranomaiselle aiheutuneet 4 §:n mukaiset kustan- 
nukset ja sen tulee olla suuruudeltaan vähintään 50 prosenttia siitä maksusta, joka asian käsittelystä 
muuten perittäisiin. 

 
Mikroyritykseltä ympäristönsuojelun ja jätehuollon valvontamaksut voidaan määrätä 30 prosenttia 3 §:n 
mukaista maksua pienemmäksi. Mikroyrityksellä tarkoitetaan ympäristönsuojelulain 206 §:n 2 mo- 
mentissa taloudellista toimintaa harjoittavaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka palveluk- 
sessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 
2 miljoonaa euroa. Alennus edellyttää, että toiminnanharjoittajan on viimeistään tarkastuksen 
yhteydessä annettava valvontaviranomaiselle riittävät työntekijämäärää, liikevaihtoa tai tasetta 
koskevat tiedot alennuksen myöntämiseksi. Taloudellista toimintaa harjoittavasta oikeushenkilöstä 
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säädettyä sovelletaan muuhunkin oikeushenkilöön arvioitaessa sen kokoa maksun suuruuden 
määräämistä varten. 

Valvontamaksut peritään vähentäen 30 %:lla taulukon mukaisista maksuista myös silloin, jos toimin- 
nanharjoittajan asemassa on sellainen luonnollinen henkilö, joka ei harjoita taloudellista toimintaa.  

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 

7 § Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen 
 

Jos hakija peruuttaa hakemuksensa tai ilmoituksensa ennen päätöksen antamista ja viranomainen 
on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään 3 §:n mukaisesta maksusta 
viranomaisen asian käsittelyyn käyttämää työmäärää vastaava osuus maksusta, kuitenkin 
vähintään 35 % taksan mukaisesta maksusta, ja muut asian käsittelystä aiheutuneet kustannukset 
4 §:n mukaisesti. 

8 § Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen 
 

Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan mukainen 
maksu. 

Jos hakemus tai ilmoitus on päätetty jättää tutkimatta maksua ei peritä paitsi, jos viranomainen on 
ryhtynyt oleellisiin toimiin asian käsittelemiseksi. Tällöin peritään tutkimatta jättämispäätöksestä 
vähintään 35 % 3 §:n mukaisesta maksusta ja muut asian käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 
§:n mukaisesti. 

9 § Vakuuspäätöksen maksu 
 

Jos luvan hakija jättää ympäristönsuojelulain 59 tai 199 §:n mukaisen vakuuden tai maa-aineslain 
12 tai 21 §:n mukaisen vakuuden, peritään vakuusasian käsittelystä 225 euron maksu. Jos hakija 
jättää molemmat vakuudet, häneltä peritään vakuusmaksu vain yhden kerran. 

Vakuuden tarkistamisesta peritään 110 euron maksu. 
 

10 § Valvontamaksut 
 

Ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukaista määräaikaistarkastuksista, jätelain mukaisen 
valvontasuunnitelmaan sisältyvästä säännöllisestä valvonnasta, onnettomuus-, haitta- tai 
rikkomistilanteisiin liittyvistä tarkastuksista sekä hallintopakkoasiassa annetun kiellon, määräyksen 
tai keskeyttämisen valvomiseksi tehtävästä tarkastuksesta ja muista valvontatoimenpiteistä 
peritään liitteen mukainen valvontamaksu. 

Ympäristönsuojelulain 136 §:n 2 momentin mukaisen ilmoituksen käsittelystä perittävää taksaa 
määritettäessä lähtökohta on, että se sisältää myös eräitä valvontatoimia, kuten kunnostuksen 
loppuraportin tarkastuksen ja tietojen viemisen Maaperän tilan tietojärjestelmään. Kun 
pilaantuneiden maa-ainesten käsittely ei edellytä ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen 
ilmoituksen tekemistä, voi ympäristönsuojeluviranomainen antaa asiassa lausuntonsa, josta 
peritään maksutaulukon mukainen maksu. Lisäksi valvonnasta kuten tarkastuksista, 
valvonnallisista kannanotoista sekä suunnitelmien ja riskiarvioinnin hyväksymisestä peritään 
liitteenä olevan maksutaulukon mukainen maksu. Maksun suuruus määräytyy toimenpiteen 
laajuuden perusteella. 
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Valvontaohjelmaan kuuluvien toimintojen vuosikertomusten ja tarkkailutulosten tarkastamisesta 
peritään taksan liitteenä olevan maksutaulukon mukainen maksu. 

Maa-aineslain mukaisesta valvonnasta peritään vuotuinen valvontamaksu. Vuotuisen 
valvontamaksun lisäksi voidaan periä tuntiperusteisesti maksua ylimääräisestä valvonnasta 
onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteissa. 

11 § Päätöksen palauttaminen tai lupapäätöksen kumoaminen 
 

Mikäli ympäristönsuojeluviranomaisen päätös valituksen johdosta palautetaan kunnan ympäristön- 
suojeluviranomaiselle, määrätään uudesta käsittelystä perittävä maksu 3–4 §:n mukaisesti. Perittä- 
västä määrästä vähennetään tällöin kunnalle saman asian käsittelystä aikaisemmin suoritettu 
maksu. 

Jos 4 §:ssä mainittu menettelyn osa on ollut tarpeeton, palautetaan maksu tältä osin. 
 

Jos ympäristölupa kumotaan sen vuoksi, ettei luvan hakija ollut hakemansa luvan tarpeessa, palau- 
tetaan maksu kokonaisuudessaan. 

12 § Luvan raukeaminen 
 

Ympäristöluvan raukeamista koskevasta päätöksestä peritään maksutaulukon mukainen maksu. 
Jos toiminnan lopettamisesta on tarpeen antaa määräyksiä, peritään maksu päätöksestä liitteenä 
olevan taulukon mukaisesti 

13 § Maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen 
 

Maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta tai maksun korottamisesta määrää ympäristö- ja 
lupajaosto tai se viranhaltija, jolle pääasiasta päättäminen on siirretty. 

14 § Maksun suorittaminen ja periminen 
 

Maksu on suoritettava 21 vuorokauden kuluessa laskun päivämäärästä. Muun asian käsittelystä pe- 
rittävä maksu on suoritettava sen jälkeen, kun sitä koskeva maksupäätös on saanut lainvoiman. 
Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa. 

Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä 
ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täy- 
täntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään. 

15 § Voimaantulo 
 

Taksa ja maksutaulukko ovat mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta voimassa 1.1.2023 al- 
kaen. 

Maksu määräytyy sen taksan mukaan, joka on voimassa hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian 
vireilletulopäivänä. Valvontatarkastusten osalta maksu peritään sen taksan mukaan, joka on voi- 
massa tarkastuspäivänä. Maksun palauttamisen osalta noudatetaan sitä taksaa, joka oli voimassa 
silloin, kun maksu määrättiin. 

 



 

Liite 
HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN 
MAKSUTAULUKKO 
 
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 24.11.2022 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen julkisoikeudelliset maksut 1.1.2023 lukien 

YMPÄRISTÖLUVAN VALMISTELU (YSL liite 1, taulukko 2; YSA 2 §, 
YSL 27 § ja YSL 28 §) 

Keskimääräinen 
käsittelyaika (h) 

Maksu (€) 

1. Metsäteollisuus 
 puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos 

70 4690 

2. Metalliteollisuus 
 metallien tai muovien pintakäsittely 

75  5025 

3. Energiatuotanto 
 polttoaineiden polttaminen laitoksessa 

75 5025 

4. Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden 
varastointi tai käsittely 

55 3685 

5. Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta 65  4355 

6. Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto 
 louhinta ja murskaus 

55  3685 

7. Mineraalituotteiden valmistus    
7.1 keramiikka- tai posliinitehdas 60 4020 
7.2 kevytsoratehdas 55 3685 

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

45  3015 

9. Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus 
 elintarvikealan laitokset kuten teurastamo, meijeri, panimot ja 

virvoitusjuomatehtaat sekä alkoholijuomien valmistus 

65 4355 

10. Eläinsuojat ja kalankasvatus 
 turkistarha 

55 3685 

11. Liikenne 
 lentopaikka ja ulkona sijaitseva moottoriurheilurata 

75 5025 

12. Jäte- ja jätevesihuolto 
 maankaatopaikka tai pilaantumattoman maa-ainesjätteen, 

betoni-, tiili-, tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely 
kuin sijoittaminen kaatopaikalle 

 vaarallisen jätteen, romuajoneuvojen ja SER-jätteen 
varastointipaikka 

 autopurkamo 
 ruhojen ja eläinperäisen jätteen käsittelylaitos 
 jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely 

70 4690 

13. Muu toiminta 
 ulkona sijaitseva ampumarata tai pysyvä suihkupuhalluspaikka 
 krematorio tai lemmikkieläinten polttolaitos 

70 4690 

14. YSL 27 §:n mukaan ympäristölupaa edellyttävä toiminta    

14.1 Jätevesien johtaminen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai 
noron pilaantumista 

30 2010 

14.2.Toiminta, josta saattaa aiheutua eräistä naapuruussuhteista 
annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta  

35 2345 

15. YSL 28 §:n mukainen toiminta pohjavesialueella   

15.1. YSL 28 §:n 1 momentin mukaan luvanvarainen toiminta 65 4355 
15.2. YSL 28 §:n 2 momentin mukaan luvanvarainen toiminta  45 3015 
   

   
 
 
 
 
 



 

   

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 10 a LUVUN MUKAISEN YLEISEN 
ILMOITUSMENETTELYN MUKAISEN PÄÄTÖKSEN VALMISTELU 

Keskimääräinen 
käsittelyaika (h) 

Maksu (€) 

16. Metsäteollisuus 
 sahalaitos 

60 4020 

17. Kemikaalien ja polttoaineiden varastointi 50 3350 
18. Elintarvikkeiden ja rehujen valmistus 

 elintarvikealan laitokset kuten teurastamo, meijeri, panimot ja 
virvoitusjuomatehtaat sekä alkoholijuomien valmistus 

50 3350 

19. Eläinsuojat 50 3350 
20. Liikenne 

 linja-auto-, kuorma-auto- tai työkonevarikko 
50 3350 

21. Muu toiminta 
 ulkona sijaitseva < 10 000 laukauksen luotirata 
 kiinteä eläintarha tai huvipuisto 

50 3350 

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 11 LUVUN MUKAINEN TOIMINNAN 
REKISTERÖINTI  

Keskimääräinen 
käsittelyaika (h) 

Maksu (€) 

22. energiantuotantolaitos 30 2010 
23. asfalttiasema 30 2010 
24. polttonesteiden jakeluasema 20 1340 
25. kemiallinen pesula 10 670 
26. toiminta, jossa käytetään orgaanisia liuottimia 20 1340 
27. betoniasemat ja betonituotetehtaat 20 1340 
YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 12 LUVUN MUKAISTEN ILMOITUSTEN 
KÄSITTELY  

  
 

28. Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta 15 1005 
29. Koeluonteinen toiminta 20 1340 
30. Poikkeuksellinen tilanne 20 1340 
PILAANTUNEEN MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PUHDISTUS      
31. Ympäristönsuojelulain 136 §:n ja 27 §:n mukaisten asioiden käsittely     

31.1 Lupa pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen 80 5360 
31.2 Ilmoituspäätös pilaantuneen maaperän ja pohjaveden 
puhdistamisesta 

25 1675 

31.3 Lausunto pilaantuneen maa-aineksen käsittelystä  10 670 
YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISET MUUT PÄÄTÖKSET    

 

32. Ympäristönsuojelulain 9 luvun mukainen luvan voimassaolo, 
muuttaminen sekä toiminnan lopettaminen 

  
 

32.1 Päätös luvan raukeamisesta (YSL 88 §) 6 402 
32.2 Luvan muuttaminen, joka tulee vireille viranomaisen tai 
toiminnanharjoittajan hakemuksesta (YSL 89 ja 90 §) 

8 536 

32.3 Luvassa asetetun määräajan pidentäminen (YSL 91 §) 6 402 
32.4 Kirjallinen lausuma luvan selventämiseksi (YSL 92 §) 4 268 
32.5 Lopettamista koskevien määräysten antaminen (YSL 94§) 6 402 

33. Muiden asioiden käsittely   
33.1.Tarkkailusuunnitelman ja sen muutosten käsittely ja 
hyväksyminen (YSL 64 §) 

10 670 

33.2 Tarkkailumääräysten muuttaminen (YSL 65 §)   
33.3 Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen (YSL 
157 §) 

10 670 

33.4 Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä 4 268 
33.5 Jäteveden johtaminen toisen alueella (YSL 158 §) 15 1005 
33.6 Muiden, kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen 
vaatimuksesta vireillepannun ilmeisen perusteettoman asian 
käsittely  

15 1005 

33.7 Muun ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittely  67 €/tunti 

 
 

  

   



 

   

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN VALVONNASTA PERITTÄVÄT 
MAKSUT 

 Keskimääräinen 
käsittelyaika (h) 

Maksu (€) 

34. Valvontaohjelman mukaisen säännöllisen valvonnan maksut   
 

34.1 Määräaikaistarkastukset 10 670 
34.2 Suunnitelmalliseen tarkastukseen liittyvä uusintatarkastus 5 335 
34.3 Vuosikertomuksen tarkastaminen 2 134 
34.4 Tarkkailutulosraportin tarkastaminen 1 67 

35. Muun valvonnan maksut   
 

35.1 Onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteisiin liittyvä tarkastus 5 335 
35.2 Kehotuksen, hallintopakkomääräyksen tai keskeytyksen 
noudattamisen valvomiseksi tehtävä tarkastus 

5 335 

35.3 Muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen edellä mainitun 
kehotuksen, määräyksen tai kiellon valvomiseksi 

  67 €/tunti 

36. Ympäristönsuojelulain 14 luvun noudattamisen valvonta   
36.1 Valvomiseksi tehty suppea valvontatoimi 5 335 
36.2 Valvomiseksi tehty laaja valvontatoimi 10 670 

JÄTELAIN MUKAISET MAKSUT 
  

  
 

37. Jätelain mukaisten asioiden käsittely   
 

37.1 Ilmoitus jätteiden keräilystä (JäteL 100 §) 4 268 
37.2 Yksittäisen määräyksen antaminen (JäteL 125 §) 10 670 

38. Jätelain säännöllinen valvonta   
 

38.1 Määräaikaistarkastus  6 402 
38.2 Muu säännöllisen valvonnan valvontatoimi   67 €/tunti 

39. Jätelain muu kuin suunnitelmallinen valvonta   
39.1 Roskaantuneen alueen siivoamisesta määräämiseksi 
tarpeellisista valvontatoimista (JäteL 75 §) 

5 335 

39.2 Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemista koskevan 
hallintopakkopäätöksen tekemiseksi tarpeellisista valvontatoimista 
(JäteL 126§) 

5 335 

39.3 Yksittäisen määräyksen, siivousvelvollisuuden tai muun 
hallintopakon valvomiseksi tehtävä tarkastus 

5 335 

39.4 muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen edellä mainitun 
määräyksen tai kiellon valvomiseksi 

  67 €/tunti 

MAA-AINESLAIN MUKAISET MAKSUT 
 

  

40. Maa-aineslupahakemuksen käsittely, ottoalueen pinta-alan ja haetun 
kokonaisottomäärän mukaisesti, kuitenkin vähintään 1500 € 

 200 €/ha 
0,03 €/m³ 

41. Maa-ainesten oton valvonnasta perittävä maksu, ottoalueen pinta-
alan ja myönnetyn vuotuisen ottomäärän mukaisesti, kuitenkin vähintään 
500 € 

 50 €/ha 
0,015 €/m³ 

VESILAIN MUKAISET MAKSUT 
  

 Keskimääräinen 
käsittelyaika (h) 

Maksu (€) 

42. Vesilain mukaisten asioiden käsittely   
 

42.1 Talousveden ottamisen rajoittaminen (VL 4:2 §) 7 469 
42.2 Ojitusta koskevat asiat (VL 5:5, 5:9 ja 5:14 §) 20 1340 

MAASTOLIIKENNELAIN MUKAISET MAKSUT 
  

  
 

43. Lupa kilpailujen ja harjoitusten järjestämiseen    
43.1 lupa toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa 
maastossa  

30 2010 

43.2 lupa yksittäisen tapahtuman järjestämiseen  10 670 

VESILIIKENNELAIN MUKAISET MAKSUT 
  

  
 

44. Lupa kilpailujen, harjoitusten tai muiden tapahtumien järjestämiseen   
44.1. lupa toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla 
vesialueella  

30 2010 

44.2. lupa yksittäisen tapahtuman järjestämiseen  10 670 



 

MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY 
  

  
 

43. Merenkulun ympäristönsuojelulain mukainen huvivenesataman 
jätehuoltosuunnitelman tarkistaminen, hyväksyminen ja merkitseminen 
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään  

4 268 

44. Eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta 
annetun lain mukainen yhteensovittamisesta perittävä maksu 

 
67 €/tunti 

45.  Muu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteisen tehtävän 
käsittely 

  67 €/tunti 

 


