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HYVINKÄÄN KAUPUNKI 
 
Ympäristölautakunta 23.6.2021 § 42 

 
 
 

 
YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 
Voimaantulopäivä 1.9.2021 

 

 

1 § Soveltamisala 

 

1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen perii käsittelymaksun tämän taksan mukai-

sesti ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), jätelain (646/2011), maastoliikennelain 

(1710/1995), vesiliikennelain (782/2019) ja merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) mukai-

sen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä ja ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisesta 

valvonnasta. 

 

1.2 Maa-aineslain (555/81) mukaisista maksullisista suoritteista määrätään maa-ainestaksassa, jossa 

määrätään myös maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisten yhteislupienkäsittelystä ja val-

vonnasta perittävistä maksuista.  

 

2 § Maksujen määräytymisperusteet 

 

2.1 Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat asioiden käsittelyn ja valvonnan keskimääräi-

seen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonais-

kustannukset. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten li-

säksi käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista viran-

omaisen yhteiskustannuksista. 

 

2.2 Ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 72 euroa tunnilta.  

 

3 § Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut 

 

3.1 Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä sekä valvonnasta perittävät maksut on esitetty 

liitteenä olevassa maksutaulukossa. 

 

Maksutaulukon kohtien 18 (Muiden ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely) ja 22 (Muu 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteisen tehtävän käsittely) käsittelymaksuissa ei ole 

huomioitu kuulemiskustannuksia. Mikäli käsiteltävän asian laatu edellyttää asianosaisten kuulemis-

ta sekä asian ja päätöksen tiedottamista, näiden kohtien mukaisten asioiden osalta maksutaulukon 

maksuihin lisätään kuulemiskuluina 800 euroa. 
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4 § Menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut 

 

4.1 Edellä 3 §:ssä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämaksut: 

a) asiantuntijaviranomaisen lausunto ja konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mu-
kaisesti tai vähintään 169 euroa lausunnolta. 

b) ympäristönsuojeluasetuksen 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuulemistilaisuuden tai kat-
selmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut sekä 266 euroa tilaisuudelta. 

c) jos toiminnan ympäristövaikutusten ja sijainnin vuoksi on tarpeen ilmoittaa kuulutuksista 
useammassa kuin yhdessä sanomalehdessä, peritään lisäksi ilmoituskulut.  
  

4.2 Eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisen laskuttamisessa kukin lupaviran-

omainen laskuttaa lupakäsittelystä oman käytäntönsä mukaisesti. Lisäksi yhteensovittava viran-
omainen kuten kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi veloittaa yhteensovittamisen koordi-
nointityöstä tuntiperusteisesti. 

 
 

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. (Lupamaksu voidaan määrätä taksan mukaista maksua pienemmäksi esimerkiksi, 

jos käytössä olevan varmennetun ympäristöasioiden hallintajärjestelmän tai muun vastaavan jär-

jestelmän taikka energiasäästösopimuksien katsotaan vähentävän tarvetta selvittää toimintaa tai 

antaa tarkkailua ja seurantaa koskevia lupamääräyksiä. Vastaavasti eläinsuojan käsittelymaksua 

voidaan alentaa, mikäli kyseisellä tilalla toteutetaan maatalouden ympäristötukijärjestelmään liitty-

viä vapaaehtoisia vesiensuojelutoimenpiteitä.) 

 

5.2 Toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 §) tai luvan muuttamista (YSL 89 §) koskevan hake-

muksen tai uudistetun ilmoituksen 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 

käsittelymaksu määrätä enintään 70 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. 

 

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

että perusmaksultaan kalleimman toiminnan lupamaksuun lisätään muiden toimintojen osuutena 

50 prosenttia näiden toimintojen maksusta. 

 
5.5 Ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin tarkoittamassa pohjavesialueella sijaitsevassa toimin-

nassa voidaan käsittelymaksu määrätä enintään 50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienem-

mäksi. 

 

5.6 Jos hakemus tai ilmoitus koskee sellaista toimintaa, jota koskevasta kuulutuksesta ilmoittamista 

sanomalehdessä on asian vähäisen merkityksen tai muutoin pidettävä ilmeisen tarpeettomana, 

vähennetään 3 §:n mukaisesta maksusta 800 euroa. 
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6 § Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai keskeytyminen 

 

6.1 Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian taikka asian käsittely kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisessa keskeytyy 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 mu-

kaisesti. 

 

 

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 

ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty. 

 

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

hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan peritystä maksusta enintään 70 prosenttia hakijan kirjal-

lisesta pyynnöstä.  

 
9 §  Valvontamaksut 

 

9.1 Ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukaisesta määräaikaistarkastuksesta ja muusta valvonta-

ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta. Maksu peritään myös määräaikaistarkastuk-

sen perusteella tehdyistä uusintatarkastuksista. 

 

9.2 Ympäristönsuojelulain mukaisista onnettomuus-, haitta- tai rikkomustilanteissa tehdyistä tarkastuk-

sista, jotka johtavat kehotuksen, määräyksen tai kiellon antamiseen sekä niistä toimenpiteistä, jot-

ka ovat tarpeen määräyksen, kehotuksen tai kiellon noudattamisen valvomiseksi peritään maksu-

taulukon mukainen valvontamaksu. 

 

9.3 Hallintopakkoasiassa annetun kiellon, määräyksen tai keskeyttämisen valvomiseksi tehtävästä 

tarkastuksesta peritään maksutaulukon mukainen valvontamaksu. 

 

9.4 Valvontamaksu peritään myös valvontaohjelman määräaikaistarkastusten lisäksi muista jätelain 

valvontatoimista, jotka ovat tarpeen roskaantumista koskevan siivousmääräyksen, jätelain 125 §:n 
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yksittäisen määräyksen tai jätelain 126 §:n mukaisen kiellon tai määräyksen antamiseksi ja sen 

noudattamisen valvomiseksi. 

 

9.5 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. 

 

9.6 Ympäristöluvassa määrätyn vuosikertomuksen ja tarkkailutulosten tarkastamisesta perittävät mak-

sut on esitetty liitteenä olevassa maksutaulukossa.  

 

9.7  Toiminnanharjoittajan peruuttamatta jättämästä, sovitusta tarkastuksesta peritään maksu käytetyn 

työajan mukaan. 

 

10 §  Mikroyritysten valvontamaksujen kohtuullistaminen 

 

10.1  Ympäristönsuojelulain 206.2 §:n ja jätelain 144 a §:n tarkoittamien mikroyritysten ja sellaisen luon-

nollisen henkilön, joka ei harjoita taloudellista toimintaa, valvontamaksu voidaan määrätä enintään 

50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. Alennus edellyttää, että toiminnanharjoittajan 

on viimeistään tarkastuksen yhteydessä annettava valvontaviranomaiselle riittävät työntekijämää-

rää, liikevaihtoa tai tasetta koskevat tiedot alennuksen myöntämiseksi. 

 

11 §  Vakuuspäätöksen maksu 

 

11.1  Luvanvaraisen toiminnan aloittamislupaan muutoksenhausta huolimatta (YSL 199 §) liittyvän va-

kuuden hyväksymistä koskevan asian käsittelystä peritään lisämaksu, joka on 10 prosenttia 3 §:n 

mukaisesta maksusta. 

 

11.2 Jos edellä tarkoitettu harkinta tehdään luvasta erillään, peritään asian käsittelystä maksu, joka on 

20 prosenttia kyseistä toimintaa koskevasta 3 §:n mukaisesta maksusta. 

 

12 § Maksun kohtuullistaminen tai määrääminen poikkeustapauksissa 

 

12.1 Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen, muun asian käsittelyn tai valvonnan 

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

sittelymaksu määrätä 3 §:n mukaista maksutaulukon maksua alhaisemmaksi. Maksun tulee täl-

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

taan vähintään 50 prosenttia siitä maksusta, joka asian käsittelystä muuten perittäisiin. 

 

12.2 Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen, muun asian käsittelyn tai valvonnan 

laajuus ja työmäärä huomioon ottaen kohtuuttoman pieneen maksuun, voidaan erityisistä syistä 

maksu määrätä enintään 50 prosenttia 3 §:n mukaisista maksutaulukon maksua korkeammaksi. 

Erityistapauksissa voidaan käsittelymaksu periä 3 §:n mukaisista maksutaulukon maksuista poike-

ten myös käsittelyajan perusteella lasketun omakustannusarvon ja muiden asian käsittelystä ai-

heutuneiden erilliskustannusten perusteella. Tällöin maksun määräämiseen tulee liittää laskelma-

peruste maksulle sekä erittely muista erilliskustannuksista. 
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13 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen 

 

13.1 Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta ja maksun lykkäämisestä määrää kun-

nan ympäristönsuojeluviranomainen pääasiaa koskevassa päätöksessä tai samanaikaisesti annet-

tavalla erillisellä päätöksellä. Mikäli maksusta tehdään erillinen päätös, tulee päätös ja maksulippu 

lähettää maksuvelvolliselle samalla kun pääasiaa koskeva päätöskin.  

 

14 § Maksun suorittaminen ja periminen 

 

14.1  Maksu on suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös on saanut lain-

voiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa. 

 

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

ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä. 

 

15 §  Taksan soveltaminen 

 

15.1  Tämä ympäristölautakunnan 23.6.2021 (42 §) hyväksymä ympäristönsuojeluviranomaisen tak-

sa tulee voimaan 1.9.2021. Maksu määräytyy sen taksan mukaan, joka on voimassa asiasta 

päätettäessä tai silloin kun valvontatehtävä suoritaan. Maksun palauttamisen osalta noudate-

taan sitä taksaa, joka oli voimassa silloin, kun maksu määrättiin.  

 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

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

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 205, 206 § 

Vesilaki (587/2011) 18 luku12 § 

Jätelaki (646/2011) 144, 144 a § 

Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009) 13 luku 1 § 

Maastoliikennelaki (1710/1995) 30 § 

Vesiliikennelaki (782/2019) 106 § 


