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1 § Soveltamisala 
 
Ympäristönsuojelulain (527/2014), jätelain (646/2011) ja vesilain (587/2011) sekä näiden nojalla 
annetun säädöksen mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisessa peritään käsittelymaksu tämän taksan mukaisesti. 
 
 
2 § Luvan tai ilmoituksen käsittelymaksujen sekä valvontamaksujen 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. 
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 60 euroa tunnilta. 
 
 
3 § Valvontasuoritteen muodostuminen 
 
Määräaikaistarkastuksen aika muodostuu tarkastukseen valmistautumisesta, matka-ajasta 
tarkastukselle, itse tarkastuksesta, tarkastuskertomuksen laadinnasta ja mahdollisista jatkotoimista, 
kuten valvonnassa todettujen lupaan perustuvien selvitysten tai ilmoitusten tarkastamisesta. 
 
Valvontaohjelmaan kuuluvan määräaikaisraportin tarkastukseen luetaan kuuluvaksi sähköisesti ja 
paperilla toimitetun raportoinnin tarkastamisen lisäksi mahdolliset jatkotoimet, kuten yhteydenotot 
toiminnanharjoittajaan ja neuvottelut, raportin palautukset ja korjatun raportin tarkastaminen. 
 
Kertaluonteisen luvan mukaisen (luvassa määrätty) selvityksen tai ilmoitusten tarkastamiseen 
kuluvaan aikaan luetaan kuuluvaksi selvityksen tai ilmoituksen tarkastaminen ja mahdolliset 
jatkotoimet, kuten selvityksen tai ilmoituksen palauttaminen korjattavaksi ja korjatun selvityksen tai 
ilmoituksen tarkastaminen. 
 
 
4 § Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut 
 
Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät perusmaksut on esitetty liitteenä 
olevassa maksutaulukossa. Ympäristöluparatkaisun sisältäessä ympäristönsuojelulain 27 §:n ja 
taulukon liitteen mukaisesti kaksi tai useampaa toimintakokonaisuuteen kuuluvaa 
ympäristöluvanvaraista toimintaa (myös alakohdat), niin ne laskutetaan kukin 65 %:n suuruisena 
yhdistettynä maksuna taulukon mukaisesta hinnasta. Jos kuitenkin asian käsittelyn vaatima 
työmäärä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä, peritään kunkin toiminnan lupa-
asian käsittelystä täysi maksu. 
 
Taulukon mukaisen maksun lisäksi peritään ilmoituskulut, jos hakemuksen/ilmoituksen tai muun 
asian vireilläoloa koskeva kuulutus ja tiedotus päätöksestä on julkaistava lehdissä. Vireilläoloa 
koskevan kuulutuksen ilmoituskuluina ja päätöksen tiedotuskuluina peritään yhteensä 350 €. 
 
Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen toiminnan aloittamisen tai vakuuden hyväksymistä 
koskevan päätösasian käsittelystä erillisenä tai lupa-asian yhteydessä peritään maksu, joka on 5 
prosenttia kyseistä toimintaa koskevasta 1 momentin mukaisesta maksutaulukon maksusta. 
 
 



5 § Säännöllisestä valvonnasta ja lupiin perustuvien raporttien tarkastamisesta perittävät 
maksut 
 
Valvontaohjelmaan perustuvien luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen ja laitosten 
määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta 
peritään käytetyn ajan mukaan 60 €/h, mutta kuitenkin siten, että määräaikaistarkastuksen 
vähimmäishinta vastaa kolmen (3) tunnin aikaa (180 €). Tarkastukseen käytetty aika pyöristetään 
aina seuraavaan kokotuntiin. Mikroyrityksen (ympäristönsuojelulaki 206 §) kyseessä ollen 
määräaikaistarkastukseen käytettävän ajan ylittäessä viisi (5) tuntia, ylittävältä osuudelta peritään 
50 %:n suuruinen maksu. 
 
Toiminnanharjoittajan vuosiraportin tarkastamisesta peritään käytetyn ajan mukaan 60 €/h. 
Tarkastamiseen käytetty aika pyöristetään aina seuraavaan kokotuntiin, siten raportin tarkastamisen 
vähimmäishinta vastaa yhden (1) tunnin työtä (60 €). 
 
Kertaluonteisten lupaan ja rekisteröintimenettelyyn perustuvien selvitysten ja ilmoitusten 
tarkastamisesta peritään käytetyn ajan mukaan 60 €/h. 
 
 
6 § Rikkomuksen, laiminlyönnin tai keskeyttämisen valvomisesta suoritettavat maksut  
 
Tarkastuksista, jotka ovat tarpeen ympäristönsuojelulain § 175 tai 176:ssä tarkoitetun kiellon tai 
määräyksen noudattamisen valvomiseksi taikka 181 §:ssä tarkoitetun toiminnan keskeyttämisen 
valvomiseksi, voidaan periä maksu käytetyn ajan mukaan 60 €/h. 
 
 
7 § Menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut 
 
Edellä mainittujen perusmaksujen lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämaksut: 

- Asiantuntijaviranomaisen lausunto erillisen laskun mukaisesti ja vähintään 60 € tunnilta. 
- Konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti. 
- Kuulemistilaisuuden tai katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut sekä 60 €/h 

tilaisuuden keston mukaan. 
 
 
8 § Maksun alentaminen ja korottaminen 
 
Luvan tai rekisteri-ilmoituksen käsittelymaksu peritään 35 prosenttia liitteen maksutaulukon 
mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua 
työmäärää vähintään 30 prosenttia pienempi, ja 35 prosenttia taulukon mukaista maksua 
korkeampana, jos työmäärä on vähintään 30 prosenttia suurempi. 
 
Luvan olennaista muuttamista ja tarkistamista (ympäristönsuojelulaki 29 ja 89 §) koskevan 
lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta 
maksusta. Lupamääräysten muuttamista (ympäristönsuojelulaki 29 ja 89 §) koskevan hakemuksen 
käsittelystä ja luvan selventämistä koskevan lausuman antamisesta (ympäristönsuojelulaki 92 §) 
peritään maksu, jonka suuruus on 30 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Taulukon mukainen 
maksu peritään täysimääräisenä, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä kuitenkin vastaa uudelta 
toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä. Yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteisen muuttamisen 
maksu on 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. 
 
Muun kuin ympäristölupa-asian ja valvonta-asian tai taulukon mukaisen maksun ollessa 
kohtuuttoman korkea luvan käsittelyn vaatima työmäärä huomioon ottaen peritään asian käsittelystä 
maksu, jonka suuruus on 60 €/h. Lisäksi peritään 4 §:n 2 mom. mukaiset lehti-ilmoituskulut ja 7 §:n 
mukaiset asian käsittelystä aiheutuneet kustannukset. 
 



 
9 § Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen 
 
Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian, taikka asian käsittely kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja 
viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen tai asian käsittelemiseksi peritään maksu 
arvioidun käytetyn ajan mukaisesti ja muut hakemuksen käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 §:n 
2 momentin ja 8 §:n mukaisesti. 
 
 
10 § Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen 
 
Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan mukainen 
maksu. Hylkäävän päätöksen perusteiden ollessa niin selkeät, että asian laajemmalle käsittelylle ei 
ole ollut perusteita, voidaan maksu määrätä 50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. 
 
Hakemuksen tutkimatta jättämisen päätöksen valmistelusta peritään 120 euroa.  
 
 
11 § Päätöksen palauttaminen tai lupapäätöksen kumoaminen 
 
Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian tämän taksan 
mukaisesta käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta 
ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty. 
 
Peritty maksu palautetaan kokonaisuudessaan, jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa 
päätöksen sen vuoksi, että hakija ei ole ollut hakemansa luvan tarpeessa. 
 
 
12 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen 
 
Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta tai korottamisesta ja maksun 
lykkäämisestä päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pääasiaa koskevassa päätöksessä tai 
samanaikaisesti annettavalla erillisellä päätöksellä. 
 
 
13 § Maksun suorittaminen, periminen ja oikaisu 
 
Maksu on suoritettava laskussa määrättynä aikana. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin 
voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan 
mukaan. 
 
Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei kahdesta muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan 
se periä ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin laissa verojen ja maksujen 
täytäntöönpanosta (706/2007) säädetään. 
 
Luvan tai ilmoituksen käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin 
pääasiasta. 
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymään valvontasuunnitelmaan ja taksaan 
perustuvaan maksuun tyytymätön toiminnanharjoittaja voi tehdä maksusta verojen ja maksujen 
täytäntöönpanosta annetunlain (706/2007) 9 §:ssä tarkoitetun perustevalituksen. Perustevalituksen 
voi tehdä sillä perusteella, että julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu virheellisesti. 
Perustevalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 
Hämeenlinna). 
 



Lasku on maksettava perustevalituksen tekemisestä huolimatta laskuun merkittyyn eräpäivään 
mennessä. Perustevalitus on tehtävä viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta lukien, 
jona saaminen on määrätty tai maksuunpantu. 
 
 
14 § Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 
 
Tämä taksa ja maksutaulukko tulevat voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 1. 
päivänä tammikuuta 2016. Maksut määräytyvät päätös- tai käsittelypäivämääränä voimassa olevan 
taksan perusteella. 
 
Tämä taksa ja maksutaulukko voimaantullessaan kumoavat Janakkalan kunnan 
ympäristölautakunnan 11.2.2014 § 8 hyväksymän taksan. 
 
 
Liite  Janakkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaulukko 1.1.2016  


