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Hyväksytty: 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.8.2020 § 17 
 
 
PARKANON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA  
 
1 § Soveltamisala  
Parkanon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen perii käsittelymaksun tämän taksan 
mukaisesti ympäristönsuojelulain (857/2014), ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014), 
jätelain (646/2011), vesilain (587/2011), vesiliikennelain (782/2019), maastoliikennelain 
(1710/1995) sekä merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) mukaisen luvan, ilmoi-
tuksen tai muun asian käsittelystä ja ympäristönsuojelulain mukaisesta valvonnasta.  
 
2 § Maksujen määräytymisperusteet  
Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian kä-
sittelyn keskimääräiseen omakustannusarvioon, joka sisältää asian käsittelystä viranomai-
selle aiheutuneet kokonaiskustannukset.  
 
Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi 
käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista vi-
ranomaisen yhteiskustannuksista. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat lisäksi asianomaisen 
kuulemisesta sekä hakemuksen ja päätöksen tiedottamisesta aiheutuvat kulut.  
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 55.00 eu-
roa tunnilta.  
 
3 § Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut  
Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut on esitetty liitteenä 
olevassa maksutaulukossa.  
 
4 § Menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut  
Edellä 3 §:ssä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämaksut:  
a) asiantuntijaviranomaisen lausunto erillisen laskun mukaisesti sekä vähintään 80,00 eu-
roa lausunnolta  
b) konsultti- ja asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti  
c) ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 13 §:ssä tarkoitetun kuulemistilaisuuden tai 
katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut sekä 200,00 euroa tilaisuudelta.  
 
Jos lupahakemus koskee sellaista toimintaa, jonka laajuuden ja ympäristövaikutusten 
vuoksi hakemuksen vireilläoloa koskeva kuulutus ja tiedotus päätöksestä on julkaistava 
lehdessä, lisätään ympäristölupamaksuun kuulutuksista aiheutuneet todelliset kustannuk-
set.  
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5 § Maksun alentaminen  
Mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi, voi-
daan käsittelymaksu määrätä 30 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.  
Toiminnan olennaista muuttamista (YSL 29§) tai lupapäätöksen muuttamisesta  
(YSL 89 §) koskevan hakemuksen käsittelymaksu voidaan määrätä 50 prosenttia 3 §:n 
maksua pienemmäksi.  
 
Luvan tai ilmoituspäätöksen teknisluonteisesta muuttamisesta tai muusta lupamääräysten 
vähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on huomattavasti keskimääräistä pie-
nempi, voidaan käsittelymaksu määrätä 70 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäk-
si.  
 
Ympäristönsuojelulain 41 §:ssä tarkoitettujen samalla toiminta-alueella sijaitsevien toimin-
tojen lupa-asioiden käsittelystä peritään yhdistetty maksu siten, että perusmaksultaan kal-
leimman toiminnan lupamaksuun lisätään muiden toimintojen osuutena 50 prosenttia näi-
den toimintojen maksusta.  
 
6 § Käsittelymaksujen määräytyminen poikkeustapauksissa  
Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian luonne ja mer-
kitys sekä asian käsittelyn vaatima työmäärä huomioiden kohtuuttoman pieneen (tai suu-
reen) maksuun, voidaan erityisistä syistä käsittelymaksu määrätä enintään 50 prosenttia 3 
§:n mukaista maksua suuremmaksi (tai pienemmäksi).  
 
7 § Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen  
Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian tai käsittely kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja 
viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään 3 §:n 
mukaisesta maksusta 50 prosenttia sekä muut hakemuksen käsittelystä aiheutuneet kus-
tannukset 4 §:n mukaisesti.  
 
8 § Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen  
Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan 
mukainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perustelut ovat niin selkeät, että asian laa-
jemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan maksu määrätä 50 prosenttia 3 §:n 
mukaista maksua pienemmäksi. Lisäksi peritään muut asian käsittelystä aiheutuneet kus-
tannukset 4 §:n mukaisesti  
Jos hakemus tai ilmoitus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä.  
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9 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu  
Mikäli tuomioistuin palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi, peritään asian käsittelystä 
tämän taksan mukainen maksu, josta 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 kokonaisuudes-
saan.  
 
10§ Valvontamaksut  
Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelman mukaisesta määräaikaistarkastuk-
sesta ja muusta valvontaohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta sekä hallin-
topakkoasiassa annetun kiellon, määräyksen tai keskeyttämisen valvomiseksi tehtävästä 
tarkastuksesta peritään maksutaulukon mukainen valvontamaksu.  
 
Mikäli tarkastuksen yhteydessä annetaan määräys tai pyydetään toiminnanharjoittajalta 
selvitys, jonka tämä toimittaa valvontaviranomaiselle, on määräyksen valmistelusta tai sel-
vityksen käsittelystä mahdollisuus periä maksu osana tarkastusmaksua.  
 
Toiminnanharjoittajan peruttamatta jättämästä, sovitusta tarkastuksesta peritään maksu 
käytetyn työajan mukaan.  
 
11 § Valvontamaksujen määräytyminen poikkeustapauksissa  
Milloin taksan soveltamien johtaa kohtuuttoman suureen tai pieneen valvontamaksuun, 
voidaan erityisistä syistä määrätä maksu enintään 30 prosenttia maksutaulukon mukaista 
maksua alhaisemmaksi kuin korkeammaksi.  
 
12 § Mikroyritysten valvontamaksujen kohtuullistaminen  
Ympäristönsuojelulain 206 §:n tarkoittamien mikroyritysten valvontamaksu voidaan määrä-
tä 25 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. Alennus edellyttää, että toiminnan-
harjoittaja antaa viimeistään tarkastuksen yhteydessä valvontaviranomaiselle riittävät tie-
dot koskien työntekijämäärää, liikevaihtoa tai tasetta alennuksen myöntämiseksi.  
 
13 § Vakuuspäätöksen maksu  
Jos luvan hakija jättää ympäristönsuojelulain 199§ 1 momentin mukaisen vakuuden, peri-
tään vakuusasian käsittelystä maksu.  
 
Jos luvanhaltija hakee luvan myöntämisen jälkeen 199 §:n 2 momentin mukaista oikeutta 
aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen tuloa lainvoimaiseksi, peritään vakuusasian käsitte-
lystä maksu.  
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14 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen  
Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta ja maksun lykkäämisestä mää-
rää tässä taksassa säädetyin perustein kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai se vi-
ranhaltija, jolle asiasta päättämien on siirretty.  
 
Lupamaksuista määrätään pääasiaa koskevassa päätöksessä tai samanaikaisesti annet-
tavalla erillisellä päätöksellä. Mikäli maksusta tehdään erillinen päätös, tulee päätös ja 
maksulippu lähettää maksuvelvolliselle samalla kuin päätösasiaa koskeva päätös.  
 
Niiden maksujen kohdalla, jotka pannaan maksuun ilman hallintopäätöstä, voidaan katsoa 
maksun itsessään olevan päätös maksusta, eikä erillistä päätöstä asiasta tarvitse tehdä.  
 
15 § Maksun suorittaminen ja periminen  
Maksu on suoritettava eräpäivänä. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa 
olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan 
mukaan.  
 
Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan 
se periä ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin vero-
jen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään. (YSL 205 §)  
 
16 § Taksan soveltaminen  
Maksu määräytyy tämän taksan mukaisesti asioissa, jotka ovat tulleet vireille sekä joista 
on kuulutettu tai muuten annettu tieto asianosaisille tämän taksan voimaantulopäivän jäl-
keen.  
 
17 § Voimaantulo ja siirtymäsäännökset  
 
Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2021 ja sillä kumotaan rakennus- ja 
ympäristölautakunnan 7.5.2019 hyväksymä taksa. 
  
Sovelletut oikeusohjeet:  
Ympäristönsuojelulaki (857/2014) 205 §  
Jätelaki (646/2011) 144 §  
Vesilaki (857/2011) 18 luvun 12 § 
Vesiliikennelaki (782/2019) 106 § 
Maastoliikennelaki (1710/1995) 30 § 
Merenkulun ympäristönsuojelulaki 81672/2009) 13 luvun 1§  
Valtion maksuperustelaki (150/1992) 6 §  
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  YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISET ASIAT  
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Maksu € 
Metsäteollisuus 
Muu puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos kuin puun kyllästämö, kun laitoksessa käytetään puunsuo-
jakemikaaleja yli 1 tonni vuodessa 2500 
Metalliteollisuus 
Metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttistä tai kemiallista menetelmää käyttäen käsittelyal-
taiden yhteenlasketun tilavuuden ollessa vähintään 5 ja enintään 30 m3 2600 
Energiantuotanto 

Polttoaineiden polttaminen laitoksessa, jossa on yksi tai useampi polttoteholtaan vähintään 20 mega-
watin kiinteää polttoainetta polttava energiatuotantoyksikkö ja laitosalueen kaikkien energiatuotanto-
yksiköiden yhteenlaskettu polttoteho on alle 50 megawattia 2600 
Polttoaineiden valmistus tai kemikaalien ja polttoaineiden varastointi ja käsittely 
Puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos 1700 
Kivihiilivarasto 1700 
Muu kuin ympäristönsuojelulain liitteen 4 kohdan 2 alakohdassa a tarkoitettu polttonesteiden tai 
terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto, jossa voidaan varastoida täl-
laista kemikaalia vähintään 100 ja alle 1 000 m3, ei kuitenkaan ympäristönsuojelulain liitteen 2 kohdas-
sa 1 tarkoitetun rekisteröitävän energiatuotantolaitoksen polttonestesäiliö, voimansiirron suurmuun-
taja-asema tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen ulkopuolella 
sijaitseva valmiiksi pakattujen tuotteiden kappaletavaravarasto 1700 
Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta 
Laitos, jossa käytetään orgaanisia liuottimia (YSA 2 §, kohta 5) 2700 
Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto 
Kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kiven louhinta, jossa kiviainesta käsitel-
lään vähintään 50 päivää 2300 
Kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen 
tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on 
yhteensä vähintään 50 päivää 2300 
Mineraalituotteiden valmistus 
Keramiikka- tai posliinitehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 200 tonnia vuodessa 2300 
Kevytsoratehdas, jonka tuotantokapasiteetti on yli 3 000 tonnia vuodessa 2300 
Kevytbetonitehdas 2300 
Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely 
Tekstiilien vesipesula, jonka kapasiteetti on vähintään 1 tonni vuorokaudessa ja jonka jätevesiä ei 
johdeta ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle tai muu kuin ympäristönsuojelulain liitteen 
2 kohdan 4 mukainen rekisteröitävä kemiallinen pesula 1200 
Turkistarha 

Vähintään 500 ja alle 4000 siitosnaarasminkkiä tai -hilleriä tai yhteensä alle 24 800 minkkiä tai hilleriä 
(alle 720 eläinyksikköä); vähintään 250 ja alle 1400 siitosnaaraskettua tai -supia tai yhteensä alle 1400 
kettua tai supia (alle 574 eläinyksikköä) 1300 
Liikenne 
Muu lentopaikka kuin lentoasema 2300 

Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata 2300 
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Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely 
Pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely 
kuin sijoittaminen kaatopaikalle (käsiteltävä määrä on alle 50 000 tonnia vuodessa) 2000 
Maankaatopaikka (mitoitettu käsittelymäärä alle 50 000 tonnia vuodessa) 2000 

Muu jätteen hyödyntäminen tai käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista (käsiteltävä määrä 
alle 20 000 tonnia vuodessa) 2000 

Kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen vaarallisen jätteen varastointipaikka 
tai vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen tai käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniik-
kajätteiden varastointipaikka, jonka varastointikapasiteetti on enintään 50 tonnia 1800 
Autopurkamo 2000 

Ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelylaitos, jonka käsittelykapasiteetti enintään 10 tonnia vuoro-
kaudessa 2000 
Muu toiminta 
Muu kuin YSL liitteen 4 kohdassa 7 tarkoitettu ulkona sijaitseva ampumarata 1800 
Pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka 1300 
Krematorio ja lemmikkieläinten polttolaitos 1800 
Jätevesien johtaminen maahan tai ojaan (YSL 27 §, 2 momentti, kohta 2) 1500 
YSL 27 §:n mukainen ympäristölupaa edellyttävä toiminta 

Jätevesien johtaminen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 
kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista 1500 

Toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 
§:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta 1200 
YSL 28 §:n mukainen luvanvaraisuus pohjavesialueella 
Asfalttiasema 1600 
Energiantuotantolaitos 1600 
Eläinsuoja (YSL liite 4 kohta 5) 1300 
Betoniasema tai betonituotetehdas 1300 
Jakeluasema 1300 
Kemiallinen pesula 1300 
ILMOITUSMENETTELY  
YSL 115 a §:n mukainen yleinen ilmoitusmenettely 
Eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle, vähintään 100 ja alle 500 liha-
naudalle, vähintään 130 ja alle 600 emolehmälle, vähintään 60 hevoselle tai ponille, vähintään 250 
uuhelle tai vuohelle, vähintään 100 ja 750 täysikasvuiselle emakolle, vähintään 250 ja alle 2000 lihasi-
alle, vähintään 4000 ja alle 40 000 munituskanalle tai vähintään 10 000 ja alle 40 000 broilerille; tai 
usealle eläinlajille, joiden kokonaiseläinyksikkömäärä on vähintään 250 ja alle 3000              850 
Sahalaitos, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 20 000 m3 sahatavaraa vuodessa 1800 
Elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnat (YSL liite 4 kohta 4) 1250 

Terveydelle haitallisen nestemäisen kemikaalin varasto, jonka tilavuus on yli 100 m3, mutta alle 1000 
m3 (YSL liite 4 kohta 2) 1800 

Ulkona sijaitseva ampumarata, jolla on tarkoitettu ammuttavaksi enintään 10 000 laukausta vuodessa 
ja jossa ei ole haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa 1250 
Yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikko tai vastaavan kokoinen työkonevarikko 1250 

Kiinteä eläintarha tai huvipuisto 1250 
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REKISTERÖINTI  
YSL 116 §:n mukainen toiminnan rekisteröinti 
Energiantuotantoyksikkö 500 
Asfalttiasema 500 
Polttonesteiden jakeluasema 500 
Kemiallinen pesula 500 
Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta 500 
Kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas 500 
YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAINEN MUU TOIMINTA  
YSL luvun 12. mukainen kertaluonteista toimintaa koskeva ilmoitusmenettely 
Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö 300 
Suuri ulkoilmatapahtuma 300 
Muu erityisen häiritsevää melua aiheuttava toiminta 300 
Koeluontoinen toiminta 400 
Poikkeukselliset tilanteet 300 
Valvontamaksut 
Ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukainen määräaikaistarkastus (168 §) 260 
Onnettomuus-, haitta- tai rikkomustilanteen valvonta (169 §) 280 
Ympäristönsuojelulain 175, 176 tai 181 §:n mukaiseen päätökseen liittyvä valvonta 260 
Muiden ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely 
Tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen (64 §) 200 
Päätös tarkkailumääräyksen muuttamisesta (65 §) 200 
Oikeus jäteveden johtamiseen (68 §) 200 
Päätös luvan raukeamisesta (88 §) 100 
Päätös toiminnan lopettamiseen liittyvistä määräyksistä (94 §) 200 
Toiminnan aloittamislupaa koskeva erillinen päätös (199 §) 200 
Vakuuden hyväksyminen (199 §) 110 
Muut 
Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen (156 d §) 200 

Muiden kuin haittaakärsivien asianosaisten aloitteesta vireille paneman ilmeisen perusteettoman 
asian käsittely (250 §) 300 
Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä 120 

Näytteenotto, joka liittyy laitoksen velvoitetarkkailuun tai jota on muutoin pyydetty (sisältäen näyt-
teenoton ja lähetyskustannukset) sekä erikseen aiheutuneet matkakustannukset 

55 + mat-
kat 

Muu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteisen tehtävän käsittely euroa/tunti 55 
 
 
VESILAIN MUKAISET ASIAT 
Vesilain mukaisten asioiden käsittelymaksut 
4:2 § mukainen talousveden ottamisen rajoittaminen 300 € 
5:5 § mukaisen ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen 400 € 
5:9 § mukaisen oikeuden myöntäminen ojittamiseen 400 € 
5:14 § mukaisen oikeuden myöntäminen toisen ojan käyttämiseen muuhun kuin maan kuivattami-
seen 400 € 
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JÄTELAIN MUKAISET ASIAT 
Jätelain mukaisten asioiden käsittelymaksut 

75 § mukaisen roskaantuneen alueen siivoamismääräyksen antaminen ja sen valvonta            250 € 
100 § mukainen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin 140 € 

124 § mukaiset tarkastukset joihin liittyy tai voidaan perustellusti olettaa liittyvän jätteen kansainväli-
siä siirtoja 200 € 
125 § mukaisen yksittäisen määräyksen antaminen ja sen valvonta 250 € 

126 § mukaisen rikkomuksen tai sen laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun määräyksen antaminen ja 
valvonta 250 € 
 
VESILIIKENNELAIN MUKAISET ASIAT  

Vesiliikennelain mukaisten asioiden käsittely  

Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin          300 € 
 
MAASTOLIIKENNELAIN MUKAISET ASIAT  

Maastoliikennelain mukaisten asioiden käsittely  

Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin          300 € 
 

MERENKULUN YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN  MUKAISET ASIAT 

Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittelymaksut 

9 luvun 4 §:n mukainen jätehuoltosuunnitelman hyväksyminen ja merkitseminen ympäristönsuojelun 
tietojärjestelmään 260 € 
 
 
 
 
 


