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Kaavoitus
1. Kaavaote
Asiakkaan eri lupien (esimerkiksi rakennuslupien tai poikkeamisten) hakemista varten tarvitsemat
viralliset kaavaotteet on tilattava mittausyksiköstä.
2. Kaavat ja kaavamuutokset
Kaavoitustöiden maksut pohjautuvat kaavoitussopimuksiin tai maankäyttösopimuksiin. Jos maksu
perustuu kaavoitussopimukseen, maksu laskutetaan kahdessa erässä, 50 % kaavoituksen vireilletulon
yhteydessä ja loput 50 % valtuuston hyväksyttyä kaavan. Jos aloitettu kaavoitustyö keskeytyy, asiakkaalta
veloitetaan suoritetut työt.
Asian käsittelyn vaatimat kuulutukset ja selvitykset veloitetaan todellisten kustannusten mukaan.
Kaupungilla on oikeus laskuttaa lisäkustannuksista, jos kaavoituksen kuluessa syntyy kuluja, jotka ovat
kaupungista riippumattomia ja jotka poikkeavat tavanomaisesta kaavoitustyöstä.
Normaalinlaajuisista ranta-asemakaavoista laskutetaan 4 000 euron käsittelymaksu välittömien
kustannusten, kuten esimerkiksi kuulutuksista aiheutuvien kustannusten, lisäksi. Käsittelymaksu
laskutetaan kahdessa erässä, 50 % kaavoituksen vireilletulon yhteydessä ja loput 50 % valtuuston
hyväksyttyä kaavan.
3. Poikkeaminen ja rakentamisen erityisten edellytysten ratkaiseminen suunnittelutarvealueella
(mahdollinen kantatilaselvitys sisältyy)
Yksityishenkilöä koskeva päätös (esim. käyttötarkoituksen muuttaminen)

550 euroa

Yhtiötä koskeva päätös (esim. rivitaloyhtiö, kerrostalo, liiketilat)

800 euroa

Poikkeamispäätökset, jotka edellyttävät tavanomaista suppeampaa taustaselvitystä ja valmistelutyötä
Päätös
100 euroa
Tuulivoimala
Päätös
800 euroa + kunnalle aiheutuvat välittömät kustannukset (esim. kuulutukset)
Päätös, että asiaa ei voida ratkaista esim. vanhentuneiden asiakirjojen tai puuttuvien tietojen vuoksi
Päätös
100 euroa
3.1 Karttapaketti poikkeamista tai suunnittelutarveratkaisua varten
70 euroa
Sisältää kaavaotteen, kiinteistörekisterin karttaotteen, kiinteistörekisteriotteen, todistus
rakennuspaikan hallinnasta
4. Muut
Lausunnot ja selvitykset
(kirjallisesti, esim. kantatilaselvitys)

Perusmaksu 120 euroa + 80 euroa jokaiselta alkavalta tunnilta

Naapurin/osallisen kuuleminen

65 euroa
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Mittaustoimisto
1.

Rakennuspaikan ym. merkintä
Ks. rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut

2. Toimitusmaksut
Ks. kiinteistötoimitusmaksutaksa
3. Lupakartat
Karttapaketit poikkeamisia tai suunnittelutarveratkaisuja varten kaavoituksen taksojen mukaisesti ja
karttapaketit rakennuslupia, toimenpidelupia ja erilaisia ilmoituksia varten rakennusvalvonnan taksojen
mukaisesti.
4. Karttatulosteet, kopiot asiakirjoista
4.1 Opaskartta (päivitetty)/kunnanosa
– koko kaupunki
4.2 Yleiskartta, koko kaupunki
4.3 Karttakopio, A4
– pohjakartta, rekisterikartta, putkikartta ym.
4.4 Karttakopio, A3
4.5 Karttakopio, A2
4.6 Karttakopio, A1
4.7 Karttakopio, A0
4.8 Vahvistettu kopio asiakirjasta (esim. kauppakirja, maanvuokrasopimus, lohkomispöytäkirja,
tonttijako)
4.9 Kaavaote
4.10 Tonttikartta
5.

6.

Numeerinen aineisto
5.1 Pohjakartta, vektori, hinta/ha, perusmaksu
+ lisäys/ha
– rasteri, hinta/ha
5.2 Opaskartta, keskusta-alue, hinta/km2
– haja-asutusalue, hinta/km2
5.3 Asemakaava + pohjakartta, hinta/ha, perusmaksu
Lisäys/ha
Aineistomaksu käyttäjämäärän mukaan
– 2–5 käyttöoikeutta
– 6–10 käyttöoikeutta
5.4 Rekisteritiedot, perusmaksu
+ hinta/yksikkö
Lupa kartan julkaisemiseen Internetissä
Opaskartta, €/km2
– Vähimmäismaksu
– Käyttöoikeus on voimassa korkeintaan kolme vuotta kerrallaan
– Luvattomasta käytöstä veloitetaan +100 %

20 €
50 €
20 €
10 €
12 €
15 €
18 €
20 €
20 €
16 €
22 €

50 €
10 €
1,40 €
4€
1,40 €
60 €
10 €
1,5 *
2*
26 €
0,14 €

7 € (sis. alv.)
30 € (sis. alv.)

Kaupungingeodeetti voi myöntää maksusta 50–100 % prosentin alennuksen, jos julkaisulupaa haetaan
järjestöjen tai yhdistysten yleishyödylliseen tarkoitukseen.
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7.

Maastotyöt
7.1 Mittaustyö, veloitetaan alkavalta tunnilta (mittausryhmän suorittamana)
7.2 Osoitenumerokilven kiinnittäminen (sis. materiaalin)
7.3 Numerokilpi
7.4 Korkeuden merkitseminen (1 rakennuspaikkaa kohden)

100 €/h (sis. alv.)
200 € (sis. alv.)
100 € (sis. alv.)
100 € (sis. alv.)

8.

Todistukset, selvitykset
8.1 Ilmoitus siitä, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan
50 €
8.2 Selvitys maanomistusoloista, hinta jokaiselta alkavalta kymmenluvulta
25 € (sis. alv.)
8.3 Pohjakartan hyväksyminen rantakaavaa varten, perusmaksu
250 €
Lisäksi 5 € jokaiselta hehtaarilta maa-aluetta
+ 5 €/ha
Laadunvalvontamittaus paikan päällä, tuntihinta kohdan 7.1 mukaisen mittaustyön mukainen
8.4 Muu kaupungingeodeetin/kiinteistöinsinöörin todistus tai päätös
50 €

9.

Muut palvelut
9.1 Tonttijaon muutos
9.2 Lainhuudon hakeminen
9.3 Kauppakirjan laatiminen
9.4 Muut maanmittaus- tai paikkatietopalvelut ilman erillistä maksua, hinta/h
– diplomi-insinööri, insinööri
– muu henkilökunta

10.

Kalastusmaksut
10.1 Vuosikortti (kunnan asukkaille), hinta/yksikkö
10.2 Lupa onkikilpailujen järjestämiseen

11.1 Kopiot asiakkaan omasta alkuperäiskappaleesta
A4
A3
A4 x 3
A4 x 4
A4 x 5
A4 x 6
A4 x 7
A4 x 8
A4 x 9
A4 x 10
A4 x 11
A4 x 12
A4 x 13
A4 x 14
A4 x 15
A4 x 16

400 €
150 € (sis. alv.)
250 € (sis. alv.)
85 € (sis. alv.)
50 € (sis. alv.)

10 € (sis. alv.)
20 €

2 € (sis. alv.)
3 € (sis. alv.)
4 € (sis. alv.)
4 € (sis. alv.)
5 € (sis. alv.)
5 € (sis. alv.)
7 € (sis. alv.)
7 € (sis. alv.)
9 € (sis. alv.)
9 € (sis. alv.)
10 € (sis. alv.)
10 € (sis. alv.)
11 € (sis. alv.)
11 € (sis. alv.)
12 € (sis. alv.)
12 € (sis. alv.)

11.2. Kopiot kaupungin tuottamista asiakirjoista
A4
A3
A4 x 3
A4 x 4
A4 x 5
A4 x 6

2€
3€
4€
4€
5€
5€
6

A4 x 7
A4 x 8
A4 x 9
A4 x 10
A4 x 11
A4 x 12
A4 x 13
A4 x 14
A4 x 15
A4 x 16

7€
7€
9€
9€
10 €
10 €
11 €
11 €
12 €
12 €

11.3. Skannaus asiakkaan omasta alkuperäiskappaleesta (lähetetään sähköpostitse)

15 €/kpl (sis. alv.)

11.4. Tuloste asiakkaan numeerisesta aineistosta (lähetettynä sähköpostitse)

20 € /kpl (sis. alv.)

12. Lainhuutotodistus
Voimassa kuusi kuukautta

maksu asetuksen mukaan

13. Rasitustodistus

maksu asetuksen mukaan

14. Kiinteistörekisteriote

maksu asetuksen mukaan

15. Kaupanvahvistajan palkkio

maksu asetuksen mukaan

16. Venepaikka Valoniemen laituriosuuskunnan laiturissa
16.1 Luovutushinta
5 900 €
16.2 Vuokra/vuosi
315 € (sis. alv.)
16.3 Pantti avaimesta
20 €/kpl
16.4 Maksu kadonneesta avaimesta todellisten kustannusten mukaan (esim. lukkojen vaihtaminen)
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Ympäristönsuojelutoimisto, Paraisten kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
1§

Soveltamisala

1.1

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen perii käsittelymaksun tämän taksan
mukaisesti maa-aineslain (555/1981), ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain
(587/2011), jätelain (646/2011) ja merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009)
mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä, sekä maa-aineslain,
ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisesta valvonnasta. Maksuperusteista säädetään
maa-aineslain 23 §:ssä, ympäristönsuojelulain 205 §:ssä, vesilain 18 luvun 12 §:ssä,
jätelain 144 §:ssä ja ympäristönsuojelulain 13 luvun 1 §:ssä.

2§

Maksujen määräytymisperusteet

2.1

Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat asioiden käsittelyn ja valvonnan
keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle
aiheutuneet kokonaiskustannukset. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä
aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitilaja pääomakustannuksista sekä muista viranomaisen yhteiskustannuksista.

2.2

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 50
euroa tunnilta.

3§

Maksut

3.1

Lupien, ilmoitusten, muiden asioiden käsittelystä ja valvontatoimenpiteistä perittävät
maksut on esitetty maksutaulukossa alla.

4§

Menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut

4.1

Edellä 3 §:ssä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat
lisämaksut:
a) asiantuntijaviranomaisen lausunto erillisen laskun mukaisesti,
b) konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti,
c) ympäristönsuojeluasetuksen 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuulemistilaisuuden
tai katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut,
d) ilmoituskulut, jotka koskevat kuulutuksen sekä päätöksen julkaisemista lehtiilmoituksella.

5§

Maksun alentaminen

5.1

Mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi,
voidaan käsittelymaksu määrätä enintään 30 prosenttia 3 §:n mukaista maksua
pienemmäksi.
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5.2

Kyseessä on luvan tai ilmoituspäätöksen teknisluontoinen muuttaminen tai muu
lupamääräysten vähäinen muutos, jonka vaatima työmäärä on merkittävästi
keskimääräistä pienempi. Käsittelymaksu voidaan määrätä enintään 30 prosenttia 3 §:n
mukaista maksua pienemmäksi.

5.3

Kyseessä on toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 §) tai luvan muuttaminen (YSL
89 §), jolloin käsittelymaksu voidaan määrätä enintään 30 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

Mikäli hakemuksen kohteena olevan laitoksen tai toiminnan käytössä on varmennettu
ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, energiatehokkuussopimus tai muu vastaava
järjestelmä tai maatalouden ympäristötukijärjestelmään liittyviä vapaaehtoisia
vesiympäristön suojelutoimenpiteitä, joiden voidaan katsoa vähentävän tarvetta
selvittää toimintaa tai antaa tarkkailua ja seurantaa koskevia lupamääräyksiä, voidaan
käsittelymaksu määrätä enintään 30 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.

6§

Käsittelymaksujen määrääminen poikkeustapauksissa

6.1

Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn
luonne ja merkitys huomioon ottaen kohtuuttoman suureen maksuun, voidaan
erityisistä syistä käsittelymaksu määrätä enintään 50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua
alhaisemmaksi.

6.2

Mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä suurempi,
voidaan käsittelymaksu määrätä enintään 50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua
suuremmaksi.

7§

Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai keskeytyminen

7.1

Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa tai ilmoituksensa tai asian käsittely kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisessa keskeytyy muusta syystä ennen päätöksen
antamista ja viranomainen on ryhtynyt toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään
3 §:n mukaisesta maksusta 50 prosenttia sekä muut mahdolliset hakemuksen
käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 §:n mukaisesti.

8§

Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen

8.1

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 70 prosenttia 3
§:n mukaista maksua pienemmäksi. Lisäksi peritään muut asian käsittelystä
aiheutuneet kustannukset 4 §:n mukaisesti.

8.2

Jos hakemus tai ilmoitus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä.
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9§

Palautetun hakemuksen käsittelymaksu

9.1

Mikäli tuomioistuin palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi, peritään asian käsittelystä
tämän taksan mukainen maksu, josta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin
annetusta ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty.

9.2

Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että hakija ei
ole ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu
kokonaisuudessaan.

10 §

Valvontamaksut

10.1

Ympäristönsuojelun valvontaohjelman ja jätelain valvontasuunnitelman mukaisesta
määräaikaistarkastuksesta ja muusta valvontaohjelmaan tai valvontasuunnitelmaan
perustuvasta säännöllisestä valvonnasta peritään maksutaulukon mukainen maksu.

10.2

Ympäristönsuojelulain mukaisista onnettomuus-, haitta- tai rikkomustilanteissa
tehdyistä tarkastuksista, jotka johtavat määräyksen tai kiellon antamiseen sekä niistä
toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen määräyksen tai kiellon noudattamisen valvomiseksi
peritään maksutaulukon mukainen valvontamaksu.

10.3

Hallintopakkoasiassa annetun kiellon, määräyksen tai keskeyttämisen valvomiseksi
tehtävästä tarkastuksesta peritään maksutaulukon mukainen valvontamaksu.

10.4

Jätelain mukaisesta roskaantuneen alueen siivoamismääräyksestä, yksittäisen
määräyksen sekä rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun määräyksen
antamisesta ja valvonnasta peritään maksutaulukon mukainen maksu.

11 §

Valvontamaksujen määrääminen poikkeustapauksissa

11.1

Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa kohtuuttoman suureen tai pieneen
valvontamaksuun, voidaan erityisistä syistä maksu määrätä enintään 30 prosenttia
maksutaulukon mukaista maksua alhaisemmaksi tai korkeammaksi.

12 §

Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen

12.1

Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta ja maksun lykkäämisestä
määrää tässä taksassa säädetyin perustein ympäristönsuojeluviranomainen tai se
viranhaltija, jolle pääasiasta päättäminen on siirretty.
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13 §

Maksun suorittaminen ja periminen

13.1

Maksu on suoritettava maksulipussa ilmoitetun ajan kuluessa. Viivästyneestä maksusta
peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:ssä
tarkoitetun korkokannan mukaan.

13.2

Mikäli tämän taksan 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.

14 §

Taksan soveltaminen

14.1

Maksu määräytyy tämän taksan mukaisesti asioissa, jotka ovat tulleet vireille ja joista
on kuulutettu tai muuten annettu tieto asianosaisille tämän taksan voimaantulopäivän
jälkeen.
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Maksutaulukko
1. Maa-aineslain nojalla perittävät maksut
1.1

1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

1.7

Maa-aineslupamaksu
- Maksu myönnetyn tilavuuden mukaan, k-m3
- Vähimmäismaksu
- Kielteinen päätös
- Hakemus luvan jatkamiseksi (MAL 10.3 §)
Maksu maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemuksen yhteisestä käsittelystä
- Kielteinen päätös
Valtioneuvoston maa-ainesten ottamisesta antaman asetuksen 7 §:n
mukainen valvontatarkastus
Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun määräyksen
antaminen ja valvonta (MAL 14 §), perusmaksu
- Korvaus ylimääräisestä työstä (käsittelyn kestäessä yli 10 tuntia)
Laittoman maa-ainesten ottamisen keskeyttäminen (MAL 15 §)
Lupamääräysten muuttaminen tai luvan peruuttaminen (MAL 16.1 §),
perusmaksu
- Korvaus ylimääräisestä työstä (käsittelyn kestäessä yli 10 tuntia)
Hakemus vähäisestä poikkeamisesta ottamissuunnitelmasta tai
lupamääräyksistä (MAL 16.2 §)
Yhdistetyn maa-aines- ja ympäristöluvan valvonta

0,011 €/k-m3
500 €
500 €
350 €
3 000 €
500 €
75 €
500 €
50 €/h
350 €
500 €
50 €/h
350 €
kohdan 2.8 mukaan

2. Ympäristönsuojelulain nojalla perittävät maksut
2.1

Ympäristölupahakemuksen käsittelymaksu
YSA 2 §:n mukainen ympäristölupaa edellyttävä toiminta:
1) Metsäteollisuus
2) Metalliteollisuus
3) Energian tuotanto
4) Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi
tai käsittely
5) Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta
6) Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto
7) Mineraalituotteiden valmistus
8) Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely
9) Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus
10) Eläinsuojat
11) Liikenne
12) Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien
käsittely
13) Muu toiminta

3000 €
3000 €
3000 €
3000 €
3000 €
3000 €
3000 €
2500 €
2500 €
2500 €
2500 €
3000 €
2500 €

YSL 27 §:n mukainen ympäristölupaa edellyttävä toiminta:
- Jätevesien johtaminen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilaissa
tarkoitetun noron pilaantumista

3000 €
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- Toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista
annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta
rasitusta

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6

2.7
2.8

2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

2.14

2000 €

3000 €
2000 €

YSL 28.1 §:n mukainen luvanvaraisuus pohjavesialueella
YSL 28.2 §:n mukainen luvanvaraisuus pohjavesialueella
YSL 64 §:n mukainen päätös seuranta- ja tarkkailusuunnitelman
hyväksymisestä, perusmaksu
- Korvaus ylimääräisestä työstä (käsittelyn kestäessä yli 10 tuntia)
YSL 65 §:n mukainen päätös tarkkailumääräysten muuttamisesta,
perusmaksu
- Korvaus ylimääräisestä työstä (käsittelyn kestäessä yli 10 tuntia)
YSL 9 luvun mukainen luvan voimassaolo, muuttaminen sekä toiminnan
lopettaminen
- Päätös luvan raukeamisesta (88 §)
- Kirjallinen lausuma luvan selventämiseksi (92 §)
- Lopettamismääräykset (94 §)
YSL 116 §:n mukainen toiminnan rekisteröinti, perusmaksu
- Korvaus ylimääräisestä työstä (käsittelyn kestäessä yli 5 tuntia)
YSL 115 a §:n mukaisen ilmoituksen käsittely

500 €
50 €/h
500 €
50 €/h

0€
0€
350 €
250 €
50 €/h
2500 €

YSL 118-120 §:n mukaisen ilmoituksen käsittely
- Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta
- Koeluontoinen toiminta
- Poikkeuksellinen tilanne
YSL 156 d §:n mukainen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista
poikkeaminen
YSL 168 §:n mukainen määräaikaistarkastus:
- Aatteellisien yhdistysten määräaikaistarkastus
- Mikroyritysten määräaikaistarkastus
- Muiden toiminnanharjoittajien kuin mikroyritysten määräaikaistarkastus
- Maksu tarkastuksen uusimisesta tarvittaessa
YSL 169 §:n mukainen rikkomustilanteen valvonta
YSL 175 ja 176 §:n mukainen tarkastus hallintopakkomääräyksen
valvomiseksi
YSL 181 §:n mukainen tarkastus toiminnan keskeyttämisen noudattamiseksi
YSL 199.2 §:n mukainen erillinen päätös toiminnan aloittamisesta
muutoksenhausta huolimatta
Muiden kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen vaatimuksesta
vireillepannun asian käsittely, jos vireillepanoa on pidettävä ilmeisen
perusteettomana, perusmaksu
- Korvaus ylimääräisestä työstä (käsittelyn kestäessä yli 3 tuntia)
Muiden YSL:n mukaisten ilmoitusten tai asioiden käsittely, kun
ympäristönsuojeluviranomaisella on oikeus periä asian käsittelystä maksu

450 €
500 €
500 €

0€
50 €
125 €
250 €
50 €/h
150 €
150 €
150 €
350 €

150 €
50 €/h
50 €/h

3. Vesilain nojalla perittävät maksut
3.1
3.2

Pintaveden ottamisen rajoittamista koskevan hakemuksen käsittely
(VL 4:2 §)
Ojitusasioiden käsittely (VL 5:5 §, 5:9 §, 5:14 §)

50 €/h
50 €/h
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3.3

Muiden kuin osallisten vaatimuksesta vireillepannun asian käsittely, jos
vireillepanoa on pidettävä ilmeisen perusteettomana, perusmaksu
- Korvaus ylimääräisestä työstä (käsittelyn kestäessä yli 3 tuntia)

150 €
50 €/h

Maksua ei peritä viranomaisen eikä haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireillepannun asian
käsittelystä (VL 18:12 §).

4. Jätelain nojalla perittävät maksut
4.1

4.2
4.3
4.4

4.5
4.6

4.7

Jätteiden ammattimaisesta keräyksestä jätehuoltorekisteriin merkitsemistä
varten tehtävän ilmoituksen käsittely (JL 100 §), perusmaksu
- Korvaus ylimääräisestä työstä (käsittelyn kestäessä yli 3 tuntia)
Mittausten ja tutkimusten kohtuulliset kustannukset (JL 123 §)
JL 124 §:n 2 mom. mukainen valvontatarkastus
Roskaantuneen alueen siivoamismääräyksen antaminen ja valvonta
(JL 75 §), perusmaksu
- Korvaus ylimääräisestä työstä (käsittelyn kestäessä yli 10 tuntia)
Yksittäisen määräyksen antaminen ja valvonta (JL 125 §), perusmaksu
- Korvaus ylimääräisestä työstä (käsittelyn kestäessä yli 5 tuntia)
Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun määräyksen
antaminen ja valvonta (JL 126 §), perusmaksu
- Korvaus ylimääräisestä työstä (käsittelyn kestäessä yli 10 tuntia)
Muiden kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen vaatimuksesta
vireillepannun asian käsittely, jos vireillepanoa on pidettävä ilmeisen
perusteettomana, perusmaksu
- Korvaus ylimääräisestä työstä (käsittelyn kestäessä yli 3 tuntia)

150 €
50 €/h
laskun mukaan
50 €/h
500 €
50 €/h
250 €
50 €/h
500 €
50 €/h

150 €
50 €/h

5. Merenkulun ympäristönsuojelulain nojalla perittävät maksut
5.1

5.2

Huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman tarkistaminen,
hyväksyminen ja merkitseminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään,
perusmaksu
- Korvaus ylimääräisestä työstä (käsittelyn kestäessä yli 3 tuntia)
- Jätehuoltosuunnitelman päivittäminen (vähintään joka viides vuosi ja
olennaisen muutoksen tapauksessa)
Hallintopakon käyttäminen (merenkulun ympäristönsuojelulain 12 luku)

150 €
50 €/h
100 €
50 €/h
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