LOHJAN KAUPUNGIN Y MPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA
Kaupunkisuunnittelulautakunnan lupajaosto 20.1.2022 § 8
Voimassa 1.3.2022 alkaen
1 § Sov eltamisala
1.1.

Y mpäristönsuojelulain (527/2014), v esilain (587/2011), merenkulun
y mpäristönsuojelulain (1672/2009), v esiliikennelain (782/2019), maastoliikennelain
(1710/1995), eräiden y mpäristöllisten lupamenettely jen y hteensov ittamisesta annetun
lain (764/2019) ja jätelain (646/2011) mukaisen luv an, ilmoituksen tai muun asian
käsittely stä sekä y mpäristönsuojelulain ja jätelain mukaisesta v alv onnasta kunnan
y mpäristönsuojeluv iranomaisessa peritään käsittely maksu tämän taksan mukaisesti.

1.2.

Maa-aineslain ja y mpäristönsuojelulain mukaisten y hteiskäsittely lupien käsittely stä ja
v alv onnasta kunnalle perittäv ästä maksusta määrätään maa-aineslain mukaisessa
taksassa.

2 § Maksujen määräy ty misperusteet
2.1.

Y mpäristönsuojeluv iranomaisen maksut perustuv at luv an, ilmoituksen tai muun asian
käsittely n keskimääräiseen omakustannusarv oon, joka sisältää asian käsittely stä
v iranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.

2.2.

Kokonaiskustannuksiin kuuluv at asian käsittely stä aiheutuv ien erilliskustannusten
lisäksi käsittely n aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä
muista v iranomaisen y hteiskustannuksista.

2.3

Lohjan kaupungin y mpäristönsuojeluv iranomaisen asian käsittely n omakustannusarv o
tunnilta on 62 euroa.

3 § Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittely maksut
3.1.

Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittely stä perittäv ät maksut on esitetty
liitteenä olev assa maksutaulukossa.

4 § Menettely n laajuudesta johtuv at lisämaksut
4.1.

Edellä 3 §:ssä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittely stä seuraav at lisämaksut:
1) asiantuntijav iranomaisen lausunto erillisen laskun mukaisesti
2) konsultti- tai asiantuntijaselv ity s erillisen laskun mukaisesti
3) y mpäristönsuojeluasetuksen 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuulemistilaisuuden tai
katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut
4) asian käsittely y n liitty v ien kuulutusten kustannukset sekä lisäksi jokaisesta edellä
mainitusta toimenpiteestä erikseen v ähintään 62 euroa.

5 § Maksun alentaminen
5.1.

Mikäli asian käsittely n v aatima ty ömäärä on merkittäv ästi keskimääräistä v ähäisempi,
v oidaan käsittely maksu määrätä 40 % 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.

5.2.

Toiminnan olennaista muuttamista tai luv an muuttamista koskev an hakemuksen sekä
ilmoituksen uudistamisen käsittely maksu v oidaan määrätä 40 % 3 §:n mukaista
maksua pienemmäksi.

5.3.

Luv an tai ilmoituspäätöksen teknisluonteisesta muuttamisesta, selv entämisestä tai
muusta lupamääräy sten v ähäisestä muutoksesta, jonka v aatima ty ömäärä on
merkittäv ästi keskimääräistä pienempi, v oidaan käsittely maksu määrätä 50 % 3 §:n
mukaista maksua pienemmäksi.

5.4.

Hakemuksen kohteena olev an laitoksen tai toiminnan käy tössä olev an v armennetun
y mpäristöasioiden hallintajärjestelmän tai muun v astaav an järjestelmän taikka
energiatehokkuussopimuksien, joiden v oidaan katsoa v ähentäv än tarv etta selv ittää
toimintaa tai antaa tarkkailua ja seurantaa koskev ia lupamääräy ksiä, perusteella
käsittely maksu v oidaan määrätä 30 % 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.

5.5.

Eläinsuojien käsittely maksu, mikäli ky seisellä tilalla toteutetaan maatalouden
y mpäristötukijärjestelmään liitty v iä v apaaehtoisia v esiensuojelutoimenpiteitä, v oidaan
määrätä 30 % 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.

5.6.

Y mpäristönsuojelulain tarkoittamien mikroy rity sten ja sellaisten luonnollisten henkilöiden,
jotka eiv ät harjoita taloudellista toimintaa, v alv ontamaksut v oidaan määrätä 30 %
3 § mukaista maksua pienemmäksi. Alennuksen saamiseksi toiminnanharjoittajan on
annettav a v alv ontav iranomaiselle tarv ittav at ty öntekijä-, liikev aihto- ja tasetiedot.
Mikäli tarv ittav ia tietoja ei ilmoiteta, maksu v oidaan määrätä alentamattomana.

6 § Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen
6.1.

Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian taikka asian
käsittely kunnan y mpäristönsuojeluv iranomaisessa raukeaa muusta sy y stä ennen
päätöksen antamista ja v iranomainen on ry hty ny t oleellisiin toimiin hakemuksen
käsittelemiseksi, peritään käsittely maksu käsittely ajan perusteella lasketun
omakustannusarv on ja muiden asiankäsittely stä aiheutuneiden erilliskustannusten
mukaan. Maksun tulee olla kuitenkin v ähintään 30 % 3 §:n mukaisesta maksusta.

7 § Hakemuksen tai ilmoituksen hy lkääminen tai tutkimatta jättäminen
7.1.

Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hy lkääv ä päätös, peritään tämän
taksan mukainen maksu. Mikäli hy lkääv än päätöksen perusteet ov at niin selkeät, että
asian laajemmalle käsittely lle ei ole ollut perusteita, v oidaan maksu määrätä 50 % 3 §:n
mukaista maksua pienemmäksi.

7.2.

Jos hakemus tai ilmoitus on päätetty jättää tutkittav aksi ottamatta, maksua ei peritä.

8 § Palautetun hakemuksen käsittely maksu
8.1.

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäv äksi palauttaman asian
tämän taksan mukaisesta käsittely maksusta v ähennetään, mitä samassa asiassa
aikaisemmin annetusta y mpäristönsuojeluv iranomaisen päätöksestä on peritty .

8.2.

Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen v uoksi, että hakija ei
ole ollut hakemansa luv an tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu
kokonaisuudessaan.

9 § Valv ontamaksut
9.1.

Y mpäristönsuojelun v alv ontaohjelman mukaisesta määräaikaistarkastuksesta ja
muusta v alv ontaohjelmaan tai v alv ontasuunnitelmaan perustuv asta säännöllisestä
v alv onnasta peritään maksutaulukon mukainen v alv ontamaksu. Maksu peritään my ös
ennakkoon suunnitellun tarkastuksen perusteella tehdy stä uusintatarkastuksesta.

9.2.

Y mpäristönsuojelulain mukaisista onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteissa tehdy istä
tarkastuksista, jotka johtav at kehotuksen, määräy ksen tai kiellon antamiseen sekä
niistä toimenpiteistä, jotka ov at tarpeen määräy ksen, kehotuksen tai kiellon
noudattamisen v alv omiseksi, peritään maksutaulukon mukainen v alv ontamaksu.

9.3.

Hallintopakkoasiassa annetun kiellon, määräy ksen tai keskey ttämisen v alv omiseksi
tehtäv ästä tarkastuksesta peritään maksutaulukon mukainen tarkastusmaksu

9.4.

Mikäli tarkastuksen y htey dessä annetaan määräy s tai py y detään toiminnanharjoittajalta
selv ity s, jonka tämä toimittaa v alv ontav iranomaiselle, on määräy ksen v almistelusta tai
selv ity ksen käsittely stä johtuv asta ty ömäärästä mahdollisuus periä maksu osana
tarkastusmaksua.

9.5.

Toiminnanharjoittajan peruuttamatta jättämästä, sov itusta tarkastuksesta peritään
maksu käy tety n ty öajan mukaan.

9.6.

Jätelain v alv ontasuunnitelman mukaisista määräaikaistarkastuksista ja muista
säännöllisistä v alv ontatoimista peritään maksutaulukon mukaista v alv ontamaksua.

9.7.

Maksutaulukon mukainen v alv ontamaksu peritään my ös tarkastuksista ja muista
v alv ontatoimista, jotka ov at tarpeen jätelain 75 §.ssä tarkoitetun roskaantumista
koskev an siiv ousmääräy ksen, jätelain 125 §:n y ksittäisen määräy ksen tai jätelain 126
§:n mukaisen kiellon tai määräy ksen antamiseksi ja sen noudattamisen v alv omiseksi.

9.8.

Jätteensiirtoasetuksen v alv omiseksi tarpeellisista tarkastuksista peritään
maksutaulukon mukainen v alv ontamaksu.

10 § Vakuuspäätöksen maksu

10.1.

Y mpäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen toiminnan aloittamista muutoksenhausta
huolimatta koskev an hakemuksen käsittely stä peritään lisämaksu, joka on 10 %
ky seistä toimintaa koskev asta 3 §:n mukaisesta maksusta.

11 § Maksun kohtuullistaminen tai määrääminen poikkeustapauksissa
11.1.

Milloin tämän taksan sov eltaminen johtaa luv an, ilmoituksen tai muun asian luonne ja
merkity s huomioon ottaen kohtuuttomaan suureen maksuun, v oidaan erity isistä sy istä
käsittely maksu määrätä 3 §:n mukaista maksua alhaisemmaksi. Maksun tulee tällöinkin
kattaa v iranomaiselle aiheutuneet 4 §:n mukaiset kustannukset ja sen tulee olla
v ähintään 30 % 3 §:n mukaisesta maksusta.

11.2.

Milloin tämän taksan sov eltaminen johtaa luv an, ilmoituksen tai muun asian käsittely n
laajuus ja ty ömäärä huomioon ottaen kohtuuttoman pieneen maksuun, v oidaan
erity istapauksissa käsittely maksu periä 3 §:n mukaisista maksuista poiketen my ös
asian käsittely ajan perusteella lasketun omakustannusarv on ja muiden asian
käsittely stä aiheutuneiden erilliskustannusten perusteella. Tällöin maksun
määräämiseen tulee liittää laskelmaperuste maksulle sekä erittely muista
erilliskustannuksista.

11.3.

Mikäli y mpäristölupalaitos sijaitsee tärkeällä tai muulla v edenhankintakäy ttöön
sov eltuv alla pohjav esialueella, v oidaan käsittely maksu määrätä enintään 30 % 3 §:n
mukaista maksua suuremmaksi.

12 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen
12.1.

Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta ja maksun ly kkäämisestä
määrää tässä taksassa säädety in perustein y mpäristönsuojeluv iranomainen tai se
v iranhaltija, jolle pääasiasta päättäminen on siirretty .

12.2.

Lupamaksuista määrätään pääasiaa koskev assa päätöksessä tai samanaikaisesti
annettav alla erillisellä päätöksellä. Mikäli maksusta tehdään erillinen päätös, tulee
päätös ja maksulippu lähettää maksuv elv olliselle samalla kuin pääasiaa koskev a
päätös.

12.3.

Niiden maksujen kohdalla, jotka pannaan maksuun ilman hallintopäätöstä, v oidaan
katsoa maksun itsessään olev an päätös maksusta, eikä erillistä päätöstä asiasta
tarv itse tehdä.

13 § Maksun suorittaminen ja periminen
13.1.

Maksu on suoritettav a 14 v uorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskev a päätös on
saanut lainv oiman. Viiv ästy neestä maksusta peritään kulloinkin v oimassa olev aa
v iiv ästy skorkoa korkolain (633/1982) 4 §:ssä tarkoitetun korkokannan mukaan.

13.2.

Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu,
v oidaan se periä ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä
järjesty ksessä kuin v erojen ja maksujen perimisestä ulosottotoiminnasta annetussa
laissa (706/2007) säädetään (Y SL 205 §).

14 § Taksan sov eltaminen
14.1.

Maksu määräy ty y tämän taksan mukaisesti asioissa, jotka ov at tulleet v ireille sekä
joista on kuulutettu tai muuten annettu tieto asianosaisille tämän taksan
v oimaantulopäiv än jälkeen.

15 § Voimaantulo ja siirty mäsäännökset
15.1.

Tämä taksatarkistus tulee v oimaan 1. päiv änä maaliskuuta 2022.

LIITE LOHJAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAAN
Kaupunkisuunnittelulautakunnan lupajaosto 20.1.2022 § 8
Voimassa 1.3.2022 alkaen
A YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSTEN KÄSITTELYMAKSU (YSL 27 § ja liite 1, YSA 2 §)
1 Metsäteollisuus
a muu puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos kuin puun kyllästämö
2 Metalliteollisuus
a metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyytistä tai kemiallista menetelmää käyttäen
3 Energiatuotanto
4 Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai käsittely
a puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos
b polttonesteiden tai terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto
c kivihiilivarasto
5 Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta
6 Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto
a kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta
b kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai
kalkkikiven jauhatus
7 Mineraalituotteiden valmistus
a keramiikka- tai posliinitehdas
b kevytsoratehdas
9 Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely: vesipesula tai kemiall. pesula
a tekstiilien vesipesula
b kemiallinen pesula
10 Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus
11 Eläinsuojat ja kalankasvatus
a turkistarha
12 Liikenne
a muu lentopaikka kuin lentoasema
b ulkona sijaitseva moottoriurheilurata
13 Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely
a maankaatopaikka
b pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely kuin
sijoittaminen kaatopaikalle
c kotitaloudessa tai siihen rinnastettavissa olevassa toiminnassa syntyneen vaarallisen jätteen
varastointipaikka tai vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen tai käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden varastointipaikka
d autopurkamo
e ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelylaitos
f muu jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely
g ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 mom 2 kohdassa tarkoitettu jätevesien johtaminen
14 Muu toiminta
a ampumarata
b suihkupuhalluspaikka
c krematorio tai lemmikkieläinten polttolaitos
15 Ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 mom. 3 kohdassa tarkoitettu toiminta, josta saattaa aiheutua
naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta
B YLEINEN ILMOITUSMENETTELY
a Sahalaitos
b terveydelle tai ympäristölle vaarallisen kemikaalin varasto
c elintarvikkeiden tai rehujen valmistus
d eläinsuoja
e linja-auto-, kuorma-auto- tai työkonevarikko
f ampumarata
g kiinteä eläintarha tai huvipuisto
C REKISTERÖINTI YMPÄRISTÖNSUOJELUN TIETOJÄRJESTELMÄÄN
D YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 28 § MUKAISET YMPÄRISTÖLUVAT
a energiantuotantolaitos
b asfalttiasema
c polttonesteiden jakeluasema
d orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta
e kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat

E

F

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 10 LUVUN MUKAISTEN ILMOITUSTEN KÄSITTELY
1 Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta (YsL 118 §)
a kivenmurskaus tai louhinta
b suuri ja/tai useasti toistuva ulkoilmatapahtuma
c moottoriurheilutapahtuma
d muu toiminta
2 Koeluonteinen toiminta (YsL 119 §)
3 Poikkeukselliset tilanteet (YsL 120 §)
YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT
1 Valvontaohjelman mukaisen säännöllisen valvonnan maksut
a määräaikaistarkastus
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suunnitelmalliseen tarkastukseen liittyvä uusintatarkastus
vuosiraportin tarkastus
osavuosiraportin tai tarkkailutulosten tarkastus
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Muun kuin suunnitelmallisen valvonnan maksut
onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteisiin liittyvä tarkastus
kehotuksen, hallintopakkomääräyksen tai keskeytyksen noudattamisen valvomiseksi tehtävä tarkastus
muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen em. kehotuksen, määräyksen tai kiellon valvomiseksi, euroa/tunti

198
198
62

MUIDEN YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY
1 ympäristöluvassa vaaditun suunnitelman tai selvityksen käsittely ja hyväksyminen päätöksellä
2 talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen
3 poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä
4 muiden kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireillepaneman ilmeisen perusteettoman asian
käsittely
MUU YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISEN ASIAN KÄSITTELY, euroa/tunti
VESILAIN MUKAISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY
1 ojitusasiat (VL 5:5 §)
2 talousveden ottamisen rajoittaminen (VL 4:2 §)
3 oikeus ojittaa toisen alueella (VL 5:9), asian käsittely tuntiveloituksella euroa/tunti
4 muun kuin kuivatusveden johtaminen toisen ojaan (VL 5:14), asian käsittely tuntiveloituksella, euroa/tunti
MERENKULUN YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISEN ASIAN KÄSITTELY euroa/tunti
VESILIIKENNELAIN MUKAISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY, euroa/tunti
MAASTOLIIKENNELAIN MUKAISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY, euroa/tunti
ERÄIDEN YMPÄRISTÖLLISTEN LUPIEN YHTEENSOVITTAMISESTA PERITTÄVÄ MAKSU, euroa/tunti
JÄTELAIN MUKAISET MAKSUT
1 ilmoitus jätteiden keräilystä (Jätelaki 100 §), euroa/tunti
2 jätelain 75 §:n mukaisen siivousmääräyksen, jätelain 125 §:n mukaisen yksittäisen määräyksen antaminen
ja jätelain 126 §:n mukaisen määräyksen antaminen, euroa/tunti
3 valvontasuunnitelman mukainen määräaikaistarkastus
4 jätteensiirtoasetuksen valvomiseksi tarpeellinen tarkastus
5 muu säännöllisen valvonnan valvontatoimi, euroa/tunti
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