Rauman kaupungin ympäristönsuojelun taksa

Ympäristö- ja lupalautakunta hyväksynyt 3.4.2018
Voimaantulo 1.5.2018

1 § Soveltamisala
Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), merenkulun ympäristönsuojelulain
(1672/2009) ja jätelain (646/2011) sekä maa-aineslain (555/1981) mukaisen luvan,
ilmoituksen tai muun asian käsittelystä ja ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisesta
valvonnasta peritään maksu tässä taksassa esitettyjen perusteiden mukaisesti.

2 § Maksujen määräytymisperusteet
Taksan liitteessä luetellut suoritteet ovat julkisoikeudellisia suoritteita, joiden hinnoittelu
määräytyy omakustannusperiaatteella. Viranomaiselle aiheutuvien kokonaiskustannusten
mukainen omakustannusarvo on 45 € tunnilta.

3 § Perusmaksut
Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä ja valvonnasta perittävät perusmaksut
on esitetty liitteenä olevassa maksutaulukossa.

4 § Menettelyn laajuudesta johtuva maksu
Edellä 3 §:ssä mainitun perusmaksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat maksut:
a lausunto asiantuntijaviranomaiselta esitetyn laskun mukaan
b konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti
c kuulemistilaisuuden tai katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut
d useita luvanvaraisia toimintoja sisältävän kokonaisuuden lupa määräytyvät siten, että
suurimpaan toimintakohtaiseen maksuun lisätään 50 prosenttia muiden toimintojen
osuutena.
Jos lupahakemus koskee sellaista toimintaa, jonka laajuuden ja vaikutusten vuoksi
hakemuksen vireillä olosta on ilmoitettava sanomalehdessä, lisätään taksan mukaiseen
maksuun lehti-ilmoituksesta aiheutuneet kustannukset ja vastaavasti maksuun lisätään
myös päätöksen antamisesta tiedottamisesta aiheutuneet kustannukset.
Maa-aineslain 4 a §:ssä ja ympäristönsuojelulain 47 a §:ssä tarkoitetun hakemuksen
yhteiskäsittelystä peritään maksuna maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen
tarkastamista koskeva maksu sekä lisäksi ympäristönsuojelulain mukaisen hakemuksen

käsittelyn osuutena 50 prosenttia ympäristölupamaksusta. Sekä maa-aineslain, että
ympäristönsuojelulain nojalla luvallistetun toiminnan yhteisen valvonnan maksu määräytyy
vastaavasti.
Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, peritään valvontakulut todellisten, viranomaiselle
aiheutuneiden kustannusten mukaan.

5 § Maksun alentaminen ja korottaminen
Mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi,
voidaan maksu määrätä 50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.
Toiminnan olennaista muuttamista tai lupamääräysten tarkistamista tai uudistamista
koskevan hakemuksen käsittelymaksu on 50 prosenttia liitteessä mainitusta maksusta.
Jos kysymys on luvan tai ilmoituspäätöksen teknisluonteisesta muuttamisesta tai
lupamääräysten vähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on huomattavasti
keskimääräistä pienempi, on maksun suuruus 20 prosenttia kyseisen toiminnan
ympäristöluvalle tai ilmoitukselle liitteessä mainitusta maksusta, mutta kuitenkin vähintään
100 euroa.
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen käsittelystä perittävään maksuun
voidaan lisätä 50 % liitetaulukossa esitetystä summasta, jos ilmoituksen käsittelyn vaatima
työmäärä on merkittävästi keskimääräistä suurempi toiminnan luonteen vuoksi
(esimerkiksi siksi, että toiminta ajoittuu kokonaan tai osittain yöaikaan (kello 22.00–7.00)
tai toiminta sijoittuu melulle poikkeuksellisen herkkään ympäristöön.)

6 § Maksun kohtuullistaminen
Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai valvonnan luonne ja
merkitys huomioon ottaen ilmeiseen kohtuuttomuuteen, voidaan periä erityisistä syistä
taksan mukaista maksua alhaisempi maksu. Maksun tulee kuitenkin kattaa viranomaiselle
aiheutuneet kustannukset ja sen tulee olla suuruudeltaan vähintään 50 prosenttia siitä
maksusta, joka asian käsittelystä muuten perittäisiin.
Mikroyritykseltä (YsL 206§, JäteL 144a§) perittävä maksu kohtuullistetaan tarvittaessa
ottaen huomioon toiminnan laajuus ja luonne samoin se, jos toiminnanharjoittajan
asemassa on sellainen luonnollinen henkilö, joka ei harjoita taloudellista toimintaa.

7 § Hakemuksen tai ilmoituksen peruuttaminen
Jos hakija peruuttaa hakemuksensa tai ilmoituksensa ennen päätöksen antamista ja
viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään tämän
taksan mukaisesta maksusta 50 prosenttia ja muut asian käsittelystä aiheutuneet
kustannukset.

8 § Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen
Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan
mukainen maksu
Jos hakemus tai muu kuin ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus on päätetty
jättää tutkittavaksi ottamatta, peritään asian valmistelusta 55 euron maksu.
Jos ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus on tehty aiheettomasti, ei ilmoituksen
käsittelystä peritä maksua, jos olennaisia toimia ilmoituksen käsittelemiseksi ei ole
aloitettu. Muussa tapauksessa asian käsittelystä peritään tämän taksan mukaisesta
maksusta 50 prosenttia ja muut asian käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 §:n
mukaisesti.

9 § Päätöksen palauttaminen tai lupapäätöksen kumoaminen
Jos päätös valituksen johdosta palautetaan kunnan viranomaiselle, määrätään uudesta
käsittelystä perittävä maksu 3–4 §:n mukaisesti. Perittävästä määrästä vähennetään tällöin
kunnalle saman asian käsittelystä aikaisemmin suoritettu maksu. Jos 4 §:ssä mainittu
menettelyn osa on ollut tarpeeton, palautetaan maksu tältä osin. Jos lupapäätös kumotaan
sen vuoksi, ettei luvan hakija ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan maksu
kokonaisuudessaan.

10 § Luvan raukeaminen
Maksu luvan raukeamista koskevasta päätöksestä on 20 prosenttia liitteessä
mainitusta maksusta.
11§ Valvontamaksut
Ympäristönsuojelun valvontaohjelman ja jätelain valvontasuunnitelman mukaisesta
määräaikaistarkastuksesta ja muusta valvontaohjelmaan perustuvasta säännöllisestä
valvonnasta peritään maksutaulukon mukainen valvontamaksu.
Mikäli tarkastuksen yhteydessä annetaan määräys tai pyydetään toiminnanharjoittajalta
selvitys, jonka tämä toimittaa valvontaviranomaiselle, on määräyksen valmistelusta
tai selvityksen käsittelystä johtuvasta työmäärästä mahdollisuus periä maksu
osana tarkastusmaksua.
Toiminnanharjoittajan peruuttamatta jättämästä, sovitusta tarkastuksesta peritään
maksu käytetyn työajan mukaan.

12 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen
Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta ja maksun lykkäämisestä
määrää ympäristönsuojelupäällikkö.

13 § Maksun suorittaminen ja periminen
Maksu on suoritettava viimeistään laskun eräpäivänä. Viivästyneestä maksusta peritään
kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa.
Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan
se periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin
verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään.

14 § Voimaantulo
Maksu määräytyy sen taksan mukaan, joka on voimassa hakemuksen, ilmoituksen tai
muun asian vireilletulopäivänä. Maksun palauttamisen osalta noudatetaan sitä taksaa,
joka oli voimassa silloin, kun maksu määrättiin.

LIITE

RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUN MAKSUTAULUKKO
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kiinteähintaiset julkisoikeudelliset maksut
1.5.2018 alkaen, lisäys taksaan 5.3.2019 (YMPLA 22 §)
Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta

maksu €

Metsäteollisuus
Puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos

2745

Metalliteollisuus
Metallien tai muovien elektrolyyttistä tai kemiallista
pintakäsittelyä suorittava laitos

3195

Energiatuotanto
voimalaitos, kattilalaitos tai muu polttolaitos

2745

Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden
varastointi tai käsittely
Puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos
Nestemäisten polttoaineiden jakeluasema sekä
muu polttonesteiden tai vaarallisen kemikaalin varasto
Kivihiilivarasto
Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta
Toiminta, joka käyttää orgaanisia yhdisteitä
Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto
Kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan
liittyvä kivenlouhinta
Kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava murskaamo
tai kalkkikiven jauhatus

1620
1620
1620

2745

1620
1620

Mineraalituotteiden valmistus
Keramiikka- tai posliinitehdas
Kevytsoratehdas tai kevytbetonitehdas
Kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas

1620
1620
1620

Nahan ja tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely
Tekstiilien vesipesula tai kemiallinen pesula

1215

Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus
Teurastamo
Lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos
Kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos
Perunan tai juuresten käsittely- tai jalostuslaitos
Vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa
käsittelevä tai jalostava laitos
Muu kasviperäisiä raaka-aineita käsittelevä
tai jalostava laitos
Panimo
Siiderin ja viinin valmistus käymisteitse
Muu virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos
Rehua tai rehuvalkuaista valmistava
tai sekoittava teollinen laitos
Jäätelötehdas tai juustomeijeri
Eineksiä valmistava laitos
Maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos
Makeistehdas
Mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo
Eläinsuojat ja kalankasvatus
Eläinsuoja
Turkistarha
Liikenne

Muu lentopaikka kuin lentoasema
Linja-auto-, kuorma-auto- tai työkonevarikko
Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata

Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely
sekä jätevesien käsittely
Maankaatopaikka
Pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiilitai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen käsittely
Kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa
syntyneen vaarallisen jätteen varastointipaikka
Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavien romuajoneuvojen
varastointipaikka
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varastointipaikka
Autopurkamo
Ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelylaitos
Muu jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely
Muu toiminta
Ulkona sijaitseva ampumarata
Ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhallus
Eläintarha tai huvipuisto
Krematorio tai lemmikkieläinten polttolaitos

1980
1980
1980
855
1620
1620
1620
1620
1620
1980
1620
1620
1980
1620
855

1215
1215
1215
1215
2745

1980
1980
855
1980
855
2745
2745
1980

2745
1215
1215
1980

Ympäristönsuojelulain 28§ mukainen luvanvaraisuus pohjavesialueilla
Asfalttiasema, energiantuotantolaitos, polttonesteen jakeluasema 1620

Lupa ympäristöluvan mukaisen toiminnan aloittamiseen ennen lupapäätöksen
tulemista lainvoimaiseksi
224,40
Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinnistä perittävä maksu
polttoaineen jakeluasema, säiliötilavuus yli 10m3
540
energialaitos, polttoaineteho 5-50MW
540
asvalttiasema
540
kemiallinen pesula
270
orgaanisia liuottimia kuluttava laitos
540
Ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 2 kohdan mukainen
jätevesien johtaminen ja 3 kohdan mukainen kohtuutonta haittaa
naapuruussuhteissa aiheuttava toiminta sekä 28 §:n mukainen
toiminta, joka sijoittuu pohjavesialueelle

855

Ympäristönsuojelulain 10 luvun mukaisten ilmoitusten käsittely
Eläinsuoja
Sahalaitos
Elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnat
Terveydelle haitallisen nestemäisen kemikaalin varasto
Ampumarata
Linja-auto-, kuorma-autovarikko tai työkonevarikko
Eläintarha tai huvipuisto

900
1800
1200
1200
1200
900
900

Ympäristönsuojelulain 12 luvun mukaisten ilmoitusten käsittely
Ilmoituksen käsittely, viranhaltijaratkaisu
Ilmoituksen käsittely, ympäristö- ja lupalautakunnan ratkaisu
Koeluontoinen toiminta
Poikkeukselliset tilanteet

180
540
540
180

Ympäristönsuojelulain 158 § mukainen jäteveden johtaminen
toisen alueella

470

Muiden ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely
Tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen (64§)
Tarkkailumääräyksen muuttaminen (65§)
Muiden kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta
vireille paneman ilmeisen perusteettoman asian
käsittely (205§)
Muu ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittely,
euroa/tunti
Ympäristönsuojelumääräysten mukaisen ilmoituksen tai
hakemuksen käsittely, euroa/tunti
Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen
Toiminnan aloittamislupaa koskeva erillinen päätös (199§)
Toiminnan lopettamiseen liittyvät erilliset määräykset
Päätös luvan raukeamisesta (88§)
Oikeus jäteveden johtamiseen (68§)

315
125

315
45
45
70
125
250
250
250

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista
poikkeaminen (156 d §)

250

Ympäristönsuojelulain (168 §) tai jätelain (124 §) mukaisen valvontaohjelman
mukainen tarkastusmaksu
on vähintään
70
ja riippuen käsittelyyn kuluneesta työmäärästä enintään
450
Ympäristönsuojelulain mukaisen onnettomuus- haitta- ja
rikkomustilanteen valvonta (169 §)
300
Ympäristönsuojelulain 175, 176 ja 181 § mukaiseen päätöksen
liittyvä tarkastus
Vesilain mukaisten asioiden käsittely
Vesialueen veden ottamisen rajoittaminen (VL 4:2 §)
Ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen,
oikeuden myöntäminen ojitukseen tai toisen ojan
käyttämisen (VL 5:5 §, 5:9 §, 5:14 §)
Maa-ainesten ottamista koskeva lupa ja ottamissuunnitelman
hyväksyminen
Hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän
tilavuuden mukaan 0,0162 €/m3, kuitenkin vähintään:
- kalliokiviaineksen ottaminen
- pelkän irtaimen maa-aineksen ottaminen

300

540

540

1190,30
595,20

Lupa maa-ainesten ottamiseen ennen lupapäätöksen tulemista
lainvoimaiseksi

297,70

Maa-ainesten ottamiseen liittyvän vakuuden muuttaminen

70,40

Maa-ainesten ottamista koskevan lupahakemuksen ja
ottamissuunnitelman muuttaminen
siltä osin kuin muuttaminen koskee voimassa olevan luvan
mukaista aluetta ja ottamismäärää 0,0153 €/m3 aikaisemman
luvan maa-ainesmäärän ylittävän tilavuuden osalta,
kuitenkin vähintään
280,50
Maa-ainesten ottamistoiminnan valvonta vuosittain
on vähintään
ja riippuen käsittelyyn kuluneesta työmäärästä enintään

119,10
1191,00

Jos maa-ainesten ottamisluvan haltija ilmoittaa kirjallisesti
ennen kyseisen vuoden valvontakäyntiä, ettei maa-aineksia
oteta kuluvana vuonna, maksua ei peritä.
Vuotuisen valvontamaksun määräämisessä otetaan huomioon
mahdollinen saman sisältöisestä ympäristönsuojelulain
mukaisesta valvonnasta samana vuonna määrätty maksu.

Maa-aineslupaan perustuvien oikeuksien siirtäminen
Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on
siirretty toiselle ja hakemuksesta luvan haltija vapautetaan
lupaan liittyvistä velvoitteista ja hänen tilalleen hyväksytään
toinen, peritään velvoitteista vapautetulta
Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely
Huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman hyväksyminen
ja merkitseminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
Jätelain mukaisen asioiden käsittely
Roskaantuneen alueen siivoamismääräyksen (75§)
antaminen ja sen valvonta
Jätteenkeräystoiminnan merkitseminen rekisteriin (100§)
Tarkastukset, joihin liittyy tai voidaan perustellusti
olettaa liittyvän jätteen kansainvälisiä siirtoja (124§)
Yksittäisen määräyksen antaminen ja sen valvonta (125§)
Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun
määräyksen antaminen ja valvonta (126§)

104,60

70

500
116
200
500
500

