
 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2019 Sivu  1 
 

Ympäristölautakunta 

Kokousaika: 15.05.2019   ke l lo  18.00 -  19.45 

Kokouspaikka: Kunnanhall i tuksen kokoushuone 

Saapuvilla  olleet: Jäsenet: Varajäsenet: 
 X Haikara Hanna − Paananen Sari  

 
− Hietala Tarja  X Saukkonen Minna 
 
X Myllyoja Jarkko − Korhonen Eero 
 
X Sikkilä Leena varapuheenjohtaja − Nivala Juho 
 
X Petäjistö Valto  − Viljamaa Teuvo 
 
− Vilen Salomo  − Somero Riku  
 
X Viljamaa Simo puheenjohtaja − Huovari Piritta  
 
 

Muut  saapuvilla  olleet: X Häivälä Harri rakennustarkastaja paikalla  §:t   14 - 15 
 
X Peltokorpi Reijo ympäristösihteeri Esittelijä  §:t  13−  15 
 
 Ahola Ari kunnanhallituksen edustaja 
 
- Ranto Mauno kunnanjohtaja 
 
   
 

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Kaikki asiat käsiteltiin varsinaisessa kokouksessa. 

Käsitellyt asiat: Pykälät:   13  − 15  Sivut:    1  −  7 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarkko Myllyoja ja Minna Saukkonen 

Pöytäkirjan allekirjoitus 
ja varmennus: 

 
 

Simo Viljamaa  Harri Häivälä   Reijo Peltokorpi 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä  pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirjan tarkastus: 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun  
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet  
on samalla varustettu nimi- 
kirjaimillamme. 

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti   ___/___ 2019. 

 

 
 

Jarkko Myllyoja  Minna Saukkonen  

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 
 
Päätöksenanto: 
 
 
Julkipanotodistus: 
Tässä kokouksessa lupa-asiassa 
tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on 
julkipantu kunnan illmoitus- 
taululle 

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa tiistaina 21.5.2019. 
 
Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen 
 
 
 
Merja Honkala 
toimistosihteeri 
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  toimitettu  9.5.2019 

Ympäristölautakunta 

Aika:     15.05.2019     kello    18.00 

Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone 

Päätöksentekotapa: Varsinainen kokous 

 
 
Käsitel tävät asiat:  
 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
  

§    Sivu 

13 §  Rakennustarkastajan palvelujen myynti ......................................................................................................... 3 

14 §  Sievin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa .................................................................................... 4 

15 §  Tiedoksiannot ................................................................................................................................................. 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 
julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon tiistaina21.5.2019.  
 
 
 
Simo Viljamaa   Reijo Peltokorpi 
puheenjohtaja, mtty  ympäristösihteeri 

 



SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2019 Sivu 3 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

     

 

Dnro YM:7 /00.04.01/2019 
 
13 §  RAKENNUSTARKASTAJAN PALVELUJEN MYYNTI 

 
Ympäristölautakunta 15.5.2019 § 13 

 
Oulaisten kaupunki on tiedustellut mahdollisuutta ostaa rakennusvalvontaviranomaisen palveluja 
Sievin kunnalta. Tarve palvelujen ostamiseen on olemassa ainakin siihen saakka, kunnes Oulaisiin 
on saatu palkattua oma rakennustarkastaja. Virka on julistettu hakuun, ja tavoitteena on saada täy-
tettyä se ennen syksyä. 
 
Palvelujen myynnistä on tehty sopimusasiakirja (oheismateriaalina), jonka käsittelevät ennen alle-
kirjoitusta Sievin kunnan ympäristölautakunta ja kunnanhallitus. 
  
Rakennustarkastaja Harri Häivälä on antanut suostumuksensa palvelujen myyntiin. 
 
Harri Häivälä poistui kokouksesta klo 18:15 ennen tämän pykälän käsittelyä. 
 
Ympäristösihteerin päätösehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy rakennustarkastajan palvelu-
jen myynnin Oulaisten kaupungille ja esittää sitä kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Sievin kunnan 
työtilanteesta riippuen, rakennustarkastaja työskentelee Oulaisissa yhden tai enintään kaksi päivää 
viikossa. Sopimus on voimassa toistaiseksi, ja sillä on molemminpuolinen yhden kuukauden irtisa-
nomisaika. Sopimusasiakirjassa määritellään tarkemmin työtehtävien myyntiin liittyvät sopimuseh-
dot. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Lisätietoja:  rakennustarkastaja Harri Häivälä p. 044 4883 265 
etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

     

 

Dnro YM:8 /02.05.00/2019 
 
14 §  SIEVIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 

 
Ympäristölautakunta 15.5.2019 § 14 

 
Sievin kunnan nykyinen voimassa oleva ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on hyväksytty 
ympäristölautakunnassa 21.12.2015 § 39. Taksa perustuu ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja 
vesilaissa ( 264/1961 ), jätelaissa (646/2011) sekä merenkulun ympäristönsuojelulaissa 
(1672/2009) annettuihin säädöksiin.  
 
Taksan hyväksymisen jälkeen ympäristönsuojelulakia on uudistettu useampaan otteeseen. Viimei-
simmän muutoksen (1166/2018) myötä mm. eläinsuojien ympäristölupamenettelystä luovuttiin ja ti-
lalle tuli ilmoituslupamenettely. Sievin kunnan nykyisessä ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa 
ei ole määrätty ilmoituspäätöksille hintoja, joten taksa on senkin vuoksi perusteltua syytä uudistaa 
vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.  
 
Myös yleisen kustannuskehityksen vuoksi taksaa on tarpeen korottaa.  
  
Ympäristösihteeri on laatinut ehdotuksen uudeksi Sievin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 
taksaksi (taksaehdotus oheismateriaalina). Taksa sisältää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 
toimivaltaan kuuluvien ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisten lupien, ilmoitusten tai muiden 
asioiden käsittelystä perittävien maksujen suuruuden.  
 
Esitetty taksa on valmisteltu yhteistyössä Nivalan, Ylivieskan ja Kannuksen kuntien ympäristönsuo-
jeluviranomaisten kanssa. Ympäristölupa- ja ilmoitusvelvollisten toimintojen yhdenmukainen kohte-
lu lupa- ja valvontamaksujen osalta on perusteltua riippumatta laitoksen sijaintikunnasta.  
Ympäristönsuojelulain muutoksen myötä kunnan ympäristönsuojelu-viranomainen käsittelee muun 
muassa entistä suurempien eläinsuojien ilmoituspäätökset, jolloin taksan on syytä vastata soveltu-
vin osin myös valtion ympäristölupaviranomaisen taksaa. 
 
Esitetyssä taksassa on laitoskohtaisten maksujen lisäksi tarkastettu kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen omakustannushintaa vastaamaan paremmin tämän hetken kustannustasoa. 
Uuden taksaehdotuksen mukaiset maksut korottavat ympäristöluvista tai ilmoituspäätöksistä perit-
täviä maksuja toimialasta riippuen eri tavalla. Esimerkiksi eläinsuojien osalta lupamaksut on jaettu 
entisen kahden maksuluokan sijasta kolmeen eri maksuluokkaan eläinsuojan koon perusteella. 
Keskimääräinen korotus kaikille toimialoille on n. 3,5 - 4 %. 
 
Valvontamaksujen osalta hintaa ei esitetä muutettavaksi. Voimassaolevan taksan mukaisilla mak-
suilla pystytään kattamaan valvonnasta aiheutuvat kustannukset lähes täysimääräisinä, joten nii-
den korottamiselle ei ole perusteita. 
 
Ympäristösihteerin päätösehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy Sievin kunnan ympäristön-
suojeluviranomaisen taksan sekä määrää sen tulemaan voimaan 1.6.2019. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 

Lisätietoja:  ympäristösihteeri  Reijo Peltokorpi  p. 044 4883 264 
etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Ympäristölautakunta 15.05.2019 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

     

 

 Dnro YM:4 /00.01.02/2019 
 
15 §  TIEDOKSIANNOT 

 
1. Rakennustarkastajan päätökset 27.3.2019 - 8.5.2019  
2. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Päätös Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden vaiku-

tustarkkailusuunnitelman hyväksymisestä 
3. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Puutikankankaan tuulivoimahankkeen YVA-päätos 
4. Kalajoen yhteystarkkailu vuonna 2018 
5. Väestörekisterikeskus: Kilpailukutsu; digitalisaation hyödyntäminen ympäristön, lähiympäristön 

tai ilmaston hyvinvointia edistäen 
6. Ympäristölautakunnan taloudenseurantaraportti 
7. Seurantaraportti ympäristösihteerin palveluiden myynnistä 1.1. - 31.3.2019   
8. Minna Saukkonen esitti kokouksessa Jyringin kyläyhdistyksen terveiset Jyringin montun mai-

semoinnin loppuunsaattamisesta.  
 
Ympäristösihteerin päätösehdotus: Lautakunta merkitsee edellä luetellut asiat tietoonsa 
saatetuksi.  
 
Päätös: Hyväksyttiin ja lisäksi sovittiin, että lautakunta suorittaa loppukatselmuksen Jyringin mon-
tulla. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

     

 

  

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
 
 
15 
 
 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-
siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 
 
 
13 - 14  
 
 
 

 Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Oikaisuvaati- 
musviranomai- 
nen ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Sievin kunta / Ympäristölautakunta 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
fax: (08) 4883 100 
 
 
 
Pykälät: 
 
13 - 14  
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaati- 
muskirjelmän 
sisältö ja toimit-
taminen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviran- 
omainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa 
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta 
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.. 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus   puh: 029 56 42800 (vaihde) 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
 
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
fax: 029 56 42841 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät:  
 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Valitusaika 
 
____ päivää 
 
 

   

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
sisältö ja toimit-
taminen 

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– muutosvaatimuksen perusteet 

 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oi-
kaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuk-
sen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja 
kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijäl-
le/valittajalle voidaan toimittaa.  
 
Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.  
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä 
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. 
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa 
tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin Hallintolain 
(434/2003) 12 §:ssä/HLL (586/1996) 21 §:ssä säädetään.  
 
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan viimeinen päivä on pyhä-
päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä 
sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan 
tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen 
oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.  
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava: ¹) nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät  
 

Lisätietoja Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 1.1.2019 alkaen vireille tulevissa asioissa 260 euroa 
(Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeuden-
käyntimaksua ei lain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä lain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 
15-kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvel-
vollinen on lain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 



        
 
 
 
 
 

 
 
 

SIEVIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN 
TAKSA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ympäristölautakunta 15.5.2019 § 

 
 
 



 
1 § Soveltamisala 
1.1 Sievin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen perii käsittelymaksun tämän taksan mukai-

sesti ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), jätelain (646/2011) ja merenkulun 

ympäristönsuojelulain (1672/2009) mukaisen luvan, ilmoituspäätöksen, ilmoituksen tai muun 

asian käsittelystä ja ympäristönsuojelulain mukaisesta valvonnasta. 

 

2 § Maksujen määräytymisperusteet 
2.1 Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat asioiden käsittelyn ja valvonnan keski-

määräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet 

kokonaiskustannukset. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskus-

tannusten lisäksi käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä 

muista viranomaisen yleiskustannuksista. Maksut perustuvat ympäristönsuojelulain 205 §:ään. 

 

2.2 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 60 euroa 

tunnilta. 

 

3 § Maksut 
3.1 Lupien, ilmoitusten, muiden asioiden käsittelystä ja valvontatoimenpiteistä perittävät maksut 

on esitetty liitteenä olevassa maksutaulukossa. 

 

4 § Menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut 
4.1 Edellä 3 §:ssä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämaksut: 

 

a. asiantuntijaviranomaisen lausunto erillisen laskun mukaisesti, vähintään 120 euroa 
lausunnolta, 
 

b. konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti, 
 

c. ympäristönsuojeluasetuksen 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuulemistilaisuuden tai 
katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut sekä 120 euroa tilaisuudelta, 
 

d. ilmoituskulut, jotka koskevat kuulutuksen sekä päätöksen julkaisemista lehti-
ilmoituksella. 
 

5 § Maksun alentaminen 
5.1 Mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi, voi-

daan asian käsittelymaksu määrätä enintään 30 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienem-

mäksi. 

 

5.2 Kyseessä on luvan tai ilmoituspäätöksen teknisluontoinen muuttaminen tai muu lupamäärä-

ysten vähäinen muutos, jonka vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä pienempi. Kä-

sittelymaksu voidaan määrätä enintään 30 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. 

 



5.3 Kyseessä on toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 §, 115 a §) tai luvan muuttaminen 

(YSL 89 §), jolloin käsittelymaksu voidaan määrätä enintään 30 prosenttia 3 §:n mukaista mak-

sua pienemmäksi. 

 

5.4 Ympäristönsuojelulain 28 §:n tarkoittamassa pohjavesialueella sijaitsevassa toiminnassa 

voidaan käsittelymaksu määrätä enintään 30 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. 

 

5.5 Ympäristönsuojelulain 41 §:ssä tarkoitetun lupa-asian käsittelystä peritään yhdistetty maksu 

siten, että perusmaksultaan kalleimman toiminnan lupamaksuun lisätään muiden toimintojen 

osuutena vähintään 50 prosenttia näiden toimintojen maksusta. 

 

6 § Käsittelymaksujen määrääminen poikkeustapauksissa 
6.1 Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian luonne ja mer-

kitys huomioon ottaen kohtuuttoman suureen tai pieneen maksuun, voidaan erityisestä syystä 

käsittelymaksu määrätä enintään 50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua alhaisemmaksi tai kor-

keammaksi. 

 

6.2 Mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä suurempi, voidaan 

käsittelymaksu määrätä enintään 30 prosenttia 3 §:n mukaista maksua suuremmaksi. 

 

7 § Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai keskeyttäminen 
7.1 Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa tai ilmoituksensa tai asian käsittely kunnan ympäris-

tönsuojeluviranomaisessa keskeytyy muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomai-

nen on ryhtynyt toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään 3 §:n mukaisesta maksusta 50 

prosenttia sekä muut mahdolliset hakemuksen käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 §:n mu-

kaisesti. 

 

8 § Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen 
8.1 Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan mu-

kainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että asian laajemmalle 

käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan maksu määrätä 50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua 

pienemmäksi. Lisäksi peritään muut asian käsittelystä johtuneet kustannukset 4 §:n mukaisesti. 

 

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

 

9 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu 
9.1 Mikäli tuomioistuin palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi, peritään asian käsittelystä tä-

män taksan mukainen maksu, josta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetus-

ta 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 Ympäristönsuojelulain valvontaohjelman mukaisesta määräaikaistarkastuksesta ja muusta 

valvontaohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta sekä hallintopakkoasiassa anne-

tun kiellon, määräyksen tai keskeyttämisen valvomiseksi tehtävästä tarkastuksesta peritään 

maksutaulukon mukainen valvontamaksu. 

 

10.2 Mikäli tarkastuksen yhteydessä annetaan määräys tai pyydetään toiminnanharjoittajalta 

selvitys, jonka tämä toimittaa valvontaviranomaiselle, on määräyksen valmistelusta tai selvityk-

sen käsittelystä johtuvasta työmäärästä mahdollisuus periä maksu osana tarkastusmaksua. 

 

10.3 Toiminnanharjoittajan peruuttamatta jättämästä, sovitusta tarkastuksesta peritään maksu 

käytetyn työajan mukaan, kuitenkin vähintään 120 €. 
 

11 § Valvontamaksujen määrääminen poikkeustapauksissa 
11.1 Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa kohtuuttoman suureen tai pieneen valvontamak-

suun, voidaan valvontamaksu erityisestä syystä määrätä enintään 50 prosenttia maksutaulukon 

mukaista maksua alhaisemmaksi tai korkeammaksi. 

 

12 § Mikroyrityksen valvontamaksujen kohtuullistaminen 
12.1 Ympäristönsuojelulain 206 §:n tarkoittaman mikroyritysten valvontamaksu voidaan määrä-

tä 25 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. Alennus edellyttää, että toiminnanharjoit-

tajan on viimeistään tarkastuksen yhteydessä annettava valvontaviranomaiselle riittävät työnte-

kijämäärää, liikevaihtoa tai tasetta koskevat tiedot alennuksen myöntämiseksi. 

 

13 Vakuuspäätöksen maksu 
13.1 Jos luvan hakija jättää YSL 59 §:n mukaisen jätteen käsittelytoiminnan vakuuden, peritään 

vakuusasian käsittelystä 150 euron maksu. 

 

13.2 Jos luvan hakija jättää YSL 199 §:n 1 momentin mukaisen vakuuden, peritään vakuusasi-

an käsittelystä 150 euron maksu. 

 

13.3 Jos luvanhaltija hakee luvan myöntämisen jälkeen YSL 199 §:n 2 momentin mukaisesti oi-

keutta aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen tuloa lainvoimaiseksi, peritään vakuusasian käsit-

telystä 265 euron maksu. 

 

14 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen 
14.1 Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta ja maksun lykkäämisestä mää-

rää tässä taksassa säädetyin perustein ympäristönsuojeluviranomainen tai se viranhaltija, jolle 

pääasiasta päättäminen on siirretty. 

 

14.2 Lupa- tai ilmoitusmaksuista määrätään pääasiaa koskevassa päätöksessä tai samanaikai-

sesti annettavalla erillisellä päätöksellä. Mikäli maksusta tehdään erillinen päätös, tulee päätös 

ja maksulippu lähettää maksuvelvolliselle samalla kuin pääasiaa koskeva päätös.  

 



14.3 Niiden maksujen kohdalla, jotka pannaan maksuun ilman hallintopäätöstä, voidaan katsoa 

itsessään olevan päätös maksusta, eikä erillistä päätöstä asiasta tarvitse tehdä. 

 

15 § Maksun suorittaminen ja periminen 
15.1 Maksu on suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös on saa-

nut lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa 

korkolain (633/1982) 4 §:ssä tarkoitetun korkokannan mukaan. 

 

15.2. 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 perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (706/2007) säädetään.  

 

16 § Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 
16.1 Tämä taksa tulee voimaan 1.6.2019. ja sillä kumotaan Sievin kunnan ympäristölautakun-

nan 21.12.2015 § 39 hyväksymä taksa. 

 

16.2 Maksu määräytyy tämän taksan mukaisesti asioissa, jotka ovat tulleet vireille sekä joista 

on kuulutettu tai muuten annettu tieto asianosaisille tämän taksan voimaantulopäivän jälkeen. 

 

MAKSUTAULUKKO 
 
Maksutaulukko sisältää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ympäristönsuojelulain, 

vesilain, jätelain ja merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisten lupien, ilmoitusten ja muiden 

asioiden käsittelyssä sekä ympäristönsuojelulain mukaisissa valvontatoimenpiteissä. 

 

Ympäristölupaa edellyttävän laitoksen tai toiminnan lupa- tai ilmoituspäätöksen valmis-
telu (YSA 2 §) 
 

1. Metsäteollisuus    3 200 € 

- muu puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos kuin puun kyllästämö 

 

2. Metalliteollisuus    3 200 € 

- metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttistä tai kemiallista menetelmää käyttäen 

 

3. Energiantuotanto    3 200 € 

- polttoaineiden polttaminen laitoksessa, jossa on yksi tai useampi polttoaineteholtaan 

vähintään 20 megawatin kiinteää polttoainetta polttava energiantuotantoyksikkö ja lai-

tosalueen kaikkien energiatuotantoyksiköiden yhteenlaskettu polttoaineteho on alle 50 

megawattia. 

 

 

 

 



4. Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai käsittely 

     1 600 € 

a. puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilien valmistuslaitos 

b. muu polttonesteiden tai terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin 

varasto     

c. kivihiilivarasto      

 

5. Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta   3 200 € 

a. laitos, jossa käytetään orgaanisia liuottimia  

b. toiminnat, joissa vapautuu haihtuvia orgaanisia yhdisteitä  

 

6. Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto 1 600 € 

a. kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kiven louhinta 

b. kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus 

 

Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisten yhteiskäsittelylupien käsittelystä 

kunnalle perittävästä maksusta määrätään maa-aineslain mukaisessa taksassa. 

 

7. Mineraalituotteiden valmistus   1 600 € 

a. keramiikka- tai posliinitehdas 

b. kevytsoratehdas 

 

8. Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely  1 600 € 

tekstiilien vesipesula tai kemiallinen pesula 

 

9. Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus   1 600 € 

a) teurastamo 

b) lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos 

c) kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos 

d) perunaa tai juureksia käsittelevä tai jalostava laitos 

e) vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä tai jalostava laitos 

f) muu kuin d ja e kohdassa tarkoitettu kasviperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai niis-

tä tuotteita jalostava laitos 

g) panimo 

h) siiderin ja viinin valmistus käymisteitse 

i) muu, kuin g ja h kohdissa tarkoitettu virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos 

j) rehua tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen laitos 

k) jäätelötehdas tai juustomeijeri 

l) eineksiä valmistava laitos 

m) pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos 

n) makeistehdas 

o) mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo 

 

 



10. Eläinsuojat 

a. turkistarha, joka on tarkoitettu vähintään 500 ja alle 1 400 siitosnaarasminkille tai –

hillerille taikka vähintään 250 ja alle 600 siitosnaarasketulle tai –supikoiralle. 

     1 600 € 
 
b. turkistarha, joka on tarkoitettu vähintään 1 400 ja alle 2 800 siitosnaarasminkille tai –

hillerille taikka vähintään 600 ja alle 1 400 siitosnaarasketulle tai –supikoiralle. 

     3 200 € 
 
c. Muu kuin edellä a tai b -kohdissa mainittu turkistarha, jonka eläinyksikkömäärä ympäris-

tönsuojelulain liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 250 ja al-

le 1 000.     1 600 € 

 

d. Muu kuin edellä a tai b -kohdissa mainittu turkistarha, jonka eläinyksikkömäärä ympäris-

tönsuojelulain liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 1 000 ja 

alle 1 200.     3 200 € 

 

11. Liikenne     1 600 € 

a. muu lentopaikka kuin lentoasema 

b. ulkona sijaitseva moottoriurheilurata 

 

12. Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä  

jätevesien käsittely    1 600 € 
a. maankaatopaikka  

b. pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen 

muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle  

c. kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen vaarallisen jätteen va-

rastointipaikka tai vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen tai käytöstä pois-

tettujen sähkö- ja elektroniikkajätteiden varastointipaikka  

d. autopurkamo  

e. ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelylaitos  

f. muu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely  

 

13. Muu toiminta    1 600 € 

a. ulkona sijaitseva ampumarata 

b. pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka 

c. krematorio tai lemmikkieläinten polttolaitos 

 

YSL 27 §:n mukainen ympäristölupaa edellyttävä toiminta 
- toiminta, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan 

luvanvaraisesta hankkeesta    1 600 €  

- jätevesien johtaminen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 

momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista   1 600 € 



- toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 

(26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta 1 600 € 
- kuitenkin teollisen mittaluokan tuulivoimala  3 200 € 
- jätevesien johtaminen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 

momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista  1 600 €  

 
YSL 28 §:n mukainen luvanvaraisuus pohjavesialueella 

-       metsäteollisuus, metalliteollisuus, energiantuotanto tai         

orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta   3200 € 

-       muu toiminta    1600 € 

 
YSL 59 §:n mukaisen jätteen käsittelytoiminnan vakuusmaksun käsittely  150 € 
 

YSL 64 §:n mukainen päätös seuranta- ja tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä 
      140 € 
 

YSL 65 §:n mukainen päätös tarkkailumääräysten muuttamisesta    90 € 
 

YSL 9 luvun mukainen luvan voimassaolo, muuttaminen sekä toiminnan lopettaminen 
- päätös luvan raukeamisesta (YSL 88 §)  450 € 

- luvan muuttaminen, joka on tullut vireille viranomaisen tai toiminnanharjoittajan hake-

muksesta (YSL 89 §)    900 € 

- kirjallinen lausuma luvan selventämiseksi (YSL 92 §) käytetyn työajan perusteella, kui-

tenkin vähintään    240 € 

- lopettamismääräykset (YSL 94 §)   450 € 

 
YSL 10 a luvun mukaisessa yleisessä ilmoitusmenettelyssä olevan laitoksen tai toimin-
nan ilmoituspäätöksen valmistelu (YSL Liite 4) 
 

1. Metsäteollisuus 

- sahalaitos     3 200 € 

 

2. Kemikaalien ja polttoaineiden varastointi   1 600 € 

- terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto 

       

3. Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus   1 600 € 

a. teurastamo      

b. lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos   

c. perunaa tai juureksia käsittelevä tai jalostava laitos    
d. vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä tai jalostava laitos  

    



e. muu kuin c ja d kohdassa tarkoitettu kasviperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai niistä 

tuotteita jalostava laitos, ei kuitenkaan kylmäpuristettua kasviöljyä valmistava laitos tai 

leipomo    

f. panimo      

g. siiderin ja viinin valmistus käymisteitse    

h. muu kuin f ja g kohdissa tarkoitettu virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos  

    

i. rehua tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen laitos  

j. jäätelötehdas tai juustomeijeri    

k. eineksiä valmistava laitos     

l. pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos   

m. makeistehdas      

n. mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo  

 

4. Eläinsuojat 

a1. vähintään 50 ja alle 100 lypsylehmälle, vähintään 100 ja alle 200 lihanaudalle, vähintään 

130 ja alle 250 emolehmälle, vähintään 60 hevoselle tai ponille, vähintään 250 uuhelle tai vuo-

helle, vähintään 100 ja enintään 300 täysikasvuiselle emakolle, vähintään 250 ja enintään 

800 lihasialle, vähintään 4 000 ja enintään 20 000 munituskanalle tai vähintään 10 000 ja enin-

tään 20 000 broilerille.    1 600 €  

 

a2. vähintään 100 ja alle 150 lypsylehmälle, vähintään 200 ja alle 300 lihanaudalle, vähintään 

250 ja alle 400 emolehmälle, vähintään 300 ja enintään 500 täysikasvuiselle emakolle, vähin-

tään 800 ja enintään 1 300 lihasialle, vähintään 20 000 ja enintään 30 000 munituskanalle tai 

vähintään 20 000 ja enintään 30 000 broilerille.   2 600 € 
 

a3. vähintään 150 ja alle 300 lypsylehmälle, vähintään 300 ja alle 500 lihanaudalle, vähintään 

400 ja alle 600 emolehmälle, vähintään 500 ja enintään 750 täysikasvuiselle emakolle, vähin-

tään 1 300 ja enintään 2 000 lihasialle, vähintään 30 000 ja enintään 40 000 munituskanalle tai 

vähintään 30 000 ja enintään 40 000 broilerille.   3 600 € 

 

b1. muu kuin edellä a1 kohdassa mainittu eläinsuoja, jonka eläinyksikkömäärä ympäristönsuo-

jelulain liitteen 3 taulukon 1 mukaisilla eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 540 ja al-

le 1 080     1 600 € 
 

b2. muu kuin edellä a2 kohdassa mainittu eläinsuoja, jonka eläinyksikkömäärä ympäristönsuo-

jelulain liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 1 080 ja alle 1 620.

     2 600 € 
 

b3. muu kuin edellä a3 kohdassa mainittu eläinsuoja, jonka eläinyksikkömäärä ympäristönsuo-

jelulain liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 1 620 ja alle 3 000.

     3 600 € 

5. Liikenne 

- linja-auto-, kuorma-auto- tai työkonevarikko   1 600 € 



 

6. Muu toiminta 

- ulkona sijaitseva ampumarata    1 600 € 

- kiinteä eläintarha tai huvipuisto    1 600 € 

 
YSL 11 luvun mukainen toiminnan rekisteröinti (YSL Liite 2) 

- energiantuotantoyksikkö   1 900 € 

- asfalttiasema         930 € 

- polttonesteiden jakeluasema      930 € 

- kemiallinen pesula          930 € 

- orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta tai laitos  1 900 € 

- kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas         930 € 

 

YSL 12 luvun mukaisten kertaluonteista toimintaa koskevien ilmoitusten käsittely 
- melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta (YSL 118 §) 

• käsittely, jonka yhteydessä on laaja kuuleminen 265 € 

• käsittely, jonka yhteydessä on suppea kuuleminen 160 € 

- koeluonteinen toiminta (YSL 119 §)   265 € 

- poikkeuksellinen tilanne (YSL 120 §)   265 € 

 

YSL 157 §:n mukainen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen  120 € 
 
YSL 168 §:n mukaiset säännöllistä valvontaa koskevat maksut 

- valvontaohjelmaan perustuva määräaikaistarkastus  600 € 

- annettujen määräysten tarkastusmaksu  120 € 

- muu valvontaohjelmaan perustuva säännöllinen valvonta  120 € 

- vuosiraportin tarkastaminen      80 € 

 

YSL 175 ja 176 §:n mukainen tarkastus hallintopakkomääräyksen valvomiseksi   120 € 
 

YSL 181 §:n mukainen tarkastus toiminnan keskeyttämisen noudattamiseksi       120 € 
 

YSL 199 §:n maksut toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta 
- maksu vakuusmaksun käsittelystä   120 € 

- toiminnan aloittamislupaa koskeva erillinen päätös  265 € 

 

Vesilain mukaisten asioiden käsittely 
- talousveden ottamisen rajoittaminen (VL 4:2)  260 € 

- ojitusta koskevat erimielisyydet (VL 5:5)  260 € 

- oikeus ojittaa toisen alueella (VL 5:9)  260 € 

- muun kuin kuivatusveden johtaminen toisen ojaan (VL 5:14)  260 € 

 

 

 



Jätelain mukaisten asioiden käsittely 
- jätteiden ammattimaisesta keräyksestä jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten tehtä-

vän ilmoituksen käsittely (JL 100 §)   260 € 

- mittausten ja tutkimusten kohtuulliset kustannukset (JL 123 §)  260 € 

- valvontasuunnitelmaan perustuva jätteen ammattimaista keräystä harjoittavan laitok-

sen tai yrityksen määräaikaistarkastus (JL 124 §)   450 €  

 

Muiden asioiden käsittely 
- muiden kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille pane-

man ilmeisen tarpeettoman asian käsittely  260 € 

- ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen käsittely  120 € 

- muu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteisen tehtävän käsittely, euroa/ 

tunti 60 € 

 


