
 

 

TURUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 
 

 
1 § Soveltamisala 
 

Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), jätelain (646/2011), merenku-
lun ympäristönsuojelulain (1672/2009), maastoliikennelain (1710/1995) ja maa-aines-
lain (555/1981) mukaisen luvan, luvan muuttamisen, ilmoituksen, tai muun asian kä-
sittelystä sekä ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisesta valvonnasta kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaisessa peritään käsittelymaksu tämän taksan mukaisesti. 
 
Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta 
sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakijan tai toimenpiteen tekijän on suoritet-
tava maa-aineslain (555/81) 23 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 145 §:n 
nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvät maksut.  
 

  
2 § Maksujen määräytymisperusteet 
 

Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen, tarkastuksen 
tai muun asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian 
käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset. 

 
Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten li-
säksi käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä 
muista viranomaisen yhteiskustannuksista. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat lisäksi 
asianosaisten kuulemisesta sekä hakemuksen ja päätöksen tiedottamisesta aiheutu-
vat kulut lukuun ottamatta 4 §:ssä mainittuja lisämaksuja.  
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 68 eu-
roa tunnilta. 
 
Maa-aineslain mukaisen hakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta 
maksu koostuu omakustannusarvoon perustuvasta perusmaksusta sekä hakemuk-
sessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaisesta osasta maksu-
taulukkoliitteen mukaisesti. Maa-ainesten valvontamaksu koostuu asian omakustan-
nusarvoon perustuvasta perusmaksusta ja tilavuuden mukaan määräytyvästä osasta. 
Valvontamaksua määritettäessä jaetaan otettava maa-ainesten kokonaismäärä lu-
van voimassaoloajan vuosien määrällä ja käytetään näin saatua keskiarvoa vuotuisen 
valvontamaksun määräämisen perusteena, ellei hakemuksessa ole muuta maa-ai-
nesten ottamisen ajoittumisesta esitetty.  
 
Luvattomasta maa-ainesten ottamisesta, johon jälkikäteen haetaan lupaa, peritään 
hakemuksen tarkastusmaksu kaksinkertaisena.   
 
Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maa-aineksen 
luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometrimäärää), josta 500 000 m3 ylittävältä 
osalta otetaan maksua määrättäessä huomioon 50 %. Irtokuutiometrit muunnetaan 
kiintokuutiometreiksi jakamalla määrät seuraavilla muuntoluvuilla: sora 1,3 - hiekka 
1,3 - louhe 1,8 - savi 1,6 - multa 1,4. Maksuperusteet ovat yhtäläiset kaikille maa-
aineslain mukaan luvanvaraisille maa-aineksille.  
 
Maa-aineslupien valvontamaksuja määrättäessä otetaan lupapäätöksessä sallitusta 
vuosittaisesta ottomäärästä 50 000 m3 ylittävältä osalta huomioon 50 %. Mikäli lupa 
on voimassa vain osan vuotta, peritään kyseiseltä vuodelta vain sitä vastaava osuus 
valvontamaksusta. 



 

 

 
Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, voidaan valvontakulut periä toimenpiteistä 
kunnalle aiheutuneiden kustannusten mukaan. Mikäli lainvastaisen kotitarveoton joh-
dosta valvontaviranomainen ryhtyy tarkastus-, keskeyttämis- tai muihin toimenpitei-
siin peritään aiheutuneet kulut noudattaen tätä taksaa soveltuvin osin. 
 
 Jos maa-aineslain mukaiset tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai 
luvanvastaisesta toimenpiteestä taikka siitä, että toimenpiteen suorittaja muutoin 
on laiminlyönyt hänelle kuuluvat velvollisuutensa, voidaan valvontakulut periä liit-
teenä olevan maksutaulukon mukaan sekä muut mahdollisesti kunnalle aiheutuneet 
kulut erittelyn mukaan. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle mak-
sulle on suoritettava korkoa korkolain mukaan. 
 
Maa-aineslain 4 a §:n mukaisen maa-aineslupahakemuksen ja ympäristönsuojelulain 
47 a §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelystä peritään kalliimman 
luvan maksu kokonaisuudessaan ja toisen luvan osuutena 50 % maksutaulukon mu-
kaisesta maksusta. 
 
Maa-aineslain 4 a §:n mukaisen maa-aineslupahakemuksen ja ympäristönsuojelulain 
47 a §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen yhteisen luvan valvonnasta aiheutu-
vien kustannusten perimiseen sovelletaan liitteessä mainittuja maa-aineslain mukai-
sia maksuja.   
 
Maa-aineslain mukaisen hakemuksen tarkastusmaksu määrätään maksun määrää-
mishetkellä voimassa olevan taksan mukaan. Valvontamaksu määrätään ensimmäi-
sen kerran maksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan ja sen jäl-
keen sitä tarkistetaan vuosittain kunakin vuonna valvontamaksun määräämishetkellä 
voimassa olevan taksan mukaan. 
 

 
3 § Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut 
 

Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut on esitetty liit-
teenä olevassa maksutaulukossa. 

 
 

4 § Hakemuksen tai menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut 
 

Edellä 3 §:ssä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämak-
sut: 
 
- asiantuntijaviranomaisen lausunto erillisen laskun mukaisesti, 
- konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti, 
- VNa ympäristönsuojelusta (713/2014) 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuulemis-

tilaisuuden tai katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut, 
- kustannukset ympäristö- tai maa-aineslupahakemuksen tai ilmoituksen vireille 

tulosta ilmoittamisesta ja päätöksestä tiedottamisesta sanomalehdissä. 
 
 

 
5 § Maksun alentaminen tai korottaminen 
 

Jos tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn 
laajuus ja työmäärä huomioon ottaen kohtuuttoman pieneen maksuun, voidaan eri-
tyistapauksissa käsittelymaksu periä 3 §:n mukaisista maksuista poiketen myös asian 



 

 

käsittelyajan perusteella lasketun omakustannusarvon ja muiden asian käsittelystä ai-
heutuneiden erilliskustannusten perusteella. Tällöin maksun määräämiseen tulee liit-
tää laskelmaperuste maksulle sekä erittely muista erilliskustannuksista. 
 
Mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi, 
voidaan käsittelymaksu määrätä enintään 50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pie-
nemmäksi. 

 
Toiminnan olennaista muuttamista tai lupapäätöksen tarkistamista tai uudistamista 
koskevan hakemuksen sekä ilmoituksen uudistamisen käsittelymaksu voidaan mää-
rätä enintään 30 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. 

 
Luvan tai ilmoituspäätöksen teknisluontoisesta muuttamisesta tai muusta lupamää-
räysten vähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on merkittävästi keskimää-
räistä pienempi, voidaan käsittelymaksu määrätä enintään 50 prosenttia 3 §:n mu-
kaista maksua pienemmäksi. 

 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 230 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa pe-
ritään kuitenkin 3 §:n mukainen maksu, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa 
uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä. 

 
Jos tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian luonne ja 
merkitys huomioon ottaen kohtuuttoman suureen maksuun, voidaan erityisistä syistä 
käsittelymaksu määrätä 3 §:n mukaista maksua alhaisemmaksi. Maksun tulee tällöin-
kin kattaa viranomaiselle aiheutuneet 4 §:n mukaiset kustannukset ja sen tulee olla 
suuruudeltaan vähintään 50 prosenttia 3 §:n mukaisesta maksusta.  

 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 206 §:n tarkoittamille mikroyrityksille annetaan 
30 % alennus perittävistä maksuista valvonnasta (liitteen kohta ”Valvontasuunnitel-
man mukaiset maksut”). Alennuksen saamiseksi toiminnanharjoittajan on ennen tar-
kastusta tai viimeistään tarkastuksen yhteydessä annettava valvontaviranomaiselle 
riittävät tiedot mahdollisen alennuksen myöntämiseksi. Alennusta ei voi saada takau-
tuvasti asian käsittelyn jälkeen. Mikäli tarvittavia työntekijä-, liikevaihto- ja tasetietoja 
ei pyynnöstä huolimatta ilmoiteta, maksu voidaan määrätä alentamattomana. 
 
Maa-ainesluvan voimassaoloaikana luvan haltijalle voidaan myöntää 50 %:lla alen-
nettu valvontamaksu, mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle 
etukäteen viimeistään 15.1. mennessä, ettei maa-aineksia ko. vuonna oteta. Mikäli 
maa-aineksia kuitenkin otetaan kyseisenä vuonna, peritään valvontamaksu takautu-
vasti. Mikäli luvanhaltija ei ole ilmoittanut ottamisaikeensa muutoksesta, peritään ta-
kautuva maksu 30 % korotettuna. 
  
Mikäli luvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa lopettaneensa kokonaan lu-
papäätöksessä tarkoitetun maa-ainesten oton ja lupaan liittyvät velvoitteet ovat tul-
leet täytetyiksi, ei valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä. Mikäli lupa 
peruutetaan maa-aineslain 16 §:n 2. kohdan (ennalta arvaamattomat vaikutukset) pe-
rusteella, ei valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä edellyttäen, että 
lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyiksi. Lupavelvoitteiden loppuunsaatta-
misen valvonnasta aiheutuneet kustannukset kuitenkin peritään. 
 
Mikäli koko suunnitelman maisemointia ei ole suoritettu ennen sitä ajankohtaa, jol-
loin maa-ainesluvan mukaan jälkihoidon on oltava suoritettu, korotetaan perittävää 
valvontamaksua 30 %.  
 
  

6 § Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen 



 

 

 
Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian taikka asian kä-
sittely kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen pää-
töksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsitte-
lemiseksi, peritään 3 §:n mukaisesta maksusta 50 prosenttia sekä muut hakemuksen 
käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 §:n mukaisesti. 
 
Maa-aineslupahakemuksen tarkastusmaksua ei palauteta, mikäli luvansaaja luopuu 
maa-ainesten ottamisesta aloittamatta sitä tai luvan voimassa ollessa  

 
7 § Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen 
 

Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän tak-
san mukainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että 
asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan maksu määrätä 70 pro-
senttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. 

 
Jos ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen hakemus tai ilmoitus on päätetty jät-
tää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä. 
 

 
8 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu 
 

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman 
asian tämän taksan mukaisesta käsittelymaksusta 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 ko-
konaisuudessaan. 

 
9 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen 
 

Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta ja maksun lykkäämisestä 
määrää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pääasiaa koskevassa päätöksessä tai 
samanaikaisesti annettavalla erillisellä päätöksellä. 

 
 
10 § Maksun suorittaminen ja periminen 
 

Maksu on suoritettava laskussa määrättynä aikana. Viivästyneestä maksusta peritään 
viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan 
mukaan. 

 
Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voi-
daan se periä ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja 
maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään. 
 
Maa-ainesluvan haltija on velvollinen maksamaan ensimmäisen vuotuisen valvonta-
maksun ennen ottamistoimintaan ryhtymistään ja seuraavat valvontamaksut vuosit-
tain kunnan määräämänä ajankohtana ennakkoon. Erityisestä syystä voidaan hake-
muksesta päättää, että valvontamaksu peritään jälkikäteen. Tällöin luvanhaltijan on 
ilmoitettava ennen ottamistoimintaan ryhtymistään valvontaviranomaiselle ottami-
sen alkamisajankohta, kesto ja arvio otettavasta maa-ainesmäärästä. 

 
 



 

 

11 § Voimaantulo- ja siirtymäsäännös 
 

Tämän taksan mukaisten asioiden käsittelystä, jotka ovat tulleet vireille ennen tämän 
taksan voimaantuloa, peritään käsittelymaksu aiemmin voimassa olleen Turun kau-
pungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti. 
 
Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä toukokuuta 2020 ja sillä kumotaan Turun kau-
punginkaupunkiympäristölautakunnan 27.11.2018 hyväksymä ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen taksa. 

  



 

 

 

YSL 27 §:n 1 momentin mukaan luvanvarainen laitos tai toiminta sekä  
YSL 28 §:n 1 tai 2 momentin mukaan pohjavesialueella luvanvarainen laitos tai toiminta  

MAKSU 
€ 

1. Metsäteollisuus 3700 

2. Metalliteollisuus 3700 

3. Energiantuotanto 3700 

4. Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai käsittely 2200 

5. Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta 3900 

6. Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto 3900 

7. Mineraalituotteiden valmistus 3900 

8. Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely 1500 

9. Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus 2550 

10. Eläinsuojat tai kalankasvatus 1700 

11. Liikenne 3000 

12. Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely 3000 

14. Muu toiminta   

  a) ulkona sijaitseva ampumarata 3000 

  b) pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka 1600 

  c) kiinteä eläintarha tai huvipuisto  2500 

  d) krematorio 3000 

  e) lemmikkieläinten polttolaitos 1400 

YSL 27 §:n 2 momentin mukainen luvanvarainen toiminta    

  a)    toiminta, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan 
luvanvaraisesta hankkeesta  

580 

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

580 

  c) toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 
(26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta 

1300 

YSL 64 §:n mukainen päätös seuranta- ja tarkkailumääräysten hyväksymisestä 350 

YSL 65 §:n mukainen päätös tarkkailumääräysten muuttamisesta 350 

YSL 88 §:n mukainen päätös luvan raukeamisesta  200 

YSL 92 §:n mukainen kirjallinen lausuma luvan selventämiseksi 200 

YSL 94 §:n mukaiset lopettamismääräykset 200 

YSL 115 §:n mukainen ilmoitusmenettely   

  a) sahalaitos 3700 

  b) terveydelle tai ympäristölle vaarallisen kemikaalin varasto 2200 

  c) elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnot, joiden jätevedet johdetaan luvanvaraiselle jä-
tevedenpuhdistamolle 

2550 

  d) eläinsuojat 1700 

  e) varikot 3000 

  f) ulkona sijaitseva ampumarata 3000 

  g) kiinteä eläintarha tai huvipuisto 2500 

YSL 116 §:n mukainen toiminnan rekisteröinti ja merkitseminen ympäristönsuojelun tie-
tojärjestelmään 

  

  a) asfalttiasemat 1600 

  b) jakeluasemat 1000 

  c) energiatuotanto 2000 

  d) kemiallinen pesula 850 

  e) orgaanisia liuottimia kuluttava toiminta tai laitos  1600 



 

 

   f) betoniasemat ja betonituotetehtaat 2000 

YSL 12 luvun mukaisten kertaluonteisten ilmoitusten käsittely (YSL 118-120 §)   

  a) tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta, suppea  380 

  b) tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta, laaja 610 

  c) koeluontoinen toiminta 740 

  d) poikkeukselliset tilanteet 360 

YSL 136 §:n mukaisten asioiden käsittely   

  a) lupa pilaantuneen maaperän puhdistamiseen 3000 

  b) ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta 1300 

YSL 156 d §:n mukainen päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi 200 

Ympäristönsuojelulain mukaiset valvontamaksut  320 

  a) valvontaohjelman mukainen YSL 168 §:n mukaisen kohteen valvontakäynti   

  
b) YSL 175 ja 176 §:n nojalla annetun määräyksen noudattamisen valvomiseksi tai 181 
§:ssä tarkoitetun toiminnan keskeyttämiseksi tehty valvontakäynti 

  

  c) YSL 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen (pima-päätös) noudattamisen varmis-
tamiseksi tehty valvonta 

  

Muiden ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely   

  a) toiminnan aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta koskeva erillinen päätös 300 

  b) ympäristönsuojelulain mukaisen vakuuden hyväksyminen, vaihtaminen tai muuttami-
nen 

200 

  c) ympäristönsuojelulain 202 § 4 momentin mukainen poikkeus Turun kaupungin ympäris-
tönsuojelumääräyksistä 

100 

  d) muu ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittely 68 €/h 

Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely 250 

  huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman hyväksyminen ja merkitseminen ympäristön-
suojelun tietojärjestelmään 

  

Vesilain mukaisten asioiden käsittely 68 €/h 

  a) veden ottaminen omalta alueelta (VL 4:2)   

  b) ojitusasiat (VL 5 LUKU:5, 9 ja 14)   

Jätelain mukaisten asioiden käsittely ja valvontamaksu 200 

  jätelain 100 §:n mukaisen ilmoituksen käsittely ja jätehuoltorekisteriin merkitseminen   

Jätelain mukainen valvontamaksu 320 

  a) jätelain 124 §:ssä tarkoitetuista laitosten ja yritysten määräaikaistarkastuksista ja 
muista säännöllisistä valvontatoimista, jotka perustuvat 124 §:n 2 momentissa tarkoitettui-
hin suunnitelmiin; 

  

  b) tarkastuksista ja muista valvontatoimista, jotka ovat tarpeen JL 75, 125 ja 126 §:ssä 
tarkoitetun kiellon tai määräyksen antamiseksi ja sen noudattamisen valvomiseksi 

  

Maa-aineslain mukaisten asioiden käsittely   

  a) maa-aineslupahakemuksen käsittely ja ottamissuunnitelman tarkastaminen   

  o    perusmaksu 900 

  o    lisäksi otettavaksi sallitun maa-aineksen kokonaismäärän mukaan, €/m3 0,03 

   b) ottamissuunnitelman muutos (koskien voimassaolevan luvan mukaista aluetta)   

  o     perusmaksu 350 

  o    lisäksi aikaisemman luvan ylittävän maa-aineksen tilavuuden mukaan, €/m3 0,03 

  c) vuosittaiset valvontamaksut   

  o    perusmaksu maa-aineslain mukaisen luvan valvonnasta 400 

  o    perusmaksu maa-aineslain 4 a §:ssä ja ympäristönsuojelulain 47 a §:ssä tar-
koitetun yhteisen luvan valvonnasta 

500 

  o    lisäksi otettavaksi sallitun maa-aineksen määrän mukaan, €/m3 0,01 



 

 

  d) laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, joka ei vaadi erillistä ottamis- tai 
muuta suunnitelmaa 

400 

  e) luvattoman tai luvanvastaisen toiminnan vuoksi suoritetut tarkastus-, keskeyttämis- tai 
muut vastaavat valvonnalliset erityistoimenpiteet  

68 €/h 

  f) vakuuden hyväksyminen, vaihtaminen tai muuttaminen 200 

Maastoliikennelain 30 §:n mukaisen hakemuksen käsittely   

  a) yksittäinen tapahtuma 300 

  b) pidempiaikainen toiminta 1000 

 


