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KAJAANIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 
Taksa on hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa 23.11.2022 § 95 
Voimaantulo 1.1.2023. 
 
1 § SOVELTAMISALA 
 
 Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen perii käsittelymaksun tässä 

taksassa esitettyjen perusteiden mukaisesti ympäristönsuojelulain (527/2014), 
vesilain (587/2011), jätelain (646/2011), merenkulun ympäristönsuojelulain 
(1672/2009), maastoliikennelain (1710/1995) ja vesiliikennelain (782/2019) 
mukaisen lupahakemuksen, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä sekä 
ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisesta valvonnasta. 

 
2 § MAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET 
 

Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat asian käsittelyn ja valvonnan 
keskimääräiseen omakustannusarvioon, joka sisältää asian käsittelystä 
viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset. 
 
Kokonaiskustannukset sisältyvät asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannuksen 
lisäksi käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista 
sekä muista viranomaisen yhteiskustannuksista. Kokonaiskustannuksiin sisältyvät 
lisäksi tarkastusten matkakulut, asianosaisten kuulemisesta sekä hakemuksen ja 
päätöksen tiedottamisesta aiheutuvat kulut. 
 
Valvontatarkastusmaksuun sisältyy tarkastukseen valmistautuminen, 
keskimääräinen matka-aika, matkakustannukset, tarkastus ja tarkastuskertomuksen 
laatiminen. 
 
Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn 
omakustannushinta on 80 euroa. 
 

3 § MAKSUT 
 

Lupien, ilmoitusten, toiminnan rekisteröinnin ja muiden asioiden käsittelystä sekä 
valvontatoimenpiteistä perittävät maksut esitetään maksutaulukossa. 
 

4 § MENETTELYN LAAJUUDESTA JOHTUVAT LISÄMAKSUT 
 

Edellä 3 §:ssä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat 
lisämaksut:  
a) asiantuntijaviranomaisen tai -laitoksen lausunto erillisen laskun mukaisesti 
b) konsultti- ja asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti  
c) ympäristönsuojeluasetuksen 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
kuulemistilaisuuden tai katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut todellisten 
kustannusten mukaan. 
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5 § MAKSUN ALENTAMINEN 
 

Toiminnan olennaista muuttamista, lupapäätöksen tai ilmoituksen uudistamista 
koskevan hakemuksen käsittelymaksu voidaan määrätä enintään 50 prosenttia 3 
§:n mukaista maksua pienemmäksi. 
 

Sellaisesta luvan, ilmoituspäätöksen teknisluontoisesta muuttamisesta tai muusta 
lupamääräysten vähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on merkittävästi 
keskimääräistä pienempi, peritään maksu, jonka suuruus on 30 % 3 §:n mukaisesta 
maksusta. 
 
Jos samassa luvassa päätetään kahden tai useamman eri toiminnon lupa-asiasta, 
peritään luvan käsittelystä yhdistetty maksu niin, että perusmaksultaan kalleimman 
toiminnan lupamaksuun lisätään 50 % jokaisen muun toiminnan maksusta. 
 
Jos tarkastettava laitos tai toiminta kuuluu sekä ympäristönsuojelulain että jätelain 
mukaiseen suunnitelmalliseen valvontaan, peritään tarkastuksesta ainoastaan 
ympäristönsuojelulain mukainen valvontamaksu. 
 

6 § MAKSUN MÄÄRÄÄMINEN POIKKEUSTAPAUKSISSA 
 

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

7 § HAKEMUKSEN, ILMOITUKSEN TAI MUUN ASIAN PERUUTTAMINEN TAI 
RAUKEAMINEN 

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

8 § HAKEMUKSEN TAI ILMOITUKSEN HYLKÄÄMINEN TAI TUTKIMATTA 
JÄTTÄMINEN 

 
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 50 
prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. Lisäksi peritään muut asian 
käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 §:n mukaisesti. 
 
Jos hakemusta tai ilmoitusta ei oteta tutkittavaksi, maksua ei peritä. 
 

Jos ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus on tehty aiheettomasti, ei 
ilmoituksen käsittelystä peritä maksua. 
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9 § PALAUTETUN HAKEMUKSEN KÄSITTELYMAKSU 
 

Mikäli tuomioistuin palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi, peritään asian 
käsittelystä tämän taksan mukainen maksu, josta vähennetään, mitä samassa 
asiassa aikaisemmin annetusta ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on 
peritty. Jos palautetun asian käsittely on huomattavasti laajempi kuin aikaisempi 
käsittely, voidaan palautetun asian käsittelymaksu määrätä enintään 50 prosenttia 3 
§:n mukaista maksua suuremmaksi. 
 
Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että 
hakija ei ole ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty 
maksu kokonaisuudessaan. 

 
10 § ERILLISEN VAKUUSPÄÄTÖKSEN MAKSU 
 

Jos luvanhaltija hakee luvan myöntämisen jälkeen ympäristönsuojelulain 199 §:n 2 
momentin mukaisesti oikeutta aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen 
lainvoimaiseksi tuloa, peritään vakuusasian erillisestä käsittelystä maksu, joka on 
15 % luvan perusmaksusta. 
 

11 § VALVONTAMAKSUT 
 
Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelman ja jätelain valvontasuunnitelman 
mukaisesta määräaikaistarkastuksesta, ja muusta valvontaohjelmaan tai 
valvontasuunnitelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta peritään 
maksutaulukon mukainen valvontamaksu. 
 

Hallintopakkoasiassa annetun kiellon, määräyksen tai toiminnan keskeyttämisen 
valvomiseksi tehtävästä tarkastuksesta peritään maksutaulukon mukainen 
valvontamaksu. 
 
Ympäristönsuojelulain mukaisista onnettomuus-, haitta- tai rikkomustilanteissa 
tehdyistä tarkastuksista, jotka johtavat kehotuksen, määräyksen tai kiellon 
antamiseen sekä niistä toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen määräyksen, kehotuksen 
tai kiellon noudattamisen valvomiseksi peritään maksutaulukon mukainen 
valvontamaksu. 
 
Jätelain mukaisesta roskaantuneen alueen siivoamismääräyksestä, yksittäisen 
määräyksen sekä rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun 
määräyksen antamisesta ja valvonnasta peritään maksutaulukon mukainen maksu. 
 

12 § MIKROYRITYSTEN VALVONTAMAKSUJEN KOHTUULLISTAMINEN 
 

Ympäristönsuojelulain 206 §:ssä ja jätelain 144 a §:ssä tarkoitetun mikroyrityksen 
tarkastuksesta perittävästä maksusta vähennetään 30 % maksutaulukon 
mukaisesta maksusta. Myös luonnolliselta henkilöltä, joka ei harjoita taloudellista 
toimintaa, peritään maksu 30 %:lla vähennettynä taulukon mukaisesta maksusta.  
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13 § MAKSUSTA, MAKSUN PALAUTTAMISESTA JA POIKKEUKSESTA 

PÄÄTTÄMINEN 
 

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

14 § MAKSUN SUORITTAMINEN JA PERIMINEN 
 

Maksu on suoritettava laskussa määrättynä aikana. Viivästyneestä maksusta 
peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:ssä 
tarkoitetun korkokannan mukaan. 
 
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.  
 

15 § VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET 
 

Tämä taksa tulee voimaan tammikuun 1.päivänä 2023.  
 
Tämä taksa korvaa Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan 
päätöksellään 11.12.2019 § 108 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen 
taksan, joka tuli voimaan 1.1.2020. 
 
Maksu määrätään sen taksan mukaan, joka on ollut voimassa hakemuksen, 
ilmoituksen tai muun asian vireille tulopäivänä. Maksun palauttamisen osalta 
noudatetaan sitä taksaa, joka oli voimassa silloin kun maksu määrättiin. 
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LIITE: MAKSUTAULUKKO 
 
Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta               Maksu € 
 

Metsäteollisuus 
- puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos 

 

 
3100 

Metalliteollisuus 
- metallien ja muovien elekrolyyttinen tai kemiallinen 

pintakäsittely 
 

 
3100 

Energiantuotanto 
- luvanvarainen energiantuotantolaitos 

 

 
3900 

Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden 
varastointi tai käsittely 

- puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos 
- nestemäisten polttoaineiden jakeluasema 
- muu vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto 
- kivihiilivarasto 

 

 
 
2350 
2350 
2350 
2350 

Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta 
- orgaanisia liuottimia käyttävä laitos 

 

 
3100 

Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto 
- Kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä 

kivenlouhinta 
- Murskaamo tai kalkkikiven jauhatus 

 
Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisten yhteislupien 
käsittelystä perittävästä maksusta määrätään maa-aineslupa- ja 
valvontaviranomaisen taksassa. 

 

 
2800 
 
2800 

Mineraalituotteiden valmistus 
- kevytsoratehdas 
- keramiikka- tai posliinitehdas 

 

 
3400 
3400 

Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely 
- tekstiilinen vesipesula tai muu kuin rekisteröitävä kemiallinen 

pesula 
 

 
2100 

Elintarvikkeiden ja rehujen valmistus 
 

2350 

Eläinsuojat 
- turkistarha 

 
2350 

Liikenne 
- lentopaikka 

 
3000 
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- ulkona sijaitseva moottoriurheilurata 
 

3000 

Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely 
- maankaatopaikka 
- pilaantumattoman maa-aines-, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen 

tai pysyvän jätteen muu käsittely kuin kaatopaikkakäsittely 
- kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa 

syntyneen vaarallisen jätteen varastointipaikka tai 
vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen tai 
käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
varastointipaikka 

- autopurkamo 
- ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittely 
- muu jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely 
-  

 
3300 
3300 
 
3300 
 
 
 
 
3300 
3300 
3300 

Muu toiminta 
- ulkona sijaitseva ampumarata 
- pysyvä, ulkona sijaitseva suihkupuhalluspaikka 
- krematorio tai lemmikkieläinten polttolaitos 

 

 
2350 
2000 
2900 

Jätevesien johtaminen (ympäristönsuojelulaki 27 §) 
- asukasvasteluku alle 10 
- asukasvasteluku 10 -49 
- asukasvasteluku 50 -99 

 

 
  600 
1000 
1600 

Toiminta, josta saattaa aiheutua eräistä naapuruussuhteista 
annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta 
(ympäristönsuojelulaki 27 §) 
 

2350 

 
Ilmoitukset ja rekisteröinnit 
 

Ympäristönsuojelulain 10 a §:n mukaisten ilmoitusten käsittely 
(suluissa ympäristölupaa edellyttävän toiminnan maksu YSL 28 § ja 
29 a §) 

- sahalaitos 
- vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto  
- elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnat, joiden jätevedet 

johdetaan ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle: 
- eläinsuoja 
- yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikko tai vastaavan 

kokoinen työkonevarikko 
- ulkona sijaitseva, ampumarata, jolla on tarkoitettu 

ammuttavaksi enintään 10 000 laukausta vuodessa ja jossa 
ei ole haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa 

- kiinteä eläintarha tai huvipuisto 
 

 
 
 
3100 (3600) 
2000 (2350) 
1900 (2300) 
 
 
1500 (2000) 
 
2000 (2500) 
 
 
2000 (2500) 

Ympäristönsuojelulain 12 luvun mukaisten ilmoitusten käsittely  
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- tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta 
- koeluonteinen toiminta 
- poikkeukselliset tilanteet 

 

600 
800 
800 

Ympäristönsuojelulain 11 luvun mukainen toiminnan rekisteröinti 
 

1300 

 
Muiden ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely 
 

- tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen 
- muiden kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille 

paneman ilmeisen perusteettoman asian käsittely 
- ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen käsittely 
- talousjätevesien käsittelystä poikkeaminen 
- muu ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittely €/tunti 

 

450 
300 
 
250 
200 
  80 

Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely 
- huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman hyväksyminen ja 

tietojärjestelmään rekisteröinti 
 

 
250 

Maastoliikennelain ja vesiliikennelain mukaista lupaa edellyttävä 
toiminta 

- lupa kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään 
järjestämiseen samassa maastossa 

- lupa yksittäisen tapahtuman järjestämiseen 
  

 
 
1000 
 
  400 

 
Ympäristönsuojelulain mukaiset valvontamaksut 

- valvontaohjelman mukainen määräaikaistarkastus 
- määräaikaistarkastukseen liittyvä uusintatarkastus 
- muu valvontaohjelmaan perustuva säännöllinen valvonta 
- tarkastus ympäristönsuojelulain 175 tai 176 §:ssä tarkoitetun 

kiellon tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi tai 181 
§:ssä tarkoitetun toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi  
 

400 
150 
150 
200 

Vesilain mukaisten asioiden käsittely 

- talousveden ottamisen rajoittaminen 
- ojitusasiat 

 

700 
700 

Muiden asioiden käsittely 

- muu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteisen 
tehtävän käsittely 

80 
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