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1 § Soveltamisala 

1.1 Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), vesiliikennelain (463/1996), jätelain 
(646/2011) sekä maa-aineslain (555/1981) mukaisten lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden 
käsittelystä, eräistä tarkastuksista sekä ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisesta 
valvonnasta peritään käsittelymaksu tämän taksan mukaisesti.   

 Taksaa sovelletaan Kittilän kunnassa. 

 

2 § Maksujen määräytymisperuste 

2.1 Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat kohdassa 1.1 mainittujen asioiden 
käsittelyn ja tarkastusten keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian 
käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset. 

2.2 Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi 
käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista 
viranomaisen yhteiskustannuksista. Lupapäätöksissä kokonaiskustannuksiin kuuluvat lisäksi 
asianosaisten kuulemisesta sekä hakemuksen ja päätöksen tiedottamisesta aiheutuvat kulut 
lukuun ottamatta 4 §:ssä mainittuja lisämaksuja. Maa-aineslain mukaisissa asioissa peritään 
kuulemiskustannukset siinä tapauksessa, kun kunta huolehtii kuulemisesta. 
Valvontatarkastukseen kuuluu tarkastukseen valmistautuminen, keskimääräinen matka-aika, 
tarkastus ja tarkastuskertomuksen kirjoittaminen. 

2.3 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 63,00 € 
tunnilta. 

 

3 § Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut 

3.1 Lupien, ilmoitusten, toiminnan rekisteröinnin ja muiden asioiden käsittelystä sekä 
valvontatoimenpiteistä perittävät maksut on esitetty liitteenä olevassa maksutaulukossa. 

3.2 Ympäristönsuojelulain ja jätelain tarkoittamien luonnollisten henkilöiden ja mikroyritysten 
valvontamaksun kohtuullisuus päätetään taksan 12 §:n mukaisesti. 

 

4 § Menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut 

4.1 Edellä 3 §:ssä mainitun maksun lisäksi peritään käsittelystä seuraavat lisämaksut: 

a)  Asiantuntijaviranomaisen lausunto erillisen laskun mukaan. 

b) Konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun ja toteutuneiden kulujen 
mukaisesti. 
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c) Lupa-asian käsittelyssä tarvittavan yleisön kuulemistilaisuuden tai 
katselmuksen järjestämisestä aiheutuvat kulut, kuten kokouspalkkiot, 

matkakulut ja tilavuokrat, vähintään 160 € tilaisuudelta. 

d) Ilmoituskulut, jos kuulutus ja päätös julkaistaan lehdessä, erillisen laskun 
mukaisesti. 

 

5 § Maksun alentaminen  

5.1  Käsittelymaksu voidaan määrätä enintään 50 % 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi, mikäli  

a) asian käsittelyn vaatima työmäärä on keskimääräistä vähäisempi  

b) kyseessä on toiminnan olennaista muuttamista tai lupapäätöksen 
tarkistamista koskeva hakemus tai kyseessä on ilmoituksen uudistaminen 

c) kyseessä on ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
toiminnan edellyttämä ympäristölupa 

5.2  Luvan tai ilmoituspäätöksen tarkistamisesta, teknisluontoisesta muuttamisesta tai muusta 
lupamääräysten vähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on merkittävästi 
keskimääräistä pienempi, voidaan käsittelymaksua alentaa enintään 70 %. Maksu on 
kuitenkin vähintään 100 €. 

5.3.  Jos hakijalla on käytössä varmennettu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä tai muu 
vastaava järjestelmä, joka vähentää laitoksen toiminnan selvitystarvetta tai tarkkailua ja 
seurantaa koskevia lupamääräyksiä, voidaan käsittelymaksua alentaa enintään 20 %.  

5.4  Eläinsuojien käsittelymaksua voidaan alentaa enintään 20 %, mikäli kyseisellä tilalla 
toteutetaan maatalouden ympäristötukijärjestelmään liittyviä vapaaehtoisia 
vesiensuojelutoimenpiteitä. Vaihtoehtoisesti maksua voidaan pienentää 10 %, mikäli 
hakijalla on maatilojen energiansäästösopimus.  

 

6 § Maksun kohtuullistaminen / tarkistaminen 

6.1  Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen, rekisteröinnin tai muun asian 
käsittelyn laajuus ja työmäärä huomioon ottaen kohtuuttoman pieneen tai suureen 
maksuun, voidaan erityistapauksissa käsittelymaksu periä 3 §:n mukaisista maksuista 
poiketen myös asian käsittelyajan perusteella lasketun omakustannusarvon ja muiden asian 
käsittelystä aiheutuneiden erilliskustannusten perusteella. Tällöin maksun määräämiseen 
tulee liittää laskelmaperuste maksulle sekä erittely muista erilliskustannuksista. Maksun 
tulee tällöinkin kattaa viranomaiselle aiheutuneet 4 §:n mukaiset kustannukset ja sen tulee 
olla suuruudeltaan vähintään 50 % 3 §:n mukaisesta maksusta. 

6.2  Jos lupahakemukseen sisältyy varsinaisen toiminnan lisäksi useampi lupavelvollinen toiminta, 
peritään kustakin muusta toiminnosta vähintään 50 % 3 §:n mukaisesta maksusta. Maksun 
kohtuullistamisessa noudatetaan kohdan 6.1 velvoitteita.  
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6.3 Yleishyödyllisten yhdistysten tai sellaisten luonnollisten henkilöiden osalta, jotka eivät 
harjoita taloudellista toimintaa on mahdollista alentaa taksan mukaisia maksuja enintään 30 
%. 

7 § Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen 

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

7.2  Jos maa-aineslupa peruutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-aineslain 16 §:n 2 
kohdan perusteella, lupaviranomainen voi palauttaa peritystä tarkastusmaksusta ottamatta 
jäävää maa-ainesmäärää vastaavan osan. 

7.3 Jos maa-ainesluvan haltija luopuu maa-ainesten ottamisesta aloittamatta sitä tai luvan 
ollessa voimassa, tarkastusmaksua ei palauteta. 

 

8 § Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen 

8.1 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, voi perittävää maksua alentaa 3 §:n 
mukaisesta maksusta korkeintaan 50 %. 

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

 

9 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu 

9.1 Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian tämän 
taksan mukaisesta käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin 
annetusta 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  Ympäristönsuojelun valvontaohjelman ja jätelain valvontasuunnitelman mukaisesta 
määräaikaistarkastuksesta ja muusta valvontaohjelmaan tai valvontasuunnitelmaan 
perustuvasta säännöllisestä valvonnasta peritään maksutaulukon mukainen maksu.  

10.2  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.  
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 Onnettomuus-, haitta- ja häiriötilanteissa tehdyn ensimmäisen tarkastuskäynnin 
valvontamaksu ja sen yhteydessä otettujen viranomaisnäytteiden analysoinnin kulut voidaan 
viranhaltijan harkinnan mukaan jättää perimättä, jos onnettomuus-, haitta- ja häiriö ei ole 
seurausta tahallisuudesta tai selkeästä tahallisuuteen verrattavasta huolimattomuudesta. 

10.3  Hallintopakkoasiassa annetun kiellon, määräyksen tai keskeyttämisen valvomiseksi 
tehtävästä tarkastuksesta peritään maksutaulukon mukainen valvontamaksu.  

10.4  Jätelain mukaisesta roskaantuneen alueen siivoamismääräyksestä, yksittäisen määräyksen 
sekä rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun määräyksen antamisesta ja 
valvonnasta peritään maksutaulukon mukainen maksu. 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.  

10.5  Toiminnanharjoittajan peruuttamatta jättämästä, sovitusta tarkastuksesta peritään maksu 
käytetyn työajan mukaan, kuitenkin vähintään 63 €. 

10.6  Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maa-aineksen 
luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometrimäärää). Mikäli valvontamaksu peritään 
jälkikäteen irtokuutiometrimäärään perustuen, käytetään muuntokertoimina 
kiintokuutiometreiksi seuraavia kertoimia:  

sora  1.3   hiekka  1.3  
louhe  1.8   savi  1.6  
multa  1.4   turve  1.4  
 

10.7  Mikäli maa-aineslupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen maa-ainesten 
ottamismäärä ylittää 50 000 m³, otetaan 50 000 m³:n ylittävältä maa-ainesten määrän osalta 
huomioon 50 % vuotuista valvontamaksua määrättäessä.  

10.8  Luvanhaltija on velvollinen maksamaan valvontamaksun vuosittain kunnan määräämänä 
ajankohtana. Valvontamaksu on aina vähimmillään perusmaksu, ellei kohtien 10.9 ja 10.10 
mukaista vapautusta ole myönnetty. 

10.9 Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle etukäteen, ennen vuoden 
vaihdetta, ettei maa-aineksia ko. vuonna oteta, luvanhaltijalta ei peritä ko. vuoden 
valvontamaksua.  

10.10  Mikäli maa-ainesluvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa lopettaneensa kokonaan 
lupapäätöksessä tarkoitetun maa-ainesten oton ja lupaan liittyvät velvoitteet on täytetty tai 
lupa perutaan maa-aineslain 16 §:n 1 tai 3 kohdan perusteella, ei valvontamaksuja kyseisen 
vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä. Lupavelvoitteiden loppuunsaattamisen valvonnasta 
aiheutuneet kustannukset kuitenkin peritään.  

10.11  Mikäli vuotuinen myönnetty maa-ainesten ottamismäärä ylitetään, luvanhaltijan / ottajan on 
ilmoitettava ylityksestä kirjallisesti lupaviranomaiselle ja kunnalla on oikeus periä ylityksen 
osuus valvontamaksusta heti.  

10.12  Mikäli lainvastaisen maa-ainesten kotitarveoton johdosta valvontaviranomainen ryhtyy 
tarkastus-, keskeyttämis- tai muihin toimenpiteisiin, peritään aiheutuneet kulut noudattaen 
tätä taksaa soveltuvin osin.  
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10.13 Maa-aineslain mukainen valvontamaksu on maksettava, kunnes lupamääräykset ovat tulleet 
täytetyksi, kunnes alueen jälkityöt on hyväksytysti tarkastettu ja maa-ainesten otto todettu 
päättyneeksi, vaikka luvan voimassaoloaika olisikin kulunut umpeen tai lupa olisi peruttu. 

10.14 Mikäli, maa-ainesluvan voimassa ollessa, jälkitöiden hyväksyminen edellyttää enää 
varastokasojen poisvientiä, voidaan hakemuksesta myöntää määräaikainen alennus 
valvontamaksuun, joka voi olla enintään 50 %. 

 

11 § Valvontamaksujen määrääminen poikkeustapauksissa  

Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa kohtuuttoman suureen tai pieneen 
valvontamaksuun, voidaan erityisistä syistä maksu määrätä enintään 50 % maksutaulukon 
mukaista maksua alhaisemmaksi tai korkeammaksi.  

 

12 § Mikroyrityksen valvontamaksujen kohtuullistaminen  

Ympäristönsuojelulain 206 §:n tarkoittaman mikroyritysten valvontamaksu voidaan määrätä 
30 % 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. Alennus edellyttää, että toiminnanharjoittajan on 
viimeistään tarkastuksen yhteydessä annettava valvontaviranomaiselle riittävät 
työntekijämäärää, liikevaihtoa tai tasetta koskevat tiedot alennuksen myöntämiseksi. 

 

13 § Aloittamisoikeus ja vakuuspäätökset 

13.1  Ympäristösuojelulain 199 §:n tai maa-aineslain 21 §:n mukaisen vakuuden hyväksymistä 
koskevan asian käsittelystä peritään lisämaksu, joka on 10 % kyseistä toimintaa koskevasta 3 
§:n mukaisesta maksusta, kuitenkin vähintään 100 €.  

13.2 Asian aloittamisoikeus ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta (YSL 199 § ja MAL 21 §) 
käsittelystä peritään lisämaksu, joka on 10 % kyseistä toimintaa koskevasta 3 §:n mukaisesta 
maksusta, kuitenkin vähintään 100 €.   

 

14 § Maa-aineslain mukaiset vakuudet 
 
14.1  Ennen maa-ainesten ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä vakuus maa-aineslain 11 

§:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamiseksi. Vakuus määräytyy Kittilän kunnan 
alueella seuraavasti: 

  - ottokorkeus 0 – 5 m, vakuus      3400 €/ha 
  - ottokorkeus 5 – 10 m, vakuus   4600 €/ha 
  - ottokorkeus yli 10 m, vakuus     5300 €/ha 
  -louhinta               6100 €/ha 

sekä lisäksi suunnitellusta kokonaisottomäärästä 
- maa-ainekset       0,007 €/m³ 
- kallion louhinta         0,014 €/m³ 
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15 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen 

15.1 Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta ja maksun lykkäämisestä määrää 
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pääasiaa koskevassa päätöksessä tai 
samanaikaisesti annettavalla erillisellä päätöksellä. Mikäli maksusta tehdään erillinen päätös, 
tulee päätös ja lasku lähettää maksuvelvolliselle samalla, kun pääasiaa koskeva päätöskin. 

 

16 § Maksun suorittaminen ja periminen 

16.1 Maksu on suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös on saanut 
lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa 
korkolaissa (633/1982) 4 §:n tarkoitetun korkokannan mukaan. 

16.2 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 täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään (YSL 205 §). 

 

17 § Taksan soveltaminen 

17.1 Maksu määräytyy tämän taksan mukaisissa asioissa, jotka ovat tulleet vireille ja joista on 
kuulutettu tai muutoin annettu tieto asianosaisille tämän taksan voimaantulopäivän jälkeen. 

 

18 § Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

18.1 Tämä taksa tulee voimaan, kun Kittilän kunnanhallitus on sen hyväksynyt ja se on tullut lain 
voimaiseksi. 

 
18.2 Tämä taksa korvaa voimaan tullessaan Kittilän kunnan ympäristösuojeluviranomaisen 

aiemmin voimassa olleen taksan ja sen liitteenä olleen maksutaulukon (Kittilän 
kunnanhallitus § 305 29.10.2019, voimaantulo 1.1.2020). 

 
18.3 Ympäristönsuojeluviranomaisen lupa-asioiden käsittelystä, jotka ovat tulleet vireille ennen 

tämän taksan voimaantuloa, peritään käsittelymaksu vireille tulon hetkellä voimassa olleen 
taksan mukaisesti.  

 
 
Rakennus- ja Ympäristölautakunta  
  
Tämä taksa on hyväksytty Khall 03.12.2021 §  531, voimaantulo 1.1.2022. 
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MAKSUTAULUKKO 
 
Kittilän kunnan maksut ympäristönsuojelulain, maa-aineslain, jätelain, vesilain ja vesiliikennelain mukaisten 
lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä ja valvonnasta. 
 
Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta    

     Maksu  
1. Metsäteollisuus       

- puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos   3000 € 
 

2. Metalliteollisuus 
- metallien tai muovien elektrolyyttistä tai kemiallista   

pintakäsittelyä suorittava laitos, joka vaatii ympäristöluvan 3000 € 
 

3. Energiatuotanto 
- öljyä, kivihiiltä, puuta, turvetta, kaasua tai muuta ainetta 

käyttävä voimalaitos, kattilalaitos tai muu laitos, joka vaatii  
ympäristöluvan    3000 € 

 
4. Kemikaalien tai polttonesteiden valmistus, varastointi, käyttö tai käsittely 

- nestemäisten polttoaineiden jakeluasema, joka vaatii  
ympäristöluvan    2000 €  

- muu vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto  2500 € 
- grillihiilen valmistuslaitos, joka vaatii ympäristöluvan  1500 € 
- kivihiilivarasto    1500 € 

 
5. Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta   

- laitos, jossa käytetään orgaanisia liuottimia 10–50 tonnia vuodessa 2500 € 
 

6. Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto  
- kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä  

kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää  2500 € 
- kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo,  

asfalttiasema tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on  
vähintään 50 päivää    2500 € 
 

7. Mineraalituotteiden valmistus 
- Keramiikka- tai posliinitehdas, jonka tuotantokapasiteetti on  

vähintään 200 tonnia vuodessa   2500 € 
- kevytsoratehdas, jonka tuotantokapasiteetti on yli 3 000 tonnia  

vuodessa     2500 € 
 

8. Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely 
- tekstiilien vesipesula tai kemiallinen, joka vaatii ympäristöluvan 2000 € 

 
9. Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus 

- kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos, joka vaatii  
ympäristöluvan    2500 € 
 

10. Eläinsuojat ja kalankasvatus 
- eläinsuoja, joka vaatii ympäristöluvan   2500 € 
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- turkistarha    1500 € 
- kalankasvattamo, joka vaatii ympäristöluvan  1500 € 
 

11. Liikenne 
- muu lentopaikka kuin lentoasema   2500 € 
- ulkona sijaitseva moottoriurheilurata   2000 € 

 
12. Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely 

- maankaatopaikka, kun käsiteltävä määrä on alle 50 000 tonnia  
vuodessa     2500 €  

- pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai  
- asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen  

kaatopaikalle, kun käsiteltävä määrä on alle 50 000 tonnia vuodessa 3000 € 
- kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa 

syntyneen vaarallisen jätteen varastointipaikka tai  
vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen tai 
käytöstä poistettujen SER-jätteen varastointipaikkaa, jonka 
varastointikapasiteetti on enintään 50 tonnia  2000 € 

- autopurkaamo    3000 € 
- muu jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen  

tai loppukäsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista ja 
jossa käsitellään jätettä alle 20 000 tonnia vuodessa  3000 €  

 
13. Muu toiminta     

- ulkona sijaitseva ampumarata, joka vaatii ympäristöluvan 1500 € 
- pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka  1500 € 
- krematorio ja pieneläinten polttolaitos   2000 € 

 
Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisen lupa-asian yhteiskäsittely 
maa-aineslupamaksu + 50 % ympäristölupamaksusta 
 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 28 §:n mukainen toiminta pohjavesialueella 
Ei-luvanvaraisesta toiminnasta peritään vastaavan luvanvaraisen toiminnan lupamaksu 
 
Ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 2 kohdan mukainen toiminta, 
Jätevesien puhdistamo (AVL < 100) ja jätevesien johtaminen muualle kuin yleiseen 
viemäriin       1000 € 
 
Ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 3 kohdan mukainen toiminta, 
 josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain  
17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta   1500 € 
 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 9 luvun mukainen luvan voimassaolo, muuttaminen sekä toiminnan 
lopettaminen 

- päätös luvan raukeamisesta (88 §)   50 % lupamaksusta 
- luvan muuttaminen, joka on tullut vireille viranomaisen tai  

toiminnanharjoittajan hakemuksesta (89 §)   50 % lupamaksusta 
- kirjallinen lausuma luvan selventämiseksi (92 §)   300 € 
- lopettamismääräykset (94 §)    300 € 
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Ympäristönsuojelulain 10 a luvun mukaisen ilmoituksen käsittely 
- sahalaitos, vähintään 20 000 m3 sahatavaraa vuodessa  2000 € 
- terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin  

varasto, ei pohjavesialueella, 100 - <50 000 m3  2000 € 
- koneellinen kullankaivuu, kun kaivettavien maamassojen määrä on  

alle 500 m3 vuodessa pintamaat mukaan lukien ja työskentelyaika  
enintään 50 vuorokautta vuodessa eikä toimintaan tarvita vesilain  
mukaista lupaa tai oikeutta   1500 € 

- elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnat, joiden jätevedet 
johdetaan ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle,  
toiminnat YSL liite 4 kohta 4:n mukaan   2000 € 

- eläinsuojat, kokorajat määritelty YSL:n liitteessä 4 kohta 5 1500 € 
- yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikko tai vastaavan  

kokoinen työkonevarikko    2000 € 
- ulkona sijaitseva, ampumarata, jolla on tarkoitettu ammuttavaksi  

enintään 10 000 laukausta vuodessa ja jossa ei ole  
haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa   500 € 

- kiinteä eläintarha tai huvipuisto   1500 € 
  
Ympäristönsuojelulain 12 luvun mukaisten kertaluonteista tapahtumaa koskevan ilmoituksen käsittely, 
ei sisällä lehtikuulutusta 

- tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta  250 € 
- sirkus-, musiikki- ja teatteritapahtumat   100 € 
- koeluontoinen toiminta    800 € 
- poikkeukselliset tilanteet    500 € 

 
Ympäristönsuojelulain 116 §:n mukainen (11 luku) toiminnan rekisteröinti 

- sähköä tai lämpöä tuottava laitos tai kattilalaitos  800 € 
- asfalttiasema    800 € 
- polttonesteiden jakeluasema   800 € 
- toiminta, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä 800 € 
- betoniasema    800 € 

  
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 d §:n mukainen päätös  

- talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen  63,00 €/ tunti 
 
Muiden asioiden käsittely       

- tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen  250 € 
- muiden kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille 

paneman ilmeisen perusteettoman asian käsittely  250 € 
- ympäristönsuojelumääräysten mukaisen asian käsittely 

tai poikkeamishakemuksen käsittely   250 € 
- muu ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittely  60,00 €/ tunti  

      
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 ja 169 §:n mukaiset valvontamaksut 

- valvontaohjelmaan perustuva luvanvaraisen, ilmoituksen varaisen  
tai rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastus  500 € 

- määräaikaistarkastuksen perusteella annettujen määräysten  
tarkastusmaksu     150 € 

- toiminnanharjoittajan vuosiraportin tarkastus  125 € 
 



13 

 

Kittilän ympäristösuojeluviranomainen 2021 

- muu valvontaohjelmaan perustuva säännöllinen valvonta  63,00 €/ tunti 
(mm. tarkkailutulosten tarkastus) 

- onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteen valvomiseksi  
tehtävä tarkastus     63,00 €/ tunti 

 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 175 ja 176 §:n sekä 181 §:n mukainen tarkastus 
hallintopakkomääräyksen valvomiksesi 

- hallintopakkoasiassa annetun kiellon, määräyksen tai keskeyttämisen 
valvomiseksi tehtävä tarkastus   250 €  

 
Vesilain (587/2011) mukaisten asioiden käsittely  

- talousveden ottamisen rajoittaminen (VL 4:2 §)   400 €  
- ojitusta koskevat erimielisyydet (VL 5:5 §)   400 € 
- oikeus ojittaa toisen alueella (VL 5:9)    400 € 
- muun kuin kuivatusveden johtaminen toisen ojaan (VL 5:14)  400 € 
- tutkimuslupa (VL 18:7)     400 € 

 
Jätelain (646/2011) mukaisten asioiden käsittely  

- jätteiden ammattimaisen keräystoiminnan merkitseminen  
jätehuoltorekisteriin (100 §)    200 €  

- mittausten ja tutkimusten kohtuulliset kustannukset (123 §)   todelliset kulut  
 

Jätelain mukaiset valvontamaksut 
- valvontasuunnitelman mukainen määräaikaistarkastus (124 §) 125 €  
- muu valvontasuunnitelmaan perustuva säännöllinen  

valvonta (124 §)    63,00 €/ tunti 
- jätelain 124 §:n mukaiset tarkastukset, joihin liittyy tai voidaan  

perustellusti olettaa liittyvän jätteen kansainvälisiä siirtoja  350 € 
- roskaantuneen alueen siivoamismääräyksen antaminen ja  

sen valvonta (75 §)     350 € 
- yksittäisen määräyksen antaminen ja valvonta (125 §)   350 € 
- rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun määräyksen  

antaminen ja valvonta (126 §)   350 € 
 
Maa-aineslain (555/1981) mukaiset käsittely-, tarkastus- ja valvontamaksut 
Tarkastusmaksu 

- maa-aineslupa: ottamissuunnitelman tarkastaminen   315 € 
sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän  
mukaan      0,020 €/m³ 

- ottamisluvan muutos siltä osin kuin se koskee voimassa olevan  
ottamisluvan mukaista aluetta ja ylittää aikaisemmassa luvassa 
otettavaksi myönnetyn maa-ainesmäärän   230 € 
sekä lisäksi hakemuksessa esitetyn aikaisemman luvan ylittävän  
määrän mukaan    0,020 €/m³ 

- lupamääräysten tai luvan haltijan muuttaminen   230 € 
- lupapäätöksestä poikkeaminen    230 € 
- luvan peruuttaminen     300 € 
- laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, josta ei tarvitse  

tehdä erillistä ottamissuunnitelmaa    230 € 
- ottamisajan jatkaminen ottamisluvan voimassa oloaikana ilman,  

että jatkoajan myöntäminen edellyttää ottamissuunnitelman  
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muuttamista (MAL 10 § 3 mom.)   230 € 
- maa-aineslupaan liittyvän kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman  

erillinen käsittely ja hyväksyminen   150 € 
- luvan velvoitteista vapauttaminen maa-ainesluvan siirron  

yhteydessä    150 € 
- mikäli maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus vaaditaan uudelta 

luvanhaltijalta, peritään häneltä   150 € 
 

Valvontamaksu 
- perusmaksu    125 €  
- maa-ainesten oton mukaan   0,040 €/m³ 

Mikäli maa-ainesilmoitusta ei ole tehty määräaikaan mennessä,  
peritään suunnitelman mukaisen oton valvontamaksu 
 

Naapurin tai asianosaisen kuuleminen    40 €/kuultava 
 
Pakkokeinopäätökset 

- ottamisen keskeyttämispäätös (MAL 15 §)   350 € 
- valvontaviranomaisen päätös velvoitteiden noudattamisesta  

(MAL 14 §)     350 € 
- uhkasakon tai teettämisuhan asettamispäätös (MAL 14 §)  350 € 
- uhkasakon tuomitsemispäätös tai teettämisuhan täytäntöönpano  550 € 
- hallintopakkomääräykseen liittyvä tai keskeytyksen noudattamisen 

valvomiseksi tehtävä tarkastus tai muu 10 § tarkoittama maksullinen 
tarkastus     150 € 

 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen muun lakisääteisen tehtävän käsittely 63,00 €/tunti 
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Kittilän kunta 
Valtatie 15, FI-99100 Kittilä 

Puhelin +358 (0)400 356 500 
ymparisto@kittila.fi 
kirjaamo@kittila.fi 
ww.kittila.fi 
 


