
1 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

OULAISTEN KAUPUNGIN  

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 
2010 

 
-ympäristönsuojelun maksutaksa 

-maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisen ja ottamistoiminnan valvonnan 
maksutaksa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hyväksytty Oulaisten kaupunginvaltuustossa 20.1.2010  6 §. 
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Tällä taksalla kumotaan Oulaisten kaupunginvaltuuston hyväksymä ympäristönsuojelun 
maksutaksa 20.9.2006 § 49 liitteineen ja Oulaisten kaupunginvaltuuston hyväksymä maa-
ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisen ja ottamistoiminnan valvonnan maksutaksa 
13.12.2006 § 88 liitteineen. 
 
Päätöksissä maksu määräytyy tämän taksan mukaisesti asioissa, joissa asia tulee vireille 
tämän taksan voimaantulon jälkeen. 
 
Maksun suorittaminen ja periminen tapahtuu Oulaisten kaupungissa sovitun käytännön 
mukaisesti. 
 
Oulaisten kaupungin viranomaispalveluista perittävät maksut ovat arvonlisäverottomia. 
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Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja vesilain (264/19 61) mukaisen luvan, ilmoituksen 
tai muun asian käsittelystä perittävät maksut: 
 
1 § Soveltamisala 

Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja vesilain (264/1961) mukaisen luvan, ilmoituk-
sen tai muun asian käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa peritään 
käsittelymaksu tässä taksassa määrättyjen perusteiden mukaisesti. 

2 § Maksujen määräytymisperusteet 
Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun 
asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsit-
telystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset. 

 Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten 
lisäksi käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista 
sekä muista viranomaisen yhteiskustannuksista. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat 
lisäksi asianosaisten kuulemisesta sekä hakemuksen ja päätöksen tiedottamisesta 
aiheutuvat kulut. 

 
 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on  
 48 € tunnilta. 
 
3 §  Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsitte lymaksut 

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

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

a) Asiantuntijaviranomaisen lausunto erillisen laskun mukaan. 
b) Konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaan. 
c) Ympäristönsuojeluasetuksen 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuulemistilai-

suuden tai katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut. 
 

5 §  Maksun alentaminen 
Mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäi-
sempi, voidaan käsittelymaksu määrätä 30 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pie-
nemmäksi. 

 Toiminnan olennaista muuttamista tai lupapäätöksen tarkastamista tai uudistamis-
ta koskevan hakemuksen sekä ilmoituksen uudistamisen käsittelymaksu voidaan 
määrätä 30 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. 
 

 Luvan tai ilmoituspäätöksen teknisluontoisesta muuttamisesta tai muusta lupa-
määräysten vähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on merkittävästi 
keskimääräistä pienempi, voidaan käsittelymaksu määrätä 60 prosenttia 3 §:n mu-
kaista maksua pienemmäksi. 



4 

 

 

 Ympäristönsuojelulain voimaanpanosta annetun lain (113/2000) 5 §:n 2 momen-
tissa ja 7 §:ssä tarkoitetussa tilanteissa peritään kuitenkin 3 §:n mukainen maksu, 
jos asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan luvan 
käsittelyä. 

 Hakemuksen kohteena olevan laitoksen tai toiminnan käytössä olevan varmenne-
tun ympäristöasioiden hallintajärjestelmän tai muun vastaavan järjestelmän taikka 
energiansäästösopimuksen, joiden voidaan katsoa vähentävän tarvetta selvittää 
toimintaa tai antaa tarkkailua ja seurantaa koskevia lupamääräyksiä, perusteella 
käsittelymaksu voidaan määrätä 30 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienem-
mäksi. 

 Eläinsuojien käsittelymaksu, mikäli kyseisellä tilalla toteutetaan maatalouden ym-
päristötukijärjestelmään liittyviä vapaaehtoisia vesiensuojelutoimenpiteitä, voidaan 
määrätä 30 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. 

 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun toiminnan ympäristö-
luvan käsittelymaksu voidaan määrätä 30 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pie-
nemmäksi. 

 Jos hakemus koskee sellaista toimintaa, jota koskevasta kuulutuksesta ilmoitta-
mista sanomalehdessä on asian vähäisen merkityksen tai muutoin pidettävä ilmei-
sen tarpeettomana, vähennetään 3 §:n mukaisesta maksusta 110 €. 

6 §  Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruutt aminen tai raukeaminen 
Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian taikka asian 
käsittely kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen 
päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen 
käsittelemiseksi, peritään 3 §:n mukaisesta maksusta 50 prosenttia sekä muut ha-
kemuksen käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 §:n mukaisesti. 

7 §  Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tut kimatta jättäminen 
Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty 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 40 prosent-
tia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. 

 Jos hakemus tai ilmoitus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peri-
tä. 

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 ha-
kija ei ole ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty mak-
su kokonaisuudessaan. 
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9 §  Vakuuspäätöksen maksu 
Ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaisen vakuuden hyväksymistä koskevan asian 
käsittelystä peritään lisämaksu, joka on 5 prosenttia kyseistä toimintaa koskevasta 
3 §:n mukaisesta maksusta. 

10 §  Maksun kohtuullistaminen tai määrääminen poik keustapauksissa 
Milloin 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 tu-
lee tällöinkin kattaa viranomaiselle aiheutuneet 4 §:n mukaiset kustannukset ja sen 
tulee olla suuruudeltaan vähintään 50 prosenttia 3 §:n mukaisesta maksusta. 

 Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian käsit-
telyn laajuus ja työmäärä huomioon ottaen kohtuuttoman pieneen maksuun, voi-
daan erityistapauksissa käsittelymaksu periä 3 §:n mukaisista maksuista poiketen 
myös asian käsittelystä aiheutuneiden erilliskustannusten perusteella. Tällöin 
maksun määräämiseen tulee liittää laskelmaperuste maksulle sekä erittely muista 
erilliskustannuksista. 

11 §  Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuks esta päättäminen 
Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta ja maksun lykkäämi-
sestä määrää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pääasiaa koskevassa pää-
töksessä tai samanaikaisesti annettavalla erillisellä päätöksellä. Mikäli maksusta 
tehdään erillinen päätös, tulee päätös ja maksulippu lähettää maksuvelvolliselle 
samalla, kun pääasiaa koskeva päätöskin lähetetään. 

12 §  Maksun suorittaminen ja periminen 
Maksu on suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös 
on saanut lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa ole-
vaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korko-
kannan mukaan. 

 Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, 
voidaan se periä ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjes-
tyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa 
(367/1961) säädetään. 
 

13 §  Taksan soveltaminen 
Maksu määräytyy tämän taksan mukaisissa asioissa, jotka ovat tulleet vireille sekä 
joista on kuulutettu tai muuten annettu tieto asianosaisille tämän taksan voimaan-
tulopäivän jälkeen. 
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MAKSUTAULUKKO 
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisten 
lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä: 
 
YMPÄRISTÖLUPAA EDELLYTTÄVÄ LAITOS TAI TOIMINTA (YSA  7 §) 
 
LAITOS TAI TOIMINTA MAKSU 
 
Metsä, metalli ja kemianteollisuus ................. ......................................................2 035 € 

- YSA 7 §:n 1mom. 1,2 ja 4 kohdat ja 2 mom. 
 
Energiantuotanto ................................... ................................................................2 035 € 

- YSA 7 §:n 1 mom. 3 kohta ja 2 mom. 
 
Kemikaalien tai polttonesteiden varastointi tai käs ittely....................................1 015 € 

- YSA 7 §:n 1 mom. 5 kohta ja 2 mom. 
 
Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta.. ............................................2 035 € 

- YSA 7 §:n 1 mom. 6 kohta ja 2 mom. 
 
Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ain esten otto......................1 015 € 

- YSA 7 §:n 1 mom. 7 kohta ja 2 mom. 
 
Mineraalituotteiden valmistus ...................... ........................................................1 015 € 

- YSA 7 §:n 1 mom. 8 kohta ja 2 mom. 
 
Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käs ittely.....................................1 015 € 

- YSA 7 §:n 1 mom. 9 kohta ja 2 mom. 
 
Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus............. ....................................................1 015 € 

- YSA 7 §:n 1 mom. 10 kohta ja 2 mom. 
 
Eläinsuojat tai kalankasvatus ...................... .........................................................1 015 € 

- YSA 7 §:n 1 mom. 11 kohta ja 2 mom. 
 
Liikenne ........................................... .......................................................................1 015 € 

- YSA 7 §:n 1 mom. 12 kohta 2 mom. 
 
Jäte- ja vesihuolto ................................ .................................................................1 015 € 

- YSA 7 §:n 1 mom. 13 kohta ja 2 mom. 
- Jätehuolto 
- Jätevesien puhdistamo tai jätevesien johtaminen 
- YsL 103 §:n mukainen päätös 

 
Muu toiminta ....................................... ...................................................................1 015 € 

- YSA 7 §:n 1 mom. 14 kohta ja 2 mom. 
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Ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin 3 kohdan mu kainen 
toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräis tä naapu-
ruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momen tissa  
tarkoitettua kohtuutonta rasitusta................. ..........................................................500 € 
 
Ympäristönsuojelulain 10 luvun mukaisten ilmoituste n käsittely........................205 € 
- tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta 
- koeluontoinen toiminta 
- poikkeukselliset tilanteet 

 
Vesilain mukaisten asioiden käsittely.............. .......................................................100 € 
- talousveden ottamisen rajoittaminen (VL 1. luku, 16 §) 
- tutkimuslupa (VL 1. luku, 31 §) 
- ojitusasiat (VL 6. luku, 12 §) 
- vesijohdon tai viemärin rakentaminen (VL 9. luku, 18 §; 10. luku, 7 §) 

 
Muiden asioiden käsittely .......................... ..............................................................100 € 
- tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen 
- muiden, kuin haittaa kärsivien asianosaisten aloitteesta vireille-

paneman ilmeisen perusteettoman asian käsittely 
- muu ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittely, euroa/tunti ..........................48 € 
 
Muut ympäristönsuojeluviranomaisen tekemät päätökse t 
- jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen ...................................................................10 € 
 
 
_______________________________________________________________  
YSA = ympäristönsuojeluasetus, 169/2000 
YsL = ympäristönsuojelulaki, 86/2000 
VL = vesilaki, 264/1961 
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Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja  ottamistoiminnan valvonnas-
ta perittävät maksut: 
 
Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä 
muista viranomaistoimenpiteistä luvanhakija / -haltija on velvollinen suorittamaan maa-
aineslain (555/81) 23 §:n ja maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 128 §:n sekä 145 §:n 
nojalla kaupungille tämän taksan mukaan määräytyvän maksun. Tämä taksa ei koske 
maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista muuta toimenpidettä, joka ei ole maa-
ainesten ottamista. 
 
1 §  TARKASTUSMAKSU 

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvanhakijan on suori-
tettava lupaa haettaessa seuraavat maksut: 

 
1.1 Suunnitelmaa kohti.........................................................................................150 € 

 
sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa- 
ainesmäärän mukaan.......................................................................... 0,0043 €/m3 

 
1.2 Ottamisluvan muutos; siltä osin kuin se koskee voimassa ole-

van ottamisluvan mukaista aluetta ja ylittää aikaisemmassa lu-
vassa otettavaksi myönnetyn maa-ainesmäärän  

 
muutosta kohti................................................................................................105 € 

 
sekä lisäksi hakemuksessa esitetyn aikaisemman luvan ylittä- 
vän määrän mukaan ........................................................................... 0,0043 €/m3 

 
1.3 Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, josta ei tar- 

vitse tehdä erillistä ottamissuunnitelmaa........................................................105 € 
 
1.4 Ottamisajan jatkaminen ottamisluvan voimassa oloaikana il-

man, että jatkoajan myöntäminen edellyttää ottamissuunnitel- 
man muuttamista............................................................................................105 € 

 
1.5 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman tarkastaminen................................80 € 
 
1.6 Tarkastusmaksua määrättäessä hakemuksessa otettavaksi 

esitetystä maa-ainesten määrästä otetaan 1 000 000 m3:n ylit-
tävältä osalta huomioon 50 %. 

 
1.7 Jos lupahakemus hylätään, peritään tämän taksan mukaisesta 

maksusta 50 %, kuitenkin vähintään ..............................................................125 € 
 
1.8 Mikäli luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa ennen kuin 

lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin otta-
missuunnitelman tarkastamiseksi, palautetaan peritty tarkas-
tusmaksu hakemuksesta kokonaan. 
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Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin 
ottamissuunnitelman tarkastamiseksi ja lupahakemus peruute-
taan ennen päätöksen antamista, peritään toimenpiteitä vas-
taava osuus maksusta. 

 
1.9 Jos lupa peruutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-

aineslain 16 §:n 2 kohdan perusteella, palautetaan peritystä 
tarkastusmaksusta ottamatta jäävää maa-ainesmäärää vas-
taava osa. 

 
1.10 Jos luvanhaltija luopuu maa-ainesten ottamisesta aloittamatta 

sitä tai luvan voimassa ollessa, tarkastusmaksua ei palauteta. 
 
1.11 Hakijan on suoritettava 1 §:ssä tarkoitettu maksu, kun lupa-

päätös on annettu. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, 
erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa korkolain 
(633/1982) mukaan. 

 
2 §  VALVONTAMAKSU 

Ottamistoiminnan valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava 
vuosittain seuraavat maksut: 

 
2.1 Lupapäätöksessä otettavaksi myönnetyn vuotuisen maa- 

ainesten määrän mukaan...................................................................... 0,025 €/m3 
 
kuitenkin vähintään ..........................................................................................80 € 
 
Mikäli lupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen maa-
ainesten ottamismäärä ylittää 40 000 m3, otetaan 40 000 m3:n 
ylittävältä maa-ainesten määrän osalta huomioon 50 % vuo-
tuista valvontamaksua määrättäessä. 
 
Mikäli lupapäätöksessä ei ole esitetty vuotuisia maa-ainesten 
ottamismääriä, jaetaan valvontamaksua määrättäessä otetta-
va maa-ainesten kokonaismäärä luvan voimassaoloajan vuo-
sien lukumäärällä ja käytetään näin saatua keskiarvoa vuotui-
sen valvontamaksun määräämisen perusteena. 

 
2.2 Luvanhaltija on velvollinen maksamaan ensimmäisen vuotui-

sen valvontamaksun ennen ottamistoimintaan ryhtymistään ja 
seuraavat valvontamaksut vuosittain kaupungin määräämänä 
ajankohtana. 

 
2.3 Mikäli luvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa lopet-

taneensa 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 aiheutu-
neet kustannukset kuitenkin peritään. 
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2.4 Mikäli vuotuinen myönnetty ottamismäärä ylitetään, luvanhalti-

jan / ottajan on ilmoitettava ylityksestä kirjallisesti lupaviran-
omaiselle ja kaupungilla on oikeus periä ylityksen osuus val-
vontamaksusta heti. 

 
2.5 Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, voidaan valvontaku-

lut periä toimenpiteistä kaupungille aiheutuneiden kustannus-
ten mukaan. 

 
2.6 Mikäli lainvastaisen kotitarveoton johdosta valvontaviranomai-

nen ryhtyy tarkastus-, keskeyttämis- tai muihin toimenpiteisiin, 
peritään aiheutuneet kulut noudattaen tätä taksaa soveltuvin 
osin. 

 
3 §  OTTAMISALUEEN MERKITSEMINEN 
 

Ottamisalueen maastoon merkitsemisestä hakijan on suoritet-
tava lupaa haettaessa seuraavat maksut: 

 
3.1 Luvan mukaisen ottamisalueen maastoon merkitseminen 

 
- sisältäen neljä merkittävää pistettä ..............................................................120 € 
- sisältäen useamman kuin neljä merkittävää pistettä ....................................170 € 

 
4 §  KATSELMUKSET JA KUULEMINEN 
 
4.1 Katselmus ......................................................................................................100 € 
 
4.2 Naapurin tai asianosaisen kuuleminen, kun kuultavia on enin- 

tään 3 kpl .........................................................................................................80 € 
 

Jokaiselta seuraavalta kuultavalta.............................................................. 20 €/kpl 
 
Hakijalta peritään lisäksi kuulemisesta aiheutuneet ilmoitusku-
lut. 

 
5 §  PAKKOTOIMENPITEISIIN RYHTYMINEN 
 
5.1 Toimenpiteen keskeyttäminen..............................................................120 €/ kerta 
 
5.2 Uhan asettaminen ................................................................................120 €/ kerta 
 
5.3 Tuomitsemispäätös ..............................................................................120 €/ kerta 
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6 §  LUVAN VELVOITTEISTA VAPAUTTAMINEN 
 
6.1 Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siir-

retty toiselle ja hakemuksesta luvan haltija vapautetaan lupaan 
liittyvistä velvoitteista sekä hyväksytään hänen tilalleen toinen, 
peritään velvoitteista vapautetulta ..................................................................120 € 

 
6.2 Mikäli maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus vaaditaan uu- 

delta luvanhaltijalta, peritään häneltä ...............................................................80 € 
 
7 §  MAKSUPERUSTEITA 
 
7.1 Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja mää-

rättäessä maa-aineksen luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuu-
tiometrimäärää). Mikäli valvontamaksu peritään jälkikäteen ir-
tokuutiometrimäärään perustuen, käytetään muuntokertoimina 
kiintokuutiometreiksi seuraavia kertoimia: 
 
sora 1.3 hiekka 1.3 
louhe 1.8 savi 1.6 
multa 1.4 turve 1.4 

 
7.2 Maksuperusteet ovat yhtäläiset kaikille maa-aineslain ja 

maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaan luvanvaraisille 
maa-aineksille. 

 
7.3 Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai lu-

vanvaraisesta toimenpiteestä taikka siitä, että toimenpiteen 
suorittaja muutoin on laiminlyönyt hänelle kuuluvat velvollisuu-
tensa, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon kau-
pungille aiheutuneet ylimääräiset kulut. 
 
Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määräl-
le on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) 
säädetään 

 
7.4 Maksuihin sisältyy kaupungin asiakirjojen lunastuksesta mää-

räämä maksu. 
 
7.5 Taksan mukaisia maksuja määrättäessä otetaan huomioon 

toimenpiteen laajuus, vaativuus ja viranomaisten käyttämä ai-
ka ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Tämän perusteella mak-
sua voidaan hankkeen vaativuuden mukaan laskea tai korot-
taa seuraavasti: 
* vaatimaton hanke; maksua alennetaan ................................................ 10 - 20 % 
* vaativa hanke; maksua korotetaan ....................................................... 10 - 20 % 
* erittäin vaativa hanke, maksua korotetaan ........................................... 30 - 50 % 
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7.6 Vuosittaiset tarkastus- ja valvontamaksut määrätään tarkas-
tus- ja valvontahetkellä voimassa olevien maksuperusteiden 
mukaan. 

 
7.7 Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä 

voimassa olevan taksan mukaan. 
 


