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Tällä taksalla kumotaan Oulaisten kaupunginvaltuuston hyväksymä ympäristönsuojelun 
maksutaksa 20.1.2010 § 6 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 (527/2014), jätelain (646/2011) ja vesilain (587/2011) mukaisen 
luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä perittävät maksut: 
 
1 § Soveltamisala 
 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja jätelain (646/2011) mukaisten lupien, ilmoitus-
ten tai muiden asioiden käsittelystä sekä vesilain (587/2011) mukaisten asioiden 
käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa peritään käsittelymaksu tä-
män taksan mukaisesti. 
 

2 § Maksujen määräytymisperusteet 
 
2.1 Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun 

asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsit-
telystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset. 
 

2.2 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. 
 

2.3 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on  
60 € tunnilta. 

 
3 §  Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut 
 

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) Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta 13 §:n 2 momentissa tarkoite-

tun kuulemistilaisuuden tai katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut. 
 

5 §  Maksun alentaminen 
 
5.1  Mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäi-

sempi, voidaan käsittelymaksua määrätä 30 prosenttia 3 §:n mukaista maksua 
pienemmäksi. 

 
5.2 Toiminnan olennaista muuttamista tai lupapäätöksen tarkastamista tai uudistamis-

ta koskevan hakemuksen sekä ilmoituksen uudistamisen käsittelymaksu voidaan 
määrätä 30 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. 
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5.3  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. 

 
6 §  Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen 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 siihen mennessä aiheutuneet kustannukset. 

 
7 §  Hakemuksen tai ilmoituksen hylkäämien tai tutkimatta jättäminen 
 
7.1  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 50 prosent-
tia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. 

 
7.2  Jos hakemusta tai ilmoitusta ei oteta tutkittavaksi, maksua ei peritä. 
 
8 §  Palautetun hakemuksen käsittelymaksu 
 
8.1  Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttamaan 

asian tämän taksan mukaisesta käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa 
asiassa aikaisemmin annetusta ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on 
peritty. 

 
8.2  Jos tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että 

hakija ei ole ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty 
maksu kokonaisuudessaan. 

 
9 §  Vakuuspäätöksen maksu 
 

Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen vakuuden hyväksymistä koskevan asian 
käsittelystä peritään lisämaksu, joka on 5 prosenttia kyseisestä toimintaa koske-
vasta 3 §:n mukaisesta maksusta. 

 
10 §  Maksun kohtuullistaminen tai määrääminen poikkeustapauksissa 
 
10.1  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. 

 
10.2  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 
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myös asian käsittelystä aiheutuneiden erilliskustannusten perusteella. Tällöin 
maksun määräämiseen tulee liittää laskelmaperuste maksulle sekä erittely muista 
erilliskustannuksista. 

 
11 §  Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta 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 maksu lähettää maksuvelvolliselle samal-
la kun pääasiaa koskeva päätöskin. 

 
12 §  Maksun suorittaminen ja periminen 
 
12.1  Maksu on suoritettava laskussa määrättynä aikana. Viivästyneestä maksusta peri-

tään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. 

 
12.2  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 
(706/2007) 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. 
 

14 §  Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 
 
14.1  Tämä taksa tulee voimaan, kun Oulaisten kaupunginvaltuusto on sen hyväksynyt 

ja se on tullut lainvoimaiseksi. 
 
14.2  Tämä taksa korvaa voimaan tullessaan Oulaisten kaupungin ympäristönsuojeluvi-

ranomaisen ympäristönsuojelun aiemmin voimassa olleen taksan ja sen liitteenä 
olleen maksutaulukon (Oulaisten kaupunginvaltuusto 20.1.2010 § 6). 

 
14.3  Ympäristölupa-asioiden käsittelystä, jotka ovat tulleet vireille ja joista on kuulutettu 

tai asiasta on muutoin annettu tieto asianosaisille ennen tämän taksan voimaantu-
loa, peritään käsittelymaksu aiemmin voimassa olleen taksan mukaisesti. 
 



6 

 

MAKSUTAULUKKO 
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ympäristönsuojelulain, jätelain ja vesilain 
mukaisten lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä: 
 
Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta/ valtioneuvoston asetus 
ympäristönsuojelusta (713/2014) § 2 MAKSU, € 

1) metsäteollisuus  

puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos  2 320 

2) metalliteollisuus  

metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttisellä tai kemiallisella menetelmällä  2 320 

3) energian tuotanto  

polttoaineiden polttaminen laitoksessa 2 320 

4) polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden va-
rastointi ja käsittely 

 

4a) puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos 1 160 

4b) nestemäisten polttoaineiden jakeluasema, ei kuitenkaan moottorikäyttöisessä 
ajoneuvossa tai moottoriveneessä polttoaineena käytettävän polttoaineen ja-
keluasema 

1 160 

4c) muu polttonesteiden tai terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen 
kemikaalin varasto 

1 160 

4d) kivihiilivarasto 1 160 

5) orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta  

5a) orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta 2 320 

5b) laitos, jossa käytetään orgaanisia liuottimia 2 320 

6) malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto  

6a) kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta  1 160 

6b) kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jau-
hatus  

1 160 

7) mineraalituotteiden valmistus  

7a) keraamisten tuotteiden valmistus polttamalla: keramiikka- tai posliinitehdas ja 
kevytsoratehdas 

1 160 

7b) kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas 1 160 

7c) kevytbetonitehdas 1 160 

8) nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely  

tekstiilien vesipesula tai kemiallinen pesula 1 160 

9) elintarvikkeiden tai rehujen valmistus  

9a) teurastamo 1 160 

9b) lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos 1 160 

9c) kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos  1 160 

9d) perunaa tai juureksia käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos 1 160 

9e) vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä tai niistä tuottei-
ta jalostava laitos 

1 160 

9f) muu kuin 9d) ja 9e) kohdassa tarkoitettu kasviperäisiä raaka-aineita käsittelevä 
tai niistä tuotteita jalostava laitos 

1 160 

9g) panimo 1 160 

9h) siiderin ja viinin valmistus käymisteitse 1 160 

9i) muu kuin 9g) ja 9h) kohdassa tarkoitettu virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava 
laitos 

1 160 
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9j) rehua tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen laitos 1 160 

9k) jäätelötehdas tai juustomeijeri 1 160 

9l) eineksiä valmistava laitos 1 160 

9m) pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos 1 160 

9n) makeistehdas 1 160 

9o) mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo 1 160 

10) eläinsuojat tai kalankasvatus  

10a) eläinsuoja 1 160 

10b) turkistarha 1 160 

11) liikenne  

11a) muu lentopaikka kuin lentoasema 1 160 

11b) linja-auto-, kuorma-auto- tai työkonevarikko 1 160 

11c) ulkona sijaitseva moottoriurheilurata 1 160 

12) jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien 
käsittely 

 

12a) maankaatopaikka 1 160 

12b) pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysy-
vän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle 

1 160 

12c) kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen vaarallisen 
jätteen tai vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen tai käytöstä 
poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varastointipaikka 

1 160 

12d) autopurkaamo 1 160 

12e) ruhoja tai eläinperäistä jätettä käsittelevä laitos 1 160 

12f) muu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimais-
ta tai laitosmaista 

1 160 

13) muu toiminta  

13a) ulkona sijaitseva ampumarata 1 160 

13b) pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka 1 160 

13c) kiinteä eläintarha tai huvipuisto  1 160 

13d) krematorio tai lemmikkieläinten polttolaitos 1 160 

 
Ympäristöluvan edellyttävä toiminta ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n nojalla  

2. mom. 2) kohta: jätevesien johtaminen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai noron 
pilaantumista  

570 

2. mom. 3) kohta: toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuh-
teista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta 

570 

 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 116 §:n mukainen toiminnan rekisteröinti  

energiantuotantolaitos  570 

asfalttiasema 570 

polttonesteiden jakeluasema 400 

kemiallinen pesula 570 

toiminta, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä 570 

 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118-120 §:ien mukaisten ilmoitusten käsittely 

melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta  15 

melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, vaatii kuuluttamisen 235 

koeluonteinen toiminta 235 

poikkeukselliset tilanteet 235 
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Ympäristönsuojelulain (527/2014) 28 §:n mukainen toiminta pohjavesialueella 

ei-luvanvarainen toiminta pohjavesialueella vastaavan luvanvaraisen 
toiminnan lupamaksu 

 
Jätelain (646/2011) 11 luvun 100 §:n mukaisen ilmoituksen käsittely 

jätteenkeräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin 110 

 
Vesilain (587/2011) mukaisten asioiden käsittely 

talousveden ottamisen rajoittaminen (VL 4:2 §) 110 

tutkimuslupa (VL 18:7 §) 110 

ojitusasiat (VL 5:5 §) 110 

 
Muiden asioiden käsittely 

tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen  110 

muiden, kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille-
paneman ilmeisen perusteettoman asian käsittely  

110 

muu ympäristönsuojelulain, jätelain tai vesilain mukainen asian käsittely 60 €/h 

 
 
YSA = valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta, 713/2014 
YsL = ympäristönsuojelulaki, 527/2014 
VL = vesilaki, 587/2011 
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Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan val-
vonnasta perittävät maksut: 
 
Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä 
muista viranomaistoimenpiteistä luvanhakija / -haltija on velvollinen suorittamaan maa-
aineslain (555/81) 23 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 145 §:n nojalla kau-
pungille tämän taksan mukaan määräytyvän maksun.  
 
1 §  Tarkastusmaksu 

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvanhakijan on suoritettava lupaa haetta-
essa seuraavat maksut: 

 
1.1 Suunnitelmaa kohti 160 € 

 
sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-
ainesmäärän mukaan 0,0049 €/m3 

 
1.2 Ottamisluvan muutos; siltä osin kuin se koskee voimassa olevan 

ottamisluvan mukaista aluetta ja ylittää aikaisemmassa luvassa 
otettavaksi myönnetyn maa-ainesmäärän  

 
 muutosta kohti 120 € 
 

sekä lisäksi hakemuksessa esitetyn aikaisemman luvan ylittävän 
määrän mukaan 0,0049 €/m3 

 
1.3 Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, josta ei tarvitse 

tehdä erillistä ottamissuunnitelmaa 120 € 
 
1.4 Ottamisajan jatkaminen ottamisluvan voimassa oloaikana ilman, 

että jatkoajan myöntäminen edellyttää ottamissuunnitelman muut-
tamista 120 € 

 
1.5 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman tarkastaminen 90 € 
 
1.6 Tarkastusmaksua määrättäessä hakemuksessa otettavaksi esite-

tystä maa-ainesten määrästä otetaan 1 000 000 m3:n ylittävältä 
osalta huomioon 50 %. 

 
1.7 Jos lupahakemus hylätään, peritään tämän taksan mukaisesta 

maksusta 50 %, kuitenkin vähintään 145 € 
 
1.8 Mikäli luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa ennen kuin lupa-

viranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuun-
nitelman tarkastamiseksi, palautetaan peritty tarkastusmaksu ha-
kemuksesta kokonaan. 

 
Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ot-
tamissuunnitelman tarkastamiseksi ja lupahakemus peruutetaan 
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ennen päätöksen antamista, peritään toimenpiteitä vastaava 
osuus maksusta. 

 
1.9 Jos lupa peruutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-

aineslain 16 §:n 2 kohdan perusteella, palautetaan peritystä tar-
kastusmaksusta ottamatta jäävää maa-ainesmäärää vastaava 
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 lupapäätös 

on annettu. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneel-
le maksulle on suoritettava korkoa korkolain (633/1982) mukaan. 

 
2 §  Valvontamaksu 

Ottamistoiminnan valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuo-
sittain seuraavat maksut: 

 
2.1 Lupapäätöksessä otettavaksi myönnetyn vuotuisen maa-ainesten 

määrän mukaan 0,029 €/m3 
 
kuitenkin vähintään 100 € 
 
Mikäli lupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen maa-
ainesten ottamismäärä ylittää 40 000 m3, otetaan 40 000 m3:n 
ylittävältä maa-ainesten määrän osalta huomioon 50 % vuotuista 
valvontamaksua määrättäessä. 
 
Mikäli lupapäätöksessä ei ole esitetty vuotuisia maa-ainesten ot-
tamismääriä, jaetaan valvontamaksua määrättäessä otettava 
maa-ainesten kokonaismäärä luvan voimassaoloajan vuosien lu-
kumäärällä ja käytetään näin saatua keskiarvoa vuotuisen valvon-
tamaksun määräämisen perusteena. 

 
2.2 Luvanhaltija on velvollinen maksamaan ensimmäisen vuotuisen 

valvontamaksun ennen ottamistoimintaan ryhtymistään ja seu-
raavat valvontamaksut vuosittain kaupungin määräämänä ajan-
kohtana. 

 
2.3 Mikäli luvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa lopetta-

neensa 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 valvontamak-
suja kyseisen vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä. Lupavelvoitteiden 
loppuunsaattamisen valvonnasta aiheutuneet kustannukset kui-
tenkin peritään. 

 
2.4 Mikäli vuotuinen myönnetty ottamismäärä ylitetään, luvanhaltijan / 

ottajan on ilmoitettava ylityksestä kirjallisesti lupaviranomaiselle ja 
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kaupungilla on oikeus periä ylityksen osuus valvontamaksusta 
heti. 

 
2.5 Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, voidaan valvontakulut 

periä toimenpiteistä kaupungille aiheutuneiden kustannusten mu-
kaan. 

 
2.6 Mikäli lainvastaisen kotitarveoton johdosta valvontaviranomainen 

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

 
3 §  Ottamisalueen merkitseminen 
 

Ottamisalueen maastoon merkitsemisestä hakijan on suoritettava 
lupaa haettaessa seuraavat maksut: 

 
3.1 Luvan mukaisen ottamisalueen maastoon merkitseminen 

 
- sisältäen neljä merkittävää pistettä 140 € 
- seuraavat merkittävät pisteet 35 €/kpl 

 
4 §  Katselmukset ja kuuleminen 
 
4.1 Katselmus 100 € 
 
4.2 Naapurin tai asianosaisen kuuleminen, kun kuultavia on enintään 

3 kpl 90 € 
 

Jokaiselta seuraavalta kuultavalta 23 €/kpl 
 
Hakijalta peritään lisäksi kuulemisesta aiheutuneet lehti-
ilmoituskulut. 

 
5 §  Pakkotoimenpiteisiin ryhtyminen 
 
5.1 Valvontaviranomaisen tai sen määräämän viranhaltijan ottamisen 140 €  

keskeyttämispäätös (MAL 15 §) 
 
5.2 Valvontaviranomaisen päätös velvoitteiden noudattamisesta 140 € 

(MAL 14 §)  
 
5.3 Uhkasakon asettamispäätös (MAL 14 §) 140 € 
 
5.4 Teettämisuhan asettamispäätös 140 € 
 
5.5 Uhkasakon tuomitsemispäätös 140 € 
 
5.6 Teettämisuhan täytäntöönpano 140 € 
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6 §  Luvan velvoitteista vapauttaminen 
 
6.1 Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty 

toiselle ja hakemuksesta luvan haltija vapautetaan lupaan liittyvis-
tä velvoitteista sekä hyväksytään hänen tilalleen toinen, peritään 
velvoitteista vapautetulta 140 € 

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

luvanhaltijalta, peritään häneltä 100 € 
 
7 §  Maksuperusteita 
 
7.1 Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättä-

essä maa-aineksen luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometri-
määrää). Mikäli valvontamaksu peritään jälkikäteen irtokuutiomet-
rimäärään perustuen, käytetään muuntokertoimina kiintokuu-
tiometreiksi 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 maan-

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

 
7.3 Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai lu-

vanvastaisesta toimenpiteestä taikka siitä, että toimenpiteen suo-
rittaja muutoin on laiminlyönyt hänelle kuuluvat velvollisuutensa, 
maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon kaupungille 
aiheutuneet ylimääräiset kulut. 
 
Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle 
on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) sääde-
tään. 

 
7.4 Maksuihin sisältyy kaupungin asiakirjojen lunastuksesta määrää-

mä maksu. 
 
7.5 Taksan mukaisia maksuja määrättäessä otetaan huomioon toi-

menpiteen laajuus, vaativuus ja viranomaisten käyttämä aika ja 
muut asiaan vaikuttavat seikat. Tämän perusteella maksua voi-
daan hankkeen vaativuuden mukaan laskea tai korottaa seuraa-
vasti: 
* vaatimaton hanke; maksua alennetaan 10 - 20 % 
* vaativa hanke; maksua korotetaan 10 - 20 % 
* erittäin vaativa hanke, maksua korotetaan 30 - 50 % 

 
7.6 Vuosittaiset tarkastus- ja valvontamaksut määrätään tarkastus- ja 

valvontahetkellä voimassa olevien maksuperusteiden mukaan. 
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7.7 Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voi-

massa olevan taksan mukaan. 
 
8 §  Taksan soveltaminen 
 

Maksu määräytyy tämän taksan mukaisissa asioissa taksan voimaantulopäivän jäl-
keen. 
 

9 §  Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 
 
9.1  Tämä taksa tulee voimaan, kun Oulaisten kaupunginvaltuusto on sen hyväksynyt ja 

se on tullut lainvoimaiseksi. 
 
9.2  Tämä taksa korvaa voimaan tullessaan Oulaisten kaupungin ympäristönsuojeluviran-

omaisen maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisen ja ottamistoiminnan val-
vonnan aiemmin voimassa olleen taksan (Oulaisten kaupunginvaltuusto 20.1.2010 § 
6). 

 
9.3  Maa-aineslupien käsittelystä, jotka ovat tulleet vireille ennen tämän taksan voimaantu-

loa, peritään tarkastusmaksu aiemmin voimassa olleen taksan mukaisesti. 
 
9.4 Valvontamaksu määräytyy maksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mu-

kaan. 
 
MAL = maa-aineslaki, 555/1981 
MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki, 132/1999 
 


