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LEPPÄVIRRAN KUNTA

D/753/02.05.00.00/2020

HEINÄVEDEN, LEPPÄVIRRAN JA JOROISTEN KUNTIEN SEKÄ 
PIEKSÄMÄEN JA VARKAUDEN KAUPUNKIEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAK-
SA JA MAA-AINESTAKSA

Valtion maksuperustelain (150/1992), ympäristönsuojelulain (527/2014), 
vesilain (587/2011), jätelain (646/2011) sekä merenkulun ympäristönsuoje-
lulain (1672/2009), maastoliikennelain (1710/1995) ja vesiliikennelain 
(782/2019), eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta 
annetun lain (764/ 2019) 16 §mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
nen voi periä myöntämästään luvasta, ilmoituksen tai muun asian käsittelys-
tä tai suunnitelmallisen valvonnan mukaisesta tarkastuksesta maksun. Edel-
lisen kerran ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on hyväksytty Keski-Sa-
von ympäristölautakunnan kokouksessa 16.5.2019 § 42.

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta (764/ 
2019) on tullut voimaan 1.9.2020. Lainsäädännön muutosten vuoksi taksaa 
on tarpeen lisätä maksullisuuden muutos maastoliikennelain (1710/1995) 
sekä vesiliikennelain (782/2019) sekä) mukaiset maksut.

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan val-
vonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen 
suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/1981) 23 §:n sekä 
maankäyttö- ja rakennuslain (139/1999) 145 §:n nojalla tämän taksan mu-
kaan määräytyvän maksun. Edellisen kerran maa-ainestaksa on hyväksytty 
Keski-Savon ympäristölautakunnan kokouksessa 16.5.2019 § 42. Maa-ai-
nestaksaa on täsmennetty mm. luvattomaan ottoon liittyvien kohtien osalta.
Ympäristönsuojeluviranomaisen tuntihinta on 52 euroa.

Esityslistan liitteenä ovat taksaesitykset
- Heinäveden, Joroisten ja Leppävirran kuntien sekä Pieksämäen ja Var-

kauden kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisen taksa sekä maksu-
taulukko.

- Heinäveden, Joroisten ja Leppävirran kuntien sekä Pieksämäen ja Var-
kauden kaupunkien maa-ainestaksa.

Valmistelija ja lisätietoja: ympäristöpäällikkö Eila Kainulainen, 
p. 044 790 6049, eila.kainulainen@leppavirta.fi

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta vahvistaa Heinäveden, Joroisten ja Lep-
pävirran kuntien sekä Pieksämäen ja Varkauden kaupunkien ympäristön-
suojeluviranomaisen taksan sekä em. kuntien ja kaupunkien maa-ainestak-
san esityslistan liitteiden mukaisena.

Taksa tulee voimaan 1.1.2021. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta 
huolimatta.
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Keski-Savon ympäristölautakunta 17.12.2020 Liite 

HEINÄVEDEN, JOROISTEN, LEPPÄVIRRAN KUNTIEN SEKÄ PIEKSÄMÄEN 
JA VARKAUDEN KAUPUNKIEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN 
TAKSA

1 §

Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), jätelain (646/2011), me-
renkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009), maastoliikennelain (1710/1995), 
vesiliikennelain (782/2019) tai laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yh-
teensovittamisesta (764/2019) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsit-
telystä tai suunnitelmallisen valvonnan mukaisesta tarkastuksesta Heinäveden, 
Joroisten ja Leppävirran kuntien sekä Pieksämäen ja Varkauden kaupunkien 
ympäristönsuojeluviranomaisessa (Keski-Savon ympäristölautakunta) peritään 
käsittelymaksu tässä taksassa määrättyjen perusteiden mukaisesti.

2 §

Tämän taksan liitteessä olevassa maksutaulukossa lueteltujen eri laitosten ja toi-
mintojen kiinteät käsittelymaksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian 
käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä 
viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.

Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannus-
ten lisäksi käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuk-
sista sekä muista viranomaisen yhteiskustannuksista. Asian käsittelystä aiheutu-
vat erilliskustannukset sisältävät asian keskimääräisen käsittelyajan mukaan las-
kettujen kustannusten lisäksi asian vireille tulosta ilmoittamisesta, asianosaisten 
kuulemisesta ja päätöksestä tiedottamisesta (ei sis. lehtikuulutuksia) sekä muis-
ta vastaavista asiaan liittyvistä toimenpiteistä johtuvat kustannukset.

Mikäli hakemuksen johdosta järjestetään kuulemistilaisuus tai katselmus, peri-
tään niiden järjestämisestä viranomaiselle aiheutuneet kulut hakijalta erikseen.

Mikäli hakemuksen vireille tulosta ja päätöksestä kuulutetaan lehdessä, peritään 
lehtikuulutuksista aiheutuneet kustannukset hakijalta erikseen. 

Ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 52,00 
euroa tunnilta.

3 §

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen käsittely 
maksu, ellei jäljempänä esitetystä muuta johdu.

Mikäli asian käsittely ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa ennen kuin 
asiasta on tehty päätös, peritään asian käsittelystä siihen mennessä aiheutuneet 
kustannukset. Perittävien kustannusten määrä saa olla enintään vastaavasta 
päätöksestä tai muusta suoritteesta perittävän käsittelymaksun suuruinen.
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Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman 
asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin anne-
tusta ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty.

4 §

Käsittelymaksu voidaan yksittäistapauksissa periä liitteessä esitetyistä kiinteistä 
käsittelymaksuista poiketen myös asian käsittelyajan perusteella lasketun oma-
kustannusarvon ja muiden asian käsittelystä aiheutuneiden erilliskustannusten 
perusteella. Tällöin maksun määräämiseen tulee liittää laskelmaperuste maksul-
le sekä erittely muista erilliskustannuksista.

Käsittelymaksua voidaan alentaa enintään 40 prosenttia, jos asian käsittelyn 
vaatima työmäärä on keskimääräistä pienempi. 

Käsittelymaksua voidaan korottaa enintään 40 prosenttia, jos asian käsittelyn 
vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä suurempi tai mikäli asian kä-
sittely on edellyttänyt viranomaisen toimesta erityisten selvitysten laatimista.

Käsittelymaksua voidaan alentaa enintään 20 prosenttia, mikäli kyseisellä laitok-
sella tai toiminnassa on käytössä varmennettu ympäristöasioiden hallintajärjes-
telmä tai muu vastaava järjestelmä, jonka voidaan katsoa vähentävän tarvetta 
selvittää toimintaa tai antaa tarkkailua ja seurantaa koskevia lupamääräyksiä 

Toiminnan olennaista muuttamista tai lupapäätöksen tarkistamista tai uudista-
mista koskevan hakemuksen käsittelymaksua voidaan alentaa enintään 30 pro-
senttia. Jos kysymys on luvan teknisluontoisesta muuttamisesta tai muusta lupa-
määräysten vähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on huomattavasti 
keskimääräistä pienempi, maksua voidaan alentaa enintään 50 prosenttia. 

Ympäristöluvan ja maa-ainesluvan yhteiskäsittelyn yhteydessä ympäristöluvasta 
perittävää maksua alennetaan taksataulukossa esitetyllä tavalla. 

5 §

Ympäristönsuojeluasetuksen 15 §:n 1 momentin kohdan 9 mukaisen vakuuden 
hyväksymistä koskevan asian erilliskäsittelystä peritään lisämaksu, joka on 15 
prosenttia kyseistä toimintaa koskevasta 3 §:n mukaisesta maksusta. 

6 §

Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta / korottamisesta ja 
maksun lykkäämisestä määrää viranomainen pääasian ratkaisun yhteydessä.

7 §

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) 6.11.2009 (846/2009) muutetussa 4 
§:ssä tarkoitetun korkokannan mukaan.

8 §
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Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2021. 

Ympäristölupa-asioiden käsittelystä, jotka ovat tulleet vireille ja joista on kuulutet-
tu tai asiasta on muutoin annettu tieto asianosaiselle ennen tämän taksan voi-
maantuloa, peritään käsittelymaksu aiemmin voimassa olleen ympäristölupatak-
san mukaisesti.

Tämä taksa on hyväksytty Keski-Savon ympäristölautakunnassa 17.12.2020 § 
80. Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2021.
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Keski-Savon ympäristölautakunta 17.12.2020  LIITE   

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA 
OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT  
     
Heinäveden, Joroisten, Leppävirran kuntien sekä Pieksämäen ja Varkauden 
kaupunkien maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan 
valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 
 
1 §  YLEISTÄ 

 
 

  Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja 
ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan 
hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-
aineslain (555/81) 23 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 
145 §:n nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun. 

 

    
2 §  TARKASTUSMAKSU 

 
 

  Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava 
kunnalle seuraavat maksut: 
 

 

2.1  Suunnitelmaa kohti; 280,00  
  sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän 

tilavuuden mukaan / m3. 
 

0,0080 
    
2.1.1  Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisen ja ympäristölupa- 

hakemuksen yhteiskäsittelystä on luvan hakijan suoritettava edellä 
olevan ottamissuunnitelman tarkastamisesta koskevan maksun lisäksi 

 

  Keski-Savon ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesta 
ympäristölupamaksusta: 
 

a) louhinnan ympäristölupahakemuksen käsittelystä  
b) murskauksen ympäristölupahakemuksen käsittelystä  
c) louhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemuksen 

käsittelystä.  

 
 
 

60 % 

60 % 
 

70 % 
    
2.2   Ottamissuunnitelman muutos; siltä osin kuin se koskee voimassa 

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

 

  muutosta kohti;                                                                            280,00 
  sekä lisäksi hakemuksessa esitetyn aikaisemman luvan                            

ylittävän maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan / m3. 
0,0080 

    
2.3  Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, josta ei tarvitse 

laatia erillistä ottamissuunnitelmaa. 
 

180,00 
    
2.4  Ottamisluvan voimassaolo-  ja/tai maisemointiajan vähäinen 

jatkaminen tai siirtäminen toiselle suunnitelmaa muuttamatta. 
 
 

 
180,00 
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2.5  Maa-ainesten varastointiluvan myöntäminen maa-ainesalueelle 
ottoluvan voimassaolon päätyttyä. 
 

280,00 
 

2.6  Tarkastusmaksua määrättäessä, hakemuksessa otettavaksi esitetystä 
maa-ainesten määrästä, otetaan 700.000 m³ ylittävältä osalta 
huomioon 50 %. 

 
 
 

    
2.7  Jos lupahakemus hylätään, peritään tämän taksan mukaisesta 

maksusta 50 %, kuitenkin vähintään: 
 

180,00 
    
2.8  Mikäli luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa ennen kuin 

lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin 
ottamissuunnitelman tarkastamiseksi, ei tarkastusmaksua peritä. 
 
Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin 
ottamissuunnitelman tarkastamiseksi ja lupahakemus peruutetaan 
ennen päätöksen antamista, peritään toimenpiteitä vastaava osuus 
maksusta. 

 

    
2.9  Jos lupa peruutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-aineslain 16 

§:n 2 kohdan perusteella, lupaviranomainen voi palauttaa peritystä 
tarkastusmaksusta ottamatta jäävään maa-ainesmäärän tilavuutta 
vastaavan osan. 

 

    
2.10  Jos luvansaaja luopuu maa-ainesten ottamisesta aloittamatta sitä tai 

luvan voimassa ollessa, tarkastusmaksua ei palauteta. 
 

    
2.11  Mikäli luvanhaltija ei suorita 1 §:ssä tarkoitettua maksua määräajassa, 

erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa korkolain mukaan. 
 

    
3 §  VALVONTAMAKSU  
   

Ottamistoiminnan valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain 
seuraavat maksut: 

 

    
3.1  Lupapäätöksessä otettavaksi myönnetyn vuotuisen maa-ainesten  
  määrän mukaan /m3; 0,05 
  Kuitenkin vähintään: 180,00 
    
  Mikäli jatkoaikaa on myönnetty kohdan 2.4 mukaisesti, jatkoajalta 

peritään vuosittaista valvontamaksua sen vuoden loppuun, jolloin  
maisemointi on hyväksyttävästi suoritettu. 

 
 

180,00 
    
  Mikäli lupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen maa-ainesten 

ottamismäärä ylittää 20.000 m3, otetaan 20.000 m3 ylittävältä maa-
ainesten määrän osalta huomioon 50 % vuotuista valvontamaksua 
määrättäessä. 
 
Mikäli lupapäätöksessä ei ole esitetty vuotuisia maa-ainesten 
ottamismääriä, tai todellista vuotuista ottamismäärää ei ole 
valvontaviranomaiselle ilmoitettu, jaetaan valvontamaksua 
määrättäessä otettava maa-ainesten kokonaismäärä luvan voimassa-
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oloajan vuosien määrällä ja käytetään näin saatua keskiarvoa 
vuotuisen valvontamaksun määräämisen perusteena. 
 
Mikäli luvanhaltija haluaa käytettäväksi valvontamaksun perusteena 
todellista maa-ainesten ottamismäärää, tulee siitä tehdä ilmoitus 
lupaviranomaiselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Mikäli 
ilmoitusta ei ole tehty määräajassa peritään valvontamaksu 
lupapäätöksessä myönnetyn vuotuisen ottamismäärän mukaan. 
 
Mikäli lupa on voimassa vain osan vuotta, peritään kyseiseltä vuodelta 
vain sitä vastaava osuus otettavaksi sallitun maa-ainesmäärän 
mukaisesta vuotuisesta valvontamaksusta. Mikäli ottamismäärä 
ylitetään, tulee toimia kohdan 3.5 mukaisesti. 

    
3.2  Luvanhaltija on velvollinen maksamaan valvontamaksun vuosittain 

kunnan määräämänä ajankohtana. 
 

    
3.3  Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle 

vuosittain etukäteen maaliskuun loppuun mennessä, ettei maa-
aineksia ko. vuonna oteta, luvanhaltijalta ei peritä kyseisen vuoden 
valvontamaksua.  

 

    
3.4  Mikäli luvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa lopettaneensa 

kokonaan lupapäätöksessä tarkoitetun maa-ainesten oton ja lupaan 
liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyiksi, ei valvontamaksuja ko. 
vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä. 
 
Mikäli maisemoinnille on myönnetty jatkoaikaa tai alueella on maa-
ainesten varastointilupa, peritään jatkoajalta valvontamaksu 180 € / 
vuosi sen vuoden loppuun saakka, jolloin maisemointi on hyväksytysti 
suoritettu. 
 
Mikäli lupa peruutetaan maa-aineslain 16 §:n perusteella, ei 
valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä edellyttäen, että 
lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyiksi otetulta osalta. 
Lupavelvoitteiden loppuunsaattamisen valvonnasta aiheutuneet 
kustannukset kuitenkin peritään. 

 

    
3.5  Mikäli vuotuinen myönnetty ottamismäärä ylitetään, luvanhaltijan 

/ottajan on ilmoitettava ylityksestä kirjallisesti valvontaviranomaiselle ja 
kunnalla on oikeus periä ylityksen osuus valvontamaksusta heti. 
Vastaava oikeus kunnalla on, jos maa-aineksia otetaan 2.3 kohdassa 
tarkoitetun ilmoituksen vastaisesti. 

 

    
3.6  Luvan saajan on merkittävä lupa-alue maastoon 

korkeuskiintopisteineen. Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, 
esim. tarkistusmittauksia tai ylimääräisiä tarkastuksia, voidaan 
valvontakulut periä toimenpiteistä kunnalle aiheutuneiden 
kustannusten mukaan. 

 

    
3.7  Mikäli lainvastaisen maa-ainesten oton johdosta valvontaviranomainen 

ryhtyy tarkastus-, keskeyttämis- tai muihin toimenpiteisiin, peritään  
 

360,00 
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+ maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan / m3 

 

Lisäksi peritään kuulemiskulut tämän taksan mukaisesti ja muista 
kuluista todellisia kuluja vastaava maksu. 
Edellä mainittu koskee myös kotitarveottoa. 

    0,05 

    
4 §  KUULEMINEN  
    
4.1  Naapurin tai asianosaisen kuuleminen / kuultava.   

Kuitenkin enintään 300 € samaa hakemusta kohden,  
ellei todelliset kulut ole suuremmat. 
 

60,00 
 

  Lehtikuulutuksen laatiminen                                                                 
 

50,00 
   

4.2  Lisäksi kuulutuksen julkaisemisesta sanomalehdessä tai vastaavassa 
peritään todellisia kuluja vastaava maksu. Maa-ainesluvan ja 
ympäristöluvan yhteiskäsittelystä peritään maa-ainestaksan mukaiset 
kuulutuskustannukset. 

 

    
5 §  VAKUUDET 

 
 

  Lupamääräysten noudattamiseksi on hakijan annettava 
lupapäätöksessä määrätty vakuus ennen toimenpiteiden aloittamista. 

 
Vakuudeksi hyväksytään vakavaraisen kotimaisen rahoituslaitoksen 
antama pankkitakaus, takaussitoumus tai talletustodistus. 
Talletustodistus hyväksytään, mikäli siitä annetaan samanaikaisesti 
tilinomistajan allekirjoittama panttaussitoumus ja rahoituslaitoksen 
allekirjoittama kuittaamattomuustodistus. Vakuuden on oltava 
voimassa vuosi luvan päättymisen jälkeen, mutta se vapautetaan heti 
luvan velvoitteiden tultua täytetyiksi. 

 

    
5.1  Vakuuden vaihtaminen tai muuttaminen / vakuus 180,00 
    
5.2  Vakuuden määrän perusteena on lupaan sisältyvästä 

maisemointityöstä aiheutuvat kustannukset.  
 
Jollei tarkempaa perustetta ole esitetty lasketaan vakuuden määrä 
seuraavasti: 
 

 

  Louhinta  / ha                        
+ / k-m3                         

5000,00 
0,05 

 
  Kaivutyö / ha                        

+ / k-m³                         
2500,00 

0,05 
 

  Mullanotto tasasyvyydeltä / ha                        
+ / k-m³                         

1500,00 
0,05 

 
  Otto pohjavesialueella / ha                        

+ / k-m³      
                    

5000,00 
0,05 
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  Vakuus voidaan vaatia edellä olevaa suurempana, mikäli se on 
tarpeen kohteen vaativuuden vuoksi. 

 

    
6 §  PAKKOKEINOPÄÄTÖKSET  
    
6.1    Valvontaviranomaisen tai sen määräämän viranhaltijan tekemä 

ottamisen keskeyttämispäätös (MAL 15 §)   
180,00 

    
6.2     Valvontaviranomaisen päätös velvoitteiden noudattamisesta  

(MAL 14 §)   
300,00 

    
6.3    Uhkasakon asettamispäätös (MAL 14 §) 300,00 
    
6.4    Teettämisuhan asettamispäätös ( MAL 14 §) 300,00 
    
6.5    Uhkasakon tuomitsemispäätös (uhkasakkoL 10 §) 300,00 
    
6.6    Teettämisuhan täytäntöönpano (uhkasakkoL 15 §)                 300,00 
    
7 §  LUVAN VELVOITTEISTA VAPAUTTAMINEN (MAL 13 a §)  
  Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty 

toiselle ja hakemuksesta luvan haltija vapautetaan lupaan liittyvistä 
velvoitteista sekä hyväksytään hänen tilalleen toinen,  

 

  peritään velvoitteista vapautetulta. 180,00 
   

Mikäli maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus vaaditaan uudelta 
luvanhaltijalta, peritään häneltä 5 §:n mukainen maksu. 

 

    
8 §  MAKSUPERUSTEITA  
    
8.1  Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä 

maa-aineksen luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometrimäärää). 
Mikäli valvontamaksu peritään jälkikäteen, muunnetaan 
irtokuutiometrit kiintokuutiometreiksi jakamalla määrät seuraavilla 
muuntoluvuilla: 
 

sora  1,3 
hiekka 1,3 
louhe 1,8 
savi 1,6 
multa 1,4 

 

    
8.2  Maksuperusteet ovat yhtäläiset kaikille maa-aineslain mukaan 

luvanvaraisille maa-aineksille. 
 

    
8.3  Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai 

luvanvastaisesta toimenpiteestä taikka siitä, että toimenpiteen 
suorittaja muutoin on laiminlyönyt hänelle kuuluvat velvollisuutensa, 
maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon kunnalle aiheutuvat 
ylimääräiset kulut. 
 
Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle maksulle on 
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suoritettava korkoa korkolain mukaan. 
    
8.4  Maksuihin sisältyy kunnan asiakirjojen lunastuksesta määräämä 

maksu. 
 
Taksan mukaisia maksuja määrättäessä otetaan huomioon 
toimenpiteen laajuus, vaativuus ja viranomaisten käyttämä aika ja 
muut asiaan vaikuttavat seikat. Tämän perusteella maksua voidaan 
hankkeen vaativuuden mukaan laskea tai korottaa, mikäli toimenpide 
olennaisesti poikkeaa keskimääräisestä tasosta. Maa-aineslain 
käsittelyn tuntihinta on 52 euroa/ tunti. 

 

    
8.5  Tarkastusmaksu määrätään maksun määräämishetkellä voimassa 

olevan taksan mukaan. Valvontamaksu määrätään ensimmäisen 
kerran maksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan ja 
sen jälkeen kunakin vuonna valvontamaksun määräämishetkellä 
voimassa olevan taksan mukaan. 

 

    
8.6      Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa 

olleen taksan mukaan. 
 

    
9 §  MAKSUPERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO  
    
  Keski-Savon ympäristölautakunta on 17.12.2020 § 80 hyväksynyt 

taksan ja maksuperusteet ja ne tulevat voimaan 1.1. 2021. 
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Keski-Savon ympäristölautakunta 17.12.2020 § 80 Liite 

Tuntihinta 52 e Maksu (€)

A YMPÄRISTÖLUVANVARAINEN TOIMINTA

1. Metsäteollisuus (YSA 2 §, kohta 1)

1.1. Puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos, muu kuin puunkyllästämö 60 3120

2. Metalliteollisuus (YSA 2 §, kohta 2)

2.1. Metallien tai muovien elektrolyyttistä tai kemiallista pintakäsittelyä suorittava laitos 70 3640

3. Energian tuotanto (YSA 2 §, kohta 3)

3.1.

60 3120

4.

4.1. Puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos 40 2080

4.2.

40 2080

4.3. Kivihiilivarasto 40 2080

5. Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta (YSA 2 §, kohta 5)

5.1. Toiminnat, joissa käytetään orgaanisia liuottimia 70 3640

6. Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto (YSA 2 §, kohta 6)

6.1.
50 2600

6.2.

50 2600

6.3.

Louhinnan ympäristölupahakemuksen käsittelystä 30 1560

Murskauksen ympäristölupahakemuksen käsittelystä 30 1560

Louhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemuksen käsittelystä 35 1820

7. Mineraalituotteiden valmistus (YSA 2 §, kohta 7)

7.1. Keramiikka-, posliini- tai kevytsoratehdas 60 3120

8. Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely (YSA 2 §, kohta 8)
8.1. Tekstiilien vesipesula tai muu kuin rekisteröitävä kemiallinen pesula 40 2080

9. Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus (YSA 2 §, kohta 9)

9.1. Kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos 50 2600

9.2.
50 2600

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN LUPA- JA ILMOITUSKÄSITTELYN JA 
SUUNNITELMALLISEN VALVONNAN MAKSUTAULUKKO 1.1.2021 / Heinävesi, Joroinen, 
Leppävirta, Pieksämäki ja Varkaus

Keskim. 
käsittely-
aika (h)

Polttoaineiden polttaminen laitoksessa, jossa on yksi tai useampi polttoaineteholtaan 
vähintään 20 MW:n kiinteää polttoainetta polttava energiantuotantoyksikkö ja laitosalueen 
kaikkien energiantuotantoyksiköiden yhteenlaskettu polttoaineteho on alle 50 MW 

Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden
varastointi tai käsittely (YSA 2 §, kohta 4)

Muu kuin YSL:n liitteen 4 kohdassa 2 a tarkoitettu polttonesteiden tai terveydelle tai 
ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto, jossa voidaan varastoida tällaista 
kemikaalia vähintään 100 ja alle 1 000 m3

Kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa 
kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää

Kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä 
murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää

Maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely (YSL 47 a § ja 
MAL 4 a §), maa-ainestaksan mukaiseen maksuun lisätään

YSL:n liitteen 4 kohdassa 4 mainitut elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnat, 
joiden jätevesiä ei johdeta ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle
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10. Eläinsuojat (YSA 2 §, kohta 10)

10.1. Turkistarha 30 1560

11. Liikenne (YSA 2 §, kohta 11)

11.1. Muu lentopaikka kuin lentoasema 60 3120

11.2. Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata 60 3120

12.

12.1. 50 2600

12.2.
60 3120

12.3.

50 2600

12.4. Autopurkamo 60 3120

12.5. Ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelylaitos 60 3120

12.6. Muu jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely 60 3120

13. Muu toiminta (YSA 2 §, kohta 13)

13.1.
60 3120

13.2. Pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka 40 2080

13.3. Krematorio tai lemmikkieläinten polttolaitos 50 2600

14. Jätevesien johtaminen maahan tai ojaan (YSL 27 §:n 2 mom, kohta 2) 20 1040

15.

30 1560

16. Pohjavesialueelle sijoittuva toiminta (YSL 28 §)

16.1. Pohjavesialueelle sijoittuva energiantuotantolaitos 70 3640

16.2. Pohjavesialueelle sijoittuva asfalttiasema 50 2600

16.3. Pohjavesialueelle sijoittuva jakeluasema 50 2600

16.4. Pohjavesialueelle sijoittuva kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas 70 3640

16.5. Pohjavesialueelle sijoittuva toiminta, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä 70 3640

16.6. YSL:n liitteessä 4 mainitut toiminnat, jos ne sijoitetaan pohjavesialueelle 50 2600

16.7.

50 2600

B ILMOITUKSENVARAINEN TOIMINTA (YSL 115 a § ja liite 4)

17.1. 30 1560

17.2.
30 1560

17.3.

a) teurastamo 40 2080
b) lihaa tai lihatuotteta käsittelevä laitos 40 2080

c) perunaa tai juureksia käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos 30 1560
30 1560

e) muu kasviperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos 30 1560

f) panimo 40 2080

g) siiderin ja viinin valmistus käymisteitse 40 2080

Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely (YSA 2 §, 
kohta 12)

Maankaatopaikka  mittakaava/hinta
Pilaamattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu 
käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle

Kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen vaarallisen jätteen 
varastointipaikka tai vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen tai käytöstä 
poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varastointipaikka

Ulkona sijaitseva ampumarata, jossa on tarkoitettu ammuttavaksi yli 10 000 laukausta 
vuodessa tai jossa on haulikkoammuntaan tarkoitettu rata

Toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun 
lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta (YSL 27 §:n 2 
mom, kohta 3)

YSL:n liitteessä 1, liitteen 2 kohdassa 1 ja 3 sekä liitteessä 4 tarkoitettu, mutta 
niitä vähäisempi toiminta ja liitteessä 2 tarkoitettu kemiallinen pesula, jos 
toiminta sijoitetaan pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden 
pilaantumisen vaaraa

Sahalaitos, jonka tuotantokapasiteetti on väh. 20 000 m3 vuodessa

Terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto, jossa voidaan 
varastoida tällaista kemikaalia 100 m3 mutta alle 1000 m3

Seuraavat elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnat, joiden jätevedet johdetaan 
ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle:

d) vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava 
laitos
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h) muu virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos 40 2080

i) rehuja tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen laitos 30 1560

j) jäätelötehdas tai juustomeijeri 30 1560

k) eineksiä valmistava laitos 30 1560

l) pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos 30 1560

m) makeistehdas 30 1560

n) mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo 25 1300

17.4. Eläinsuoja 25 1300

17.5. Yli 50 linja-auton tai kuorma-auton tai vastaavan kokoinen työkonevarikko 30 1560

17.6.
40 2080

17.7. Kiinteä eläintarha tai huvipuisto 30 1560

C MUU VIRANOMAISKÄSITTELY

18. Toiminnan rekisteröinti (YSL 116 § ja liite 2)

18.1. Energiantuotantolaitos 15 780

18.2. Asfalttiasema 15 780

18.3. Polttonesteiden jakeluasema 15 780

18.4. Kemiallinen pesula 15 780

18.5. Toiminta, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä 15 780

18.6. Kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas 15 780

19. Kertaluonteisten toimintojen ilmoitusten käsittely (YSL 12 luku)

19.1. Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta (YSL 118 §) 4 208

19.2.
6 312

19.3. Koeluonteinen toiminta (YSL 119 §) 20 1040

19.4. Poikkeukselliset tilanteet (YSL 120 §) 20 1040

20. Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen (YSL 156 d §) 3 156

21. Jätevesien johtaminen toisen alueella (YSL 158 §) 20 1040

22. Jätelain mukaisen ilmoituksen käsittely (JL 100 §)

22.1. Jätteiden keräystoimintaa koskevan ilmoituksen käsittely ja rekisteröinti 8 416

22.2. Jätteiden keräystoimintaa koskevan ilmoituksen tarkistaminen toiminnan muuttuessa 4 208

23. Vesilain mukaisten asioiden käsittely

23.1. Talousveden ottamisen rajoittaminen (VL 4 luku, 2 §) 15 780

23.2. Ojitusasiat (VL 5 luku 5 §, 9 §, 14 §) 20 1040

24. Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely (9 Luku, 4 §)

24.1. Huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman hyväksyminen ja rekisteröinti 8 416

24.2. Huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman tarkistaminen 4 208

25. Maastoliikennelain mukaisten asioiden käsittely
25.1. Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin (hankkeen laajuus/ aika-arvio pienempi) (10)15 (520)780

26. Vesiliikennelain mukaisten asioiden käsittely

26.1. Lupa kilpailuihin, harjoituksiin ja muihin tapahtumiin  (hankkeen laajuus/ aika-arvio pienempi) (10) 15 (520)780

27. Muiden asioiden käsittely

27.1.
8 416

27.2. Päätös ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta 2 104

Ulkona sijaitseva ampumarata, jolla on tarkoitettu ammuttavaksi enintään 10 000 laukausta 
vuodessa ja jossa ei ole haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa

Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta, joka on merkittävää ja edellyttää kuulemista 
(YSL 118 §)

Muiden kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille paneman ilmeisen 
perusteettoman asian käsittely
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27.3. Muu ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittely, euroa / tunti 52

28. Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta
28.1. Valvontaohjelman mukainen määräaikaistarkastus 8 416
28.2. Valvontaohjelman mukainen määräaikaistarkastus (mikroyritykset) 5 260
28.3. Valvontaohjelmaan perustuva muu säännöllinen valvonta 3 156
28.4. Tarkkailusuunnitelman hyväksyminen 3 156

28.5. Ympäristönsuojelulain 169 §:n mukainen onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteen valvonta 5 260

28.6.

5 260

29. Jätelain mukainen valvonta

29.1.
4 208

29.2.
2 104

29.3.
5 260

30. Hallintopakkomenettely

30.1. Asettamisvaiheen kuuleminen (uhkasakkoL 22 §) 100

30.2. Uhkasakon asettamispäätös (uhkasakkoL 6 §) 300

30.3. Teettämisuhan asettamispäätös (uhkasakkoL 14 §) 300

30.4. Teettämisuhan täytäntöönpano- tai uhkasakon tuomitsemisvaiheen kuuleminen 100

30.5. Uhkasakon tuomitsemispäätös (uhkasakkoL 10 §) 300

30.6. Teettämisuhan täytäntöönpano (uhkasakkoL 15 §) 300

31.
5 260

Ympäristönsuojelulain 175, 176 tai 181 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen 
noudattamisen taikka toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi tehty tarkastus tai asian 
käsittely

Jätelain 124 §:ssä tarkoitetun toiminnon valvontasuunnitelman mukainen 
määräaikaistarkastus

Jätelain 124 §:ssä tarkoitetun toiminnon valvontasuunnitelmaan perustuva säännöllinen 
valvonta

Jätelain 75, 125 tai 126 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi 
tehty tarkastus tai asian käsittely

Eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun lain 
mukainen lupakäsittelyn yhteensovittaminen (16 §)
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LEPPÄVIRRAN KUNTA

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tämän kokouksen päätökset § 75, 76, 78, 79, 82 – 84, 86, 87
koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei 
saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätökseen § 77 
oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

Tämän kokouksen päätökseen § 80, 81
tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Keski-Savon 
ympäristölautakunnalle neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava ja ilmoitettava lisäksi ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, josta oikaisuvaatimus tehdään, 
alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus 
siitä päivästä, josta oikaisuvaatimusaika on luettava.

Yhteystiedot: Keski-Savon ympäristölautakunta
 Savonkatu 39, PL 4
 79101 Leppävirta

Sähköposti:  kunta@leppavirta.fi

Tämän kokouksen päätökseen § 85 
haetaan muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta 
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on 
luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle. Postitse tavallisena 
kirjeenä lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Postitse saantitodistusta 
vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon 
saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Itä-Suomen 
hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
  tehtäväksi sekä
- perusteet joilla muutosta vaaditaan.

Keski-Savon ympäristölautakunta
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LEPPÄVIRRAN KUNTA

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 
  alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
  aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
- asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen 
sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä.  Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi 
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.

Yhteystiedot: Itä-Suomen hallinto-oikeus 
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 Kuopio
puhelin: 029 56 42502
faksi: 029 56 42501
sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu on avoinna 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu 

Itä-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä 
oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa 
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei 
peritä. Maksua ei peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on 
muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireille panija ja maksu 
on valituskirjelmäkohtainen.
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