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Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunnan 25.11.2020 § 117
hyväksymän taksan perusteet ja maksut (ympäristöjohtajan päätös 21.1.2021 § 5)
ovat voimassa 1.2.2021 alkaen.
Asioiden käsittelystä, jotka ovat tulleet vireille ennen nyt määrätyn taksan voimaantuloa, peritään käsittelymaksu asian vireille tulon aikana voimassa olleen taksan mukaisesti.
Valvontamaksut peritään maksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaisesti. Maksun palauttamisen osalta noudatetaan sitä taksaa, joka oli voimassa silloin,
kun maksu määrättiin.
Maksun suorittaminen ja periminen tapahtuu Oulun kaupungin käytännön mukaisesti.
Viranomaispalveluista perittävät maksut ovat arvonlisäverottomia.
Eläinlääkintähuollon palveluista perittävät maksut sisältävät arvonlisäveron.
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ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON MAKSUT
Alla olevassa taulukossa esitettyjen maksujen lisäksi eläinlääkäri perii Kunnallisen eläinlääkäritaksan mukaiset palkkiot sekä tarvike- ja lääkekustannukset.

Maksu

euroa (sis. alv 24 %)

Klinikkamaksut
Yleinen

17,00

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet, esim. rokotuskäynnit

6,00

Muhoksen toimipiste

9,00

Pentuetarkastus, kynsien leikkuu, turkin selvitys

24,00

Tiineysultra

42,00

Kirurgiset toimenpiteet
Kastraatio kissa

19,00

Sterilaatio Kissa

24,00

Kastraatio Koira

39,00

Sterilaatio Koira (sis. inhalaatio)

74,00

Kastraatio muut eläimet

24,00

Sterilaatio muut eläimet

24,00

Piilokivesleikkaus

44,00

Hammashoidot
Hammashoito kissa

44,00

Hammashoito koira

54,00

Maitohampaiden poisto

39,00

Laitemaksut
Verianalyysi
Ultraäänitutkimus
Röntgen
Inhalaatioanestesia
Maksullisen pieneläinpäivystyspuhelimen maksu

15,00-60,00
5,00-15,00
40,00
14,00/30 min.
3,41 €/min + pvm/mpm
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KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN
MAKSUT
1. SOVELTAMISALA
Oulun seudun ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelemästä ympäristönsuojelulain
(527/2014), vesilain (587/2011), jätelain (646/2011), maastoliikennelain (1710/1995),
vesiliikennelain (782/2019), merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) ja lain
eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta (764/2019) mukaisesta luvasta, ilmoituksesta tai muusta asiasta sekä ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisesta valvonnasta peritään maksu tämän taksan mukaisesti.
Maksuihin sisältyy asiakirjojen lunastusmaksu.

2. MAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET
Maksut perustuvat keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä tai valvonnasta viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset. Mikroyrityksiltä
ja luonnollisilta henkilöiltä perittävissä valvontamaksuissa huomioidaan toiminnan laajuus ja luonne.
Oulun seudun ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on
72 euroa tunnilta.

3. LUPIEN, ILMOITUSTEN JA MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELYMAKSUT
Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut esitetään maksutaulukossa sivuilla 6-8.

4. MENETTELYN LAAJUUDESTA JOHTUVAT LISÄMAKSUT
Edellä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämaksut:
a) kuulutuksen julkaisemisesta (YSL 44 § ja 121 §) sekä päätöksen julkaisemisesta
(YSL 85 §) aiheutuvien lehti-ilmoitusten kustannukset todellisten kulujen mukaan;
b) asiantuntijaviranomaisen tai asiantuntijalaitoksen lausunto erillisen laskun mukaisesti;
c) konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti;
d) valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun
kuulemistilaisuuden tai katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut todellisten
kaupungille aiheutuneiden kustannusten mukaan.

5. MAKSUN ALENTAMINEN
Käsittelymaksu voidaan harkinnanvaraisesti määrätä enintään 50 prosenttia 3 kohdan
mukaista maksua pienemmäksi.
Harkinnassa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi seuraavat seikat:
• asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi;
• kyseessä on YSL 28 § 2. mom:n tarkoittama toiminta pohjavesialueella;
• hakemuksen kohteena olevalla laitoksella tai toiminnolla on käytössä varmennettu
ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, energiansäästösopimus tai maatalouden ympäristötukijärjestelmään liittyvät vapaaehtoiset vesiensuojelutoimenpiteet;
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• taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian luonteen ja merkityksen huomioon ottaen kohtuuttoman suureen maksuun (ns. aivan erityiset syyt).
Toiminnan olennaista muuttamista (YSL 29 §) koskevan ympäristölupahakemuksen käsittelymaksu voidaan määrätä kohdan 3 mukaista maksua pienemmäksi. Maksua voidaan alentaa enintään 50 %.

6. HAKEMUKSEN, ILMOITUKSEN TAI MUUN ASIAN PERUUTTAMINEN TAI
RAUKEAMINEN
Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian taikka asian käsittely seudun ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista tai asian ratkaisemista ja viranomainen on ryhtynyt toimiin asian käsittelemiseksi, peritään 3 kohdan mukaisesta maksusta asian käsittelyyn käytetyn työmäärän osuus sekä muut asian käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 kohdan mukaisesti.

7. HAKEMUKSEN TAI ILMOITUKSEN HYLKÄÄMINEN
Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan mukainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan maksu määrätä 50 prosenttia
3 kohdan mukaista maksua pienemmäksi. Lisäksi peritään muut asian käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 kohdan mukaisesti.
Puutteellisesta hakemuksesta tai ilmoituksesta taikka ilmoituksen täydentämättä jättämisestä tehdystä asian tutkimattajättämispäätöksestä peritään 30 % kohdan 3 mukaisesta maksusta.

8. PALAUTETUN HAKEMUKSEN KÄSITTELYMAKSU
Mikäli tuomioistuin palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi, peritään asian käsittelystä
tämän taksan mukainen maksu, josta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin
annetusta ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty.
Jos tuomioistuin kumoaa päätöksen sen vuoksi, että toiminta, jolle lupaa on haettu, ei
ole ko. luvanvaraista, palautetaan peritty maksu kokonaisuudessaan.

9. MAKSUN MÄÄRÄÄMINEN POIKKEUSTAPAUKSISSA
Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn
laajuus ja työmäärä huomioon ottaen kohtuuttoman pieneen maksuun, voidaan käsittelymaksu määrätä enintään 50 prosenttia kohdan 3 mukaista maksua suuremmaksi.
Ympäristönsuojelulain mukaista toimintakokonaisuutta koskevan lupa-asian käsittelystä tai samanaikaisesti haettavien ympäristölupien käsittelystä peritään maksu siten, että kyseisistä toiminnoista korkeimpaan lupamaksuun lisätään 50 prosenttia muiden
toimintojen maksuista. Sama menettely koskee myös ympäristönsuojelulain 47 a §:ssä
tarkoitettua yhteistä lupaa silloin, kun samassa yhteydessä käsitellään useampia ympäristölupia.
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10. VALVONTAMAKSUT
Ympäristönsuojelu- ja jätelain mukaisen valvontasuunnitelman mukaisesta määräaikaistarkastuksesta ja muusta valvontaohjelmaan tai valvontasuunnitelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta peritään maksutaulukon mukainen valvontamaksu.
Valvontatarkastukset koostuvat tarkastukselle valmistautumisesta, tarkastuksesta,
mahdollisten lisätietojen pyynnöstä jälkikäteen sekä tarkastuskertomuksen kirjoittamisesta. Säännölliseen valvontaan kuuluvat vuosiraporttien, kuormitustietojen sekä muiden ympäristöluvassa, rekisteröinnissä tai ilmoituspäätöksessä edellytettyjen ympäristöselvitysten ja seurantatietojen tarkistukset.
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.
Hallintopakkoasiassa annetun kiellon, määräyksen tai keskeyttämisen valvomiseksi
tehtävästä tarkastuksesta peritään maksutaulukon mukainen valvontamaksu.
Jätelain mukaisesta roskaantuneen alueen siivoamismääräyksestä, yksittäisen määräyksen sekä rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun määräyksen antamisesta ja valvonnasta peritään maksutaulukon mukainen maksu.
Valvonnasta perittävät maksut esitetään maksutaulukossa sivuilla 6-8.
Toiminnanharjoittajan peruuttamatta jättämästä, sovitusta tarkastuksesta peritään
maksu käytetyn työajan ja kohdan 2 tuntihinnan mukaan.

11. VALVONTAMAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN POIKKEUSTAPAUKSISSA
Valvontamaksu voidaan määrätä enintään 50 prosenttia maksutaulukon mukaista valvontamaksua pienempänä tai suurempana, jos valvontatoimenpiteestä aiheutuneet
kustannukset ovat selvästi tavanomaista pienemmät tai suuremmat.

12. MIKROYRITYSTEN VALVONTAMAKSUJEN KOHTUULLISTAMINEN
Ympäristönsuojelulain 206 §:n ja jätelain 144 a §:n tarkoittamien luonnollisten henkilöiden ja mikroyritysten valvontamaksut peritään 30 prosenttia maksutaulukon mukaista valvontamaksua pienempänä.

13. VAKUUSPÄÄTÖKSEN JA ALOITTAMISOIKEUDEN MAKSU
Jos luvanhaltija hakee luvan myöntämisen jälkeen YSL 199 §:n 2 momentin mukaisesti
oikeutta aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa, peritään vakuusasian erillisestä käsittelystä maksu, joka on 30 % lupaa koskevasta perusmaksusta.
Ympäristönsuojelulain 199 § mukaisen aloittamisoikeuden käsittelystä osana lupapäätöstä peritään s. 8 taulukon mukainen maksu.

14. MAKSUSTA, MAKSUN PALAUTTAMISESTA JA POIKKEUKSESTA
PÄÄTTÄMINEN
Maksusta, maksun palauttamisesta ja maksun alentamisesta päättää seudun ympäristönsuojeluviranomainen tai ympäristönsuojeluviranomaisen määräämä viranhaltija
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pääasiaa koskevassa päätöksessä. Mikäli pääasiassa ei anneta päätöstä, mahdollisesta
maksusta päättää ympäristöjohtaja.
Jos maksun periminen olisi ilmeisen kohtuutonta esimerkiksi sosiaalisen suoritusesteen
vuoksi, ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa päättää, ettei maksua
peritä.

15. LASKUTUS, VIIVÄSTYSKORKO JA PERIMINEN
Lasku lähetetään päätöksenteon tai laskun perusteena olevan viranomaistoimenpiteen
suorittamisen jälkeen. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa
viivästyskorkoa.
Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä
kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään.
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MAKSUTAULUKKO
Oulun seudun ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ympäristönsuojelulain, vesilain, jätelain,
maastoliikennelain, vesiliikennelain ja merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisten lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä sekä ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisesta valvonnasta.
Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta (Vna ympäristönsuojelusta 2 §)
1) metsäteollisuus:
muu puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos kuin puun kyllästämö

MAKSU €
3950

2) metalliteollisuus:
metallien tai muovien elektrolyyttinen tai kemiallinen pintakäsittely

3950

3) energiantuotanto:
energiantuotantolaitos

3950

4) polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai käsittely:
4a)
4b)
4c)

puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos
muu kuin YSL liitteen 4 mukainen polttonesteiden tai terveydelle tai
ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto
kivihiilivarasto

2400
2400
2400

5) orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta:
orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta

3950

6) malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto:
6a)
6b)

kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kiven
louhinta
kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai
kalkkikiven jauhatus

2600
2600

7) mineraalituotteiden valmistus:
keramiikka- tai posliinitehdas
kevytsoratehdas

3200
3200

8) nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely:
tekstiilien vesipesula tai muu kuin rekisteröitävä kemiallinen pesula

2100

9) elintarvikkeiden tai rehujen valmistus:
9a)
9b)

kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos
YSL liitteen 4 mukaiset toiminnot, joiden jätevesiä ei johdeta
jätevedenpuhdistamolle

2900
2900

10) eläinsuojat tai kalankasvatus:
turkistarha

2150

11) liikenne:
11a) muu lentopaikka kuin lentoasema
11b) ulkona sijaitseva moottoriurheilurata

3300
3300

12) jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely:
12a) maankaatopaikka
12b) pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen
tai pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle
12c) kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen
vaarallisen jätteen varastointipaikka tai vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien
romuajoneuvojen tai käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varastointipaikka
12d) autopurkamo

3200
3200

3200
3200
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12e) ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelylaitos
12f) muu jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely

3200
3200

13) muu toiminta:
13a) ulkona sijaitseva ampumarata (muu kuin YSL liitteen 4 kohdan 7 mukainen)
13b) pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka
13c) krematorio tai lemmikkieläinten polttolaitos

3300
2100
3200

Ympäristölupaa edellyttävä toiminta ympäristönsuojelulain 27 §:n nojalla
- toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista
annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta
- jäteveden johtaminen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai noron
pilaantumista

2000
2000

Ympäristönsuojelulain 12 luvun mukaisten ilmoitusten käsittely ja 116 §:n mukaisten toimintojen
rekisteröinti. Suluissa esitetään YSL 116 § mukaista toimintaa koskevan ympäristöluvan käsittelyn taksa.
- tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta
- merkittävä
- vähäinen
- koeluonteinen toiminta
- poikkeukselliset tilanteet
- energiatuotantolaitoksen rekisteröinti
- asfalttiaseman rekisteröinti
- polttoaineen jakeluaseman rekisteröinti
- kemiallisen pesulatoiminnan rekisteröinti
- orgaanisia liuottimia käyttävän toiminnan tai laitoksen rekisteröinti
- kiinteän betoniaseman tai betonituotetehtaan rekisteröinti

520
260
900
900
1800 (3950)
1450 (2600)
1200 (2600)
1200 (2600)
1450 (3200)
1650 (3200)

YSL liitteen 4 mukaisten toimintojen ilmoitusten käsittely. Suluissa esitetään toimintojen ympäristöluvan käsittelyn taksa.
1)
2)
4)
5)
6)
7)
8)

sahalaitos
terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto
(väh. 100 m3 mutta alle 1 000 m3)
elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnat, joiden jätevedet johdetaan
jätevedenpuhdistamolle
eläinsuojat*
linja-auto-, kuorma-auto- tai työkonevarikko
ulkona sijaitseva ampumarata
kiinteä eläintarha tai huvipuisto

2560 (3200)
1760 (2200)
2200 (2750)
1800 (2250)
2200 (2750
2650 (3300)
2560 (3200)

* kun kohdassa 5 tarkoitetun toiminnan ilmoituspäätös sisältää päätöksen vähimmäisetäisyydestä poikkeamiseksi, korotetaan maksua +30 %

Vesilain mukaisten asioiden käsittely
- talousveden ottamisen rajoittaminen (VL 4:2)
- ojitusasiat (VL 5 luku)
- muut asiat

72 €/tunti
72 €/tunti
72 €/tunti

Maastoliikennelain mukaisten asioiden käsittely
- kilpailujen tai harjoitusten toistuva tai pysyvä järjestäminen
- yksittäisen tapahtuman järjestäminen

3200
1500

Vesiliikennelain mukaisten asioiden käsittely (voimaan 1.6.2020)
- kilpailujen tai harjoitusten toistuva tai pysyvä järjestäminen
- yksittäisen tapahtuman järjestäminen

3200
1500

Muiden asioiden käsittely
- tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen
- muiden kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen
vaatimuksesta vireillepannun ilmeisen perusteettoman asian käsittely
- valvontaohjelmaan perustuva luvanvaraisen, rekisteröitävän ja yleiseen
ilmoitusmenettelyyn kuuluvan toiminnan määräaikaistarkastus
- uusintatarkastus valvontaohjelmaan perustuvalla määräaikaistarkastuksella
havaittujen puutteiden takia

420
72 €/tunti
510
255
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-

muu valvontaohjelmaan perustuva säännöllinen valvonta
YSL 169 §:n mukainen onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteen valvonta
hallintopakkomenettelyyn liittyvä tarkastus
ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen käsittely
muun ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittely
YSL 199 § 1 mom. mukaisen hakemuksen käsittely lupahakemuksen yhteydessä

Merenkulun ympäristönsuojelulain 9 luvun 4 §:n mukainen huvivenesataman jätehuolto
- suunnitelman hyväksyminen

72 €/tunti
72 €/tunti
510
190
72 €/tunti
220

310

Jätelain mukaisten asioiden käsittely
- 100 §:n mukaisen ilmoituksen käsittely
- 124 §:n mukaiset tarkastukset, joihin liittyy tai voidaan perustellusti olettaa
liittyvän jätteen kansainvälisiä siirtoja
- roskaantuneen alueen siivoamismääräyksen antaminen ja sen valvonta (75 §)
- yksittäisen määräyksen antaminen ja valvonta (125 §)
- rikkomuksen ja laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun määräyksen antaminen
ja valvonta (126 §)

310
72 €/tunti
72 €/tunti
72 €/tunti
72 €/tunti

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta
- 2 luvun mukainen yhteensovittavan viranomaisen työ

72 €/tunti
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MAA-AINESLAIN MUKAISEN LUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN MAKSUT
Määrätty maa-aineslain (555/1981) 23 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) 145 §:n nojalla.

1. TARKASTUSMAKSU
Luvan hakijan on suoritettava lupahakemuksen käsittelystä ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta Oulun seudun ympäristötoimelle seuraavat maksut:

1.1. Lupahakemuksen tarkastaminen
a) Hakemuksessa otettavaksi esitetyn tai tarkistetun maa-ainesmäärän tilavuuden
mukaan
kuitenkin vähintään
kuitenkin enintään
b) Maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittely (MAL 4 a §)
- Maa-ainesten ottolupa ja murskaamon tai louhinnan ympäristölupa:
kohdan 1.1. a) mukainen lupahakemuksen tarkastusmaksu ja lisäksi
-

Maa-ainesten ottolupa ja murskaamon sekä louhinnan ympäristöluvat:
kohdan 1.1. a) mukainen lupahakemuksen tarkastusmaksu ja lisäksi

c) Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, josta päätetään muiden asiakirjojen pohjalta ilman erillistä ottamissuunnitelmaa

10 €/1 000 m3
600 €
7 000 €

1 650 €
2 500 €
415 €

1.2. Luvan muutos, siirto tai jatkaminen
a) Muutos voimassa olevaan lupaan

310 €

Mikäli otettavaksi esitetty maa-aineksen kokonaismäärä luvan muutoksen seurauksena kasvaa yli 10 % tai yli 15 000 m3, sovelletaan kohtaa 1.1. a)
b) Luvan siirto
Luvan siirto uudelle haltijalle muuttamatta lupaa

210 €

c) Luvan jatkaminen
MAL:n 10 §:n 3. momentin mukainen luvan voimassaoloajan jatkaminen lupamääräyksiä muuttamatta
Vähäinen hanke, josta ei tarvitse laatia erillistä ottamissuunnitelmaa

260€
210 €

1.3. Hakemuksen hylkääminen tai peruminen
Jos lupahakemus hylätään, peritään tämän taksan kohdan 1.1. a) tai b) mukainen
maksu.
Jos hakija peruu lupahakemuksen ennen sen käsittelemistä ympäristötoimen johtokunnassa, peritään tarkastusmaksusta käsittelyyn käytetyn työmäärän osuus
sekä mahdolliset lehti-ilmoituksesta aiheutuneet kustannukset. Mikäli luvan käsittelemiseksi ei ole vielä ryhdytty toimiin, maksua ei peritä.
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Mikäli tuomioistuin muutoksenhaun johdosta palauttaa lupa-asian uuteen käsittelyyn, tarkastusmaksusta vähennetään, mitä valituksenalaisesta lupapäätöksestä
on aiemmin peritty.
Tarkastusmaksua ei palauteta, jos luvan saaja luopuu maa-aineksen ottamisesta
aloittamatta sitä.

1.4. Maksun määrääminen poikkeustapauksessa
Mikäli tämän taksan soveltaminen johtaa luvan käsittelyn laajuus ja työmäärä
huomioon ottaen kohtuuttoman pieneen tai suureen maksuun, voidaan tarkastusmaksu määrätä enintään 50 prosenttia kohdan 1.1. a) tai b) kohdan mukaista
maksua suuremmaksi tai enintään 50 prosenttia pienemmäksi.

2. VALVONTAMAKSU
Luvan haltijan on suoritettava vuosittain luvan voimassaoloajan tai jälkitöiden hyväksymiseen saakka Oulun seudun ympäristötoimelle seuraavat maksut:

2.1. Valvontamaksut
a) Ennen maa-ainesten oton aloittamista
(maa-aineksenotto katsotaan aloitetuksi, silloin kun ottoalueella ryhdytään pintamaiden poistoon tai muuhun vastaavaan valmistelevaan työhön)
b) Maa-ainesten oton aloittamisen jälkeen luvan voimassaoloaikana otettavaksi
sallitun maa-aineksen kokonaismäärän mukaan
- Vasikkasuon alueella
- muualla
kuitenkin vähintään
kuitenkin enintään
- Vasikkasuon alueella
- muualla

100 €

7 €/1 000 m3
5,5 €/1 000 m3
250 €
4 000 €
3 000 €

c) Yhdistetyn maa-aines- ja ympäristölupakohteen (MAL 4 a §) valvonnasta peritään kohdan 2.1. b) mukainen vuosimaksu ja lisäksi

102 €

d) Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, josta päätetään muiden asiakirjojen pohjalta ilman erillistä ottamissuunnitelmaa

155 €

e) Mikäli lupa on voimassa alle puoli vuotta, peritään kyseiseltä vuodelta vain
puolet vuotuisesta valvontamaksusta, kuitenkin vähintään

100 €

Luvanhaltijalle voidaan hakemuksesta myöntää määräajaksi alennusta valvontamaksuun toteutuneiden jälkitöiden etenemisen perusteella.

2.2. Korotettu valvontamaksu
Valvontamaksu peritään 50 %:lla korotettuna tai todellisten kustannusten mukaan, jos valvontatehtävät johtuvat luvanvastaisesta toimenpiteestä tai siitä, että
toimenpiteen suorittaja on muutoin laiminlyönyt hänelle kuuluvat velvollisuudet.
Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, valvontakulut peritään toimenpiteistä
ympäristötoimelle aiheutuneiden kustannusten mukaan.

2.3. Valvontamaksun laskutus
Valvontamaksut laskutetaan luvan haltijoilta pääsääntöisesti marras-joulukuussa.
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3. KUULEMINEN
Maa-aineslain 13 §:n mukaisesta lehti-ilmoituksesta aiheutuneet kulut peritään hakijalta.
Muut kuulemiskustannukset sisältyvät tarkastusmaksuun.

4. VAKUUDET
4.1. Vakuuspäätöksen ja aloittamisoikeuden maksu
Jos luvanhaltija hakee luvan myöntämisen jälkeen MAL 21 §:n 3 momentin mukaisesti oikeutta aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa, peritään vakuusasian erillisestä käsittelystä maksu, joka on 30 % lupaa koskevasta
perusmaksusta.
Maa-aineslain 21 § mukaisen aloittamisoikeuden käsittelystä osana lupapäätöstä
peritään alla olevan taulukon kohdan a) mukainen maksu.
a) MAL 21 § 2 mom. mukaisen hakemuksen käsittely lupahakemuksen yhteydessä
b) MAL 21 § 3 mom. mukaisen hakemuksen käsittely, kun lupa toiminnan aloittamiseen ennen maa-ainesluvan lainvoimaiseksi tuloa haetaan varsinaisen lupapäätöksen jälkeen

220 €
30 % perusmaksusta

c) Vakuuden määrän muuttaminen

220 €

5. PAKKOKEINOPÄÄTÖKSET
a) Valvontaviranomaisen tai sen määräämän viranhaltijan ottamisen keskeyttämispäätös (MAL 15 §)

310 €

b) Uhkasakon asettamispäätös (MAL 14 §)

310 €

c) Teettämisuhan asettamispäätös (MAL 14 §)

310 €

d) Uhkasakon tuomitsemispäätös (uhkasakkoL 10 §)

515 €

e) Teettämisuhan täytäntöönpanopäätös (uhkasakkoL 15 §)

515 €

6. MAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN
Tarkastusmaksun suuruudesta päätetään lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä. Mikäli pääasiassa ei anneta päätöstä, mahdollisesta maksusta päättää ympäristöjohtaja.
Valvontamaksu määräytyy maksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan ja maksun suuruudesta päättää ympäristöjohtaja.

7. LASKUTUS
Luvanhakijalle lähetetään lasku 1 kohdassa tarkoitetusta tarkastusmaksusta lupapäätöksen antamisen tai lupahakemuksen perumisen jälkeen.
Valvontamaksut laskutetaan luvan haltijoilta pääsääntöisesti marras-joulukuussa.
Pakkokeinopäätökset laskutetaan päätöksenteon jälkeen.
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8. VIIVÄSTYSKORKO JA PERIMINEN
Viivästyneestä maksusta peritään korkoa kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa.
Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksista huolimatta ole maksettu, voidaan se periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä
kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään.
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YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT
1. SOVELTAMISALA
A. Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,
jotka koskevat
1)

laitosten hyväksymistä ja muun kuin elintarvikelain 13 §:n 3 momentissa
tarkoitetun elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelyä

2)

elintarvikelain 48 §:n mukaiseen kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista

3)

Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojenvalvontaa siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa

4)

elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien elintarvikelain55- 64 §:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvasta
tarkastuksesta.

Kunta perii lisäksi maksun muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvistä tarkastuksista ja tutkimuksista sellaisena, kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 artikloissa 79-85 säädetään (virallista valvontaa koskeva
valvonta-asetus, soveltaminen 14.12.2019 alkaen). Tarkemmat säädökset virallista valvontaa koskevan valvonta-asetuksen 79-85 artiklan edellyttämistä kansallisista järjestelyistä ja maksujen suuruuden määräämisestä annetaan MMM:n
asetuksella.

B. Terveydensuojelulaissa (763/1994) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat
1)

terveydensuojelulain 13 § mukaisista toiminnoista sekä 18 a § mukaisesta
vedenjakelualueesta tehtävien ilmoitusten käsittelyä ja myönnettyjä todistuksia sekä ilmoituksen johdosta terveydensuojelulain 51 §:n nojalla tehtäviä
päätöksiä

2)

terveydensuojelulain 18 § mukaisen laitoksen hyväksymistä

3)

terveydensuojelulain 6 §:n kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää
tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista

4)

terveydensuojelulain 13 §:n ja 18 a §:n mukaisen ilmoituksen ja terveydensuojelulain 18 §:n mukaisen hakemuksen vireilläolosta kuulemisesta ja päätöksestä ilmoittamisesta aiheutuvia kuluja

5)

terveydensuojelulain 6 §:n pykälän nojalla myönnettyjä todistuksia (laivatarkastukset)

6)

terveydensuojelulain 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaansisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa silloin,
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kun määräysten antaminen perustuu tämän lain säännösten noudattamatta
jättämiseen
7)

terveydensuojelulain 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvontaa

8)

terveydensuojelulain 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa sekä 20 §:ssä edellytettyyn talousveden laadun
valvontaa ja tarkkailua

9)

terveydensuojelulain 20 §: n perusteella tehtävää riskinarvioinnin hyväksymistä

10) terveydensuojelulain 29 §:ssä edellytettyyn uimaveden säännöllistä valvontaa
11) asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua tarkastusta, joka liittyy 26
§:n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen tai haitan poistamisen varmistamiseen
12) asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua mittausta, näytteenottoa,
tutkimusta ja selvitystä, joka liittyy 26 §:n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen tai haitan poistamisen varmistamiseen (arvonlisäverollinen)
13) kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole 16 §:n
4 momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta (arvonlisäverollinen)
14) ympäristönsuojelulain 17 luvussa tarkoitetun valtioneuvoston asetuksen noudattamisen valvontaan liittyvistä tarkastuksista. (27.6.2014/553) sekä
15) säteilylain 859/2018 173 §:ssä tarkoitettuun solariumlaitteen tarkastukseen

C. Tupakkalaissa (549/2016) säädettyihin kunnan viranomaisten suoritteisiin,
jotka koskevat
1) tupakkalain 44 §:ssä tarkoitetun vähittäismyyntilupaa koskevan hakemuksen käsittelyä
2) tupakkalain 48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntilupaa koskevan ilmoituksen käsittelyä
3) tupakkalain 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelyä
4) tupakkalain 79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen
käsittelyä.
5) taksassa päätetään tupakkalain 91 §:n mukaisesta myyntipistekohtaisesta
valvontamaksusta, joka peritään 1. tammikuuta voimassa olevista tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvista sekä nikotiininesteiden vähittäis- tai tukkumyynnin valvonnasta.

D. Lääkelaissa (395/1987) säädettyihin kunnan viranomaisten suoritteisiin, jotka
koskevat
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1) 54d §:ssä tarkoitetun nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämistä ja myyntiluvan vuotuista valvontamaksua.

2. MAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET
•

Maksut perustuvat keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.
Tarkastus- tai valvontakäynnin matkaan kulunutta aikaa ei lueta laskutettavaan
osioon kuuluvaksi, jotta kustannukset olisivat kohteen sijainnista riippumatta yhtäläiset kaikille toimijoille.
Maksuihin sisältyy asiakirjojen lunastusmaksu.

•

Oulun seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon omakustannusarvo
on 69 euroa tunnilta.

•

Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät aiheutuneiden kustannusten mukaan.

•

Näytteenotosta peritään käytetyn työajan mukaan omakustannusarvon mukainen
maksu 69 euroa tunnilta.

•

Asiantuntijalausunnoista, ja normaalista poikkeavista selvityspyynnöistä peritään
käytetyn työajan mukaan omakustannusarvon mukainen maksu.

3. KÄSITTELY- JA HYVÄKSYMISMAKSUT
Käsittely- ja hyväksymismaksuihin kuuluvat elintarvikelain mukaisten huoneistoilmoitusten käsittelymaksut ja laitosten hyväksymismaksut, terveydensuojelulain 13 §:n mukaisten ilmoitusten käsittelymaksut, 18 §:n mukaisten laitosten
hyväksymismaksut, 18 a §:n mukaisten ilmoitusten käsittelymaksut ja 20 §:n
mukaisten riskinarviointien hyväksymismaksut sekä tupakkalain ja lääkelain mukaisten hakemusten käsittelymaksut.
Käsittely- tai hyväksymismaksun määräämisen yleisenä perusteena on arvio käsittely- tai hyväksymismenettelyyn tarvittavasta työajasta. Hyväksymispäätökseen liittyvästä tarkastuksesta ei peritä erillistä maksua. Hyväksyttäessä elintarvikehuoneisto ehdollisesti, ensimmäiseen päätökseen sovelletaan hyväksymismaksua ja seuraavista päätöksistä peritään 50 % taksan mukaisesta maksusta.
Käsittely- tai hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen.
Elintarvikelain mukaan hyväksyttyjen laitosten ja terveydensuojelulain mukaisen
toiminnan olennaista muuttamista koskevasta päätöksestä peritään 50 % taksan
mukaisesta maksusta.
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3.1. Elintarvikelain mukaisista päätöksistä perittävät maksut
MAKSUT €
Liha-alan laitokset
Liha-alan laitos yli 10 milj. kg/v

1290

Liha-alan laitos 1-10 milj. kg/v

980

Liha-alan laitos 100 000 - 1 milj. kg/v

620

Liha-alan laitos 10 000-100 000 kg/v

510

Liha-alan laitos alle 10 000 kg/v

410

Kala-alan laitokset
Kala-alan laitos yli 10 milj. kg/v

1290

Kala-alan laitos 1-10 milj. kg/v

980

Kala-alan laitos 100 000 – 1 milj. kg/v

620

Kala-alan laitos 10 000-100 000 kg/v

510

Kala-alan laitos alle 10 000 kg/v

410

Maitoalan laitokset
Maitoalan laitos yli 2 milj. kg/v

1290

Maitoalan laitos 500 000 – 2 milj. kg/v

980

Maitoalan laitos alle 500 000 kg/v

620

Muna-alan laitokset
Muna-alan laitos yli 10 milj. kg/v

1290

Muna-alan laitos 10 000 – 10 milj. kg/v

620

Muna-alan laitos alle 10 000 kg/v

410

Muut valmistuspaikat sekä varastot
Eläimistä saatavia elintarvikkeita varastoiva laitos
Elintarvikelain 23/2006 muutoksen 352/2011 22 a § mukainen
alkutuotannon toiminta
Muut laitoksiksi hyväksyttävät elintarvikehuoneistot

360
280
360-620

3.2. Elintarvikelain mukaisten ilmoitusten käsittelystä perittävät
maksut
MAKSUT €
Vilja- ja kasvisala
Helposti pilaantuvien leipomotuotteiden valmistus
Ruoka- ja kahvileivän valmistus
Myllytoiminta
Kasvisten käsittely, jossa pilkkomista, muuta jalostusta tai vähäistä kauppakunnostusta
Muu elintarvikkeiden valmistus, varastointi ja kuljetus
Muu elintarvikkeiden valmistuspaikka (esimerkiksi yhdistelmäelintarvikkeiden
valmistus, elintarvikkeiden käsittely rahtitoimintana)
Elintarvikevarasto (muu kuin eläimistä saatavien elintarvikkeiden varastointi)
Elintarvikekuljetus
Elintarvikkeiden vähittäis- ja tukkumyynti
Elintarvikemyymälät, tukkumyymälät, kioskit
Elintarvikehuoneisto, jossa ei fyysisesti käsitellä elintarvikkeita
(maahantuonti, etämyynti, agentuurit)
Siirrettävä tila, liikkuva myyntilaite

138
138
138

138
138
138
138
138
138
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Säännöllinen ulkomyynti
Elintarvikkeiden tarjoilu
Keskuskeittiö, laitoskeittiö, tarjoilukeittiö, pitopalvelu
Ravintola, kahvila, grilli, pikaruokaravintola, anniskeluravintola

138
138
138

Elintarvikkeiden vienti ja tuonti
Maahantuonti ja maastavienti
Muu ilmoituksenvarainen toiminta
Elintarvikekontaktimateriaalit
Yleisötilaisuudet, joiden yhteydessä on elintarvikkeiden valmistusta, tarjoilua
tai myyntiä ja joissa yhtäaikainen kävijämäärä on yli 500
Vähäriskinen elintarvikkeiden käsittely (Vna 1258/2011)
Muu ilmoituksenvarainen toiminta (lukuun ottamatta Elintarvikelain 23/2006
muutoksen 352/2011 22§ mukaista alkutuotannon toimintaa)

138
138
138
138
138

3.3. Terveydensuojelulain mukaisista päätöksistä perittävät maksut
Talousvettä toimittavat laitokset (18 §)
Talousvettä toimittavan laitoksen vedenjakelualue (1352/2015):
EU-raportoitava vedenjakelualue, vedentoimitus vähintään 1000 m3
päivässä tai vähintään 5000 henkilölle
Talousvettä toimittavan laitoksen vedenjakelualue (1352/2015): Muu vedenjakelualue, veden toimitus 10-999 m3 päivässä tai 50-4999 henkilölle
Talousvettä toimittavan laitoksen vedenjakelualue (401/2001): Pieni
vedenjakelualue, vedentoimitus alle 10 m3 päivässä tai alle 50 henkilölle
Tukkulaitos (talousvettä toimittavalle laitokselle vettä toimittava toiminnanharjoittaja)
20 §:n mukaisen riskinarvioinnin hyväksyminen
Muut laitokset ja huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa
aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa
Sellaisen muun kuin terveydensuojelulain 13 § 1 mom. tarkoitetun huoneiston tai laitoksen käyttöönotosta tai sellaisen toiminnan aloittamisesta, josta
voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa

970-1450
690-970
480-690
maksu peritään
käytetyn työajan mukaan
maksu peritään
käytetyn työajan mukaan

410-550

3.4. Terveydensuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittelystä perittävät maksut
MAKSUT €
Julkinen majoitushuoneisto (13 § 1 mom. 1)
Hotellit, hostellit, asuntolat, yömajat, maatilamatkailu

138

Matkustajakodit ja muu majoitus

138

Leirikeskukset tai vastaavat majoituskohteet

138

Bed and breakfast, Airbnb
Yleisölle avoin kuntosali ja muu liikuntatila, sauna, kylpylä, uimahalli,
uimala ja uimaranta (13 § 1 mom. 2)

138

Kuntosali ja muu liikuntatila, jäähalli

138

Uimahalli, kylpylä, uimala, sauna

138

Uimaranta
Perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta tai korkeakoulutusta antava oppilaitos ja opetuksen järjestämispaikka (13 § 1 mom.
3)
Peruskoulu

138

138
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Lukio

138

Ammattioppilaitos

138

Korkeakoulutusta antava oppilaitos (rakennus)

138

Muut koulut ja oppilaitokset

138

Päiväkoti, kerho tai esiopetuksen järjestämispaikka (13 § 1 mom. 3)
Päiväkodit

138

Ryhmäperhepäiväkodit

138

Lastenkodit, perhekodit

138

Esiopetustilat

138

Kerhot, nuorisotilat ja muut vastaavat tilat
Jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö sekä vastaanottokeskus 13 § 1mom. 4
Vanhainkodit (hyväksyntä osastoittain)

138

138

Tehostettu palveluasuminen

138

Muut sosiaalialan yksiköt

138

Vastaanottokeskus

138

Työhuoneistot
Solariumliike, tatuointiliike ja kauneushoitola sekä muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä (13 § 1 mom. 5)
Talousveden jakelualue (18 a §)

138

Alusten tarkastukset ja saniteettitodistusten myöntäminen (6 § 4 mom.)

207

138

3.5. Tupakkalain mukaisten hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä
perittävät maksut
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemuksen sekä nikotiininesteiden vähittäismyynti-ilmoituksen ja tukkumyynti-ilmoituksen käsittelymaksu

MAKSUT (€)

Tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemus

210

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemus

280

Nikotiininesteiden vähittäismyyntiä koskeva ilmoitus*

100

Tukkumyynti-ilmoitus

100

*Toimijalla vanhan tupakkalain (693/1976) nojalla myönnetty tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa

Asuntoyhteisön tupakointikiellon hakemuksen käsittelystä perittävä maksu
Tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelystä maksu peritään käytetyn työajan mukaan,
- vähintään 5 tuntia (69 €/tunti).

3.6. Lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden hakemusten käsittelystä perittävät maksut
Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemuksen käsittelymaksu
Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemus

MAKSUT (€)
150

4. MENETTELYN LAAJUUDESTA JOHTUVAT LISÄMAKSUT
Edellä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämaksut:
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•
•
•

kuulutuksen sekä päätöksen julkaisemisesta (HL 62 §) aiheutuvien lehti-ilmoitusten
kustannukset todellisten kulujen mukaan
asiantuntijaviranomaisen tai asiantuntijalaitoksen lausunto erillisen laskun mukaisesti
konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti

5. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAAN
SISÄLTYVIEN TARKASTUSTEN MAKSUT
Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja näytteenotosta
peritään taksan mukainen maksu. Projekteihin liittyvien näytteenottojen osalta projektisuunnitelmassa todetaan, onko kyseessä valvontasuunnitelman mukainen näytteenotto, jolloin näytteen tutkimisesta aiheutuvat kustannukset peritään toimijalta. Oulun
seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan hyväksymän valvontasuunnitelman
mukaiseen tarkastukseen kuuluu tarkastukseen valmistautuminen perehtymällä kohteen asiakirjoihin ja tietoihin, varsinainen tarkastuskäynti ja tarkastuskertomuksen ja
muiden dokumenttien kirjoittaminen. Tarkastus voidaan tehdä myös kokonaan asiakirjatarkastuksena.
Jos samalla käynnillä yksi tarkastaja tekee useamman lain mukaisia tarkastuksia, peritään maksu pääasiallisen tarkastuksen perusteella ja lisämaksuna peritään 50 %
muiden samanaikaisten tarkastusten maksusta.
Tupakkalain myyntilupien valvonnasta ja lääkelain mukaisesta nikotiinivalmisteiden
myynnin valvonnasta peritään vuosimaksu kuitenkin aina täysimääräisenä.
Peruuttamatta jätetystä, sovitusta tarkastuksesta peritään käytetyn työajan mukaan kohdan 2 omakustannusarvon mukainen maksu. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos
valvontakohteella on ollut hyväksyttävä syy tapahtuneelle ja kirjallinen selvitys syystä
toimitetaan 14 päivän kuluessa tapahtuneesta. Kohteen valvoja päättää saadun selvityksen perustella, voidaanko maksu jättää perimättä.

5.1. Elintarvikelain valvontasuunnitelmaan kuuluvat tarkastukset
Taulukossa on esitetty Oulun seudun ympäristötoimen valvontaan kuuluvien elintarvikehuoneistojen tarkastustiheydet ja tarkastukseen käytettävät ajat toimintatyypeittäin.
Mikäli elintarvikehuoneiston toimintatyyppi ei sisälly alla olevaan taulukkoon, valvontakohteen tarkastustiheys ja tarkastukseen käytettävä aika määritetään toiminnan alkaessa Ruokaviraston ohjeistuksen mukaan.
69 €/tunti
Tarkastustiheys/vuosi

Tarkastukseen
käytettävä aika
(tuntia)

Vastaanotettu raakamaito alle 500 000 kg/v

2

3-4

Vastaanotettu raakamaito yli 2 milj. kg/v

6

4-6

Tuotanto 10 000-100 000 kg/v

4

3-4

Tuotanto 1- 10 milj. kg/v

8

4-6

0,5

2-3

Toiminnan luonteeseen ja laajuuteen perustuva riskiluokka (toimintatyyppi)
Maitoala

Liha-ala

Vähäriskinen lihankäsittely (Vna 1258/2011)
Kala-ala
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Tuotanto alle 10 000 kg/v

1-3

2-4

Tuotanto 10 000 - 100 000 kg/v

1-4

2-4

8

4-6

1

2–4

Leipomotuotteiden valmistus, helposti pilaantuvia tuotteita

0,51-1

3–6

Ruoka- ja kahvileipien valmistus

0,32-1

3-4

Muiden viljatuotteiden valmistus

0,5

2-6

Kasvis-, marja- ja hedelmätuotteiden valmistus

0,3-2

4-5

Pakkaamotoiminta, vähäistä kauppakunnostusta

0,3-1

2-3

2

2-4

0,5-2

2-3

0,3-0,5

2-4

0,3

2-3

0,3-1

2-4

0,3

2-4

0,3-1

2-4

0,3-0,5

2-4

0,5-2

3-5

0,3

2-5

Ravintolatoiminta

0,5-2

3-5

Grilli- ja pikaruokatoiminta

0,3-1

3-4

Kahvilatoiminta

0,3-1

2-4

tarvittaessa

2-3

Suurtalous, laitoskeittiö

0,5-3

3-5

Suurtalous, keskuskeittiö ja pitopalvelu

0,5-3

3-5

0,3-0,5

2-4

0,3-1

2-3

Eläinperäisten elintarvikkeiden varastointi

0,3-2

2-4

Ei-eläinperäisten elintarvikkeiden varastointi

0,3-1

2-3

0,3

2-3

yli 10 milj. kg/v
Vilja- ja kasvisala
Myllytoiminta

Elintarvikkeiden valmistus
Yhdistelmätuotteiden valmistus
Makeisten valmistus
Muu valmistus
Elintarvikkeiden myynti
Elintarvikkeiden tukkumyynti, teollisesti pakattuja,
ei-helposti pilaantuvia elintarvikkeita
Elintarvikkeiden tukkumyynti, teollisesti pakattuja,
helposti pilaantuvia elintarvikkeita
Elintarvikkeiden vähittäismyynti, teollisesti pakattuja,
ei-helposti pilaantuvia elintarvikkeita
Elintarvikkeiden vähittäismyynti, teollisesti pakattuja,
helposti pilaantuvia elintarvikkeita
Elintarvikkeiden vähittäismyynti,
myydään pakkaamattomia elintarvikkeita
Elintarvikkeiden vähittäismyynti,
käsitellään helposti pilaantuvia elintarvikkeita
Elintarvikkeiden vienti ja tuonti
Maahantuonti ja maastavienti
Elintarvikkeiden tarjoilu

Pubitoiminta

Suurtalous, tarjoilukeittiö
Elintarvikkeiden kuljetus
Elintarvikkeiden kuljetus
Elintarvikkeiden varastointi ja pakastaminen

Elintarvikkeiden pakkaaminen
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Kontaktimateriaalit
Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia tarvikkeita valmistavat laitokset

0,3-1

2-4

0,23-1

2-3

0,3

2-3

tarvittaessa

2-3

Munantuotanto

0,2

2-3

Puutarhaviljely, avomaa/kasvihuone

0,2

2-3

Hunajan tuotanto

tarvittaessa

2-3

Muu alkutuotanto

tarvittaessa

2-3

Suuret yleisötilaisuudet, joiden yhteydessä on elintarvikkeiden valmistusta, tarjoilua tai myyntiä ja joissa
yhtäaikainen kävijämäärä on yli 500 (Oulun seudun
ympäristötoimen johtokunnan päätös 72§ 20.4.2012)

0,3

3-5

Elintarvikkeiden ulkomyyntialue

0,3

2-5

tarvittaessa

2-5

Alkutuotanto
Maidontuotanto
Kalastus
Lihantuotanto

Muut

Ruoka-aputoiminta
1

kerran kahdessa vuodessa, 2kerran kolmessa vuodessa, 3kerran viidessä vuodessa

Liikkuva elintarvikehuoneisto-tyyppikohtainen tieto (ominaisuus) sisältyy jokaiseen toimintatyyppiin.

5.2. Terveydensuojelulain valvontasuunnitelmaan kuuluvat tarkastukset
69 €/tunti
Terveydensuojelulain kohteet
(ilmoituksenvaraiset/luvanvaraiset kohteet)
Talousveden toimittaminen
Talousvettä toimittavan laitoksen vedenjakelualue
(1352/2015): EU-raportoitava vedenjakelualue, vedentoimitus vähintään 1000 m3 päivässä tai vähintään 5000
henkilölle
Talousvettä toimittavan laitoksen vedenjakelualue
(1352/2015): Muu vedenjakelualue, veden toimitus 10999 m3 päivässä tai 50-4999 henkilölle
Talousvettä toimittavan laitoksen vedenjakelualue
(401/2001): Pieni vedenjakelualue, vedentoimitus alle
10 m3 päivässä tai alle 50 henkilölle
Veden toimittaminen talousvettä toimittavalle
laitokselle
Tukkulaitos

Tarkastustiheys/vuosi

Tarkastukseen
käytettävä
aika (tuntia)

1

5-30

1
(0,5 jos vain jakelua)
0,5
(0,3 jos vain jakelua)

4-10
2-6

1

4-10

0,253

3-6

Esiopetus

0,32

2-3

Peruskoulu

0,3

3-6

Lukio

0,3

3-5

Ammattioppilaitos

0,3

4-6

Kokoontuminen, julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot
Lasten ja nuorten kohteet: nuorisotilat ja leirikeskukset,
kerhotilat, lasten sisäleikkipuistot, lasten iltapäiväkerhot
ym.
Opetustoiminta, koulut ja oppilaitokset
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Muut koulut ja oppilaitokset

0,3

3-5

Korkeakoulu

0,3

3-9

Muu aikuiskoulutus

0,3

3-6

0,24

4-6

0,2

2-4

0,2

2-4

0,25

2-4

0,25

2-4

0,2

2-4

0,25

2-4

0,3

2-5

0,3

2-5

0,3

2-5

0,3

2-6

EU- uimarannat

1

2-4

Pienet yleiset uimarannat

1

2-3

0,5

1-3

Majoitustoiminta, majoitushuoneistot
Hotellit, hostellit, asuntolat, kasarmit, yömajat, vastanottokeskukset
Aamiaismajoitus sekä majoitus maatilamatkailun
yhteydessä
Lomakeskukset ja leirintäalueet
Kauneudenhoitoa ja ihon käsittelyä suorittavat
huoneistot ja laitokset
Kosmetologiset huoneistot
Tatuointi ja lävistys
Solarium
Muu ihonkäsittely ja hoito
Sosiaalihuollon palvelut
Lasten päiväkodit, leikkitoiminta, muu päivätoiminta ja
vastaavat
Lastensuojeluyksiköt ja vastaavat
Vanhainkodit ja vastaavat
Muut sosiaalialan yksiköt (vanhusten tehostetun palveluasumisen yksiköt, kehitysvammaisten yksiköt, ensi- ja
turvakodit, perhekuntoutusyksiköt, aikuisten päivähoito,
mielenterveys ja päihdekuntoutujien tehostettu palveluasuminen)
Liikunta ja virkistystoiminta
Yleiset uimarannat

Muut uimarannat
Yleiset altaat ja saunat
Yleiset altaat
Saunat

1

2-8

0,51

2-4

0,2

2-5

0,3

3-5

Yleinen liikuntatila
Yleinen liikuntatila
Muut ympäristöterveysvalvonnan kohteet
Suuret yleisötilaisuudet
1

kerran kahdessa vuodessa, 2kerran kolmessa vuodessa, 3kerran neljässä vuodessa, 4kerran viidessä vuodessa

5.3. Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja tukkujen vuosittainen
valvontamaksu
Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja tukkujen vuosittainen
valvontamaksu

MAKSUT
(€)/myyntipiste

Tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden myyntipiste

500

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntipiste

1000

Tukkumyynnin tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden myyntipiste

500

Tukkumyynnin tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntipiste

1000
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Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja tukkujen vuosittainen
valvontamaksu

MAKSUT
(€)/myyntipiste

Vähemmän kuin 6 kuukautta kestävä määräaikainen tupakkatuotteiden tai
nikotiininesteiden myyntipiste

250

Vähemmän kuin 6 kuukautta kestävä määräaikainen tupakkatuotteiden ja
nikotiininesteiden myyntipiste

500

Jos toistaiseksi voimassa oleva vähittäismyyntilupa myönnetään tai tukkumyynti-ilmoitus tehdään kesken vuoden, peritään toiminnan kestoon suhteutettu valvontamaksu. Toiminnan päättyessä vuosittaista valvontamaksua ei palauteta.

5.4. Lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden vuosittainen valvontamaksu
MAKSUT
Nikotiinivalmisteiden vuosittainen valvontamaksu

€ / vähittäismyyntipaikka

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikka
Vähemmän kuin 6 kuukautta kestävä määräaikainen myynti

120
60

Toiminnan päättyessä vuosittaista valvontamaksua ei palauteta.

6. ELINTARVIKELAIN MUKAISISTA MUISTA TARKASTUKSISTA
PERITTÄVÄT MAKSUT
Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvonnasta peritään erillinen maksu siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa. Maksu määräytyy tarkastuksiin kuluneen ajan
perusteella.
Tarkastuksista, jotka voivat perustua elintarvikelain 55 – 64 §:ssä (hallinnolliset pakkokeinot) tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseen, peritään maksu aiheutuneiden
kustannusten perusteella.
Lisäksi maksu peritään muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvästä tutkimuksesta
sellaisena kuin EU:n uuden valvonta-asetuksen 625/2017 artikloissa 79-85 säädetään.
Tähän ryhmään kuuluvat myös toiminnanharjoittajan pyynnöstä tehtävät tarkastukset.
Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään kustannuksia vastaava maksu.
Tarhatun riistan ante mortem -tarkastuksen maksu määräytyy tarkastukseen kuluneen
ajan perusteella.

7. TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAISISTA MUISTA TARKASTUKSISTA JA
MITTAUKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

7.1. Asunnon ja muun oleskelutilan terveyshaitan selvittäminen
Tutkimuksista ja selvityksistä, jotka tehdään terveydensuojelulain 26 § tarkoittaman
asunnon tai muun oleskelutilan terveyshaitan selvittämiseksi, peritään kiinteistön omis-
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tajalta käytetyn työajan mukaan kohdan 2 omakustannusarvon mukainen maksu. Laboratoriotutkimukset veloitetaan suoraan kiinteistön omistajalta. Terveydensuojeluviranomaisen teettäessä tutkimuksia tai selvityksiä ulkopuolisella asiantuntijalla kustannukset peritään suoraan kiinteistön omistajalta todellisten kustannusten mukaisesti.
Terveyshaitan toteamiseksi tehty ensimmäinen tarkastuskäynti on maksuton. Seuraavista tarkastuksista maksu peritään käytetyn työajan mukaan. Mikäli ensimmäisellä
tarkastuksella havaitaan puutteita, josta voi aiheutua terveyshaittaa, kohde voidaan
ottaa valvontasuunnitelman mukaiseen valvontaan. Valvontaa jatketaan, kunnes epäkohdat todetaan korjatuiksi.

8. MAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN
Päätökseen ja ilmoitusten käsittelyyn liittyvän maksun määrää tämän taksan perusteella se viranhaltija, jolle päätösvalta ko. asiassa on Oulun seudun ympäristötoimen johtokunnan päätöksellä delegoitu.
Mikäli ilmoituksen tai hakemuksen käsittelyn tai valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen vaatima työmäärä on olennaisesti suurempi tai pienempi kuin 3. tai 5. kohdan työmäärä keskimäärin, voidaan maksua korottaa tai alentaa vastaamaan sen käsittelystä aiheutuvaa työmäärää. Korotus tai alennus voi kuitenkin olla enintään 50 %
3. tai 5. kohdan mukaisista maksuista. Myös tässä tapauksessa maksusta päättää se
viranhaltija, jolle päätösvalta kyseessä olevassa asiassa on Oulun seudun ympäristötoimen johtokunnan päätöksellä delegoitu.

9. HAKEMUKSEN PERUUTTAMINEN JA RAUKEAMINEN
Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa tai ilmoituksensa asian käsittely kunnan viranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen tai ilmoituksen käsittelemiseksi, peritään maksu
käsittelyyn käytetyn ajan perusteella.

10. HAKEMUKSEN HYLKÄÄMINEN TAI TUTKIMATTA JÄTTÄMINEN
Hakemuksesta, 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, maksu määräytyy käsittelyyn käytetyn ajan perusteella.
Tupakan myyntilupahakemuksen hylkäämisestä ei peritä maksua.
Jos hakemus on päätetty jättää käsittelemättä, maksua ei peritä.

11. PALAUTETUN HAKEMUKSEN KÄSITTELYMAKSU
Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen käsiteltäväksi, vähennetään tämän taksan mukaisesta maksusta, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta valvontaviranomaisen päätöksestä on peritty.
Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen johdosta, että hakija
ei ole ollut hakemansa hyväksymispäätöksen tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan.
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12. MAKSUN SUORITTAMINEN JA PERIMINEN
Maksu on suoritettava, kun asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman erikseen toimitettavan laskun mukaan. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa
viivästyskorkoa.
Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä
kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään.
Tupakan myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu laskutetaan kalenterivuosittain 1.1.
voimassa olevilta myyntiluvilta. Tupakan myyntiluvan vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan luvan rauetessa. Perittyjä maksuja ei palauteta.

