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Rakennusvalvonnan viranomaistoimien maksuperusteet
YMPLTK § 29

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 145 §) nojalla luvan hakija tai
toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja
valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä maksun, jonka
perusteet määrätään kunnan (kuntayhtymän) hyväksymässä taksassa.
Nykyinen, voimassaoleva taksa on hyväksytty 25.1.2018.
Rakennusvalvonnan viranomaistoimien maksuja täsmennetään sellaisen
maisematyöluvan osalta, joka on haettava maisemaa muuttavasta puiden
kaatamisesta. Lisäksi on ilmennyt muutostarve suurten tuulivoimaloiden
lupamaksun osalta. Edellisessä taksassa tuulivoimaloita koskeva lupamaksu
päivitettiin vastaamaan muiden Pohjois-Pohjanmaan
rakennusvalvontayksiköiden lupamaksujen ylätasoa, jolloin
tuulivoimalakohtainen lupamaksu nostettiin 5000 €:sta 10 000 €:oon.
Pohjois-Pohjanmaan rakennusvalvontayksiköiden taksoissa suurten (yli 1
MW/3 MW/5MW) tuulivoimaloiden rakennusluvan hinta vaihtelee
seuraavasti:
- 5 500 € tai pienempi
10:ssä rakennusvalvonnan yksikössä
- 7 000 - 8 088 €
5:ssä rakennusvalvonnan yksikössä
- 9 096 € - 10 900 €
7:ssä rakennusvalvonnan yksikössä
Pohjois-Pohjanmaan rakennusvalvontayksiköissä suurten tuulivoimaloiden
rakennusluvan hinnan keskiarvo on 6 907 €.
(Valmistelija: ympäristöjohtaja Aili Heikkinen, p. 040 3008 270).

Ehdotus

Ympäristöjohtaja: Ympäristölautakunta esittää kuntayhtymähallitukselle
rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteiden hyväksymistä
liitteen mukaisesti. Yli 1 MW:n tuulivoimalan rakennuslupamaksuksi
muutetaan 7 000 €.
Päätös esitetään täytäntöön pantavaksi mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta ja taksa voimaan tulevaksi, kun kuntayhtymähallitus on sen
hyväksynyt.

Päätös:

Sanni Kantola ehdotti yli 1 MW:n tuulivoimaloiden taksaksi 6 000 €. Mauri
Tenkula ehdotti, että yli 1 MW:n tuulivoimaloiden hinta säilytetään 10 000
€:ssa. Pauli Ojalehto ja Hilkka Soranta kannattivat Mauri Tenkulan
ehdotusta. Sanni Kantolan ehdotus raukesi kannattamattomana.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tullut kannatettu muutosehdotus,
järjestetään äänestys. Äänetystavaksi sovittiin kädennostoäänestys. Mauri
Tenkulan ehdotusta kannattivat Pauli Ojalehto, Hillka Soranta, Hilkka

Lindberg, Anne Ruha ja Jarkko Savola. Ympäristöjohtajan päätösehdotusta
kannatti Sanni Kantola. Äänetystulokseksi tuli Mauri Tenkulan ehdotus
äänin 6-1. Ympäristölautakunta päätti säilyttää yli 1 MW:n tuulivoimaloiden
taksan 10 000 €:ssa.
Ympäristölautakunta esittää kuntayhtymähallitukselle rakennusvalvonnan
viranomaistehtävien maksuperusteiden hyväksymistä korjatun liitteen
mukaisesti.
Päätös esitetään täytäntöön pantavaksi mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta ja taksa voimaan tulevaksi, kun kuntayhtymähallitus on sen
hyväksynyt.

