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Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä 

muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 

 

1. § 

Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja val-

vontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet mää-

rätään tässä taksassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145. §:n ja muiden säännösten
1)

 

nojalla. 

 

2. § 

Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125 §) 

2.1 Rakennuksen rakentaminen ja rakennuksen laajentaminen 

– rakennusta kohti 110,00  

– lisäksi rakennuksen tai laajennuksen kokonaisalan 

   mukaan (/m
2
) 2,00 

 

2.2 Enintään 2 asuinhuoneistoa käsittävän asuinrakennuksen, 

tällaisen asuinrakennuksen lisärakennuksen tai samalla 

rakennuspaikalla olevan asumiseen liittyvän varasto- tai 

talousrakennuksen tai katoksen rakentamien 

– rakennusta kohti 85,00 

– lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan (/m
2
)  2,00 

 

2.3 Vapaa-ajan asunnon tai lisärakennuksen sekä näiden  

käyttöön liittyvän talousrakennuksen rakentaminen tai  

uudestaan rakentaminen  

– rakennusta kohti 130,00 

– lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan (/m
2
) 2,00 

 

2.4 Korjaus- ja muutostyö (MRL 125.2 §), joka on verrattavissa 

rakennuksen rakentamiseen tai jolla on vaikutusta käyttäjien 

turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin 

– rakennusta kohti 85,00 

– lisäksi korjattavan tai muutettavan rakennuksen tai  

    sen osan kokonaisalan mukaan (/m
2
) 1,50 

 

2.5 Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen 

muuttaminen (MRL 125.3 §) 

– rakennusta kohti 85,00 

– lisäksi muutettavan rakennuksen tai sen osan 

    kokonaisalan mukaan (/m
2
) 1,50 

 

 

 

 

 
1) Taksan perusteena olevat muut säännökset: 

arava-, maaseutuelinkeino-, pelastus-, väestötieto-, uhkasakko- ja naapuruussuhdelaki ja näihin liittyvät asetukset 
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2.6  Loma-asunnon käytön muuttaminen pysyvään asumiseen 

– rakennusta kohti 85,00 

– lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan (/m
2
) 1,50 

 

2.7 Muut toimenpiteet, jotka edellyttävät rakennuslupaa 85,00 

 

2.8 Rakennushanketietolomakkeiden käsittely (hakemusta kohti) 55,00 

 

3. § 

Rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolon ratkaiseminen 

suunnittelutarvealueella (MRL 16 ja 137 §) 

Suunnittelutarveratkaisu 85,00 

 

4. § 

Luvanvaraisten toimenpiteiden valvonta (MRL 126 §, MRA 62 §) 

Toimenpiteen luvanvaraisuuden arvioimiseksi suoritettu 

paikalliskatselmus tai -tarkastus 

– rakennusta tai toimenpidettä kohti 85,00 

 

5. § 

Ilmoituksenvaraisten toimenpiteiden valvonta (MRL 129 §, MRA 62–63 §) 

Kunnan rakennusjärjestyksen mukaisen ilmoituksen käsittely 85,00 

 

6. § 

Purkamiseen liittyvä valvonta (MRL 127 §) 

6.1 Rakennuksen tai sen osan purkaminen 

– rakennusta kohti 65,00 

– lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan (/m
2
) 0,50 

 

6.2 Rakennuksen purkamisilmoituksen käsittely 65,00 

 

7. § 

Maisematyölupa (MRL 128 §) 

Maisemaa muuttava maanrakennustyö 110,00 

 

8. § 

Tilapäinen rakennuslupa (MRL 176 §) 

Tilapäisen rakennuksen rakentaminen enintään 5 vuoden ajaksi 

– rakennuskohta kohti 85,00 

– lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan (/m
2
) 1,50 
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9. § 

Poikkeuksen myöntäminen rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista 

säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista (MRL 171 §) 

Poikkeuksen myöntäminen  130,00 

 

10. § 

Voimassa olevaan lupaan liittyvät päätökset (MRL 143 §) 

Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn aloittamista varten 

– rakennusta kohti 85,00 

 

11. § 

Aloituskokous ja katselmukset sekä tarkastukset 
11.1 Aloituskokouksen pitäminen (MRL 121 §, MRA 74 §) 55,00 

11.2 Naapuruussuhdelain mukainen katselmus (19 §) 55,00 

 

12. § 

Vastaavien ja erityisalan työnjohtajien hyväksyminen 
12.1 Rakennustyön vastaava työnjohtaja 65,00 

12.2 Erityisalan työnjohtaja 65,00 

12.3 Ilmoituksen käsitteleminen 65,00 

12.4 Hyväksymisen peruuttaminen 35,00 

 

13. § 

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen ja 

sijaintikatselmuksen suorittaminen (MRL 150 §, MRA 75 §) 

13.1 Enintään 2 huoneistoa käsittävä asuinrakennus sekä sitä 

palveleva, samanaikaisesti merkittävä talousrakennus 180,00 

13.2 Erikseen merkittävä talousrakennus 110,00 

13.3 Lomarakennus 240,00 

13.4 Muut rakennukset 180,00 

 

Mikäli kysymyksessä on olemassa olevan rakennuksen laajennus,  

maksu on 50 % taksan mukaisesta maksusta, jos olemassa olevaa  

rakennusta voidaan käyttää hyväksi mittauksessa. 

 

14. § 

Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen (MRL 161–162 §) 

14.1 Yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon, vähäisen  

laitteen, rakennelman tai laitoksen sijoittamista koskeva päätös 220,00 

14.2 Edellä mainitun toimenpiteen sijoittamista koskeva 

muutospäätös 110,00 

 



Muonion kunta   Taksa   5 

Kunnanvaltuusto   1.1.2015 

 

 

 

 

15. § 

Viranomaisen suorittama kuuleminen ja lausunnot 

(MRL 133 ja 173 §, MRA 65 ja 86 §) 

15.1 Rakennuslupahakemuksen vireilletulon ilmoittaminen 

(naapuria kohti) 25,00 

15.2 Kuuleminen poikkeusta koskevan hakemuksen johdosta 

 (MRL 173 §) 

15.2.1 Hakemuksesta tiedottaminen 25,00 

15.2.2 Hakemuksesta kuuluttaminen, lehti-ilmoitus todelliset kustannukset 

 

16. § 

Aloittamisoikeus (MRL 144 §) 

Luvan antaminen hakemuksesta rakennustyön tai muun toimenpiteen 

suorittamiseen vakuuden turvin osaksi tai kokonaan ennen kuin  

lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman 220,00 

 

17 § 

Pakkokeinopäätöksistä perittävät maksut  

(MRL 180 ja 182 §, uhkasakkolaki 10 ja 15 §) 

17.1 Viranhaltijan työn keskeyttämismääräys (MRL 180.1 §) ja 

lautakunnan keskeyttämisen poistamis- tai pysyttämispäätös 

(MRL 180.2 §) 220,00 

17.2 Lautakunnan päätös tehdyn työn tai laiminlyönnin 

oikaisemisesta määräajassa (MRL 182.1 §) 220,00 

17.3 Uhkasakon asettamispäätös (MRL 182.2 §) 220,00 

17.4 Teettämisuhan asettamispäätös (MRL 182.2 §) 220,00 

17.5 Uhkasakon tuomitsemispäätös (uhkasakkolaki 10 §) 220,00 

17.6 Teettämisuhan täytäntöönpanopäätös (uhkasakkolaki 15 §) 220,00 

 

Pakkotoimenpiteen tulee kohdistua MRL:n 145. §:n mukaiseen luvan 

hakijaan tai toimenpiteen suorittajaan. 

 

18. § 

Kokoontumistilojen tarkastus (MRA 54 §) 

Mikäli rakennusluvassa tai toimenpideluvassa vahvistetaan kyseisessä tilassa 

samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärä, taksan mukainen 

henkilöiden enimmäismäärän vahvistamismaksu lisätään lupamaksuun. 

 

Kokoontumistilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden 

enimmäismäärän vahvistaminen 

– huoneistoa kohti 110,00 

– lisäksi huoneiston kokonaisalan mukaan (/m
2
) 0,50 

 

Huoneiston kokonaisalasta otetaan mukaan 500 m
2
:n ylittävältä osalta 50 %. 
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19. § 

Pelastuslain mukaiset tehtävät  
Lykkäyksen myöntäminen 2:ta tai useampaa rakennusta varten 

myönnetyn luvan yhteisen väestönsuojan rakentamiseksi 5 vuoden 

kuluessa 1. rakennuksen valmistumisesta 110,00 

 

20. § 

Viranomaistehtäviä aravalain tai maaseutuelinkeinolain perusteella 
Tarkastukset, vaihetodistukset ja arvioinnit, jotka eivät sisälly 

rakennusvalvontatehtäviin 

– tarkastus 85,00 

– asuinrakennusten arviointi 130,00 

– tuotantorakennukset 110,00 

– varasto- ja muut rakennukset 65,00 

 

21. § 

Maksun suorittaminen 
Maksuperusteiden mukaiset maksut on suoritettava, kun päätös on annettu. 

Muiden kuin luvan yhteydessä perittyjen maksujen osalta maksu peritään, 

kun ko. viranomaistehtävä on suoritettu. 

 

Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa 

säädetään. 

 

Maksuihin sisältyy päätösasiakirjojen lunastusmaksu. 

 

22. § 

Maksun palauttaminen 
 

22.1 Luvan raukeaminen 

 

Mikäli rakennuslupa tai muu lupa on rauennut tai rakennuttaja 

luvan voimassa ollessa luopuu siitä, luvan haltijalle palautetaan 

hakemuksesta 50 % suoritetusta maksusta. Palautus suoritetaan 

vain, mikäli rakennustyö on aloittamatta. 

 

Kuitenkin pidätetään käsittelykuluina 

– rakennusluvan osalta 110,00 

– muiden lupien osalta 65,00 

 

13. §:n mukainen maksu palautetaan kokonaan, mikäli  

toimenpidettä valmisteleviin töihin ei ole ryhdytty. 
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22.2 Uuden luvan käsittely vanhan ollessa voimassa 

 

Jos rakennuttaja rakennusluvan ollessa voimassa luopuu siitä ja 

hakee lupaa suorittaa rakennustyö uusien rakennuspiirustusten 

mukaisesti, hyvitetään 50 % aikaisemmin suoritetusta maksusta 

uuden hakemuksen maksua määrättäessä. 

 

Kuitenkin pidätetään aikaisemmasta maksusta käsittelykuluina 

– rakennusluvan osalta 110,00 

– muiden lupien osalta 65,00 

 

14. §:n mukainen maksu palautetaan kokonaan, mikäli 

toimenpidettä valmisteleviin töihin ei ole ryhdytty. 

 

Mikäli viranhaltijan päätökseen tyytymätön hakija tekee oikaisu- 

vaatimuksen lautakunnalle ja lautakunta muuttaa viranhaltijan 

kielteisen päätöksen ja myöntää luvan, peritään hakijalta maksu- 

perusteiden mukainen maksu. Maksua määrättäessä otetaan  

hyvityksenä huomioon viranhaltijapäätöksestä jo mahdollisesti 

peritty maksu. 

 

Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä 

voimassa olleen taksan mukaan. 

 

23. § 

Maksuperusteiden hyväksyminen ja voimaantulo 

 

Nämä maksuperusteet ovat kunnanvaltuuston hyväksymät ja tulevat voimaan vuoden 

2015 alusta alkaen. 

 

Kunnanhallitus päättää puuttuvan loppukatselmuksen takia rauenneisiin lupiin liittyvän 

uuden luvan maksun suuruudesta. 

 

Rakennusvalvontamaksu määräytyy lupahakemuksen saapumispäivänä kunnassa voi-

massa olevien maksuperusteiden mukaan. 


