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Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

98/2012

ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinomi-
nisteriön maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992
annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla sellaisena kuin se on laissa
348/1994 sekä 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §
Ympäristövaikutusten arviointimenette-

lystä annetun lain (468/1994) mukaisista
ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointi-
menettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinomi-
nisteriön julkisoikeudellisista suoritteista pe-
ritään maksuja tämän asetuksen mukaisesti.

2 §
Suoritteita, joista peritään kiinteät maksut,

ovat:
1) yhteysviranomaisen lausunto arviointi-

ohjelmasta:
− uutta ydinlaitoshanketta koskevan lau-

sunnon perusmaksu 6 700 euroa
− lisämaksu uutta ydinlaitoshanketta kos-

kevasta lausunnosta, jos hankkeella on ar-
viointiohjelmassa kaksi tai useampia sijainti-
kuntavaihtoehtoja; lisämaksu kunkin yhden
sijaintikunnan lisäksi esitetyn vaihtoehtoisen
sijaintikunnan osalta 1 700 euroa

− toteutetun ydinlaitoshankkeen muutosta
koskeva lausunto 3 400 euroa

2) yhteysviranomaisen lausunto arviointi-
selostuksesta:

− uutta ydinlaitoshanketta koskevan lau-
sunnon perusmaksu 8 400 euroa

− lisämaksu uutta ydinlaitoshanketta kos-
kevasta lausunnosta, jos hankkeella on arvi-
ointiselostuksessa kaksi tai useampia sijainti-

kuntavaihtoehtoja; lisämaksu kunkin yhden
sijaintikunnan lisäksi esitetyn vaihtoehtoisen
sijaintikunnan osalta 2 500 euroa

− toteutetun ydinlaitoshankkeen muutosta
koskeva lausunto 5 000 euroa.

Useampaa ydinlaitosta koskevasta arvioin-
tiohjelmasta tai arviointiselostuksesta annet-
tavasta lausunnosta peritään 1 momentissa
säädetty maksu, jos ydinlaitokset muodosta-
vat toiminnallisesti tai sijaintinsa vuoksi yh-
tenäisen kokonaisuuden.

3 §
Peruutetusta arviointiohjelmaa tai arvioin-

tiselostusta koskevasta menettelystä peritään
arviointiohjelman tai arviointiselostuksen kä-
sittelystä puolet 2 §:ssä tarkoitetusta mak-
susta, jos työ- ja elinkeinoministeriö on tie-
dottanut ja pyytänyt lausunnot arviointiohjel-
masta tai arviointiselostuksesta.

4 §
Edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitettujen maksujen

lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö perii hank-
keesta vastaavalta ministeriön suorittamat
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun
lain mukaiseen tiedottamiseen ja kuulemi-
seen liittyvien ostopalvelujen kustannukset
sekä valtioiden rajat ylittävien vaikutusten
arviointia varten tarvittavien käännösten kus-
tannukset.



4 a §
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-

netun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
tiedon esille hakemisesta sekä saman lain
34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden
ja tulosteiden antamisesta perittävistä mak-
suista päättää työ- ja elinkeinoministeriö ot-
taen huomioon, mitä viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä sää-
detään.

5 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maa-

liskuuta 2012 ja se on voimassa vuoden 2013
helmikuun loppuun.

Tätä asetusta sovelletaan asetuksen voi-
maantulon jälkeen työ- ja elinkeinoministe-
riölle lausunnon antamista varten toimitettui-
hin arviointiohjelmiin ja arviointiselostuksiin.

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2012

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies
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