MAKSUTAULUKKO
Ympäristönsuojelun taksan mukaiset maksut 1.3.2019 alkaen
Toiminta / laitos

Maksu €

Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta
1 Metsäteollisuus

2

- sahalaitos ja viilutehdas

2500

puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos

2500

Metalliteollisuus
- metallien tai muovien elektrolyyttistä tai kemiallista
pintakäsittelyä suorittava laitos, piirilevyvalmistamo,
peittaamo, fosfatointilaitos sekä anodisointilaitos

3

Energiatuotanto
- öljyä, kivihiiltä, puuta, turvetta, kaasua tai muuta
poltettavaa ainetta käyttävä voimalaitos, kattilalaitos tai muu
vastaava laitos

4

2500

2250

Kemianteollisuus
- pesuaineita valmistava tehdas

2750

5 Kemikaalien tai polttonesteiden varastointi tai käsittely
- polttonesteiden jakeluasema tai muu vaarallisen
nestemäisen kemikaalin varasto

1750

- puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos

2000

- kivihiilivarasto

2000

6 Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta
- laitos, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä

2750

- laitos, jossa käytetään orgaanisia liuottimia

2750

7 Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän
ainesten otto
- kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan
liittyvä kivenlouhinta

1650

- kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä
murskaamo, asfalttiasema tai kalkkikiven jauhatus

1650

8 Mineraalituotteiden valmistus
- kiinteä betoniasema ja betonituotetehdas

2500

- kevytsoratehdas tai kevytbetonitehdas

2500

- keramiikka- tai posliinitehdas

2500

- kuitusementtilevytehdas

3000

9 Nahan ja tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely
- tekstiilien vesipesula tai kemiallinen pesula

1750

10 Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus
- teurastamo

2250

- lihanjalostuslaitos taikka muu lihaa tai lihatuotteita
käsittelevä laitos

2250

- kalastustuotteita käsittelevä laitos

1750

- meijeri, muu maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos
taikka jäätelötehdas

3250

- perunan tai juuresten käsittely- tai jalostuslaitos

2250

- einestehdas

1750

- leipomo, keksitehdas tai makeistehdas

1750

- vihannes-, hedelmä- tai marjavalmistetehdas

1750

- virvoitusjuomatehdas tai mallas-, alkoholi- tai
virvoitusjuomien pullottamo

1750

- panimo, mallastehdas

2250

- rehuja tai rehuvalkuaista valmistava tehdas

2750

- rehun sekoittamo

2250

- kahvipaahtimo tai tupakkatehdas, suklaatehdas

2250

11 Eläinsuojat ja kalankasvatus
- eläinsuoja

1800

- turkistarha

1750

12 Liikenne
- muu lentopaikka kuin lentoasema

2000

- linja-auto-, kuorma-auto- tai työkonevarikko

1750

- ulkona sijaitseva moottoriurheilurata

1750

13 Jäte- ja vesihuolto
- maankaatopaikka

1750

- kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa
syntyneen vaarallisen jätteen vastaanottopaikka

1750

- vaaralliseksi jätteen, romuajoneuvojen tai käytöstä
poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varastointipaikka
ja autopurkamo

2000

- kompostointi- tai biokaasulaitos

2000

- muu jätteiden ammattimainen tai laitosmainen
hyödyntäminen tai käsittely

2250

- muu jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikka

1750

- jätevesien johtaminen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen
tai noron pilaantumista

1750

14 Muu toiminta
- ulkona sijaitseva ampumarata
- pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen
suihkupuhalluspaikka
- eläintarha tai huvipuisto
- krematorio tai pieneläinten polttolaitos

2000
1750
1750
1650

Muu ympäristölupaa edellyttävä toiminta
- toiminta josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä
naapuuruussuohteista annetun lain 17 §:n 1. momentissa
tarkoitettua kohtuutonta rasitusta
Ympäristönsuojelulain mukainen toiminnan rekisteröinti
(ei sisällä kuulemiskustannuksia)
- polttonesteiden jakeluasema

1750

500

- asfalttiasema

500

- energiantuotantolaitos

750

,-kemiallinen pesula

500

- haihtuvia orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta tai laitos

750

- kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas

750

Ympäristönsuojelulain mukainen toiminnan ilmoitusmenettely
- sahalaitos

2250

- terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen
kemikaalin varasto

1750

-elintarvike- ja rehuteollisuuslaitokset

1750

-eläinsuoja

1700

- linja-auto- kuorma-auto- tai työkonevarikko (yli 50
ajoneuvoa)
- ulkona sijaitseva ampumarata
- kiinteä eläintarha tai huvipuisto

1700
1250
1250

Ympäristönsuojelulain 12 luvun mukaisten ilmoitusten käsittely
(ei sisällä lehti-ilmoitusta)
Maksuun lisätään tarvittaessa kuulemiskulut 50 €
- tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta

200

- koeluontoinen toiminta

750

- poikkeukselliset tilanteet

500

Muiden ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely
(ei sisällä kuulemiskustannuksia)
- tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen

250

- talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen
(YSL 156d §)

75

- muiden kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta
vireillepaneman ilmeisen perusteettoman asian käsittely

300

Vesilain mukaisten asioiden käsittely
Maksuun lisätään tarvittaessa kuulemiskulut 50 €
- talousveden ottamisen rajoittaminen (VL 4:2 §)

400

- ojitusasiat (VL 6:12 §)

400

Jätelain mukaisten asioiden käsittely
- Ilmoitus jätelain 100 §:n mukaisesta keräystoiminnasta
jätehuoltorekisteriin
1-3 keräyspistettä

150

4 tai useampia keräyspisteitä

350

Valvontasuunnitelmaan tai -ohjelmaan perustuva
määraikaistarkastus

280

Muu ympäristönsuojelulain tai jätelain mukainen valvonta

50 €/tunti

Muu, kuin edellämainittu ympäristönsuojelulain, vesilain tai jätelain
mukaisen asian käsittely

50 €/tunti

Muu asiantuntijapalvelu + aiheutuneet kulut

50 €/tunti
+ alv

