MAKSUTAULUKKO
Maksutaulukko sisältää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksut
ympäristönsuojelulain, vesilain, jätelain ja merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisten
lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelyssä sekä ympäristönsuojelulain mukaisissa
valvontatoimenpiteissä.
Maksu
euroa
1. YMPÄRISTÖLUPAA EDELLYTTÄVÄT TOIMINNOT
1. Metsäteollisuus
2679
a) muu puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos kuin puun
kyllästämö
2. Metalliteollisuus
2679
a) metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttistä tai
kemiallista menetelmää käyttäen
3. Energiantuotanto
2679
a) polttoaineiden polttaminen laitoksessa, jossa on yksi tai
useampi polttoaineteholtaan vähintään 20 megawatin
kiinteää polttoainetta polttava energiantuotantoyksikkö ja
laitosalueen kaikkien energiantuotantoyksiköiden
yhteenlaskettu polttoaineteho on alle 50 megawattia
4. Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttonesteiden
varastointi tai käsittely
2679
a) puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos
b) muu polttonesteiden jakeluasema tai vaarallisen nestemäisen
kemikaalin varasto
c) kivihiilivarasto
5. Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta
3267
a) toiminnat, joissa käytetään orgaanisia liuottimia
6. Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto
2679
a) kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä
kiven louhinta
b) kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo
tai kalkkikiven jauhatus
d) Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisten
yhteiskäsittelylupien käsittelystä kunnalle perittävästä
maksusta määrätään maa-aineslain mukaisessa taksassa.
7. Mineraalituotteiden valmistus
2679
a) keramiikka- tai posliinitehdas
b) kevytsoratehdas
8. Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely
1870
a) tekstiilien vesipesula tai muu kuin rekisteröitävä kemiallinen

pesula
9. Muu kuin ympäristönsuojelulain liitteen 4 mukainen
elintarvikkeiden tai rehujen valmistus
2679
10. Eläinsuojat ja kalankasvatus
1870
a) turkistarha
11. Liikenne
2679
a) muu lentopaikka kuin lentoasema
b) ulkona sijaitseva moottoriurheilurata
12. Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä
jätevesien käsittely
2679
13. Muu toiminta
2679
a) Muu kuin YSL:n liitteen 4 mukainen ulkona sijaitseva
ampumarata
b) pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka
c) krematorio tai lemmikkieläinten polttolaitos
YSL 27 §:n mukainen ympäristölupaa edellyttävä toiminta
a) jätevesien johtaminen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai
vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron
pilaantumista
b) toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua
kohtuutonta rasitusta
YSL 28 §:n mukainen ympäristölupaa edellyttävä toiminta
pohjavesialueella

2. YSL 10 a LUVUN MUKAINEN ILMOITUSMENETTELY
a) sahalaitos
b) terveydelle ja ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin
varasto (vähintään 100 m3 ja alle 1000 m3.
c) elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnat, joiden jätevedet johdetaan
ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle
d) eläinsuoja
e) yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikko tai vastaavan kokoinen
työkonevarikko
f) ulkona sijaitseva, ampumarata
g) kiinteä eläintarha tai huvipuisto
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3. SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA SEKÄ TARKKAILUMÄÄRÄYSTEN
MUUTTAMINEN
a) Päätös seuranta- ja tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä
295

b) Päätös tarkkailumääräysten muuttamisesta

180

4. LUVAN VOIMASSAOLO, MUUTTAMINEN SEKÄ TOIMINNAN LOPETTAMINEN
a) päätös luvan raukeamisesta (88 §)
295
b) luvan muuttaminen (90 §)
295
c) kirjallinen lausuma luvan selventämiseksi (92 §)
295
d) lopettamismääräykset (94 §)
295

5. TOIMINNAN REKISTERÖINTI
a) energiantuotantoyksikkö
b) asfalttiasema
c) polttonesteiden jakeluasema
d) orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta tai laitos
e) betoniasemat ja betonituotetehtaat

6. KERTALUONTEISTA TOIMINTAA KOSKEVAT ILMOITUKSET
a) melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta (118 §)
b) melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta (118 §),
jonka yhteydessä on kuuleminen
c) koeluontoinen toiminta (119 §)
d) poikkeuksellinen tilanne (120 §)

7. TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYVAATIMUKSET
a) talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

8. VALVONTAMAKSUT
a) valvontaohjelmaan perustuva määräaikaistarkastus
b) muu valvontaohjelmaan perustuva säännöllinen valvonta
c) valvontaan liittyvän selvityksen käsittely tai määräyksen valmistelu
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Maa-aineslain ja ympäristösuojelulain mukaisten yhteiskäsittelylupien
valvontamaksusta määrätään maa-ainestaksassa.
9. YSL 175 ja 176 §:n mukainen tarkastus hallintopakkomääräyksen 275
valvomiseksi
10. YSL 181 §:n mukainen tarkastus toiminnan keskeyttämisen
noudattamiseksi

295

11. TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA
a) maksu vakuusmaksun käsittelystä
b) toiminnan aloittamislupaa koskeva erillinen päätös

12. VAKUUDEN HYVÄKSYMINEN
a) Jätteen käsittelytoiminnan vakuuden hyväksyminen

712

177

13. VESILAIN MUKAISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY
a) talousveden ottamisen rajoittaminen (VL 4:2 )
b) ojitusta koskevat erimielisyydet (VL 5:5)
c) oikeus ojittaa toisen alueella (VL 5:9)
d) muun kuin kuivatusveden johtaminen toisen ojaan (VL 5:14)

407

14. JÄTELAIN MUKAISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY
a) jätteiden ammattimaisesta keräyksestä jätehuoltorekisteriin
merkitsemistä varten tehtävän ilmoituksen käsittely (100 §)
b) mittausten ja tutkimusten kohtuulliset kustannukset (123 §)

295

15. MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY
a) tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen
b) vuosiraportin tarkastaminen
c) muiden kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen
aloitteesta vireillepaneman ilmeisen perusteettoman asian käsittely
d) ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen käsittely
e) ympäristölupamääräyksen mukaisen erillisen selvityksen käsittely
e) muu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteisen tehtävän
käsittely, euroa/tunti, minimiveloitus 2 tuntia

16. KUULEMIS- JA TIEDOTTAMISKUSTANNUKSET
a) taksan 4 d- kohdan mukaiset ilmoituskulut
b) todisteellinen tiedoksianto asianosaiselle/ kuultava
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