
LAITOS TAI TOIMINTA                                                   Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta (YSA 2 §)

Keskimääräinen 

käsittelyaika Maksu euroa

1. Metsäteollisuus
puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos (puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos kuin puun kyllästämö, kun 

laitoksessa käytetään puunsuojakemikaaleja yli 1 tonni vuodessa) 75 5725

2. Metalliteollisuus

metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttistä tai kemikaalista menetelmää käyttäen 80 6050

3. Energiatuotanto

polttoaineiden polttaminen laitoksessa, jossa on yksi tai useampi polttoaineteholtaan vähintään 20 megawatin 

kiinteää polttoainetta polttava energiatuotantoyksikkö ja laitosalueen kaikkien energiatuotantoyksiköiden 

yhteenlaskettu polttoaineteho on alle 50 megawattia 80 6050
4. Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai käsittely

a) puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos 55 4425
b)  muu polttonesteiden jakeluasema tai vaarallisten kemikaalin varasto, jossa varastoidaan kemikaalia 

vähintään 100 ja alle 1 000 m3 (ei kuitenkaan rekisteröitävä laitos) 55 4425

c) kivihiilivarasto 55 4425

5. Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta

 laitos, jossa käytetään orgaanisia liuottimia ja jossa niiden kulutus on, kun siitä vähennetään tuotteisiin 

sitoutuva osuus, vähintään 10 ja alle 50 tonnia vuodessa tai vastaava huippukulutus vähintään 20 ja alle 100 

kiloa tunnissa, mukaan lukien toiminnat, joissa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä vapautuu raaka-aineiden 

sisältämästä ponne- tai paisunta-aineesta; 75 5725

6. Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto

a) kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään 

vähintään 50 päivää 55 4425
b) kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on 

yhtensä vähintään 50 päivää 55 4425
Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteislupien käsittelystä perittävästä maksuista määrätään 

maa-ainestaksassa.

7. Mineraalituotteiden valmistus

keramiikka- tai posliinitehdas 50 4100

kevytsoratehdas 50 4100

8. Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely

tekstiilien vesipesula, jonka kapasiteetti on vähintään 1 tonni vuorokaudessa tai muu kuin rekisteröitävä 

kemiallinen pesula 40 3450

9. Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus

a) kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä laitos 65 5075

b) elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnat, joiden jätevesiä ei johdeta ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle



10. Eläinsuojat ja kalankasvatus

turkistarha 30 2800
11 Liikenne

a) muu lentopaikka kuin lentoasema 90 6700
b) ulkona sijaitseva moottoriurheilurata 75 5725
12. Jätehuolto

a) maankaatopaikka 70 5400
b) pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni- ja tiilijätteen tai muun pysyvän jätteen tai asfalttijätteen muu 

kuin kaatopaikkakäsittely 70 5400
c) kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen vaarallisen jätteen varastointipaikka 60 4750
d) autopurkamo 50 4100
e) ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelylaitos 75 5725
f) muu jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai käsittely 75 5725
13 Muu toiminta

a) ulkona sijaitseva ampumarata, jossa ammutaan haulikolla tai laukausmäärä on yli 10 000 laukausta 

vuodessa 70 5400
b) kiinteä ulkonasijaitseva suihkupuhalluspaikka 40 3450
d) krematorio ja lemmikkieläinten polttolaitos 55 4425
Jätevesien johtaminen maahan tai ojaan (YSL 27 §, 2 momentti , kohta 2), kun jätevesien määrä on 

a) asukasvastineluvultaan alle 10 10 1500
b) asukasvastineluvultaan 10-49 20 2150
c) asukasvastineluvultaan 50-99 30 2800

Toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa 

tarkoitettua kohtuutonta rasitusta (YSL 27 §, 2 momentin kohta 2) 35 3125

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 115 a §:N MUKAISET ILMOITUKSENVARAISET TOIMINNAT

1. Sahalaitos 70 5400
   jos toiminnalta vaaditaan ympäristölupaa 80 6050
2. Terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto, jossa voidaan varastoida tällaista 

kemikaalia vähintään 100 m3 mutta alle 1 000 m3 65 5075
   jos toiminnalta vaaditaan ympäristölupaa  75 5725
4.Elintarvike- tai rehuteollisuuden toiminnat, joiden jätevedet johdetaan ympäristöluvanvaraiselle 

jätevedenpuhdistamolle.

a) teurastamo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 5 ja enintään 50 tonnia ruhoja päivässä. 50 4100



    jos toiminnalta vaaditaan ympäristölupaa 60 4750
b) lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos. 60 4750
    jos toiminnalta vaaditaan ympäristölupaa 70 5400
c) perunaa tai juureksia käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos. 45 3775
    jos toiminnalta vaaditaan ympäristölupaa 55 4425
d) vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos. 50 4100
     jos toiminnalta vaaditaan ympäristölupaa  60 4750
e) muu kasviperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai niistä tuotettava laitos,  ei kuitenkaan kylmäpuristettua 

kasviöljyä valmistava laitos tai leipomo. 45 3775
     jos toiminnalta vaaditaan ympäristölupaa 55 4425
f) panimo. 50 4100
    jos toiminnalta vaaditaan ympäristölupaa 60 4750
g) siiderin ja viinin valmistus käymisteitse. 50 4100
     jos toiminnalta vaaditaan ympäristölupaa 60 4750
h) muu virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos. 45 3775
     jos toiminnalta vaaditaan ympäristölupaa 55 4425
i) rehua tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen laitos. 45 3775
    jos toiminnalta vaaditaan ympäristölupaa 55 4425
j) jäätelötehdas tai juustomeijeri. 55 4425
    jos toiminnalta vaaditaan ympäristölupaa 45 3775
k) eineksiä valmistava laitos. 50 4100
    jos toiminnalta vaaditaan ympäristölupaa 60 4750
l) pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos. 40 3450
    jos toiminnalta vaaditaan ympäristölupaa 50 4100
m) makeistehdas. 45 3775
     jos toiminnalta vaaditaan ympäristölupaa 55 4425
n) mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo. 45 3775
    jos toiminnalta vaaditaan ympäristölupaa 55 4425
5. Eläinsuoja 45 3775
    jos toiminnalta vaaditaan ympäristölupaa 55 4425
6. Yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikko tai vastaavan kokoinen työkonevarikko. 45 3775
     jos toiminnalta vaaditaan ympäristölupaa 55 4425
7. Ulkona sijaitseva ampumarata, jolla on tarkotettu ammuttavaksi enintään 10 000 laukausta vuodessa ja 

jossa ei ole haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa. 50 4100



     jos toiminnalta vaaditaan ympäristölupaa 60 4750
8. Kiinteä eläintarha tai huvipuisto. 40 3450
     jos toiminnalta vaaditaan ympäristölupaa 50 4100

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 116 §:N MUKAINEN TOIMINNAN REKISTERÖINTI

1. Energiantuotantolaitos 30 1950
     jos toiminnalta vaaditaan ympäristölupaa 50 4100
2. Asfalttiasema 25 1625
    jos toiminnalta vaaditaan ympäristölupaa 45 3775
3. Polttonesteiden jakeluasema 20 1300
     jos toiminnalta vaaditaan ympäristölupaa 55 4425
4. Kemiallinen pesula 30 1950
     jos toiminnalta vaaditaan ympäristölupaa 50 4100
5. Orgaanisia liuottimia käsittelevä laitos 30 1950
     jos toiminnalta vaaditaan ympäristölupaa 50 4100
6. Kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat 30 1950
    jos toiminnalta vaaditaan ympäristölupaa 50 4100

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 12 LUVUN MUKAINEN KERTALUONTOISTA TOIMINTAA KOSKEVAN 

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta

a) tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta 8 1370
b) lyhytkestoinen ja/tai pienimuotoinen toimita (ei kuulutustarvetta) 2 130
e) koeluontoinen toiminta 20 1300
f) poikkeukselliset tilanteet 20 1300

MUIDEN YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY

Tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen (YSL 62 §) 65 €/h
Ympäristöluvan muuttamista koskeva harkinta (YSL 89, 90 §) 65 €/h
Muiden kuin haittaa kärsimättömien perusteetta vireille panema asia (YSL 205 §) 10 1500
Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä (YSL 205 §) 3 195
Ympäristönsuojelumääräysten mukaisen ilmoituksen hyväksyminen (YSL 205 §) 3 195
Hyväksytyn valvontasuunnitelman mukainen toimenpide (YSL 205 §) 3 195



Vuosiyhteenvedon tarkistaminen (YSA 205 §) 1 65
Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus (YSA 205 §) 65 €/h
Selvitysten ja mittaustulosten läpikäyminen (YSA 205 §) 65 €/h
Hallintopakkomenettelyyn liittyvä tarkastus (YSA 205 §) 65 €/h
YSL:n rikkomukset ja ympäristöluvanvaraisten toimintojen lopettamismääräysten antaminen (YSL 175 §) 4 260

Muu ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittely, euroa / tunti 65

JÄTELAIN MUKAISET MAKSUT

Jätelain mukaisten asioiden käsittely

Jätteenkeräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin (JäteL 100 §) 8 520
Yksittäisen määräyksen antaminen (JäteL 125 §) 10 650
Jätelain säännöllinen valvonta

Määräaikaistarkastukset 7 455
Muu säännöllisen valvonnan valvontatoimi 65 €/h
Jätelain muu kuin suunnitelmallinen valvonta

Roskaantuneen alueen siivoamisesta määrämiseksi tarpeellisista valvontatoimista (JäteL 75 §) 10 650
Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemista koskevan hallintopakkopäätöksen tekemiseksi tarpeellisista 

valvontatoimista (JäteL 126 §) 10 650
Yksittäisen määräyksen, siivousvelvollisuuden tai muun hallintopakon valvomiseksi tehtävä tarkastus 7 455
Muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen edellä mainnitun määräyksen tai kiellon valvomiseksi 65 €/h

VESILAIN MUKAISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY

talousveden ottamisen rajoittaminen (VL 4:2 §) 10 1500
Hakemusasian käsittely kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa (VL 11:24 §) 20 1300
Ojitusta koskevat erimielisyydet (VL 5:5 §) 10 1500
Oikeus ojittaa toisen alueella (VL 5:9 §) 20 2150
Muun kuin kuivatusveden johtaminen toisen ojaan (VL 5:14 §) 10 1500

Ympäristönsuojelusihteerien tuntihinta, euroa/tunti 65
Kuulutuskustannukset 850


