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YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA
YMPÄRISTÖLUPAA EDELLYTTÄVÄ LAITOS TAI TOIMINTA

Ympäristölupaa koskeva taksa sisältää hakemuksen käsittelystä koituneet hallintokulut ja hakemuksen
kuulutuksesta koituneet kustannukset.

1

Metsäteollisuus
Saha tai puutuotetehdas, puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos

1920 €

2

Metalliteollisuus
Metallien tai muovien elektrolyyttistä tai kemiallista
pintakäsittelyä suorittava laitos

1920 €

3

Energiantuotanto
Polttoaineiden polttaminen laitoksessa

2140 €

4

Kemianteollisuus
Kemikaalien, farmaseuttisten tuotteiden, lannoitteiden, muovien tai
kasvinsuojeluaineiden valmistus

2360 €

5

Kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai käsittely
a. Polttonesteiden jakeluasema tai muu vaarallisen
nestemäisen kemikaalin varasto
b. Puuhiilen valmistus tai kivihiilivarasto

6

Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta
Laitos, jossa käytetään orgaanisia liuottimia

7

Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto
a. Kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan
liittyvä kivenlouhinta
b. Kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava murskaamo
tai jauhatus, asfalttiasema

8

Mineraalituotteiden valmistus
a. Kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas
b. Kevytsora- tai kevytbetonitehdas
c. Keramiikka- tai posliinitehdas
d. Kuitusementtilevytehdas

9

Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely
Pesula

10

Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus
a. Teurastamo
b. Lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos
c. Kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos
d. Meijeri, muu maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos
tai jäätelötehdas
e. Perunan tai juuresten käsittely- tai jalostuslaitos
f. Kasviperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai jalostava tai einestehdas
g. Leipomo, keksi- tai makeistehdas
h. Virvoitusjuomatehdas tai mallas-, alkoholi- tai
virvoitusjuomien pullottamo

1700 €
1920 €
2580 €

1700 €
1920 €

2140 €
2140 €
1920 €
2580 €
1700 €

1920 €
1920 €
1920 €
2360 €
1920 €
1700 €
1920 €
1920 €
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i. Panimo, mallastehdas, siiderin ja viinin valmistus käymisteitse
j. Rehua tai rehuvalkuaista valmistava tehdas
k. Rehunsekoittamo
l. Kahvipaahtimo tai tupakkatehdas

1920 €
1920 €
1700 €
1920 €

11

Eläinsuojat
Eläinsuoja, turkistarha tai kalankasvatuslaitos

1480 €

12

Liikenne
a. Muu lentopaikka kuin lentoasema
b. Linja-auto-, kuorma-auto tai työkonevarikko
c. Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata

13

14

Jäte- ja jätevesihuolto
a. Maankaatopaikka, tiili-, betoni- ja asfalttijätteen käsittely
b. Vaarallisen jätteen, romuajoneuvojen tai SER-jätteen
vastaanotto- tai varastointipaikka
c. Autopurkamo
d. Muu jätteiden ammattimainen tai laitosmainen
hyödyntäminen tai käsittely
e. Muu jätteiden käsittely- tai hyödyntämispaikka
f. Jätevesien käsittely tai johtaminen, josta saattaa aiheutua
vesistön pilaantumista
Muu toiminta
a. Ulkona sijaitseva ampumarata
b. Pysyvä ulkona sijaitseva suihkupuhalluspaikka
c. Eläintarha tai huvipuisto
d. Krematorio tai pieneläinten polttolaitos

1920 €
1480 €
1700 €
1700 €
1920 €
1920 €
1920 €
1700 €
1480 €

1700 €
1480 €
1700 €
1920 €

Muu ympäristölupaa edellyttävä toiminta
Ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 mom. 3 kohdan mukainen toiminta,
josta saattaa aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain
(26/1920) 17 §:n 1 mom. tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

1480 €

Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen vakuus

10 %
lupamaksusta

Muu ympäristönsuojelulain tai vesilain mukaisen asian käsittely 44 €/h.
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MUU KUIN YMPÄRISTÖLUPAA EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA

Alla olevan taksan lisäksi hakijalta peritään asiasta kaupungille aiheutuneet kuulemiskustannukset.

15

16

17

18

19

20

Ympäristönsuojelulain luvun 12 mukaiset ilmoitukset
a. Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta
b. Koeluontoinen toiminta
c. Poikkeuksellinen tilanne
Muut luvanvaraiset toiminnat
a. Maisematyölupa (MRL 128 §)
b. Maisematyölupa, ei kuulemista / hakija hoitaa kuulemisen
c. Puiden kaataminen piha-alueella
d. Maastoliikennelain mukainen lupa (MaastoLL 30 §)
Rekisteröintiä edellyttävä laitos tai toiminta (YSL 116 §)
a. Energiantuotantolaitos
b. Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta
(mm. asfalttiasema, kemiallinen pesula)
c. Polttonesteiden jakeluasema

88 €
660 €
660 €
145 €
72,50 €
35 €
kuul.kust.
660 €
440 €
352 €

Ilmoitus keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin (Jätelaki 100 §)
a.
1-3 keräyspaikkaa
b.
4-10 keräyspaikkaa

132 €
264 €

Vesilain mukaiset asiat
a. Talousveden ottamisen rajoittaminen (VL 4:2 §)
b. Ojitusasiat (VL 5:5 §)
c. Tutkimuslupa (VL 18:7 §)

352 €
352 €
352 €

Muut asiat
a. Muun kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta
vireillepanema ilmeisen perusteettoman asian käsittely
b. Tarkkailu- tai valvontasuunnitelman käsittely ja hyväksyminen
c. Naapurin kuuleminen kunnan toimesta
d. Valvontaohjelman mukaiset asiat

Muu ympäristönsuojelulain tai vesilain mukaisen asian käsittely 44 €/h.

264 €
220 €
24 €/naapuri
44 €/h

