
Yksikkö: 60 €/h
435 €/htp

YMPÄRISTÖLUVANVARAINEN LAITOS TAI TOIMINTA                     
(YSL 527/2014 Liite 1, YSA 713/2014 § 2)

Keskim. 
käsittelyaika (htp) Maksu, €

1) metsäteollisuus:
puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos 11 4785

2) metalliteollisuus:
metallien tai muovien pintakäsittely 11 4785

3) energian tuotanto:
polttoaineiden polttaminen laitoksessa 11 4785

a) puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos 6 2610
b) nestemäisten polttoaineiden jakeluasema 8 3480
c) muu polttonesteiden tai kemikaalin varasto 9 3915
d) kivihiilivarasto 8 3480

5) orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta:
a) toiminnat, joissa orgaanisten liuottimien kulutus 10 - 50 t/a; 12 5220
b) laitos, jossa orgaanisten liuottimien kulutus tuotteisiin sitoutunut 
osuus vähennettynä on 10 - 50 t/a 12 5220

a) kivenlouhimo sekä kivenlouhinta
louhintamäärä alle 400 000 m3 lupakaudessa 8 3480
louhintamäärä yli 400 000 m3 lupakaudessa 10 4350
b) kiinteä tai kalkkikiven jauhatus 
murskausmäärä alle 300 000 m3 lupakaudessa 7 3045
murskausmäärä 300 000 - 800 000 m3 lupakaudessa 10 4350
murskausmäärä yli 800 000 m3 lupakaudessa 12 5220

7) mineraalituotteiden valmistus:
a) keraamisten tuotteiden valmistus polttamalla 7 3045
b) kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas 7 3045
c) kevytbetonitehdas 7 3045

8) nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely:
tekstiilien vesipesula tai kemiallinen pesula 10 4350

9) elintarvikkeiden tai rehujen valmistus:
a) teurastamo 11 4785
b) lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos 12 5220
c) kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos 12 5220
d) perunan tai juuresten käsittely- tai jalostuslaitos 10 4350
e) vihannesten, öljykasvien, melassin tai mallasohran käsittely- ja 
jalostuslaitos 10 4350
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4) polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai käsittely:

6) malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto:

htp = henkilötyöpäivä



f) muu kuin d ja e kohdassa tarkoitettu kasviperäisiä raaka-aineita 
käsittelevä ja jalostava laitos 10 4350
g) panimo 11 4785
h) siiderin ja viinin valmistus käymisteitse 11 4785
i) muu virvoitus- tai alkoholijuomatehdas 10 4350
j) rehuja tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava laitos 11 4785
k) jäätelötehdas tai juustomeijeri 12 5220
l) eineksiä valmistava tehdas 11 4785
m) maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos 12 5220
n) makeistehdas 10 4350
o) mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo 8 3480

10) eläinsuojat tai kalankasvatus
a) eläinsuoja 6 2610
b) turkistarha 7 3045

11) liikenne:
a) muu lentopaikka kuin lentoasema 8 3480
b) linja- tai kuorma-autojen varikko tai työkonevarikko 6 2610
c) ulkona sijaitseva moottoriurheilurata 11 4785

12) jätehuolto:
a) maankaatopaikka 7 3045
b) pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen 
käsittely 9 3915
c) romuajoneuvojen, vaarallisen jätteen tai sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden varastointipaikka 7 3045
d) autopurkamo 9 3915
e) ruhojen ja eläinperäisen jätteen käsittely 9 3915

13) muu toiminta:
a) ulkona sijaitseva ampumarata 7 3045
b) pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka 7 3045
c) kiinteä eläintarha tai huvipuisto 7 3045
d) krematorio ja pieneläinten polttolaitos. 5 2175

Vähäisempi pohjavesialueelle sijoitettu toiminta, s illoin kun sitä 
ei ole edellä olevassa luettelossa mainittu (YSA 2 § 2 mom.) 10 4350

1) toiminta, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole 
vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta; 6 2610
2) jätevesien johtaminen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai noron 
pilaantumista 6 2610
3) toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä 
naapuruussuhteista annetun lain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta 5 2175

1) melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta:
ilmoituksen vireilletulosta kuulutetaan / laaja 1 435
ilmoituksen vireilletulosta ei kuuluteta / suppea 0,5 218
2) koeluonteinen toiminta 1 435
3) poikkeukselliset tilanteet 1 435

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 12 LUVUN MUKAISTEN ILMOITUSTE N KÄSITTELY

YMPÄRISTÖLUVANVARAINEN LAITOS TAI TOIMINTA (YSL 27 §)



1) energiantuotantolaitos 2 870
2) asfalttiasema 2 870
3) polttonesteiden jakeluasema 2 870
4) kemiallinen pesula 2 870
5) orgaanisten liuottimien käyttö ajoneuvojen maalauksessa ja pintojen 
puhdistuksessa 2 870
6) muut orgaanisten liuottimien käyttö 2 870

Jätteenkeräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin 0,5 218

Veden ottamisen rajoittaminen (VL 4:2 §) 1 435
Ojitusasia (VL 5:5 §) 3 1305
Korvausasiat ojituksissa (VL 13:6 §) 2 870

Tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen erikseen 1 435
Muiden kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen 
vaatimuksesta vireillepannun asian käsittelyn maksu, kun vireillepanoa 
on pidettävä ilmeisen perusteettomana 1,5 653
Muu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelemä asia 60 €/h

 

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN LIITTEEN 2 MUKAINEN TOIMINNAN  REKISTERÖINTI

JÄTELAIN 100 §:N MUKAISEN ILMOITUKSEN KÄSITTELY

VESILAIN MUKAISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY

MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY


