
MAKSUTAULUKKO

Kunnan ympäristölupaviranomaisen maksut ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisten lupien,

ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä.

LAITOS TAI TOIMINTA €

Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta (YSA 7 §)

Metsäteollisuus

- sahalaitos tai viilutehdas 1010

- puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos 1010

Metalliteollisuus

- metallien tai muovien elektrolyytistä tai kemiallista 840

pintakäsittelyä suorittava laitos, piirilevyvalmistamo, peittaama,

fosfatointilaitos tai alumiinin anodisointilaitos

Energiatuotanto

- öljyä, kivihiiltä, puuta, turvetta, kaasua tai muuta poltettavaa 1680 (50 MW)

ainetta käyttävä voimalaitos, kattilalaitos tai muu laitos 1010 (30 MW)

840 (25 MW)

Kemian teollisuus

- voiteluöljytehdas 1680

- pinta-aktiivisia aineita tai pesuaineita valmistava tehdas 1680

Kemikaalien tai polttonesteiden varastointi ja käsittely

- polttoaineiden jakeluasema 470

- muu vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto 470

- kivihiilivarasto 470

Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta

- laitos, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä 1680

Malmien ja mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto

- kivenlouhimo tai muun kuin maanrakennustoimintaan liittyvä 470

kivenlouhinta

- kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, 470

asfalttiasema tai kalkkikiven jauhatus

Mineraalituotteiden valmistus

- kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas 470

- kevytsoratehdas tai kevytbetonitehdas 1680

- keramiikka- tai posliinitehdas 1680

- kuitusementtilevytehdas 1680

Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely

- tekstiilien vesipesula tai kemiallinen pesula 335



Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus

- teurastamo 335

- lihanjalostustehdas taikka muu lihaa tai lihatuotteita käsittelevä laitos 335

- kalastustuotteita käsittelevä laitos 335

- maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos taikka jäätelötehdas 335

- perunan tai juuresten käsittely- tai jalostuslaitos 335

- vihannes-, juurikas-, hedelmä- tai marjavalmistetehdas taikka 335

einestehdas

- makeistehdas taikka leipomo 335

- virvoitusjuomatehdas tai virvoitusjuomien pullottamo 1010

- panimo, mallastehdas taikka mallas- tai alkoholijuomien pullottamo 1010

- rehusekoittamo 1010

- kahvipaahtimo tai tupakkatehdas 1010

Eläinsuojat

- eläinsuoja 335

- turkistarha 505

Liikenne

- muu lentopaikka kuin lentoasema 670

- linja-auto-, kuorma-auto- tai työkonevarikko 670

- ulkona sijaitseva moottoriurheilurata 670

Jäte- ja vesihuolto

- louhostoiminnassa syntyneen pysyvän jätteen kaatopaikka 335

- laitos, jossa poltetaan maa- ja metsätalouden kasviperäistä jätettä 335

ja käsittelemätöntä puunjätettä

- laitos tai paikka, jossa hyödynnetään tai käsitellään siinä 335

toiminnassa tai sillä paikalla syntyneitä ongelmajätteitä

- kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen 335

ongelmajätteen vastaanottopaikka

- kompostointilaitos 335

- muu jätteiden hyödyntämis- tai käsittelylaitos taikka jätteiden 335

hyödyntämis- tai käsittelypaikka

- muu jätteiden ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai 1010

käsittely

- jätevesien puhdistamo tai jätevesien johtaminen muualle kuin

yleiseen viemäriin

asukasvastineluku 1 - 9 100

10 - 49 335

50 - 99 505

Muu toiminta

- ulkona sijaitseva ampumarata 505

- laitosmainen, pääosin ulkona tapahtuva hiekkapuhallus 670

- eläintarha tai huvipuisto 670

- krematorio 670

Ympäristösuojelulain 28 §:n 2 momentin 3 kohdan mukainen toiminta, 335

josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista

annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.



Ympäristösuojelulain 10 luvun mukaisten ilmoitusten käsittely

- tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta 100

- koeluontoinen toiminta 235

- poikkeukselliset tilanteet 235

Vesilain mukaisten asioiden käsittely

- talousveden ottamisen rajoittaminen (VL 1:16 §) 100

- tutkimuslupa (VL 1:31 §) 235

- ojitusasiat (VL 6:12 §) 335

- vesi- ja viemärijohdon rakentaminen (VL 9:18 §; 10:7 §) 335

Muiden asioiden käsittely

- talousjätevesien johtamista ja käsittelyä koskevan ilmoituksen 100

käsittely silloin kun ilmoitus ei johda varsinaisen luvan hakemiseen

- tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen 100

- muiden, kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille 100

paneman ilmeisen perusteettoman asian käsittely

- muun ympäristönsuojelu- tai vesilain mukaisen asian käsittely, 34

€ / tunti


