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YMPÄRISTÖLUVAT  

  

Laitos tai toiminta     maksu € 

Metsäteollisuus  
puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos 2850 

Metalliteollisuus  
metallien tai muovien pintakäsittely 2850 

Energian tuotanto  
laitos, jossa kiinteää polttoainetta polttava yksikkö 2850 

Polttoaineiden valmistus tai kemikaalien tai polttoaineiden varastointi  
polttonesteiden jakeluasema 1500 

muu vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto 1500 

kivihiilivarasto 1500 

grillihiilen valmistuslaitos 1500 

Orgaanisia luottimia käyttävä toiminta 2050 

Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto  
kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta ja 
murskaus 2850 
murskaamo tai kalkkikiven jauhatus 2850 

Mineraalituotteiden valmistus  
kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas 2850 

kevytbetonitehdas 2850 

kevytsoratehdas 2850 

keramiikka- tai posliinitehdas 2850 

Tekstiilien vesipesula tai kemiallinen pesula 1350 

Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus 2020 

Eläinsuojat ja turkistarhat 1350 

Liikenne  
muu lentopaikka kuin lentoasema 2050 

linja-auto-, kuorma-auto- tai työkonevarikko 2050 

moottoriurheilurata 2050 

Jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely  
maankaatopaikka tai muun pysyvän jätteen käsittely 2050 

autopurkamo 2050 

muu jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely ja varastointi 2050 

Muu toiminta  
ulkona sijaitseva ampumarata 2050 

laitosmainen suihkupuhalluspaikka 2050 

eläintarha tai huvipuisto 2050 

krematorio tai lemmikkieläinten polttolaitos 2050 
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YSL 27 §:n mukainen jätevesien johtaminen 1350 
 
YSL 27 §:n mukainen toiminta, josta voi aiheutua kohtuutonta rasitusta 1350 

  

ILMOITUKSET, REKISTERÖINTI, VALVONTA JA MUUT ASIAT  

  

Laitos tai toiminta     maksu € 

Ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittely  
melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta 150 

koeluonteinen toiminta 300 

poikkeukselliset tilanteet 300 

YSL 156 d § mukainen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen 250 

Vesilain mukaisten asioiden käsittely  
ojitusasiat 800 

talousveden ottamisen rajoittaminen 400 

Muiden asioiden käsittely  
tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen 300 

ilmeisen perusteettomasti vireillepantu asia 400 

kunnallisista ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen  50 €/h 

Rekisteröinti  
asfalttiasema 600 

polttonesteen jakeluasema 800 

energiantuotantolaitos 1000 

kemiallinen pesula 600 

jätelain mukainen jätehuoltorekisteriin merkitseminen 150 

huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman hyväksyminen 300 

VOC-laitos 1500 

Muu ympäristönsuojelulain tai jätelain mukaisen asian käsittely 50 euroa tunti  
 


