
 N:o 1237 
  
   

 

4227

           Liite 
MAKSUTAULUKKO 

 
Alueellisen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut 
julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään kiinteä maksu 
 

I Päätökset 
 
Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset ympäristöluvat 
(suoritetyypin perässä on mainittu arvioitu keskimääräinen työmäärä henkilötyöpäivinä) 
 
                       euro 
Metsäteollisuus 
- lastulevytehdas, vaneria tai muita puulevyjä valmistava tehdas (40-70 htp)          15 420 
- liimattuja tai laminoituja puutuotteita valmistava tehdas  (20-35 htp)             7 710                                  
- kuorellisen puutavaran vesivarasto (7,5-12,5 htp)               2 800 
- puun kyllästämö (15-25 htp)                  5 610 
Metalliteollisuus 
- valimo tai muu sulatto taikka kuumaupotuslaitos (30-50 htp)              11 210 
- akkutehdas (15-25 htp)                  5 610 
- rautametallin valssaamo (40-70 htp)               15 420 
- rautametallin takomo sekä muiden kuin rautametallien valssaamo, takomo 
tai vetämö ( 20-35 htp)                  7 710 
- telakka (20-35 htp)                  7 710 
- pintakäsittelylaitos, piirilevyvalmistamo, peittaamo, fosfatointilaitos tai 
alumiinin anodisointilaitos (15-25 htp)                5 610 
Energian tuotanto 
- voimalaitos, kattilalaitos tai muu laitos, jonka suurin polttoaineteho on 
 - yli 150 megawattia (MW) (25-43 htp)              9 530 
 - 50-150 MW (15-25 htp)               5 610 
 - alle 50 MW (10-18 htp)                        3 920 
Kemianteollisuus 
- epäorgaanisia peruskemikaaleja valmistava tehdas (50-85 htp)          18 920 
- ilmakaasutehdas (7,5-12,5 htp)                2 800 
- orgaanisia peruskemikaaleja tai organometallisia yhdisteitä valmistava 
tehdas taikka entsyymejä valmistava tehdas (45-78 htp)           17 240 
- väriaineita tai pigmenttejä valmistava tehdas taikka maali-, 
painoväri- tai lakkatehdas (25-43 htp)               9 530 
- muoviraaka-aineita valmistava tehdas (40-70 htp)           15 420 
- muovilaminaatteja tai latekseja valmistava tehdas, kumitehdas tai 
liimatehdas (25-43 htp)                 9 530 
- tekokuituja valmistava tehdas (60-100 htp)            22 430 
- räjähdysaineita, muita lannoitteita kuin seoslannoitteita tai niiden välituotteita 
valmistava tehdas, torjunta-aineita tai suojauskemikaaleja tai biosidivalmisteita 
taikka niiden tehoaineita valmistava tehdas (50-85 htp)           18 920 
- lääketehdas tai lääkeraaka-aineita valmistava tehdas (25-43 htp)           9 530 
Kemikaalien tai polttoaineiden varastointi, käyttö tai käsittely 
- polttonesteiden tai vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto 
 - säiliötilavuus on vähintään 10 000 m3  (25-43 htp)            9 530 
 - säiliötilavuus on alle 10 000 m3 (12-21 htp)             4 630 
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- laitos, jossa terveydelle tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien käsittely tai  
varastointi on kemikaalilain (744/1989) mukaan laajamittaista (15-25 htp)            5 610 
- puun, turpeen tai hiilen kaasutus- tai nesteytyslaitos taikka muu 
nestemäisen tai kaasumaisen polttoaineen valmistuslaitos (50-85 htp)           18 920 
- muu kiinteän polttoaineen valmistuslaitos taikka sähköteknisen hiilen 
tai grafiitin valmistuslaitos (20-35 htp)                 7 710 
Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävät toiminnat (20-35 htp)              7 710 
Mineraalituotteiden valmistus 
- sementtitehdas (30-50 htp)                11 210 
- kalkkitehdas (25-43 htp)                  9 530 
- mineraalivillatehdas (30-50 htp)               11 210 
- lasia tai lasikuitua valmistava tehdas (25-43 htp)               9 530 
- tiilitehdas (15-25 htp)                               5 610 
- kipsilevytehdas (25-43 htp)                              9 530 
Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely 
- nahkatehdas (20-35 htp)                  7 710 
- turkismuokkaamo (15-25 htp)                  5 610 
- kuitukangastehdas, kuitujen tai tekstiilien esikäsittelyä taikka värjäystä 
suorittava laitos (12-21 htp)                 4 630 
Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus 
- meijeri tai muu maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos (15-25 htp)            5 610  
- sokeri- tai makeutusainetehdas (25-43 htp)               9 530 
- tärkkelystehdas tai tärkkelysjohdannaisia valmistava tehdas (25-43 htp)            9 530 
- kasvi- tai eläinperäisiä rasvoja tai öljyjä valmistava tehdas taikka 
margariinitehdas (25-43 htp)                 9 530 
- vihannes-, juurikas-, hedelmä- tai marjavalmistetehdas 
taikka einestehdas (15-25 htp)                              5 610 
- teurastamo (15-25 htp)                   5 610 
- panimo, hiivatehdas, alkoholitehdas tai alkoholijuomatehdas (15-25 htp)            5 610 
- luujauhotehdas, rehuja tai rehuvalkuaista valmistava tehdas ( 15-25 htp)             5 610 
Eläinsuojat ja turkistarhat                        
- eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 150 lypsylehmälle, 400 lihanaudalle, 
500 täysikasvuiselle emakolle, 2 000 lihasialle, 60 000 munituskanalle tai 
100 000 broilerille taikka muu eläinsuoja, joka lannantuotannoltaan tai ympäristö- 
vaikutuksiltaan vastaa 2 000 lihasian eläinsuojaa (5 � 8 htp)              1 800 
- muu eläinsuoja (3,5-5,5 htp)                  1 200 
 vähintään 4 000 siitosnaarasminkin tai �hillerin taikka vähintään 1 200 siitos- 
naarasketun tai �supin taikka vähintään 1 600 muun siitosnaaraseläimen  
turkistarha taikka muu turkistarha, joka lannantuotannoltaan tai  
ympäristövaikutuksiltaan vastaa 4 000 siitosnaarasminkin turkistarhaa 
(5-8 htp)                    1 800 
- muu turkistarha (3,5-5,5 htp)                  1 200  
Liikenne 
- kemikaaliratapiha tai terminaali, joilla siirretään terveydelle tai ympäristölle 
vaarallisia kemikaaleja kuljetusvälineestä toiseen tai varastoon taikka varastosta 
kuljetusvälineeseen (12-21 htp)                  4 630 
Jäte- ja vesihuolto 
- kaatopaikka 

- ongelmajätteen kaatopaikka (25-43 htp)               9 530 
- tavanomaisen jätteen kaatopaikka (20-35 htp)               7 710 
- maankaatopaikka (7,5-12,5 htp)                       2 800 
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- ongelmajätteen polttolaitos (80-140 htp)              30 840 
- laitos, jossa poltetaan jätettä pääpolttoaineena (25-43 htp)              9 530 
- laitos tai paikka, jossa hyödynnetään tai käsitellään muualla kuin siinä 
syntyneitä ongelmajätteitä (10-18 htp)                 3 920 
- kompostointilaitos tai muu kuin edellä tarkoitettu jätteiden hyödyntämis- tai 
käsittelylaitos, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä vähintään 5 000 tonnia 
vuodessa (10-18 htp)                   3 920                
- puhdistamo, joka on tarkoitettu vähintään asukasvastineluvultaan 100 henkilön 
asumisjätevesien käsittelemiseen tai vähintään 100 henkilön asumisjätevesien 
johtaminen muualle kuin yleiseen viemäriin (8-12 htp)               1 400 
- pintavettä käyttävä raakaveden puhdistuslaitos (8-12 htp)              1 400 
          
Maksu peritään 35 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaati-
ma työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi, ja 35 prosenttia taulukon mukaista 
maksua korkeampana, jos työmäärä on suurempi. 
 
Toiminnan olennaista muuttamista (ympäristönsuojelulain 28 §:n 3 momentti) koskevan lupa-
hakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta 
maksusta. Lupamääräysten tarkistamista (ympäristönsuojelulain 55 §:n 2 momentti) tai luvan-
haltijan aloitteesta vireillepannun luvan muuttamista (ympäristönsuojelulain 58 §) koskevan 
hakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 30 prosenttia taulukon mukaisesta 
maksusta. Jos kuitenkin asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta vaadit-
tavan luvan käsittelyä, peritään taulukon mukainen maksu. Jos kysymys on yksittäisen lupa-
määräyksen teknisluonteisesta muuttamisesta, maksun suuruus on 10 prosenttia taulukon mu-
kaisesta maksusta. 
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ympäristönsuojelulain 33 §:n nojalla siirtämän asian 
käsittelystä peritään maksu, joka vastaa kunnan kyseisen toiminnan lupahakemuksen käsitte-
lystä perimää maksua. 
 
Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 2 §:n mukaista toimintakokonaisuutta koskevan lupa-
asian käsittelystä peritään yhdistetty maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan 
toiminnan käsittelymaksuun lisätään muiden toimintojen osuutena 50 prosenttia näiden toi-
mintojen maksuista. Jos toimintakokonaisuuteen kuuluu toiminta, jonka toimivaltainen lupavi-
ranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, lasketaan 50 prosenttia asianomaisen 
kunnan maksutaksan mukaisesta maksusta.  
 
Jos kysymyksessä on muu kuin edellä olevassa taulukossa mainittua toimintaa koskeva ympä-
ristölupa-asia tai jos taulukon mukainen maksu olisi luvan käsittelyn vaatiman työmäärän pe-
rusteella kohtuuttoman korkea, peritään asian käsittelystä maksu, jonka suuruus on 38,50 eu-
roa/h.   
 
Muut ympäristönsuojelulakiin perustuvat päätökset   
 
Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen 
käsittely                       390 
Koeluontoisesta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely     970 
Poikkeuksellisesta tilanteesta tehtävän ilmoituksen käsittely     390 
Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely            38,50 euroa/h 
Tarkkailusuunnitelman hyväksymispäätös       390 
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Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaiset päätökset 
 
Poikkeus luonnonsuojeluohjelman toimenpiderajoituksesta                  200 
Poikkeus luontotyypin muuttamiskiellosta                   200 
Poikkeus erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan hävittämis- ja 
heikentämiskiellosta          200 
Poikkeus ulkomainosten asettamiskiellosta                   290 
Poikkeus eliölajien rauhoitussäännöksistä                     80 
Lupa rauhoitetun lajin maahantuontiin, maastavientiin, myymiseen, 
vaihtamiseen tai myytäväksi taikka vaihdettavaksi tarjoamiseen       80 
Muu luonnonsuojelulain nojalla annettu lupa         80 
 
Luonnonsuojelua edistäviin tutkimuksiin myönnettävät poikkeukset ja luvat ovat maksutto-
mia. 
 
Muut päätökset 
 
Jätetiedostoon tehtävän ilmoituksen käsittely       110 
Vesilain mukaiseen lupaan liittyvän tarkkailusuunnitelman hyväksymispäätös, 
jollei vesioikeudellisen luvan haltijana ole valtio       200 
Padon turvallisuustarkkailuohjelman hyväksyminen, jollei padon 
omistajana ole valtio                        80 
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen poikkeamispäätös 
 - poikkeamisen myöntäminen        340 
 - poikkeamisen epääminen        170 
Yleiskaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi määrätyn 
rakennus- ja toimenpidekiellon jatkaminen       100 
Yleisistä teistä annetun lain (243/1954) 41 §:n 4 momentissa tarkoitettu 
poikkeuslupa           100 
Maastoliikennelain (1710/1995) 8 §:ssä tarkoitettu kielto- tai rajoitusasia 
 - myönteinen päätös         390 
 - kielteinen päätös                     200 
Vesiliikennelain (463/1996) 15 ja 16 §:ssä tarkoitettu kielto tai rajoitus 
 - myönteinen päätös         390 
 - kielteinen päätös         200 
  
II Todistukset, otteet ja jäljennökset 
 
Diaari- ja rekisteriotetodistus tai -ote     17 euroa 
Lainvoimaisuustodistus       40,20 euroa 
Jäljennökset asiakirjoista       
- ensimmäiset 1-10 sivua      0,70/sivu 
- seuraavat 11-100 sivua       0,35/sivu 
- seuraavat eli sivun 100 jälkeiset sivut     0,20/sivu                                                 
- toimitusmaksu        3,90 euroa/lähetys 
- asiakirjan oikeaksi todistaminen     3,90 euroa/asiakirja 
 
III Muut suoritteet 
 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/1994; YVA-laki) tarkoitettu 
lausunto arviointiohjelmasta, kun hanke tai sen vaikutukset ulottuvat  

- yhden kunnan alueelle                             3 910 



 N:o 1237 
  
   

 

4231

 - 2�5 kunnan alueelle, jolloin edellisen lisäksi peritään kuntakohtainen 
lisämaksu          970 
- kuuden tai useamman kunnan alueelle, jolloin edellisten lisäksi 
peritään kuntakohtainen lisämaksu                   390 
- maksu voi kuitenkin olla enintään              15 520 

YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiselostuksesta, kun hanke tai sen 
vaikutukset ulottuvat  
 - yhden kunnan alueelle                  5 750 
 - 2�5 kunnan alueelle, jolloin edellisen lisäksi peritään kuntakohtainen 
 lisämaksu                      970 
 - kuuden tai useamman kunnan alueelle, jolloin edellisten lisäksi 
 peritään kuntakohtainen lisämaksu       390 
 - maksu voi kuitenkin olla enintään              17 360 
Ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 6 §:n mukaisen 
ilmoituksen käsittely            50 

 
 




