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YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISTEN LUPIEN, ILMOITUSTEN JA 

MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELYSTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 

1. SOVELTAMISALA 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelemästä 

ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011) ja jätelain (646/2011), 

maastoliikennelain (1710/1995) sekä ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) 

mukaisesta luvasta, ilmoituksesta, rekisteröinnistä tai muusta suoritteesta peritään 

käsittelymaksu tämän taksan mukaisesti.  

Maksuihin sisältyy asiakirjojen lunastusmaksu. 

2. MAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET 

Maksut perustuvat keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä 

viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.  

 

Ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 60 euroa 

tunnilta.  

3. LUPIEN, ILMOITUSTEN JA MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELYMAKSUT 

Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut esitetään sivuilla 6- 

11 olevassa maksutaulukossa. 

4. MENETTELYN LAAJUUDESTA JOHTUVAT LISÄMAKSUT 

Edellä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämaksut:  

a) kuulutuksen julkaisemisesta (YSL 44 § ja 121 §) sekä päätöksen julkaisemisesta 

(YSL 85 §) aiheutuvien lehti-ilmoitusten kustannukset todellisten kulujen mukaan;  

b) asiantuntijaviranomaisen tai asiantuntijalaitoksen lausunto erillisen laskun 

mukaisesti;  

c) konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti;  

d) ympäristönsuojeluasetuksen 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuulemistilaisuuden tai 

katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut todellisten kunnalle aiheutuneiden 

kustannusten mukaan.  

5. MAKSUN ALENTAMINEN 

Käsittelymaksu voidaan harkinnanvaraisesti määrätä enintään 50 prosenttia  

3 kohdan mukaista maksua pienemmäksi.  

 

Harkinnassa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi seuraavat seikat:  

• asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi;  

• kyseessä on YSL 28 §:n tarkoittama toiminta pohjavesialueella 

• hakemuksen kohteena olevalla laitoksella tai toiminnolla on käytössä varmennettu 

ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, energiansäästösopimus tai maatalouden 

ympäristötukijärjestelmään liittyvät vapaaehtoiset vesiensuojelutoimenpiteet;  

• taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian luonteen ja 

merkityksen huomioon ottaen kohtuuttoman suureen maksuun (ns. aivan erityiset 

syyt).  
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Toiminnan olennaista muuttamista (YSL 29 §) koskevan ympäristölupahakemuksen 

käsittelymaksu voidaan määrätä enintään 50 prosenttia 3 kohdan mukaista maksua 

pienemmäksi.  

6. HAKEMUKSEN, ILMOITUKSEN TAI MUUN ASIAN PERUUTTAMINEN TAI 

RAUKEAMINEN 

Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai ilmoittaa toiminnan 

lopettamisesta taikka asian käsittely seudun ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa 

muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt toimiin asian 

käsittelemiseksi, peritään 3 kohdan mukaisesta maksusta vähintään 25 prosenttia sekä 

muut asian käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 kohdan mukaisesti.  

7. HAKEMUKSEN TAI ILMOITUKSEN HYLKÄÄMINEN 

Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan 

mukainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että asian 

laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan maksu määrätä 50 prosenttia  

3 kohdan mukaista maksua pienemmäksi. Lisäksi peritään muut asian käsittelystä 

aiheutuneet kustannukset 4 kohdan mukaisesti.  

8. PALAUTETUN HAKEMUKSEN KÄSITTELYMAKSU 

Mikäli tuomioistuin palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi, peritään asian käsittelystä 

tämän taksan mukainen maksu, josta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin 

annetusta ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty.  

 

Jos tuomioistuin kumoaa päätöksen sen vuoksi, että toiminta, jolle lupaa on haettu, ei ole 

ko. luvanvaraista, palautetaan peritty maksu kokonaisuudessaan. 

9. MAKSUN MÄÄRÄÄMINEN POIKKEUSTAPAUKSISSA 

Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn 

laajuus ja työmäärä huomioon ottaen kohtuuttoman pieneen maksuun, voidaan 

käsittelymaksu periä 3 kohdan mukaisista maksuista poiketen myös asian käsittelyajan 

perusteella lasketun omakustannusarvon ja muiden asian käsittelystä aiheutuneiden 

erilliskustannusten perusteella. Tällöin maksun määräämiseen tulee liittää 

laskelmaperuste maksulle sekä erittely muista erilliskustannuksista. 

10. VALVONTAMAKSUT 

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman mukaisesta 

määräaikaistarkastuksesta ja muusta säännöllisestä valvonnasta sekä hallintopakkoasiassa 

annetun kiellon, määräyksen tai keskeyttämisen valvomiseksi tehtäväksi tarkastuksesta 

peritään maksutaulukon mukainen maksu. Valvontatarkastukset koostuvat tarkastus- tai 

valvontakohteeseen tutustumisesta, itse tarkastuksesta, mahdollisten lisätietojen 

pyynnöstä jälkikäteen sekä tarkastuskertomuksen laatimisesta. Säännölliseen valvontaan 

kuuluu vuosiraporttien, kuormitustietojen sekä muiden ympäristöluvassa, rekisteröinnissä 

tai ilmoituspäätöksessä edellytettyjen ympäristöselvitysten ja seurantatietojen 

tarkistukset. 

 

Valvonnasta perittävät maksut esitetään maksutaulukossa. 

Toiminnanharjoittajan peruuttamatta jättämästä, sovitusta tarkastuksesta peritään maksu 

käytetyn työajan ja kohdan 2 tunti hinnan mukaan. 
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11. VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT POIKKEUSTAPAUKSISSA 

Valvontamaksu voidaan määrätä enintään 50 prosenttia maksutaulukon mukaista 

valvontamaksua pienempänä tai suurempana, jos valvontatoimenpiteistä aiheutuneet 

kustannukset ovat selkeästi pienemmät tai suuremmat. 

12. MIKROYRITYKSEN VALVONTAMAKSUJEN KOHTUULLISTAMINEN 

Mikroyrityksiltä valvontamaksu peritään 25 % prosenttia maksutaulukon mukaista 

valvontamaksua pienempänä (YSL 206 §, jätelaki 144 a §). 

13. MAKSUSTA, MAKSUN PALAUTTAMISESTA TAI POIKKEAMISESTA 

PÄÄTTÄMINEN 

Maksusta, maksun palauttamisesta ja maksun alentamisesta päättää kunnan 

ympäristönsuojeluviranomainen tai ympäristönsuojeluviranomaisen määräämä 

viranhaltija. 

14. MAKSUN SUORITTAMINEN JA PERIMINEN 

 Maksusta, maksun palauttamisesta ja maksun alentamisesta päättää kunnan 

ympäristönsuojeluviranomainen tai ympäristönsuojeluviranomaisen määräämä 

viranhaltija.  

   

Tämän taksan mukainen maksu saadaan periä ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä 

järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) 

säädetään. 

15. TAKSAN SOVELTAMINEN 

Maksu määräytyy tämän taksan mukaisissa asioissa, jotka ovat tulleet vireille sekä joista 

on kuulutettu tai muuten annettu tieto asianosaisille tämän taksan voimaantulopäivän 

jälkeen. 

16. MAKSUTAULUKKO 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristönsuojeluviranomaisen maksut lupien, 

ilmoitusten, rekisteröintien, suunnitelmallisen valvonnan ja muiden asioiden käsittelystä 

on esitetty taulukossa. Maksut on esitetty euroina, €. 
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Ympäristölupaa edellyttävän laitoksen tai toiminnan lupapäätöksen käsittely (YsA 2 §) 

1) Metsäteollisuus  

puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos muu kuin kyllästämö 3750 

2) Metalliteollisuus   

metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttistä tai kemiallista 

menetelmää käyttäen 
3750 

3) Energiatuotanto   

polttoaineiden polttaminen laitoksessa, jossa on yksi tai useampi 

polttoaineteholtaan vähintään 20 MW:n kiinteää polttoainetta polttava 

energiantuotantoyksikkö ja laitosalueen kaikkien 

energiantuotantoyksiköiden yhteenlaskettu polttoaineteho on alle 50 MW 

3750 

4) Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai käsittely  

puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos 2400 

nestemäisten polttoaineiden jakeluasema taikka muu polttonesteiden tai 

vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto 
2400 

muu polttoainesteiden tai terveydelle tai ympäristölle vaarallisen 

nestemäisen kemikaalin varasto, jossa voidaan varastoida tällaista 

kemikaalia vähintään 100 ja alle 1000 m3 

2400 

kivihiilivarasto  2400 

5) Orgaanisia liuottomia käyttävä toiminta  

laitos, jossa käytetään orgaanisia liuottimia ja jossa niiden kulutus on, kun 

siitä vähennetään tuotteisiin sitoutuva osuus, vähintään 10 ja alle 50 tonnia 

vuodessa tai vastaava huippukulutus vähintään 20 ja alle 100 kiloa tunnissa, 

mukaan lukien toiminnat, joissa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä vapautuu 

raaka-aineiden sisältämästä ponne- tai paisunta-aineesta 

2750 

6) Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto 

kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta  1350 

kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven 

jauhatus  

kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä asfalttiasema        

1350 

 

1350 

Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisten yhteiskäsittelylupien 

(Kivenmurskaamo tai louhinta) käsittelystä kunnalle perittävästä maksusta 

määrätään maa-aineslain mukaisessa taksassa. 

 

7) Mineraalituotteiden valmistus  

keramiikka- tai posliinitehdas  2750 

kevytsoratehdas 2750 

8)Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely  

tekstiilien vesipesula tai kemiallinen pesula  1875 

9) Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus  

9a) kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos  

 
2500 

9b) ympäristönsuojelulain liitteen 4 kohdassa 4 tarkoitetut toiminnat, joiden 

jätevesiä ei johdeta ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle 
 

a) teurastamo 5 - 50 tonnia ruhoja vuorokaudessa 2500 

b) lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos 2500 

c) perunan tai juuresten käsittely- tai jalostuslaitos 1250 
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d) vihannes-, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä tai 

jalostavalaitos 
1250 

e) muu kuin kasvisperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai niistä tuotteita 

jalostava laitos 
1250 

f) panimo  1875 

g) siiderin ja viinin valmistus käymisteitse  1875 

h) muu virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos 1875 

i) rehuja tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen laitos 1875 

j) jäätelötehdas ja juustomeijeri 2500 

k) eineksiä valmistava laitos 1250 

l) pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos 1250 

m) makeistehdas 1250 

n) mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo  1875 

10) Eläinsuojat  

turkistarha, joka on tarkoitettu vähintään 500 ja alle 2800 

siitosnaarasminkille tai- hillerille taikka vähintään 250 ja alle 1400 

siitosnaarasketulle tai supille  

2200 

muu kuin yllä mainittu eläinlajin eläinsuoja tai turkistarha, jonka 

eläinyksikkömäärä ympäristönsuojelulain liitteen 3 taulukon 1 

eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 250 ja alle 1200  

2200 

11) Liikenne   

muu lentopaikka kuin lentoasema, yli 200 nousua / vuosi 1875 

muu lentopaikka kuin lentoasema, alle 200 nousua / vuosi 950 

ulkona sijaitseva moottoriurheilurata  2750 

12) Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely 

alle 10 000 tonnia vuodessa käsittelevä maakaatopaikka 1250 

alle 50 000 tonnia vuodessa käsittelevä maakaatopaikka 1870  

pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili ja asfalttijätteen tai 

pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle, kun 

käsiteltävä määrä on alle 5000 tonnia vuodessa  

1250 

pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili ja asfalttijätteen tai 

pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle, kun 

käsiteltävä määrä on 5000 - 50 000 tonnia vuodessa 

1870  

kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen vaarallisen 

jätteet tai vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen tai käytöstä 

poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varastointipaikka, enintään 50 

tonnia 

1250 

autopurkaamo 2500 

ruhojen ja eläinperäisten jätteen käsittelylaitos, alle 10 tonnia / vrk 2200 

muu jätteen hyödyntäminen tai käsittely, joka on ammattimaista tai 

laitosmaista, alle 20 000 tonnia vuodessa 
1250 

13) Muu toiminta   

13 a) muu kuin ympäristönsuojelulain liitteen 4 kohdassa 7 tarkoitettu 

ulkona sijaitseva ampumarata  
2750 

13 b) pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka  1875 

13 c) krematorio ja pieneläinten polttolaitos 2500 
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Ympäristölupaa edellyttävä toimita YSL 27 §:n nojalla 

27 §:n 2 mom. 1) kohta: Toiminta, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista 

eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta. 

60 euroa/h, 

kuitenkin 

vähintään  

375 euroa 

27 §:n 2 mom. 2) kohta: Jäteveden johtaminen, josta saattaa aiheutua ojan, 

lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron 

pilaantumista 

60 euroa/h, 

kuitenkin 

vähintään  

375 euroa  

27 §:n 2. mom. 3) kohta: Toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä 

naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta 

rasitusta 

60 euroa/h, 

kuitenkin 

vähintään  

375 euroa 

Ympäristöluvan edellyttämä toiminta YSL 28 §:n nojalla  

Pohjavesialueelle sijoittuvan toiminnan lupa-asia, jollei ympäristönsuojelulain 34 

§:stä aiheudu muuta 

vastaavan 

luvanvaraisen 

toiminnan 

lupamaksu 

YSL 64-65 §:n mukaiset päätökset 

tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen 60 euroa/h 

tarkkailumääräysten muuttaminen 60 euroa/h 

YSL 9 luvun mukainen luvan voimassaolo, muuttaminen sekä toiminnan lopettamien 

päätös luvan raukeamisesta (YSL 88 §) 375  

luvan muuttaminen, joka on tullut vireille viranomaisen tai toiminnanharjoittajan 

hakemuksesta (YSL 89 §) 

450 

kirjallinen lausuma luvan selventämiseksi (YSL 92 §)  224 

lopettamismääräykset (YSL 94 §) 375 
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YSL 10 a luvun mukaisessa yleisessä ilmoitusmenettelyssä olevan laitoksen tai toiminnan 

ilmoituspäätöksen valmistelu (YSL Liite 4) 

1) Sahalaitos, tuotantokapasiteetti vähintään 20 000 m3/vuosi 2500 

2) Terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto, 100 

– 1000 m3 

1400 

3) Elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnat, joiden jätevedet johdetaan 

ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle 

 

a. Teurastamo, jonka tuotantokapasiteetti 5 - 50 tonnia ruhoja / vrk 2500 

b. lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos 2500 

c. perunaa tai juureksia käsittelevä tai jalostava laitos 1250 

d. vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä tai 

jatkojalostava laitos 

1250 

e. muu kuin c ja d kohdassa tarkoitettu kasviperäisiä raaka-aineita 

käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos 

1250 

f. panimo 1875 

g. siiderin tai viinin valmistus käymisteitse 1875 

h. muu kuin f ja g kohdissa tarkoitettu virvoitus- tai alkoholijuomia 

valmistava laitos 

1875 

i. rehua tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen laitos 1875 

j. jäätelötehdas tai juustomeijeri 2500 

k. eineksiä valmistava laitos 1250 

l. pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos 1250 

m. makeistehdas 1250 

n. mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo 1875 

4) Eläinsuojat  

a. vähintään 50 ja alle 100 lypsylehmälle, vähintään 100 ja alle 500 

lihanaudalle, vähintään 130 ja alle 600 emolehmälle, vähintään 60 

hevoselle tai ponille, vähintään 250 uuhelle tai vuohelle, vähintään 

100 ja enintään 750 täysikasvuiselle emakolle, vähintään 250 ja 

enintään 2 000 lihasialle, vähintään 4 000 ja enintään 40 000 

munituskanalle tai vähintään 10 000 ja enintään 40 000 broilerille 

1500 

b. eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 100 ja alle 150 

lypsylehmälle, vähintään 200 ja alle 300 lihanaudalle, vähintään 250 

ja alle 400 emolehmälle, vähintään 400 ja alle 650 täysikasvuiselle 

emakolle, vähintään 1 200 ja alle 1 700 lihasialle tai vähintään 15 000 

ja alle 25 000 munituskanalle 

2100 

c. eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 150 ja alle 300 

lypsylehmälle, vähintään 300 ja alle 500 lihanaudalle, vähintään 400 

ja alle 600 emolehmälle, vähintään 650 ja enintään 750 

täysikasvuiselle emakolle, vähintään 1 700 ja enintään 2 000 lihasialle 

tai vähintään 25 000 ja enintään 40 000 munituskanalle 

2900 

d. muu, kuin edellä a – c kohdissa mainittu eläinsuoja, jonka 

eläinyksikkömäärä ympäristönsuojelulain liitteen 3 taulukon 1 

eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 250 ja alle 1 200 

1500 

 

e. muu, kuin edellä a – c kohdissa mainittu eläinsuoja, jonka 

eläinyksikkömäärä ympäristönsuojelulain liitteen 3 taulukon 1 

eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 1 200 ja alle 1 700 

2100 

f. muu, kuin edellä a – c kohdissa mainittu eläinsuoja, jonka 2900 
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eläinyksikkömäärä ympäristönsuojelulain liitteen 3 taulukon 1 

eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 1 700 ja alle 3 000 

5) Yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikko tai vastaavan kokoinen 

työkonevarikko. 

1750 

6) Ulkona sijaitseva, ampumarata, jolla on tarkoitettu ammuttavaksi enintään 

10 000 laukausta vuodessa ja jossa ei ole haulikkoammuntaan 

tarkoitettua rataa. 

2750 

7) Kiinteä eläintarha tai huvipuisto. 1875 

YSL 11 luvun mukainen toiminnan rekisteröinti (YSL Liite 2) 

energiantuotantolaitos 1250 

asfalttiasema 1250 

nestemäisen polttonesteiden jakeluasema 1000 

kemiallinen pesula 1000 

orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta tai laitos, 5 - 50 tonnia vuodessa 1500  

kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat 1500  

YSL 12 luvun mukaisten kertaluonteista toimintaa koskevien ilmoitusten käsittely 

tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta, merkittävä, laaja kuuleminen 375 

tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta, vähäinen, suppea kuuleminen 120 

koeluonteinen toiminta  60 euroa/h, 

kuitenkin 

vähintään 

375 euroa 

poikkeukselliset tilanteet 60 euroa/h 

YSL 156 d §:n mukainen talousvesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen 

Talousvesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen 60 euroa/h 

YSL 168 ja 169 §:n mukaiset valvontamaksut 

valvontasuunnitelmaan perustuva luvanvaraisen, ilmoituksenvaraisen tai 

rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastus 

400 

annettujen määräysten tarkastusmaksu 100 

muu valvontasuunnitelmaan perustuva säännöllinen valvonta 120 

onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteen valvomiseksi tehtävä tarkastus 60 euroa/h 

YSL 175 ja 176 §:n sekä 181 §:n mukainen tarkastus hallintopakko-määräysten 

valvomiseksi 

hallintopakkoasiassa annetun kiellon, määräyksen tai keskeyttämisen 

valvomiseksi tehtävä tarkastus 

120 

YSL 199 §:n maksut toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta 

maksu vakuusmaksun käsittelystä 100 

toiminnan aloittamislupaa koskeva erillinen päätös 336 

Vesilain (VL) mukaisten asioiden käsittely  

veden ottamisen rajoittaminen (VL 4:2)  60 euroa/h 

ojitusta koskevat erimielisyydet (VL 5:5)  60 euroa/h 

oikeus ojittaa toisen alueella (VL 5:9) 60 euroa/h 

muun kuin kuivatusveden johtaminen toisen ojaan (VL 5:14) 

 

 

 

 

 

60 euroa/h 
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Jätelain (JL) mukaisten asioiden käsittely  

jätteiden ammattimaisesta keräyksestä jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten 

tehtävän ilmoituksen käsittely (JL 100 §) 

240 

mittausten ja tutkimusten kohtuulliset kustannukset (JL 123 §) aiheutuneiden 

kustannusten 

mukaan 

valvontasuunnitelmaan perustuva jätteen ammattimaista keräystä harjoittavan 

laitoksen tai yrityksen määräaikaistarkastus (JL 124 §) 

400 

roskaantuneen alueen siivoamismääräyksen antaminen ja sen valvonta (JL 75 §) 60 euroa/h 

yksittäisen määräyksen antaminen ja valvonta (125 §) 60 euroa/h 

rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun määräyksen antaminen ja 

valvonta (126 §) 

60 euroa/h 

Muiden asioiden käsittely  

muiden, kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille 

paneman ilmeisen perusteettoman asian käsittely  

60 euroa/h 

muu ympäristönsuojelulain, jätelain tai vesilain mukainen asian käsittely  60 euroa/h 

romuajoneuvon siirto Aiheutuneiden 

kustannusten 

mukaan 

 

 


