
YMPÄRISTÖLUPATAKSAN MAKSUTAULUKKO 2014, päivitys 2020 

Ympäristölupaa edellyttävän laitoksen tai toiminnan luvan käsittely  

(YSA 4.9.2014/713 § 2) 

  Keski- 
määr. 
käsittely-
aika (h) 

2014 
Maksu € 

1. Metsäteollisuus   

1.1. Sahalaitos tai viilutehdas 70 2 500 

1.2.  Puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos 60 2 200 

    

2. Metalliteollisuus   

2.1. Metallien tai muovien elektrolyyttistä tai kemiallista 
pintakäsittelyä suorittava laitos,  
 

70 2 800 

    

3. Energiatuotanto   

3.1. Öljyä, kivihiiltä, puuta, turvetta, kaasua tai muuta 
poltettavaa ainetta käyttävä  
voimalaitos, kattilalaitos tai muu vastaava laitos  
 

60 2 400 

    

4. Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai 
polttoaineiden varastointi tai käsittely 

  

4.1. Polttonesteiden jakeluasema tai muu vaarallisen 
nestemäisen kemikaalin varasto  

40 1 700 

4.2. Kivihiilivarasto tai puuta raaka-aineena käyttävä 
grillihiilen valmistuslaitos  
 

40 1 700 

5. Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta   

5.1. Laitos, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä 70 2 800 

    

6. Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän 
ainesten otto 

  

6.1. Kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan 
liittyvä kivenlouhinta 

50 2 000 

6.2. Kiinteä tai siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus 50 1 800 

    

7. Mineraalituotteiden valmistus   

7.1. Kevytsoratehdas tai kevytbetonitehdas 60 2 100 

7.2. Keramiikka- tai posliinitehdas 50 2 100 

    

8.  Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai 
käsittely 

  

8.1. Tekstiilien vesipesula tai kemiallinen pesula 40 1 500 

    

9. Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus   



9.1. Teurastamo 60 2 000 

9.2. Lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos 50 2 000 

9.3. Kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos 50 2 000 

9.4. Maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos tai 
jäätelötehdas 

60 2 100 

9.5. Perunan tai juuresten käsittely- tai jalostuslaitos 40 2 000 

9.6. Leipomo tai keksitehdas 50 2 000 

9.7. Einestehdas, vihannes-, hedelmä- tai 
marjavalmistetehdas 

50 2 000 

9.8. Virvoitusjuomatehdas tai mallas-, alkoholi- tai 
virvoitusjuomien pullottamo 

40 2 000 

9.9. Panimo tai mallastehdas 60 2 100 

9.10. Rehuja tai rehuvalkuaista valmistava tehdas tai 
rehusekoittamo 

40 2 000 

9.11. Kahvipaahtimo tai tupakkatehdas 40 2 100 

    

10. Eläinsuojat   

10.1. Eläinsuoja, joka on tarkoitettu naudoille, sioille, 
hevosille, poneille, uuhille tai vuohille  
sekä munituskanoille tai broilereille  

30 1 000 

10.5. Muu eläinsuoja 30 1 000 

10.6. Turkistarha 30 1 200 

    

11 Liikenne   

11.1. Muu lentopaikka kuin lentoasema 60 2 200 

11.2. Linja-auto-, kuorma-auto- tai työkonevarikko 40 1 500 

11.3. Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata 60 2 200 

    

12. Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely 
sekä jätevesien käsittely 

  

12.1. Maankaatopaikka 60 1 600 

12.2. Kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa 
syntyneen vaarallisen jätteen vastaanotto- tai 
varastointipaikka tai vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavien 
romuajoneuvojen tai käytöstä poistettujen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden vastaanotto- ja varastointipaikka  

50 2 000 

12.3. Muu jätteiden ammattimainen hyödyntäminen tai 
käsittely 

60 2 000 

    

13. Muu toiminta   

13.1. Ulkona sijaitseva ampumarata 60 2 200 

13.2. Pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen 
suihkupuhalluspaikka 

40 1 300 

13.3. Kiinteä eläintarha tai huvipuisto 30 1 400 

13.4. Krematorio ja pieneläinten polttolaitos 60 1 200 

13.5. muu YSL 28 § mukainen toiminta (sij. pohjavesialueella) 40  

    

14.  Lain eräistä naapuruussuhteista mukainen toiminta   

14.1. YSL 27 § 2 mom. kohta 3. mukainen toiminta 40 1 000 



    

15. Ympäristösuojelulain 12 luvun mukaisten 
ilmoitusten käsittely 

  

15.1. Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta 4 140 

15.2. Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta, joka on 
merkittävää ja edellyttää kuulemista 

6 220 

15.3. Koeluonteinen toiminta 20 500 

15.5. Poikkeukselliset tilanteet 20 400 

    

16. Ympäristönsuojelulain 16 luvun mukaisten asioiden 
käsittely 

  

16.1. Suunnitelman käsittely yhdyskunnan viemäriverkon 
ulkopuolella sijaitsevan kiinteistön jätevesien 
käsittelylaitteiden rakentamisesta lupaan liittyen 

 160 

16.2. Kiinteistökauppaan liittyvä maastokäynti tai kirjallinen 
lausunto yksittäisen kiinteistön jätevesilaitteiden 
saneeraamistarpeesta, johon ei liity rakennuslupaa 

 250 

16.3. Poikkeaminen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista  160 

16.4. Jätevesien johtaminen toisen alueelle  250 

16.5. Ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisen hakemuksen 
käsittely 

 100 

    

17. Jätelain 11 luvun mukaisen ilmoituksen käsittely   

17.1. Jätehuoltomääräyksistä poikkeava jätteenkäsittely  650 

    

18. Vesilain mukaisten asioiden käsittely   

18.1. Talousveden ottamisen rajoittaminen (VL 4:2 §) 15 250 

18.2. Ojitusasiat (VL 5: 5 §, 5:9 §, 5:14 §) 20 550 

18.3. Muu vesilain mukaisen asian käsittely  250 

    

19. Merenkulun ympäristösuojelulain 9 luvun mukaisten 
asioiden käsittely 

  

19.1. Huvivenesatamien jätehuoltosuunnitelman 
hyväksyminen ja rekisteröinti 

15 250 

    

20. Muiden ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden 
käsittely 

  

20.1. Tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen 7 200 

20.2. Muiden, kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta 
vireille paneman ilmeisen perusteettoman asian käsittely 

8 300 

20.3. Päätös ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta 
2 

toteutuneet 
tunnit 45 €/h 

20.4. Käytöstä poistetun öljy- tai kemikaalisäiliötä koskevan 
poikkeuksen myöntäminen 

 250 

20.5. Ympäristöluvan rauettaminen 

 

20 % 
maksu-
taulukon 
maksusta 

20.6. Muu ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittely,  45 



euroa / tunti 

    

21. Ympäristönsuojelulain mukaiset valvontamaksut   

21.1. Valvontaohjelman tarkastus  250 

21.2. Päätöksessä määrätyn vuosiraportin tarkastaminen  100 

21.3. Ympäristönsuojelulain 175 ja 176 §:ien mukainen 
tarkastuskäynti hallintopakkomääräyksen valvomiseksi 

 250 

21.4. Ympäristönsuojelulain 181 §:n mukainen tarkastuskäynti 
toiminnan keskeyttämisen noudattamiseksi 

 250 

    

22. Ympäristönsuojelulain 10 a-luvun mukainen yleinen 
ilmoitusmenettely 

 30 € 

    

23. Ympäristönsuojelulain 116 §:n mukainen toiminnan 
rekisteröinti  

50 % 
maksu-

taulukosta 

    

21. Ulkoilulain mukaisten asioiden käsittely   

21.1. leirintäalueilmoitus  500 

 

 

VALITUSOSOITUS 

Ympäristösuojelulain 205 §:n mukainen päätös Enonkosken kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta 

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Muutosta saa hakea  
luvan hakija, kunnanhallitus, yleistä etua valvova viranomainen sekä ne, joiden oikeutta tai 

etua asia saattaa koskea.  

Valitusviranomainen:  

Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 Kuopio 
(käyntiosoite Puijonkatu 29 A, 2 krs, 70100 Kuopio) 
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde) 
Faksi: 029 56 42501 
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
Asiakaspalvelu on avoinna klo 8.00–16.15 

Valitusaika: 30 päivää. Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun  
ottamatta. Valitusaika alkaa 3.7.2020. 
 
Valituskirjassa on ilmoitettava 

• valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

• päätös, johon haetaan muutosta 

• miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 

• muutosvaatimuksen peruste 



Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 

valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän 

nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, 

joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan 

tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä 

valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti 

valitusviranomaisessa. 

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos  

ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, 

asuinkunta ja postiosoite.  

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viranpuolesta 

todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos 

valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 

juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä 

arkipäivänä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 

Postiin valitusasiakirjat on jätettävä ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä 

päivänä ennen viraston auki oloajan päättymistä. 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 

annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-

oikeudessa 97 euroa. 

 


