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UURAISTEN KUNNAN
YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA
1§

Soveltamisala

1.1

Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), jätelain (646/2011),
merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun
asian käsittelystä peritään käsittelymaksu tässä taksassa määrättyjen perusteiden
mukaisesti.

2§

Maksujen määräytymisperusteet

2.1.

Tämän taksan liitteessä lueteltujen eri laitosten ja toimintojen kiinteät käsittelymaksut
perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn keskimääräiseen
omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet
kokonaiskustannukset.

2.2.

Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten
lisäksi käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä
muista viranomaisen yhteiskustannuksista. Asian käsittelystä aiheutuvat
erilliskustannukset sisältävät asian keskimääräisen käsittelyajan mukaan laskettujen
kustannusten lisäksi asian vireille tulosta ilmoittamisesta, asianosaisten kuulemisesta
(erilliskustannus, mikäli kuulemisen laajuus poikkeaa keskimääräisestä) ja
päätöksestä tiedottamisesta (ei sis. lehtikuulutuksia) sekä muista vastaavista asiaan
liittyvistä toimenpiteistä johtuvat kustannukset.

2.3.

Ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 50,00 euroa
tunnilta.

2.3.

Mikäli hakemuksen johdosta järjestetään kuulemistilaisuus tai katselmus, peritään
niiden järjestämisestä viranomaiselle aiheutuneet kulut hakijalta erikseen.

3§

Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut

3.1.

Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut esitetään
liitteenä olevassa maksutaulukossa.

3.2.

Edellä 3.1. kohdassa mainittujen maksujen lisäksi peritään asian käsittelystä
seuraavat maksut:
a
lausunto asiantuntijaviranomaiselta esitetyn laskun mukaan
b
konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti
c
ympäristönsuojeluasetuksen 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun
kuulemistilaisuuden tai katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet
kulut
d)
ilmoituskulut, jotka koskevat kuulutuksen sekä päätöksen
julkaisemista lehti-ilmoituksella.

3.3.

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen käsittely maksu,
ellei jäljempänä esitetystä muuta johdu.

4§

Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen

4.1.

Mikäli asian käsittely ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa ennen kuin asiasta
on tehty päätös, peritään asian käsittelystä siihen mennessä aiheutuneet
kustannukset. Perittävien kustannusten määrä saa olla enintään vastaavasta
päätöksestä tai muusta suoritteesta perittävän käsittelymaksun suuruinen.

5§
5.1

Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen
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 3.1 §:n mukaista maksua pienemmäksi. Lisäksi peritään muut asian
käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 §:n mukaisesti.

5.2

Jos hakemus tai ilmoitus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei
peritä.

6§

Luvan raukeaminen
Maksu luvan raukeamisesta koskevasta päätöksestä on 20 prosenttia liitteessä
mainitusta maksusta.

7§

Palautetun tai kumotun hakemuksen käsittelymaksu

7.1.

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian
käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta
ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty.

7.2

Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että hakija
ei ole ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu
kokonaisuudessaan.

8§

Maksun alentaminen

8.1.

Käsittelymaksu voidaan yksittäistapauksissa periä liitteessä esitetyistä kiinteistä
käsittelymaksuista 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.

8.2.

Käsittelymaksua voidaan alentaa enintään 30 prosenttia, jos asian käsittelyn vaatima
työmäärä on keskimääräistä pienempi.

8.3.

Kyseessä on toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 §) tai luvan muuttaminen
(YSL 89 §), jolloin käsittelymaksu voidaan määrätä enintään 30 prosenttia 3.1 §:n
mukaista maksua pienemmäksi.

8.4.

Jos kysymys on luvan teknisluontoisesta muuttamisesta tai muusta lupamääräysten
vähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on huomattavasti keskimääräistä
pienempi, maksua voidaan alentaa enintään 40 prosenttia.

8.5

Mikäli hakemuksen kohteena olevan laitoksen tai toiminnan käytössä on
varmennettu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, energiatehokkuussopimus, tai

muu vastaava järjestelmä tai maatalouden ympäristötukijärjestelmään liittyviä
vapaaehtoisia vesiympäristön suojelutoimenpiteitä, joiden voidaan katsoa
vähentävän tarvetta selvittää toimintaa tai antaa tarkkailua ja seurantaa koskevia
lupamääräyksiä, voidaan käsittelymaksu määrätä enintään 30 prosenttia 3 §:n
mukaista maksua pienemmäksi.
9§

Maksun määrääminen poikkeustapauksissa

9.1

Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian
käsittelyn luonne ja merkitys huomioon ottaen kohtuuttoman suureen tai pieneen
maksuun, voidaan erityisistä syistä käsittelymaksu määrätä enintään 40
prosenttia 3 §:n mukaista maksua alhaisemmaksi tai korkeammaksi.

9.2.

Käsittelymaksua voidaan korottaa enintään 40 prosenttia, jos asian käsittelyn vaatima
työmäärä on merkittävästi keskimääräistä suurempi tai mikäli asian käsittely on
edellyttänyt viranomaisen toimesta erityisten selvitysten laatimista.

9.3.

Ympäristösuojelulain 41 §, 46 § ja 47 §:en tarkoitettujen samanaikaisesti
ratkaistavien useiden toimintojen lupa-asioiden käsittelystä peritään yhdistetty maksu
siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan käsittelymaksuun
lisätään muiden toimintojen osuutena 50 prosenttia näiden toimintojen maksuista. Jos
kuitenkin asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan
luvan käsittelyä, peritään kunkin toiminnan lupa-asian käsittelystä täysi maksu.

10 §

Vakuuspäätöksen maksu

10.1.

Ympäristönsuojeluasetuksen 15 §:n 1 momentin kohdan 9 mukaisen vakuuden
hyväksymistä koskevan asian erilliskäsittelystä peritään lisämaksu, joka on 10
prosenttia kyseistä toimintaa koskevasta 3 §:n mukaisesta maksusta.

11 §

Valvontaohjelman mukaisen säännöllisen valvonnan maksut

11.1.

Ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukaisesta tarkastuksesta ja

muusta valvontaohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta sekä
hallintopakkoasiassa annetun kiellon, määräyksen tai keskeyttämisen valvomiseksi
tehtävästä tarkastuksesta peritään valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen
käytettyyn työaikaan.
Tarkastukseen kuuluu tarkastukseen valmistautuminen, keskimääräinen matka-aika,
tarkastus ja tarkastuskertomuksen kirjoittaminen sekä valvontakohderekisterin
ylläpito. Maksu peritään myös em. tarkastuksen perusteella tehdyistä
uusintatarkastuksista. Tarkastuksen sisällöstä määrätään tarkemmin
ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmassa. Kohteen tarkastustiheys määräytyy
riskiarvioinnin perusteella.
11.2

Muusta valvontaohjelman mukaisesta säännöllisestä valvonnasta voidaan periä
maksu asian käsittelyajan perusteella lasketun omakustannusarvon ja muiden asian
käsittelystä aiheutuneiden erilliskustannusten perusteella.

11.3.

Mikäli tarkastuksen yhteydessä annetaan määräys tai pyydetään
toiminnanharjoittajalta selvitys, jonka tämä toimittaa valvontaviranomaiselle, on
määräyksen valmistelusta tai selvityksen käsittelystä johtuvasta työmäärästä
mahdollisuus periä maksu osana tarkastusmaksua.

11.4.

Peruuttamatta jätetyistä, sovitusta tarkastuksesta peritään käytetyn työajan mukaan
kohdan 2.3 mukainen maksu.

12 §

Valvontamaksun kohtuullistaminen

12.1.

Ympäristönsuojelulain 206 §:n mukaan mikroyrityksiltä perittävien valvontamaksujen
on oltava kohtuulliset ottaen huomioon toiminnan laajuus ja luonne. Maksujen on
oltava kohtuulliset myös, jos toiminnanharjoittajan asemassa on sellainen
luonnollinen henkilö, joka ei harjoita taloudellista toimintaa. Maksun
kohtuullistamiseksi, toiminnanharjoittajan on ilmoitettava työntekijä-, liikevaihto- ja
tasetiedot tai niitä lähinnä vastaavat tunnusluvut. Jos tietoja ei pyynnöstä huolimatta
ilmoiteta, maksu voidaan määrätä alentamattomana.
Mikroyrityksiltä ja luonnollisilta henkilöiltä voidaan periä korkeintaan 50 prosenttia
maksutaulukon mukaisista valvontamaksuista.

12.2.

Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian
käsittelyn laajuus ja työmäärä huomioon ottaen kohtuuttoman pieneen maksuun,
voidaan erityistapauksissa käsittelymaksu periä 3 §:n 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.

12.3.

Mikäli ympäristölupalaitos sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella, voidaan
käsittelymaksu määrätä enintään 30 prosenttia 3 §:n mukaista maksua suuremmaksi.

13 §

Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen

13.1.

Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta / korottamisesta ja
maksun lykkäämisestä määrää viranomainen pääasian ratkaisun yhteydessä.

Maksusta määrää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai ympäristönsuojelun
viranhaltija sen mukaan, tehdäänkö päätös lautakunnan vai ympäristönsuojelun
viranhaltijan päätöksenä.

Lupamaksuista määrätään pääasiaa koskevassa päätöksessä tai
samanaikaisesti annettavalla erillisellä päätöksellä. Mikäli maksusta tehdään
erillinen päätös, tulee päätös ja maksulippu lähettää maksuvelvolliselle samalla
kuin pääasiaa koskeva päätös. Niiden maksujen kohdalla, jotka pannaan
maksuun ilman hallintopäätöstä, voidaan katsoa maksun itsessään olevan päätös
maksusta, eikä erillistä päätöstä asiasta tarvitse tehdä.
14 §

Maksun suorittaminen ja periminen

14.1.

Maksu on suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva
päätös on saanut lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa
olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 6.11.2009 (846/2009) muutetussa 4
§:ssä tarkoitetun korkokannan mukaan.

14.2.

Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu,
voidaan se periä ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä
järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa
(706/2007) säädetään (YSL 205 §).

15 §

Taksan voimaantulo ja soveltaminen

15.1.

Tämä taksa astuu voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 12. päivänä
tammikuuta 2019.

15.2.

Ympäristölupa-asioiden käsittelystä, jotka ovat tulleet vireille ja joista on kuulutettu tai
asiasta on muutoin annettu tieto asianosaiselle ennen tämän taksan voi-maantuloa,
peritään käsittelymaksu aiemmin voimassa olleen ympäristölupataksan mukaisesti.
Uuraisten ympäristöjaosto on hyväksynyt tämän taksan 11.12.2018, 10 §.

Liite 1.
YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN LUPA- JA ILMOITUSKÄSITTELYN
MAKSUTAULUKKO 2019
MAKSUTAULUKKO
A
1.
1.1.

YMPÄRISTÖLUVAN VARAINEN TOIMINTA
Metsäteollisuus
Muu puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos kuin puunkyllästämö, kun
laitoksessa käytetään puunsuojakemikaaleja yli 1 tonni vuodessa

2.
2.1.

Metalliteollisuus
Metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttistä tai kemiallista
menetelmää käyttäen käsittelyaltaiden yhteenlasketun tilavuuden
ollessa vähintään 5 ja enintään 30 m3

3.
3.1.

Energian tuotanto
Polttoaineen polttaminen laitoksessa, jossa on yksi tai useampi
polttoteholtaan vähintään 20 MW:n kiinteää polttoainetta polttava
energiantuotantoyksikkö ja laitosalueen kaikkien
energiantuotantoyksiköiden yhteenlaskettu polttoaineteho on alle 50
MW

4.

Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden
varastointi tai käsittely
Puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos, jossa
valmistetaan hiiltä vähintään 3 000 tonnia vuodessa
Nestemäisten polttonesteiden jakeluasema, jonka polttoainesäiliöiden
kokonaistilavuus on vähintään 10 m3, ei kuitenkaan
moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai moottoriveneessä käytettävän
polttoaineen jakeluasema
Muu polttonesteiden tai terveydelle tai ympäristölle haitallisten
nestemäisten kemikaalien varasto, jossa voidaan varastoida tällaista
kemikaalia vähintään 100 ja alle 1000 m3, ei kuitenkaan
ympäristönsuojelulain liitteen 2 kohdan 1 mukaisen rekisteröitävän
energiantuotantolaitoksen polttoainesäiliö, voimansiirron suurmuuntajaasema tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan
pohjavesialueen ulkopuolella sijaitseva valmiiksi pakattujen tuotteiden
kappaletavaravarasto.
Kivihiilivarasto

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.
5.
5.1.

Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta
Toiminnat, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on yli 10 mutta alle 50
tonnia vuodessa:

2019
Maksu €

2200

2200

2500

1500
1500

1500

1500

2200

5.2.

Laitos, jossa käytetään orgaanisia liuottimia ja joissa 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 orgaania
yhdisteitä vapautuu raaka-aineiden sisältämästä ponne- tai paisuntaaineesta

6.
6.1.

Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto
Kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä
kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää
Kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle alueelle
sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka
toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää

6.2.

7.
a
b
7.2.

Mineraalituotteiden valmistus
Keramiikka- tai posliinitehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään
200 tonnia vuodessa
Kevytsoratehdas tai kevytbetonitehdas, jonka tuotantokapasiteetti on yli
3 000 tonnia vuodessa
Kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas

2200

1600
1700

1600
1600
1600

8.
8.1.

Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely
Tekstiilien vesipesula, jonka kapasiteetti on vähintään 1 tonni
vuorokaudessa tai muu kuin YSL:n liitteen 2 kohdan 4 mukainen
rekisteröitävä kemiallinen pesula

1250

9.
9.1.

Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus
Teurastamo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 5 ja enintään 50
tonnia ruhoja vuorokaudessa

1300

9.2.

Lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos, joka käyttää
eläinperäisiä raaka-aineita vähintään 1 000 tonnia vuodessa ja jonka
valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 75 tonnia
vuorokaudessa
Kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos, joka käyttää
eläinperäisiä raaka-aineita vähintään 100 tonnia vuodessa ja jonka
valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 75 tonnia
vuorokaudessa
Perunaa tai juureksia käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos, joka
käyttää kasviperäisiä raaka-aineita vähintään 2 000 tonnia vuodessa ja
jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 300 tonnia
vuorokaudessa
Vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä tai niistä
tuotteita jalostava laitos, joka käyttää kasviperäisiä raaka-aineita
vähintään 5 000 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden tuotteiden
tuotantokapasiteetti on enintään 300 tonnia vuorokaudessa, ei
kuitenkaan kylmäpuristettua kasviöljyä valmistava laitos

9.3.

9.4.

9.5.

1400

1400

1400

1300

9.6.

9.7.
9.8.
9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.
9.14.
9.15.

10.
10.1.

Muu kuin YSA:n 2 §:n kohdissa 9 d ja e tarkoitettu kasviperäisiä raakaaineita käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos, joka käyttää
kasviperäisiä raaka-aineita vähintään 10 000 tonnia vuodessa ja jonka
valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 300 tonnia
vuorokaudessa, ei kuitenkaan kylmäpuristettua kasviöljyä valmistava
laitos tai leipomo
Panimo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 250 000 mutta alle 5
miljoonaa litraa vuodessa ja enintään 300 000 litraa vuorokaudessa
Siiderin ja viinin valmistus käymisteitse, kun tuotantokapasiteetti on
vähintään 750 000 mutta alle 10 miljoonaa litraa vuodessa ja enintään
300 000 litraa vuorokaudessa
Muu kuin YSA:n 2 §:n kohdissa 9 g ja h tarkoitettu virvoitus- tai
alkoholijuomia valmistava laitos, jonka tuotantokapasiteetti on yhteensä
vähintään 50 miljoonaa litraa vuodessa ja enintään 300 000 litraa
vuorokaudessa
Rehuja tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen laitos, jonka
tuotantokapasiteetti on alle 22 500 tonnia vuodessa ja vähintään 15,
mutta enintään 75 tonnia vuorokaudessa, jos valmiiden tuotteiden
tuotantokapasiteetin eläinperäisen raaka-aineen osuus on vähintään 10
painoprosenttia; muuten enintään 300-(22,5 x A) tonnia vuorokaudessa,
kun A on valmiiden tuotteiden eläinperäisen raaka-aineen osuus
painoprosentteina
Jäätelötehdas tai juustomeijeri, jonka valmiiden tuotteiden
tuotantokapasiteetti on vähintään 1 000 tonnia vuodessa, mutta
enintään 75 tonnia vuorokaudessa, jos valmiiden tuotteiden
tuotantokapasiteetin eläinperäisen raaka-aineen osuus on vähintään 10
painoprosenttia taikka muuten 300-(22,5 x A) tonnia vuorokaudessa,
kun A on valmiiden tuotteiden eläinperäisen raaka-aineen osuus
painoprosentteina
Eineksiä valmistava laitos, jonka valmiiden tuotteiden
tuotantokapasiteetti on vähintään 5000 ja alle 30 000 tonnia vuodessa,
mutta enintään 75 tonnia vuorokaudessa, jos valmiiden tuotteiden
tuotantokapasiteetin eläinperäisen raaka-aineen osuus on vähintään 10
painoprosenttia taikka muuten 300-(22,5 x A) tonnia vuorokaudessa ja
alle 30 000 tonnia vuodessa, kun A on valmiiden tuotteiden
eläinperäisen raaka-aineen osuus painoprosentteina
Pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos, jossa vastaanotetun
maidon määrä on vähintään 100 ja enintään 200 tonnia vuorokaudessa
Makeistehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 15 tonnia
vuorokaudessa
Mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo, jonka
tuotantokapasiteetti on vähintään 50 miljoonaa litraa vuodessa
Eläinsuojat
Eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 50 ja alle 150 lypsylehmälle,
vähintään 100 ja alle 300 lihanaudalle, vähintään 100 ja alle 300
täysikasvuiselle emakolle, vähintään 60 hevoselle tai ponille, vähintään
250 ja alle 1 200 lihasialle, vähintään 250 uuhelle tai vuohelle,
vähintään 4 000 ja alle 30 000 munituskanalle tai vähintään 10 000 ja
alle 40 000 broilerille, taikka muu eläinsuoja, jonka eläinyksikkömäärä
ympäristönsuojelulain liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla

1300

1300
1300
1400

1300

1400

1300

1400
1300
1400

1000

laskettuna on vähintään 250 ja alle 1200.

1000

10.2.

Turkistarha, joka on tarkoitettu vähintään 500 ja alle 2800
siitosnaarasminkille tai –hillerille taikka vähintään 250 ja alle 1400
siitosnaarasketulle tai –supille.
Sekä VNA (449/2015) 2§:n 1 momentin 10 kohdan d) toimintojen lupa.

11.
11.1.
11.2.

Liikenne
Muu lentopaikka kuin lentoasema
Yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikko tai vastaavan kokoinen
työkonevarikko
Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata

2300
1200

Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien
käsittely
Alle 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettu maankaatopaikka
Pilaamattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai
pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle, kun
käsiteltävä määrä on alle 50 000 tonnia vuodessa

1600
1600

11.3.
12.
12.1.
12.2.

12.3.

12.4.
12.5.
12.6.

13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.

Kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen
vaarallisen jätteen varastointipaikka tai vaaralliseksi jätteeksi
luokiteltavien romuajoneuvojen tai käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden varastointipaikka, jonka varastointikapasiteetti on
enintään 50 tonnia
Autopurkamo
Laitos, jonka ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelykapasiteetti on
enintään 10 tonnia vuorokaudessa
Muu kuin YSA:n 2 §:n kohdissa 12 a-e tai 1 §:n kohdissa 13 a ja d-g
tarkoitettu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen ammattimainen tai
laitosmainen käsittely, jossa jätettä käsitellään alle 20 000 tonnia
vuodessa

2200

1400

1600
1600
1600

Muu ympäristöluvan varainen toiminta
Ulkona sijaitseva ampumarata
Pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka
Kiinteä eläintarha tai huvipuisto
Krematorio tai lemmikkieläinten polttolaitos
Muu toiminta kuten jätevesien johtaminen (YSL 27 §:n 2 mom, 2 kohta)
tai naapuruussuhdelain mukaista kohtuutonta rasitusta ympäristössä
aiheuttava toiminta (NaapL17 §:n 1 mom).

1500
1200
1600
1300
855

Edellisen lisäksi tuulivoimala-alueen ympäristölupaan
lisämaksu/tullivoimala eli turbiini

300
€/turbiini

B

1)

2)
3)

4)

5)

6)

REKISTERÖITÄVÄT TOIMINNAT, REKISTERÖINTI- JA
VALVONTAMAKSUT
Rekisteröidyn toiminnan suunnitelman mukaiselta
määräaikaistarkastuksesta peritään valvontamaksua
Energiantuotantolaitos
Laitos, jonka polttoainetehoon lasketaan yhteen kaikki samalla
laitosalueella sijaitsevat polttoaineteholtaan vähintään yhden megawatin
energiantuotantoyksiköt ja jonka polttoaineteho on vähintään 5
megawattia, mutta alle 50 megawattia, ja jossa jokaisen kiinteää
polttoainetta käyttävän energiantuotantoyksikön polttoaineteho on alle
20 megawattia.
Asfalttiasema
Polttoaineen jakeluasema
Moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai moottoriveneessä polttoaineena
käytettävän nestemäisen polttoaineen jakeluasema, jonka
polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m3.
Kemiallinen pesula
Kemiallinen pesula, jos toiminnassa käytetään sellaisia
pesulatoimintaan tarkoitettuja laitteita ja järjestelmiä, joista ei pääse
päästöjä ilmaan eikä veteen ja toiminnassa syntyvät jätteet luovutetaan
jätelain 29 §:n mukaisesti käsiteltäväksi.
Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta < 10 t/v
a) ajoneuvojen alkuperäinen maalaus sekä tuotantolaitoksessa että sen
ulkopuolella
b) muu pintojen puhdistus kuin puhdistus orgaanisilla liuottimilla, jotka
sisältävät vaaralausekkeella H340, H341, H350, H350i, H351, H360D
tai H360F merkittyjä aineita ja seoksia, kun liuottimien kulutus on
enemmän kuin 2 tonnia vuodessa.
Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta 5-10 t/v
a) muu pinnoitus kuin puupintojen maalaus, mukaan lukien metallin,
muovin, tekstiilien, folion ja paperin pinnoitus tai maalaus
b) lankalakkaus
c) jalkineiden valmistus
d) puun ja muovin laminointi
e) liimaus

C

MUU VIRANOMAISKÄSITTELY

14.
14.1.

Ympäristönsuojelulain 11 ja 12 lukujen mukaisten ilmoitusten
käsittely
Ilmoituksen käsittely ja rekisteröinti
Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta

14.3.
14.4.
14.5.

Koeluonteinen toiminta
Poikkeukselliset tilanteet
Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen päätös silloin, kun
ilmoituksenvarainen toiminta on aloitettu ja toiminnasta ei ole tehty YSL

200

400

500
500

500

500
500

500
500
500
500
500

150
50 €, jos
kuulemine
n 100 €
150 €
150 €
200 €

16.
16.1.
16.2.

118-120 §:n mukaista ilmoitusta.
Jätelain mukaisten asioiden käsittely
Ilmoituksen keräystoiminnasta käsittely ja rekisteröinti (JL 100 §)
Roskaantuneen alueen siivoamismääräys tai yksittäisen määräyksen
antaminen (75§, 125 §)
Tarkastus annetun määräyksen valvomiseksi (75,125,126§)
Muu jätelain mukaisen asian käsittely
Vesilain mukaisten asioiden käsittely
Talousveden ottamisen rajoittaminen (VL 4 luku, 2 §)
Ojitusasiat (VL 5 luku 5 §, 9 §, 14 §)
Muu vesilain mukaisen asian käsittely

17.

Merenkulun ympäristönsuojelulain 9 luvun mukaisten asioiden
käsittely
Huvivenesatamien jätehuoltosuunnitelman hyväksyminen ja rekisteröinti

15.
15.1.
15.2.
15.3.

18.
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.
18.7.

Muiden asioiden käsittely
Tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen
Muiden kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille paneman
ilmeisen perusteettoman asian käsittely
Päätös ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta
Erikseen tehty päätös toiminnan aloittamisesta ennen lainvoimaisuutta
Valvontaohjelman mukainen ympäristöluvanvaraisen toiminnan
tarkastus
Valvontaohjelman mukainen rekisteröitävän toiminnan tarkastus
Muu hyväksytyn valvontasuunnitelman/-ohjelman mukainen
valvontatoimenpide
Muu ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittely, euroa / tunti

150 €
200 €
100 €
50 €
250
250
150 €

150 €

100
250
150 €
225
200 €
100 €
80 €
50 €/h

vähintään

€
18.8

Tarkastus onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteessa

50 €/h

18.9
18.10

YSL 28 §:n mukainen pohjavesialueelle sijoittuva toiminta
Rikkomuksen tai laiminlyönnin johdosta tehty tarkastus, tarkastus
hallintopakkomääräyksen valvomiseksi, tarkastus toiminnan
keskeyttämisen noudattamiseksi (YSL 175,176 ja 181 §)
Naapurin tai asianosaisen kuuleminen, kun keskimääräistä laajempi
Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisten yhteiskäsittelylupien
valvontamaksusta määrätään maa-ainelain mukaisessa taksassa
Ympäristönsuojelulain 158 § mukainen jäteveden johtaminen toisen
alueella

390
50 €/h

18.11
19.
20.

30 €
390

50

VALITUSOSOITUS

LIITE

Valitusviranomainen

Uuraisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätökseen (11.12.2018, 10
§), saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian
käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin
pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä
(11.12.2018) sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 12.1.2019

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka
asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja
muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion
valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää
toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti
selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen

Oikeudenkäyntimaksu

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä
ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, (osoite), käyntiosoite (osoite).
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai
sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 250 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa
on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

