Liite
MAKSUTAULUKKO

Aluehallintoviraston kiinteähintaiset julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet
Maksut on ryhmitelty vastuualueittain. Niitä sovelletaan kuitenkin aluehallintoviraston sisäisestä organisoitumisesta riippumatta.

3 Y m p ä r i s t öl u p a va s t u u al u e e n s u oritt e e t

Ympäristölupavastuualueen suoritteet ovat asetuksen 2 §:ssä tarkoitettuja alennetun omakustannusarvon mukaisia suoritteita.
3.1 Päätökset

Vesilain (587/2011) mukaiset vesitalousasiat
(suoritetyypin perässä on mainittu arvioitu keskimääräinen työmäärä henkilötyöpäivinä)
€
Vesilain 2 luvun mukaiset asiat
- poikkeus vesilain 2 luvun 11 §:n kiellosta
(3-5 htp)
Vesilain 3 luvun mukaiset asiat
- silta tai kuljetuslaite (4-8 htp)
- johto (3-5 htp)
- ruoppaus, kiviaineksen otto, vesialueen
täyttö tai läjitys vesialueelle
- yli 200 000 m 3 ktr (30-50 htp)
- yli 20 000-200 000 m3 ktr (15-30 htp)
- yli 4 000-20 000 m3 ktr (10-15 htp)
- 2 000-4 000 m3 ktr (5-10 htp)
- alle 2000 m 3 ktr (2,5-4,5 htp)
- pohjapato tai muu kiinteä pato
- suuri padotusalue (koko yli 4 km 2 ) (2535 htp)
- keskikokoinen padotusalue (koko 0,1-4
km2 ) (15-25 htp)
- pieni padotusalue (koko alle 0,1 km 2 )
(10-15 htp)
- tekojärvi sisältäen säännöstelyn
- yli 50 km2 (150-250 htp)
- yli 10-50 km2 (100-150 htp)

1 910
2 860
1 910
19 100
10 750
5 970
3 590
1 670
14 320
9 550
5 970
95 480
59 680

- 1-10 km2 (50-100 htp)
- alle 1 km2 (20-50 htp)
- rantojen pengerrys ja joen perkaus
- kuivatusalue yli 1 000 hehtaaria (40-70
htp)
- kuivatusalue 400-1 000 hehtaaria (20-35
htp)
- kuivatusalue alle 400 hehtaaria (10-18
htp)
- laivalaituri (10-15 htp)
- vähintään 20 venepaikan laituri (6-10 htp)
- alle 20 venepaikan laituri (3-5 htp)
- pelkästään yksityistä käyttöä varten rakennettava laituri (1-2 htp)
- kalatien rakentaminen (8-13 htp)
- kalataloudellinen tai luonnonsuojelutarkoituksessa tehtävä kunnostus (4,5 – 7 htp)
- maa-aineksen ottaminen yli 25 ha:n alueelta
tai yli 200 000 m3 (30-50 htp)
- muu maa-aineksen ottaminen (8-15 htp)
- muu vesilain 3 luvun mukainen hanke (5-10
htp)
Veden ottamista koskevat asiat (4 luku)
- pinta- ja pohjaveden ottaminen yli 2 000
m3/d (10-20 htp)
- pinta- ja pohjaveden ottaminen 500-2 000
m3/d (8-13 htp)
- muu vedenottoasia (3,5-6,5 htp)
- suoja-alueen määrääminen (20-30htp)
- tunnelin rakentaminen pohjavesialueelle
(10-18 htp)
- muu pohjavettä koskeva asia (2,5-4,5 htp)
Ojitusta koskevat asiat (5 luku)
- kuivatusalue yli 500 ha (40-60 htp)
- kuivatusalue 100-500 ha (20-30 htp)
- kuivatusalue alle 100 ha (8-16 htp)
- muu ojitusta koskeva asia (3-5 htp)
Keskivedenkorkeuden pysyvä muuttaminen
(6 luku)
- vesialue yli 4 km 2 (35-45 htp)
- vesialue yli 1-4 km2 (25-35 htp)
- vesialue 0,1-1 km2 (15-25 htp)
- vesialue alle 0,1 km 2 (10-15 htp)
Vesistön säännöstelyä koskevat asiat (7 luku)
- yli 50 km2 :n suuruista vesialuetta koskeva
säännöstely (110-200 htp)
- 10-50 km2 :n suuruista vesialuetta koskeva
säännöstely (60-110 htp)
- alle 10 km2 :n suuruista vesialuetta koskeva
säännöstely (25-40 htp)
Voimalaitosta koskevat asiat (8 luku)

35 800
16 710
26 260
13 130
6 690
5 970
3 820
1 910
890
5 020
2 750
19 100
5 490
3 590
7 160
5 020
2 390
11 940
6 690
1 670
23 870
11 940
5 730
1 910
19 100
14 320
9 550
5 970
74 000
40 580
15 520

- voimalaitoslupa, johon ei liity yläpuolisen
järvialtaan säännöstelyä (60-110htp)
- voimalaitos ja yli 50 km 2 :n vesialueen
säännöstely (150-260 htp)
- voimalaitos ja 10-50 km2 :n vesialueen
säännöstely (110-180 htp)
- voimalaitos ja alle 10 km 2 :n vesialueen
säännöstely (75-130 htp)
- mylly tai alle yhden megawatin pienvoimala (15-30 htp)
- muu vesivoimaa tai voimalaitosta koskeva
asia (20-50)
Puutavaran uittoa koskevat asiat (9 luku)
- yksi vakinainen toimintapaikka (10-18 htp)
- lisämaksu alkaen toisesta toimintapaikasta toimintapaikkaa kohti
- muu uittoa koskeva asia (2,5-4,5 htp)
Kulkuväyliä ja muita vesiliikennealueita
koskevat asiat
- julkiseksi kulkuväyläksi määrääminen (1525 htp)
- yleiseksi paikallisväyläksi määrääminen (713 htp)
- väylän muuttaminen tai lakkauttaminen tai
turvalaitteen asentaminen (3,5-6,5 htp)
Vesilain 12 luvun mukaisen vesioikeudellisen yhteisön perustaminen tai lakkauttaminen
tai muu vesioikeudellista yhteisöä koskeva
asia (2-6 htp)

40 580
97 870
69 220
48 940
10 750
16 710
6 690
2 110
1 670

9 550
4 770
2 390

1 910

1. Luvan muuttamista tai tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelystä peritään maksu,
jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Jos kysymys on yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteisesta muuttamisesta, maksun suuruus on 10 prosenttia taulukon
mukaisesta maksusta.
2. Jos päätösasiakirja sisältää useita maksutaulukossa maksullisiksi säädettyjä vesitalousasioita siten, että ne muodostavat samaa tarkoitusta palvelevan kokonaisuuden, peritään asian käsittelystä korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan asian taulukon mukainen maksu kuitenkin siten, että maksuun voidaan lisätä 50 prosenttia muiden vesitalousasioiden taulukon mukaisista
maksuista. Jos kysymyksessä on ympäristönsuojelulain 47 §:n mukaisessa yhteiskäsittelyssä
käsiteltävä asia, peritään käsittelymaksuna ympäristölupia koskevan maksutaulukon ja sen
kohtien 1-6 mukainen maksu ja puolet vesitalousluvan taulukon mukaisesta maksusta.
3. Maksu peritään 35 prosenttia alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa
mainittua tai 1-2 kohdassa tarkoitettua työmäärää pienempi, ja 35 prosenttia taulukon mukaista maksua korkeampana, jos työmäärä on taulukossa mainittua tai 1-2 kohdassa tarkoitettua
työmäärää suurempi.
4. Jos kysymyksessä on muu vesilain mukainen asia tai jos taulukon mukainen maksu olisi luvan käsittelyn vaatiman työmäärän perusteella kohtuuttoman korkea tai alhainen, peritään asian käsittelystä maksu, jonka suuruus on 60 euroa/h.
5.Maksua ei peritä valtion ja kunnan viranomaiselta näiden suorittaessa vesilaissa säädettyä laillisuuden
tai yleisen edun valvontatehtävää.

