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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

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaiset ympäristöluvat ja muut ympäristönsuojelulakiin perustuvat päätökset
(suoritetyypin perässä on mainittu arvioitu keskimääräinen työmäärä henkilötyöpäivinä)
€
Metsäteollisuus
- sellutehdas (80-140 htp)
- paperi- tai kartonkitehdas taikka muu massatehdas kuin sellutehdas (40-70 htp)
- lastulevy- tai kuitulevytehdas, vaneria tai
muita puulevyjä valmistava tai pinnoittava
tehdas (40-70 htp)
- kuorellisen puutavaran vesivarasto (7,512,5 htp)
- sahalaitos (10-15 htp)
- puun kyllästämö (15-25 htp)
- muu puuta tai puutuotteita kemikaaleilla
suojaava laitos (15-25 htp)
Metalliteollisuus
- malmien pasutuslaitos tai sintraamo (70120 htp)

52 510
26 260
26 260
4 770
5 970
9 550
9 550
45 350
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- rauta- tai terästehdas taikka rautalejeerinkejä valmistava tehdas (60-100 htp)
- muita kuin rautametalleja valmistava tehdas, ei kuitenkaan kylmäprosessit langanveto, valssaus ja syväveto (70-120 htp)
- valimo tai muu sulatto taikka kuumaupotuslaitos (30-50 htp)
- akkutehdas (15-25 htp)
- rautametallin valssaamo (40-70 htp)
- rautametallin takomo sekä muiden kuin
rautametallien valssaamo, takomo tai vetämö ( 20-35 htp)
- laivatelakka (20-35 htp)
- pintakäsittelylaitos, piirilevyvalmistamo,
peittaamo, fosfatointilaitos tai alumiinin
anodisointilaitos (20-35 htp)
Energian tuotanto
- voimalaitos, kattilalaitos tai muu laitos,
jonka suurin polttoaineteho on
- yli 300 megawattia (MW) (40-60 htp)
- yli 150 MW - 300 MW (25-43 htp)
- 50-150 MW (15-25 htp)
- alle 50 MW (7-10 htp)
- ydinvoimalaitos (50-100 htp)
- hiilidioksidin talteenottolaitos (20-40 htp)
Kemianteollisuus
- titaanidioksidia valmistava tehdas (60-100
htp)
- hiilen oksideja valmistava tehdas (7,5-12,5
htp)
- muita epäorgaanisia peruskemikaaleja tai
muita epäorgaanisia yhdisteitä valmistava
tehdas (50-85 htp)
- orgaanisia peruskemikaaleja tai organometallisia yhdisteitä valmistava tehdas taikka
entsyymejä valmistava tehdas (45-78 htp)
- öljyn- tai kaasunjalostamo (70-120 htp)
- muoviraaka-aineita valmistava tehdas (4070 htp)
- muovilaminaatteja tai latekseja valmistava
tehdas, kumitehdas, jossa on vulkanointi- tai
mastisointiprosessi (25-43 htp)
- tekokuituja valmistava tehdas (60-100 htp)
- räjähteitä, kasvinsuojeluaineita tai biosidejä valmistava tehdas (50-85 htp)
- seoslannoitteita valmistava tehdas (70-120
htp)
- lääkeaineita sisältäviä tuotteita tai välituotteita valmistava tehdas (25-43 htp)
- pesuaineita valmistava tehdas (12-20 htp)
- mineraaliöljytuotteita valmistava tehdas
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38 190
45 350
19 100
9 550
26 260
13 130
13 130
13 130

23 870
16 240
9 550
4 060
35 810
14 320
38 190
4 770
32 230
29 360
45 350
26 260
16 240
38 190
32 230
45 350
16 240
7 630
14 320
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(20-40 htp)
- alkoholitehdas (15-25 htp)
- tärkkelysjohdannaisia valmistava tehdas
(25-43 htp)

9 550
16 240

Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien
tai polttoaineiden varastointi tai käsittely
- polttonesteiden tai vaarallisen nestemäisen
kemikaalin varasto
- säiliötilavuus on vähintään 1 000 m 3 ja alle
50 000 m3 (4-8 htp) ilmoitusmenettelyssä
- säiliötilavuus on vähintään 1 000 m 3 ja alle
10 000 m3 (8-14 htp) kun tarvitaan ympäristölupa
- säiliötilavuus on vähintään 10 000 m 3 (1425 htp) kun tarvitaan ympäristölupa
- kiinteän, nestemäisen tai kaasumaisen polttoaineen valmistuslaitos, jossa valmistetaan
polttoainetta vähintään 5 000 tonnia vuodessa, ei kuitenkaan pellettien puristustoiminta
(50-85 htp)
- kiinteän polttoaineen valmistuslaitos taikka
kovahiilen tai sähkögrafiitin valmistuslaitos
(20-35 htp)
- koksaamo (70-120 htp)
- orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat,
mukaan lukien toiminnat joissa haihtuvia
orgaanisia yhdisteitä vapautuu raakaaineiden sisältämästä ponne- tai paisuntaaineista (20-35 htp)
Kemikaalivaraston (1 000-50 000 m3) ilmoituksen käsittely (4 – 8 htp)
Malmien tai mineraalien kaivaminen, maaperän ainesten otto tai mineraalituotteiden
valmistus
- kaivostoiminta
- louhintamäärä yli 500 000 t/a (75-125
htp)
- louhintamäärä 100 000-500 000 t/a (4070 htp)
- louhintamäärä alle 100 000 t/a (30-40
htp)
- koneellinen kullankaivuu
- vuotuinen kaivumäärä alle 500 m 3 (3
htp) ilmoitusmenettelyssä
- vuotuinen kaivumäärä alle 3 000 m 3 (48 htp) kun vesitalous- tai ympäristölupa
- vuotuinen kaivumäärä 3 000 – 10 000
m3 (8-12 htp)
- vuotuinen kaivumäärä yli 10 000 m 3
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2 860
5 250
9 310

32 230
13 130
45 350

13 130
2860

47 740
26 260
16 710
1 350
2 870
4 790
6 690
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(12-16 htp)
- malmin tai mineraalin rikastamo (40-70
htp)
- turvetuotanto
- tuotantoalue yli 150 hehtaaria (40-60
htp)
- tuotantoalue yli 50-150 hehtaaria (2540 htp)
- tuotantoalue yli 10-50 hehtaaria (15-25
htp)
- tuotantoalue enintään 10 hehtaaria (8-12
htp)
- sementtiklinkkeri- tai sementtitehdas (3050 htp)
- kalkkitehdas (25-43 htp)
- mineraalivillatehdas tai muu mineraalien
sulatus (30-50 htp)
- lasia tai lasikuitua valmistava tehdas (2543 htp)
- keraamisia tuotteita valmistava tehdas (1525 htp)
- kipsilevytehdas (25-43 htp)
- kivenlouhimo (20-30 htp)
- kiinteä murskaamo (10-20 htp)
Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto
tai käsittely
- nahkatehdas (30-50 htp)
- turkismuokkaamo (15-25 htp)
- kuitukangastehdas, tekstiilikuitujen tai
tekstiilien esikäsittelyä taikka värjäystä suorittava laitos (12-21 htp)
Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus
- maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos
(25-43 htp)
- sokeritehdas(25-43 htp)
- tärkkelystehdas (25-43 htp)
- kasvi- tai eläinperäisiä rasvoja tai öljyjä
valmistava tehdas taikka margariinitehdas
(25-43 htp)
- vihannes-, hedelmä- tai marjavalmistetehdas taikka einestehdas (15-25 htp)
- teurastamo (25-43 htp)
- panimo, siideriä tai viiniä valmistava tehdas, muu virvoitus- tai alkoholijuomatehdas
tai hiivatehdas (15-25 htp)
- luujauhotehdas, rehuja tai rehuvalkuaista
valmistava tehdas ( 15-25 htp)
- muu kuin edellä tarkoitettu kasvi- tai
eläinperäistä raaka-ainetta käyttävä elintarvikkeiden tai rehujen käsittely- ja jalostuslaitos (15-25 htp)
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26 260
23 870
15 520
9 550
4 780
19 100
16 240
19 100
16 240
9 550
16 240
11 940
7 160
19 100
9 550
7 880
16 240
16 240
16 240
16 240
9 550
16 240
9 550
9 550

9 550
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Kalankasvatus
- kalankasvatus- tai kalanviljelylaitos
- lisäkasvu yli 100 000 kg/a (30-50 htp)
- lisäkasvu 30 000-100 000 kg/a (20-30
htp)
- lisäkasvu alle 30 000 kg/a (10-20 htp)
- luonnonravintolammikko tai lammikkoryhmä (8-14 htp)
Eläinsuojat ja turkistarhat
Maksuluokka 1 (25-40 htp):

19 100
11 940
7 160
5 250
15 520

Eläinsuoja, joka on tarkoitettu
- vähintään 400 lypsylehmälle (4 320
eläinyksikköä tai suurempi),
- vähintään 800 lihanaudalle (4 560 eläinyksikköä tai suurempi),
- vähintään 1 000 emolehmälle (4 300
eläinyksikköä tai suurempi),
- vähintään 1 000 täysikasvuiselle emakolle
(2 600 eläinyksikköä tai suurempi),
- vähintään 4 000 lihasialle (4 000 eläinyksikköä tai suurempi),
- vähintään 120 000 munituskanalle (8 400
eläinyksikköä tai suurempi) tai
- vähintään 200 000 broilerille (6 000
eläinyksikköä tai suurempi)
Turkistarha, joka on tarkoitettu
- vähintään 8 000 siitosnaarasminkille tai hillerille tai yhteensä vähintään 49 600 minkille tai hillerille (1 440 eläinyksikköä tai
suurempi) tai
- vähintään 2 400 siitosnaarasketulle tai supille tai yhteensä vähintään 16 800 ketulle
tai supille (984 eläinyksikköä tai suurempi).
Muu kuin ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 § 2 momentin 11
a) tai b) alakohdassa mainitun eläinlajin
eläinsuoja tai turkistarha, jonka eläinyksikkömäärä ympäristönsuojelulain liitteen 3
taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 4 000.
Eläinsuoja tai turkistarha, jonka toimivaltainen lupaviranomainen, määräytyy ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 § 2 momentin 11 d) kohdan nojalla
ja eläinsuojan tai turkistarhan yhteenlaskettu
eläinyksikkömäärä on vähintään sama tai
suurempi kuin yllä suluissa mainitun sen
tuotantoeläimen eläinyksikkömäärä, joka
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eläinsuojan tai turkistarhan yhteenlasketussa
eläinyksikkömäärässä on muodostunut suurimmaksi.
Maksuluokka 2 (15-25 htp):

9 550

Eläinsuoja, joka on tarkoitettu
- vähintään 200 lypsylehmälle (2 160
eläinyksikköä tai suurempi),
- vähintään 400 lihanaudalle (2 280 eläinyksikköä tai suurempi),
- vähintään 500 emolehmälle (2 150
eläinyksikköä tai suurempi),
- vähintään 500 täysikasvuiselle emakolle (1
300 eläinyksikköä tai suurempi),
- vähintään 2 000 lihasialle (2 000 eläinyksikköä tai suurempi),
- vähintään 60 000 munituskanalle (4 200
eläinyksikköä tai suurempi), tai
- vähintään 100 000 broilerille (3 000
eläinyksikköä tai suurempi).
Turkistarha, joka on tarkoitettu
- vähintään 4 000 siitosnaarasminkille tai hillerille tai yhteensä vähintään 24 800 minkille tai hillerille (720 eläinyksikköä tai suurempi) tai
- vähintään 1 400 siitosnaarasketulle tai supille tai yhteensä vähintään 9 800 ketulle
tai supille (574 eläinyksikköä tai suurempi).
Muu kuin ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 § 2 momentin 11
a) tai b) alakohdassa mainitun eläinlajin
eläinsuoja tai turkistarha, jonka eläinyksikkömäärä ympäristönsuojelulain liitteen 3
taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 2 000.
Eläinsuoja tai turkistarha, jonka toimivaltainen lupaviranomainen, määräytyy ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 § 2 momentin 11 d) kohdan nojalla
ja eläinsuojan tai turkistarhan yhteenlaskettu
eläinyksikkömäärä on vähintään sama tai
suurempi kuin yllä suluissa mainitun, sen
tuotantoeläimen eläinyksikkömäärä, joka
eläinsuojan tai turkistarhan yhteenlasketussa
eläinyksikkömäärässä on muodostunut suurimmaksi.
Maksuluokka 3 (10-13 htp):

5 490
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-Muu eläinsuoja tai muu turkistarha
Liikenne
- satama tai lastaus- taikka purkulaituri (2034 htp)
- suuri lentoasema (50-85 htp)
- muu lentoasema (25-43 htp)
- kemikaaliratapiha tai terminaali, jossa siirretään terveydelle tai ympäristölle vaarallisia kemikaaleja kuljetusvälineestä toiseen tai
varastoon taikka varastosta kuljetusvälineeseen (12-21 htp)
Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen
käsittely sekä jätevesien käsittely
- jätevedenpuhdistamo
- jäteveden määrä on asukasvastineluvultaan yli 100 000 (40-60 htp)
- jäteveden määrä on asukasvastineluvultaan yli 50 000-100 000 (25-40 htp)
- jäteveden määrä on asukasvastineluvultaan 4 000-50 000 (15-25 htp)
- jäteveden määrä on asukasvastineluvultaan vähintään 100 ja alle 4 000 tai vähintään 100 henkilön asumisjätevesien johtaminen muualle kuin vesihuoltolaitoksen
viemäriin (10-15 htp)
- teollisuuden erillinen jätevedenpuhdistamo, direktiivilaitos (25-40 htp)
- teollisuuden erillinen jätevedenpuhdistamo, muut (10-20 htp)
- kaatopaikka
- vaarallisen jätteen kaatopaikka 40-60
htp)
- tavanomaisen jätteen kaatopaikka (4060 htp)
- yli 100 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettu maankaatopaikka (20-30 htp)
- 50 000-100 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettu maankaatopaikka (1520 htp)
- ympäristönsuojelulain 115 §:ssä tarkoitettu
suuronnettomuuden vaaraa aiheuttava kaivannaisjätteen jätealue (40-65 htp)
- ympäristönsuojelulain 113 §:ssä tarkoitettu
kaivannaisjätteen jätealue (30-50 htp)
- vaarallisen jätteen polttolaitos (80-140 htp)
- muu jätteenpolttolaitos tai jätteen rinnakkaispolttolaitos, johon sovelletaan ympäristönsuojelulain 108-110 §:ää sekä lain 107
§:n 2 momentin 2 kohdan c, f ja g alakohdan
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12 890
32 230
16 240

7 880

23 870

15 520
9 550

5 970
15 520
7 160
23 870
23 870
11 940
8 360
25 070
19 100
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mukainen toiminta (40-65 htp)
- ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelylaitos (15-30 htp)
- laitos tai paikka, jossa käsitellään muualla
syntynyttä vaarallista jätettä (15-30 htp)
- vaarallisen jätteen maanalainen varastointi
(70-120 htp)
- ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 1
kohdassa 13 h tarkoitettu vaarallisen jätteen
väliaikainen varastointi (10-20 htp)
- kompostointilaitos (15-30 htp)
- biokaasulaitos (20-40 htp)
- pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen
muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle (15-30 htp)
- muu kuin edellä tarkoitettu jätteiden käsittelylaitos, jossa käsitellään jätettä vähintään
20 000 tonnia vuodessa (15-30 htp)
Muu toiminta
- muu kuin ympäristönsuojelulain liitteen 1
taulukon 1 kohdassa 4 f tarkoitettu lannoitetehdas (10-20 htp)
- öljyn ja kaasun etsintäporaus ja esiintymän hyväksikäyttö sekä muu niihin liittyvä
toiminta Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä, tuntihintainen laskutus 60 euroa /
h.
Koeluonteisesta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely (6-10 htp)

10 750
10 750
45 350
7 160
10 750
14 320

10 750
10 750

7 160

3 820

1. Toiminnan olennaista muuttamista (ympäristönsuojelulain 29 §), lupamääräyksen tarkistamista (ympäristönsuojelulain71 §), direktiivilaitoksen luvan tarkistamista (ympäristönsuojelulain 81 §) tai määräaikaisen luvan mukaisen toiminnan jatkamista koskevan lupahakemuksen
käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.
Lupamääräysten muuttamista (ympäristönsuojelulain 89 §) koskevan hakemuksen käsittelystä
peritään maksu, jonka suuruus on 30 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Jos kuitenkin
asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä, peritään taulukon mukainen maksu. Jos kysymys on yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteisesta muuttamisesta, maksun suuruus on 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.
2. Ympäristönsuojelulain 41 §:ssä tarkoitettujen samanaikaisesti ratkaistavien useiden toimintojen lupa-asioiden käsittelystä peritään yhdistetty maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan taulukon mukaiseen käsittelymaksuun voidaan lisätä muiden toimintojen osuutena 50 prosenttia näiden toimintojen taulukon mukaisista maksuista. Jos jonkin
toiminnan toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, maksu on 50 prosenttia asianomaisen viranomaisen muutoin vastaavan asian käsittelystä perimästä
maksusta. Jos kuitenkin asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä, peritään kunkin toiminnan lupa-asian käsittelystä täysi maksu.
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3. Luvan raukeamista (ympäristönsuojelulaki 88§) koskevasta päätöksestä peritään maksu, joka on 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Samanaikaisesti tehdystä luvan raukeamista ja jälkihoitotoimien vahvistamista (ympäristönsuojelulaki 94§) koskevasta päätöksestä peritään 30 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.
4. Ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaisessa ympäristöluvan ja maa-ainesluvan yhteiskäsittelyssä peritään yhdistetty maksu siten, että korkeampaan maksuun lisätään toisen toiminnan
maksusta 50 %.
5. Maksu peritään 35 prosenttia alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa
mainittua tai 1-3 kohdassa tarkoitettua työmäärää pienempi, ja 35 prosenttia korkeampana, jos
työmäärä on taulukossa mainittua tai 1-3 kohdassa tarkoitettua työmäärää suurempi.
6. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ympäristönsuojelulain 36 §:n nojalla siirtämän asian ja ympäristönsuojelulain 34 §:n 2 momentin 1) ja 2) - kohdassa sekä 3 momentissa
tarkoitettujen asioiden käsittelystä peritään maksu, joka vastaa kunnan kyseisen toiminnan lupahakemuksen käsittelystä perimää maksua.
7. Jos kysymyksessä on muu ympäristölupa-asia, lainsäädännön tai lupapäätöksen edellyttämän suunnitelman, selvityksen tai muun niitä vastaavan käsittely taikka jos taulukon tai
kohtien 1-6 mukainen maksu olisi luvan käsittelyn vaatiman työmäärän perusteella kohtuuttoman korkea tai alhainen, peritään asian käsittelystä maksu, jonka suuruus on 60 euroa/h.
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