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Liite ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan (ympla 23.6.2021 § 42) 

Voimassa 1.9.2021 alkaen

LAITOS TAI TOIMINTA                                                                                                   Maksu euroa

Ympäristölupaa tai ilmoitusta (YSL 115 a §) edellyttäva laitos tai toiminta

(YSL liite 1:ssä taulukko 2,  liite 4, YSA 2 §)  

1. Metsäteollisuus

1.1. muu puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos kuin kyllästämö 8228

2. Metalliteollisuus

2.1. metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttistä tai kemiallista menetelmää 

käyttäen

9680

3. Energiatuotanto

3.1. energiantuotantolaitos 6776

4. Kemikaalien tai polttoaineiden valmistus, varastointi, käyttö tai käsittely

4.1. nestemäisten polttoaineiden jakeluasema pohjavesialueella 5324

4.2. muu polttonesteiden jakeluasema tai vaarall. nestem. kemikaalin varasto 6777

4.3. puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos 5324

4.4. kivihiilivarasto 5324

5. Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta

5.1. laitos, jossa käytetään orgaanisia liuottimia 8228

5.2. toiminnat, joissa käytetään orgaanisia liuottimia 5324

6. Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto

6.1. kivenlouhimo sekä muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta 6776

6.2. kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven 

jauhatus

6776

6.3. asfalttiasema pohjavesialueella 6776

7. Mineraalituotteiden valmistus

7.1. kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas pohjavesialueella 5324

7.2. kevytsoratehdas tai kevytbetonitehdas 5324

7.3. keramiikka- tai posliinitehdas 5324

8. Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely

8.1. tekstiilien vesipesula tai kemiallinen pesula 3872
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9. Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus

9.1. teurastamo 6776

9.2. lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos 6776

9.3. kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos 6776

9.4. pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos 6776

9.5. jäätelötehdas tai juustomeijeri 6776

9.6. vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa tai muita kasviperäisiä raaka-

aineita käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos

6776

9.7. perunan tai juuresten käsittely- tai jalostuslaitos 4840

9.8. eineksiä valmistava laitos 6776

9.9. makeistehdas 5324

9.10. panimo, siiderin ja viinin valmistus käymisteitse tai muu virvoitus- tai 

alkoholijuomia valmistava laitos

6776

9.11. mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo 6776

9.12. rehuja tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava tehdas 5324

10. Eläinsuojat ja kalankasvatus

10.1. eläinsuoja 3146

10.2. turkistarha 3146

11. Liikenne

11.1. muu lentopaikka kuin lentoasema 8228

11.2. linja-auto-, kuorma-auto- tai työkonevarikko 5324

11.3. ulkona sijaitseva moottoriurheilurata 8228

12. Jäte- ja jätevesihuolto

12.1. maankaatopaikka 7480

12.2. pilaantumattoman maa-aines-, betoni- tai tiilijätteen tai muun pysyvän jätteen 

tai asfalttijätteen muu käsittely kuin kaatopaikkakäsittely

6776

12.3. kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen vaarallisen 

jätteen varastointipaikka tai vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen tai 

käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkajätteiden varastointipaikka 

5324

12.4. autopurkamo 6776

12.5. muu jätteiden ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai 

loppukäsittely 

6160

12.6. jätevesien johtaminen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai noron 

pilaantumista (YSL 27 §)

3872

13. Muu ympäristölupaa tai ilmoitusta (115 a §) edellyttävä toiminta

13.1. ulkona sijaitseva ampumarata 6776

13.2. pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka 3872

13.3. kiinteä eläintarha tai huvipuisto 5324

13.4. krematorio ja lemmikkieläinten polttolaitos 5324

13.5. muu ympäristölupaa tai ilmoitusta (115 a §) edellyttävä toiminta 5324
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14. Toiminta, josta saattaa aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 

17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta  

3872

15. YSL 12 luvun mukaisten ilmoitusten käsittely 

15.1. tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta 726

15.2. koeluontoinen toiminta 2420

15.3. poikkeukselliset tilanteet 2420

16. YSL 11 luvun mukaisen toiminnan rekisteröinti, liite 2

16.1. pieni energiantuotantolaitos 1815

16.2. asfalttiasema 1815

16.3. polttonesteiden jakeluasema 1452

16.4. toiminta, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä 2178

16.5. betoniasemat ja betonituotetehtaat 2178

16.6. muut  YSL:n nojalla rekisteröitävät toiminnat 1815

17. Valvontaohjelmaan perustuva valvonta

17.1. valvontaohjelmaan kuuluvan laitoksen tarkastus 363

17.2. toiminnanharjoittajan vuosiraportin tarkastus 143

17.3. toiminnanharjoittajan osavuosiraportin tai tarkkailutulosten tarkastus 77

18. Muiden ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely

18.1. tarkkailu- ja mittaussuunnitelman käsittely ja hyväksyminen 726

18.2. muiden, kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireillepaneman 

ilmeisen perusteettoman asian käsittely 

726

18.3. Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen 143

18.4. kiellon, määräyksen tai toiminnan keskeyttämisen valvonta (175-176§,181§) 495

18.5. onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteen valvonta (169 §) 495

19. Jätelain mukaisten asioiden käsittely ja valvonta

19.1. jätteiden keräilyilmoituksen käsittely (JL 100 §) 297

19.3. määräaikaistarkastus (JL 124 §) 363

19.4. muu jätelain mukainen valvontatoimi (JL 75 §, 125 §, 126 §) 495

20. Maastoliikenne-, vesiliikenne- ja vesilain mukaisten asioiden käsittely

20.1. maastoliikennelain edellyttämä lupa 1452

20.2. vesiliikennelain edellyttämä lupa 1452

20.3. ojitusasiat 1452

20.4. muut asiat, joissa sovelletaan vesilakia 726

21. Muu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteisen tehtävän 

käsittely, € / tunti 

72


