
LIITE LOHJAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAAN

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 15.12.2016 § 114
Kaupunginhallitus 23.1.2017, § 26
Kaupunginvaltuusto 15.2.2017, § 21
Voimassa 1.3.2017 alkaen

A YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSTEN KÄSITTELYMAKSU TAKSA 2017, €
1 Metsäteollisuus
a muu puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos kuin puun kyllästämö, kun laitoksessa käytetään 

puunsuojakemikaaleja yli 1 tonni vuodessa 4 465
2 Metalliteollisuus
a metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyytistä tai kemiallista menetelmää käyttäen 5 749
3 Energiatuotanto 4 586
4 Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai käsittely
a nestemäisten polttoaineiden jakeluasema 3 263
b muu kuin  moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai moottoriveneessä polttoaineena käytettävän 

polttoaineen jakeluasema 3 263
c muu polttonesteiden tai terveydelle tai ympäristölle  vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto 2 438
d puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos 2 438
e kivihiilivarasto 2 438
5 Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta 4 918
6 Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto
a kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta 2 438
b kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai 

kalkkikiven jauhatus 4 026
c asfalttiasema 4 026

Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisten yhteiskäsittelylupien käsittelystä kunnalle 
perittävästä maksusta määrätään maa-aineslain mukaisessa taksassa.

7 Mineraalituotteiden valmistus
a kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas 3 586
b kevytsoratehdas 3 586
c kevytbetonitehdas 3 586
d keramiikka- tai posliinitehdas 3 569
9 Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely: vesipesula tai kemiall. pesula
a tekstiilien vesipesula 1 813
b kemiallinen pesula 1 813
10 Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus 2 582
11 Eläinsuojat ja kalankasvatus
a eläinsuoja 2 340
b turkistarha 2 582
12 Liikenne
a muu lentopaikka kuin lentoasema 4 026
b linja-auto- tai kuorma-autovarikko tai työkonevarikko 2 438
c moottoriurheilurata 4 026

13 Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely
a maankaatopaikka 3 926
b kotitaloudessa tai siihen rinnastettavissa olevassa toiminnassa syntyneen vaarallisen jätteen 

varastointipaikka tai vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen tai käytöstä poistettujen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varastointipaikka 1 813

c pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely 
kuin sijoittaminen kaatopaikalle 3 569

d autopurkamo 3 570
e ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelylaitos 3 570
f muu jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely 3 570
g ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 mom 2 kohdassa tarkoitettu jätevesien johtaminen 1 813
14 Muu toiminta
a ampumarata 4 026
b suihkupuhalluspaikka 1 813
c eläintarha tai huvipuisto 2 582
d krematorio tai lemmikkieläinten polttolaitos 3 178
15 Ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 mom. 3 kohdassa tarkoitettu toiminta, josta saattaa aiheutua 

kohtuutonta haittaa naapuruussuhteissa 1 636
B REKISTERÖINTI YMPÄRISTÖNSUOJELUN TIETOJÄRJESTELMÄÄN 1 196
C YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 10 LUVUN MUKAISTEN ILMOITUSTEN KÄSITTELY

1 tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta (YsL 118 §)
a kivenmurskaus tai louhinta 717
b suuri ulkoilmatapahtuma 600
c moottoriurheilutapahtuma 301
d muu toiminta 115

2 koeluonteinen toiminta (YsL 119 §) 2 057
3 poikkeukselliset tilanteet (YsL 120 §) 1 143

D YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMINEN 150
E YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISEEN VALVONTAOHJELMAAN PERUSTUVA VALVONTA

1 ympäristöluvanvaraisen tai rekisteröitävän laitoksen määräaikaistarkastus 291
2 toiminnanharjoittajan vuosiraportin tarkastus 88
3 toiminnanharjoittajan osavuosiraportin tai tarkkailutulosten tarkastus 62

F MUIDEN YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY
a ympäristöluvassa vaaditun suunnitelman tai selvityksen käsittely ja hyväksyminen päätöksellä 627
b muiden kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireillepaneman ilmeisen perusteettoman asian 

käsittely 884
c kiellon, määräyksen tai toiminnan keskeyttämisen vuoksi tehty tarkastus (YSL 175, 176 ja 181 §) 177

G MUU YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISEN ASIAN KÄSITTELY, euroa/tunti 59
H VESILAIN MUKAISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY

a ojitusasiat (VL 5:5 §) 1 290
b talousveden ottamisen rajoittaminen (VL 4:2 §) 430
c oikeus ojittaa toisen alueella (VL 5:9), asian käsittely tuntiveloituksella euroa/tunti 59
d muun kuin kuivatusveden johtaminen toisen ojaan (VL 5:14), asian käsittely tuntiveloituksella 

euroa/tunti 59
I 59
J 59JÄTELAIN 100 §:n  MUKAISEN ILMOITUKSEN KÄSITTELY euroa/tunti

MERENKULUN YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISEN ASIAN KÄSITTELY euroa/tunti


