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Ympäristölupataksa 2015- 2 (9)
RAAHEN KAUPUNGIN, PYHÄJOEN KUNNAN JA SIIKAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖTOIMEN
LUPA- JA VALVONTAMAKSUTAKSA

1§

Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), jätelain (646/2011), merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) mukaisen luvan, rekisteröinnin, ilmoituksen tai muun asian
käsittelystä ja valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista Raahen kaupungin, Pyhäjoen
kunnan ja Siikajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa peritään käsittelymaksu tässä
taksassa määrättyjen perusteiden mukaisesti.

2§

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. 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 ja päätöksestä tiedottamisesta (ei sis. lehtikuulutuksia) sekä muista vastaavista asiaan liittyvistä toimenpiteistä johtuvat kustannukset. Mikäli hakemuksen johdosta järjestetään kuulemistilaisuus tai katselmus, peritään niiden järjestämisestä viranomaiselle aiheutuneet kulut hakijalta erikseen. Mikäli hakemuksen vireille tulosta
ja päätöksestä kuulutetaan lehdessä, peritään lehtikuulutuksista aiheutuneet kustannukset
hakijalta erikseen. Ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on
60,00 euroa tunnilta.

3§

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen käsittely maksu, ellei jäljempänä esitetystä muuta johdu. 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. Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty.

4§

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.
 Käsittelymaksua voidaan alentaa enintään 30 prosenttia, jos asian käsittelyn vaatima
työmäärä on keskimääräistä pienempi.
 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.
 Käsittelymaksua voidaan alentaa enintään 20 prosenttia, mikäli kyseisellä laitoksella tai
toiminnassa on käytössä varmennettu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä tai muu vastaava järjestelmä, jonka voidaan katsoa vähentävän tarvetta selvittää toimintaa tai antaa
tarkkailua ja seurantaa koskevia lupamääräyksiä
 Toiminnan olennaista muuttamista tai lupapäätöksen tarkistamista tai uudistamista koskevan hakemuksen käsittelymaksua voidaan alentaa enintään 30 prosenttia.
 Jos kysymys on luvan teknisluontoisesta muuttamisesta tai muusta lupamääräysten vähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on huomattavasti keskimääräistä pienempi, maksua voidaan alentaa enintään 50 prosenttia.
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5§

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

6§

Ympäristönsuojelulain perusteella ympäristönsuojeluviranomaisen on valvottava ympäristöluvanvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja säännöllisesti määräaikaistarkastuksin. Kunnassa
hyväksytyn valvontasuunnitelman mukaisesta säännöllisestä, suunnitellusta valvonnasta peritään tämän taksan mukainen maksu. Maksun suuruus määräytyy kunkin lupatyypin toiminnan tarkastuksen vaatiman ajankäytön mukaisesti. Säännöllisesti tehtävän määräaikaistarkastuksen (alkutarkastus, määräaikaistarkastus ja lopputarkastus) ajankäytöksi on laskettu
tarvittavan 10 % vastaavan toiminnan lupahakemuksen käsittelyajasta. Rekisteröidyn toiminnan valvontamaksu poikkeaa edellä kerrotusta.

7 § Mikroyritysten valvonnasta perittäviä maksuja voidaan kohtuullistaa YSL 206 §:n ja YSA 36 §
- 38 §:n perusteella ja ehdoin. Valvontamaksujen kohtuullistamisella pyritään siihen, että
maksut olisivat kohtuulliset ottaen huomioon toiminnan laajuus ja luonne. Kohtuullistamisessa tulee huomioitavaksi toiminnanharjoittajan työntekijä-, liikevaihto- ja tasetiedot tai niitä lähinnä vastaavat tunnusluvut. Tässä taksassa määrätyistä maksuista kohtuullistamisprosentti
on enintään 30 % toiminnalle ympäristölupamaksun mukaan lasketusta valvontamaksusta.
Muista valvontamaksuista kohtuullistaminen on enintään 50 %. Lisäksi kohtuullistamisen ehdot täyttäville mikroyrityksille on määrätty valvonnasta perittävä vuosittainen enimmäismaksu, jota enempää valvontamaksua ei peritä.
8§

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

9§

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.

10 § Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä helmikuuta 2015.
Ympäristölupa-asioiden käsittelystä, jotka ovat tulleet vireille ja joista on kuulutettu tai asiasta
on muutoin annettu tieto asianosaiselle ennen tämän taksan voimaantuloa, peritään käsittelymaksu aiemmin voimassa olleen ympäristölupataksan mukaisesti.
Hyväksynnät
Raahen kaupunki, ympäristölautakunta
Pyhäjoen kunta, tekninen lautakunta
Siikajoen kunta, tekninen lautakunta

9.12.2014 63 §
__.__.____ __§
__.__.____ __§

Tämä taksa korvaa aikaisemman, vuonna 2012 säädetyn taksan.

Liitteet:
A: Ympäristöluvanvarainen toiminta, lupa- ja valvontamaksut
B: Rekisteröitävät toiminnat, rekisteröinti- ja valvontamaksut
C: Muut viranomaiskäsittelymaksut
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A: YMPÄRISTÖLUVANVARAINEN TOIMINTA, LUPA- JA VALVONTAMAKSUT
Ympäristöluvitetusta toiminnasta peritään valvontamaksua kultakin hyväksytyn valvontasuunnitelman mukaiselta määräaikaistarkastukselta, jonka suuruus on 180 € – 390 € .
Tarkastuksista, jotka ovat tarpeen YSL:n 175 tai 176 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen
noudattamisen valvomiseksi taikka 181 §:ssä tarkoitetun toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi peritään asiassa kunnalle aiheutuneiden kokonaiskustannusten mukaisesti.
Ellei edellisestä muuta johdu, erillistä maksua ei peritä viranomaisen eikä haittaa kärsivän
asianosaisen aloitteesta vireillepannun asian käsittelystä.
Muiden kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen vaatimuksesta vireille pannun
asian käsittelystä voidaan vireillepanijalta periä 360 €:n suuruinen maksu, jos vireillepanoa
on pidettävä ilmeisen perusteettomana.
Tämän taksan maksuista mikroyritysten valvontamaksuja voidaan kohtuullistaa YSL 206 §
ja YSA 36-38 §:n ehtojen täyttyessä enintään 30 %:n alennuksella edellä kerrotuista kohdassa A mainituista valvontamaksuista. Muista valvontamaksuista kohtuullistamisen suuruus
on enintään 50 %. Kohtuullistamisen ehdot täyttävältä mikroyritykseltä toiminnan valvontamaksuja ei peritä vuodessa enempää kuin 390 €.
Kaikkiin lupahakemusten laskuihin lisättävät maksut
a) Lehtikuulutus
b) Kuulemiskirjeet
c) Kuulemistilaisuuden järjestäminen, tarvittaessa
d) Asiantuntijaviranomaisen lausunto, tarvittaessa
e) Konsultti- tai asiantuntijaselvitys, tarvittaessa
f) Ympäristölupamääräykseen liittyvä vuosiraportin
tarkistaminen

Maksu
Todellisten kustannusten mukaisesti, vähintään 100 €
20 €/kirje
Todellisten kustannusten mukaisesti
Todellisten kustannusten mukaisesti
Todellisten kustannusten mukaisesti
60 €/h, vähintään 60 €

VnA (713/2014), ns. Ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n mukainen
jaottelu
1. Metsäteollisuus
Muu puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos kuin puunkyllästämö,
kun laitoksessa käytetään puunsuojakemikaaleja yli 1 tonni vuodessa
2. Metalliteollisuus
Metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttistä tai kemiallista
menetelmää käyttäen käsittelyaltaiden yhteenlasketun tilavuuden
3
ollessa vähintään 5 ja enintään 30 m
3. Energian tuotanto
Polttoaineiden polttaminen laitoksessa, jossa on yksi tai useampi
polttoaineteholtaan 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
a) Puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos, jossa
valmistetaan hiiltä vähintään 3 000 tonnia vuodessa
b) Nestemäisten polttonesteiden jakeluasema, jonka polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m3, ei kuitenkaan moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai moottoriveneessä
käytettävän polttoaineen jakeluasema
c) Muu polttonesteiden tai terveydelle tai ympäristölle haitallisten
nestemäisten kemikaalien varasto, jossa voidaan varastoida
tällaista kemikaalia vähintään 100 ja alle 1 000 m3, ei kuitenkaan ympäristönsuojelulain liitteen 2 kohdan 1 mukaisen rekisRaahen kaupungin
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VnA (713/2014), ns. Ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n mukainen
jaottelu
teröitävän energiantuotantolaitoksen polttoainesäiliö, voimansiirron suurmuuntaja-asema tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen ulkopuolella sijaitseva
valmiiksi pakattujen tuotteiden kappaletavaravarasto
d) Kivihiilivarasto
5. Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta
a) Toiminnat, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on yli 10
mutta alle 50 tonnia vuodessa:
- muu kuin YSA:n 1 §:n kohdassa 6a tarkoitettu pintojen puhdistus
- ajoneuvojen maalaus sekä tuotantolaitoksessa että sen ulkopuolella;
- metallin, muovin, tekstiilien, folion ja paperin pinnoitus tai
maalaus;
- puupintojen maalaus;
- nahan viimeistely;
- lankalakkaus;
- jalkineiden valmistus;
- puun ja muovin laminointi;
- liimaus;
- seuraavat painatustoiminnat: heatset-rainaoffset -painatus,
julkaisusyväpainot, muu syväpaino, fleksopaino, rotaatioseripaino mukaan lukien tekstiilien ja kartongin rotaatioseripaino, laminointi- ja lakkausyksiköt;
- kumin jalostus;
- jatkuvatoiminen nauhapinnoitus;
- puun kyllästäminen;
- kasviöljyjen sekä eläinrasvojen uutto ja kasviöljyjen jalostustoiminnat;
- maalien, lakkojen, liimojen ja painovärien valmistus;
- lääketeollisuus
b) laitos, jossa käytetään orgaanisia liuottimia ja jossa 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 orgaanisia yhdisteitä vapautuu raaka-aineiden sisältämästä ponne- tai paisunta-aineesta;
6) malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto
a) kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan
liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50
päivää;
b) kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle
alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää;
7) mineraalituotteiden valmistus
a) seuraavien keraamisten tuotteiden valmistus polttamalla, kun
tuotantokapasiteetti on enintään 75 tonnia vuorokaudessa
ja/tai uunikapasiteetti on enintään 4 m3 ja lastauskapasiteetti
enintään 300 kg/m3 uunia kohden:
- keramiikka- tai posliinitehdas, jonka tuotantokapasiteetti on
vähintään 200 tonnia vuodessa;
- kevytsoratehdas, jonka tuotantokapasiteetti on yli 3 000 tonnia vuodessa;
b) kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas;
c) kevytbetonitehdas, jonka tuotantokapasiteetti on yli 3 000
tonnia vuodessa
8) nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely
tekstiilien vesipesula, jonka kapasiteetti on vähintään 1 tonni vuorokaudessa tai muu kuin ympäristönsuojelulain liitteen 2 kohdan 4
mukainen rekisteröitävä kemiallinen pesula;

Raahen kaupungin
ympäristötoimisto,
Tekninen palvelukeskus

Ruskatie 1
92140 Pattijoki

Postilokero 6
92101 Raahe

Puhelin
(08) 439 3111

Lupamaksu
Työaika
Taksa
[t]
[€]

Valvontamaksu
Työaika
Taksa
[h]
[€]

30

1 800

3

180

60

3 600

6

360

60

3 600

6

360

50

3 000

5

300

50

3 000

5

300

60

3 600

6

360

60
60

3 600
3 600

6
6

360
360

30

1 800

3

180

Faksi
(08)439 3161

www.raahe.fi

Ympäristölupataksa 2015- 6 (9)
VnA (713/2014), ns. Ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n mukainen
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9) elintarvikkeiden tai rehujen valmistus
a) teurastamo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 5 ja enintään 50 tonnia ruhoja vuorokaudessa;
b) 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;
c) 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
d) 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;
e) 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;
f) muu kuin d ja e kohdassa 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;
g) panimo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 250 000 mutta
alle 5 miljoonaa litraa vuodessa ja enintään 300 000 litraa vuorokaudessa
h) siiderin ja viinin valmistus käymisteitse, kun tuotantokapasiteetti on vähintään 750 000 mutta alle 10 miljoonaa litraa vuodessa ja enintään 300 000 litraa vuorokaudessa;
i) muu kuin g ja h kohdassa tarkoitettu virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos, kun virvoitus- ja alkoholijuomien tuotantokapasiteetti on yhteensä vähintään 50 miljoonaa litraa
vuodessa ja enintään 300 000 litraa vuorokaudessa;
j) rehua tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen
laitos, jonka valmiiden tuotteiden 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
k) 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;
l) eineksiä valmistava laitos, jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on vähintään 5 000 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;
m) pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos, jossa vastaanotetun maidon määrä on vähintään 100 ja enintään 200
tonnia vuorokaudessa;
Raahen kaupungin
ympäristötoimisto,
Tekninen palvelukeskus

Ruskatie 1
92140 Pattijoki

Postilokero 6
92101 Raahe

Puhelin
(08) 439 3111

Lupamaksu
Työaika
Taksa
[t]
[€]

Valvontamaksu
Työaika
Taksa
[h]
[€]

40

2 400

4

240

40

2 400

4

240

40

2 400

4

240

40

2 400

4

240

40

2 400

4

240

40

2 400

4

240

40

2 400

4

240

40

2 400

4

240

40

2 400

4

240

40

2 400

4

240

40

2 400

4

240

40

2 400

4

240

40

2 400

4

240

Faksi
(08)439 3161

www.raahe.fi

Ympäristölupataksa 2015- 7 (9)
VnA (713/2014), ns. Ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n mukainen
jaottelu
n)

makeistehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 15
tonnia vuorokaudessa;
o) mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 50 miljoonaa litraa vuodessa;
10) eläinsuojat tai kalankasvatus
a) eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 30 ja alle 75 lypsylehmälle, vähintään 80 ja alle 200 lihanaudalle, vähintään 60 ja
alle 250 täysikasvuiselle emakolle, vähintään 60 hevoselle tai
ponille, vähintään 210 ja alle 1 000 lihasialle, vähintään 160
uuhelle tai vuohelle, vähintään 2 700 ja alle 30 000 munituskanalle tai vähintään 10 000 ja alle 40 000 broilerille, taikka
muu eläinsuoja, joka lannantuotannoltaan tai ympäristövaikutuksiltaan vastaa vähintään 210 ja alle 1 000 lihasian eläinsuojaa;
b) vähintään 250 ja alle 2 000 siitosnaarasminkin tai -hillerin taikka vähintään 50 ja alle 600 siitosnaarasketun tai -supin taikka
vähintään 50 ja alle 800 muun siitosnaaraseläimen turkistarha
taikka muu turkistarha, joka lannantuotannoltaan tai ympäristövaikutuksiltaan vastaa vähintään 250 ja alle 2 000 siitosnaarasminkin turkistarhaa
11) liikenne
a) muu lentopaikka kuin lentoasema;
b)

yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikko tai vastaavan kokoinen työkonevarikko
c) ulkona sijaitseva moottoriurheilurata;
12) jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely
a) alle 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettu maankaatopaikka;
b) pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle, kun käsiteltävä määrä on alle 50 000 tonnia vuodessa
c) kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen vaarallisen jätteen varastointipaikka tai vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen tai käytöstä poistettujen
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varastointipaikka, jonka varastointikapasiteetti on enintään 50 tonnia
d) autopurkamo;
e) laitos, jonka ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelykapasiteetti on enintään 10 tonnia vuorokaudessa
f) muu kuin a—e alakohdassa taikka 1 §:n 13 kohdan a ja d—g
alakohdassa tarkoitettu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista ja jossa
käsitellään jätettä alle 20 000 tonnia vuodessa;
13) muu toiminta
a) ulkona sijaitseva ampumarata;
b) pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka
c) kiinteä eläintarha tai huvipuisto;
d) krematorio tai lemmikkieläinten polttolaitos
Ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun
jätevesien johtamista koskevan lupa-asian ja 3 kohdassa tarkoitetun kohtuutonta haittaa naapuruussuhteissa aiheuttavan toiminnan
lupa-asian sekä 28 §:ssä tarkoitetun pohjavesialueelle sijoittuvan
toiminnan lupa-asian, jollei ympäristönsuojelulain 34 §:stä johdu
muuta
Edellisen lisäksi tuulivoimala-alueen ympäristölupaan lisämaksu /
tuulivoimala eli turbiini
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Lupamaksu
Työaika
Taksa
[t]
[€]
40
2 400

Valvontamaksu
Työaika
Taksa
[h]
[€]
4
240

40

2 400

4

240

30

1 800

3

180

30

1 800

3

180

55

3 300

5,5

330

50

3 000

5

300

55

3 300

5,5

330

40

2 400

4

240

40

2 400

4

240

40

2 400

4

240

60
40

3 600
2 400

6
4

360
240

40

2 400

4

240

55
40
40
55
40

3 300
2 400
2 400
3 300
2 400

5,5
4
4
5,5
4

330
240
240
330
240

300 € /
turbiini

Faksi
(08)439 3161

www.raahe.fi

Ympäristölupataksa 2015- 8 (9)
B: REKISTERÖITÄVÄT TOIMINNAT, REKISTERÖINTI- JA VALVONTAMAKSUT
Rekisteröidyn toiminnan suunnitelman mukaiselta määräaikaistarkastuksesta peritään valvontamaksua 240 €.
Rekisteröinti
Työaika Maksu
[t]
[€]

REKISTERÖITÄVÄT TOIMINNAT
1) 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.
2) Asfalttiasema
3) Polttoaineen jakeluasema
Moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai moottoriveneessä polttoaineena käytettävän nestemäisen polttoaineen jakeluasema, jonka polttoainesäiliöiden
3
kokonaistilavuus on vähintään 10 m .
4) 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.
5) 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.
6) 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
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Valvonta
Työaika Maksu
[h]
[€]

15

900

4

240

15

900

4

240

15

900

4

240

15

900

4

240

15

900

4

240

15

900

4

240

15

900

4

240

15
15
15
15

900
900
900
900

4
4
4
4

240
240
240
240
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C: MUUT VIRANOMAISKÄSITTELYMAKSUT

VIRANOMAISKÄSITTELY
1)

2)
3)

4)
5)

Työaika
[t]

Käsittelymaksu
[€]

15
3
6

900
180
360

15
10

900
900

6

360

10
15

600
900

5

300

6
6

360
360

2
15

120
900
60 €/h,
vähintään 60€

YSL (527/2014) luvun 12 mukaisten ilmoitusten käsittely
a) Ilmoituksen käsittely ja rekisteröinti
b) Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta
c) Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta, joka on merkittävä ja edellyttää
kuulemista
d) Koeluonteinen toiminta
e) Poikkeukselliset tilanteet
Jätelain (646/2011) luvun 11 mukaisen ilmoituksen käsittely
a) Ilmoitus keräystoiminnasta, käsittely ja rekisteröinti (JL 100 §)
Vesilain (587/2011) mukaisten asioiden käsittely
a) Talousveden ottamisen rajoittaminen (VL 4 luku: 2 §)
b) Ojitusasiat (VL 5 luku: 5 §, 9 §, 14 §)
Merenkulun YSL (527/2014) luvun 9 mukaisten asioiden käsittely
a) Huvivenesatamien jätehuoltosuunnitelman hyväksyminen ja rekisteröinti
Muiden asioiden käsittely
a) Tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen
b) Muiden kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille paneman ilmeisen
perusteettoman asian käsittely
c) Päätös ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta
d) Erikseen tehty päätös toiminnan aloittamisesta ennen lainvoimaisuutta
e) Muu YSL (527/2014) mukaisen asian käsittely
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