
1 (6)

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksan 1.1.2018 maksutaulukot

Liite 1

MAKSUTAULUKKO
Elintarvikevalvonta
ELINTARVIKEHUONEISTOT
Ilmoituksen käsittely 160 euroa

Tarkastus Uusintatarkastus
euroa euroa

1 Elintarvikkeiden myynti
∂ Elintarvikkeiden myynti, teollisesti pakattuina,

raakapakastettujen leivinvalmisteiden paisto
ja myynti, <200 m²; jäätelökioskit

130 100

∂ Elintarvikkeiden myynti, teollisesti pakattuina,
raakapakastettujen leivinvalmisteiden paisto
ja myynti, 200 m²-1000 m²

200 130

∂ Elintarvikkeiden myynti, teollisesti pakattuina,
raakapakastettujen leivinvalmisteiden paisto
ja myynti, >1000 m²

230 160

∂ Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden
käsittely, palvelumyynti, <200 m², grillikioskit

160 130

∂ Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden
käsittely, palvelumyynti 200 m²-1000 m²

200 160

∂ Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden
käsittely, palvelumyynti >1000 m²

230 190

∂ Torimyyntipiste tai liikkuva elintarvike-
huoneisto, jossa helposti pilaantuvien
elintarvikkeiden käsittelyä/myyntiä

160 130

∂ Muu ulkomyyntipiste (esim. kasvisten myynti) 100 100
2 Elintarvikkeiden tarjoilu

∂ Ravintola, kahvila tai pikaruokaravintola, jossa
< 6 asiakaspaikkaa tai < 50 annosta/vrk

160 130

∂ Ravintola, kahvila tai pikaruokaravintola, jossa
6-150 asiakaspaikkaa tai 50-500 annosta/vrk

200 160

∂ Ravintola, kahvila tai pikaruokaravintola, jossa
>150 asiakaspaikkaa tai >500 annosta/vrk

230 190

∂ Pub 130 100
∂ Tarjoilukeittiö 160 130
∂ Keskuskeittiö tai laitoskeittiö (henkilöstö-

ravintola, sairaalakeittiö tai päiväkodin/koulun
valmistuskeittiö < 50 annosta/vrk

160 130

∂ Keskuskeittiö tai laitoskeittiö (henkilöstö-
ravintola, sairaalakeittiö tai päiväkodin/koulun
valmistuskeittiö) 50-500 annosta/vrk,
pitopalvelut

200 160

∂ Keskuskeittiö tai laitoskeittiö (henkilöstö-
ravintola, sairaalakeittiö tai päiväkodin/koulun
valmistuskeittiö) 500-2000 annosta/vrk

230 190

∂ Keskuskeittiö tai laitoskeittiö (henkilöstö-
ravintola, sairaalakeittiö tai päiväkodin/koulun
valmistuskeittiö) >2000 annosta/vrk

300 230
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3 Teollinen tuotanto
∂ Teollinen tuotanto, vähäinen ja vähäriskinen

toiminta (esim. mausteiden pakkaus, osa-
aikainen toiminta)

160 130

∂ Teollinen tuotanto, kuten leipomo, yhdistelmä-
elintarvikkeiden valmistus, muu elin-
tarvikkeiden valmistus, < 1 milj. l / <10 000 kg

200 160

∂ Teollinen tuotanto, kuten leipomo,
yhdistelmäelintarvikkeiden valmistus, muu
elintarvikkeiden valmistus, 1-10 milj. l /10 000-
100 000 kg

230 180

∂ Teollinen tuotanto, kuten leipomo,
yhdistelmäelintarvikkeiden valmistus, muu
elintarvikkeiden valmistus, 10-100 milj. l
/100 000 – 1 milj kg

260 200

∂ Teollinen tuotanto, kuten leipomo,
yhdistelmäelintarvikkeiden valmistus, muu
elintarvikkeiden valmistus > 100 milj. l / yli 1
milj. kg

300 230

4 Elintarvikkeiden kuljetus
∂ 1-10 kuljetusvälinettä 130 100
∂ > 10 kuljetusvälinettä 200 160

5 Elintarvikevarastot (muu kuin eläimistä saatavia
elintarvikkeita käsittelevä laitos), tukkumyynti,
elintarvikkeiden maahantuonti

∂ Elintarvikevarasto < 200 m², tukkumyynti ja
maahantuonti, pieni/vähäriskinen toiminta

130 100

∂ Elintarvikevarasto 200-1000 m², tukkumyynti
ja maahantuonti, keskisuuri

160 130

∂ Elintarvikevarasto >1000 m², tukkumyynti ja
maahantuonti, suuri

200 160

6 Muu elintarvikehuoneisto, jota ei ole mainittu
taulukossa

käytetyn ajan perusteella

7 Asiakirjatarkastus (ei sisällä matka-aikaa, esim.
kotona toimiva elintarvikehuoneisto)

130 130

8 Alkutuotantopaikat 130 130
9 Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia

tarvikkeita valmistavat laitokset, markkinoijat ja
maahantuojat

230 160

10 Laitokset Hakemusten
käsittelymaksut

Uusi
toiminta

Toiminnan
muutos

Tarkastus Uusinta-
tarkastus

euroa euroa euroa euroa
Liha ja kala-alan laitokset

∂ Tuotanto <10 000 kg/vuosi 725 470 200 160
∂ Tuotanto 10 000 -100 000 kg/vuosi 940 725 230 160
∂ Tuotanto 100 000-1 milj. kg/vuosi 1140 835 260 200
∂ Tuotanto >1-10 milj. kg/vuosi 1560 1040 300 230
∂ Tuotanto >10 milj. kg/vuosi 1770 1305 300 230

Maitoalan-laitokset
∂ Tuotanto <10 000 kg/vuosi 470 365 200 160
∂ Maitoala, vastaanotetun raakamaidon määrä

<2 milj. l/v)
725 470 230 160
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∂ Maitoala, vastaanotetun raakamaidon määrä
>2 milj. l/vuosi

940 725 300 230

∂ Tuotanto > 10 000 kg/vuosi 945 725 300 230
Muna-alan laitos

∂ Tuotanto ≤10 000 kg/vuosi 315 265 200 160
∂ Tuotanto 10 000 – 10 milj. kg/vuosi 725 470 260 200
∂ Tuotanto >10 milj. kg/vuosi 620 420 300 230

Eläimistä saatavia elintarvikkeita varastoiva laitos 470 365 230 160
Laitoksen uusintatarkastus suunnitelmallisen
tarkastuksen yhteydessä

Jos uusintatarkastus tehdään suunnitelmallisen
valvonnan tarkastuksen yhteydessä, peritään
tarkastuksesta yhden tunnin lisämaksu (64 €)

11 Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen
perustuvien toimenpiteiden valvonta

Käytetyn ajan perusteella (64 €/h) ja lisäksi 0,5 h
matka-aika (32 €)

12 Taksan kohdan 5.3 mukaiset tarkastukset Käytetyn ajan perusteella (64 €/h) ja lisäksi 0,5 h
matka-aika (32 €)

NÄYTTEENOTTO- JA TUTKIMUSMAKSUT
13 Näytteenotto viranomaisen tai ulkopuolisen tahon

suorittamana
60

14 Laboratoriotutkimukset Kustannusten mukaan
ELINTARVIKKEIDEN VIENTIVALVONTA
15 Venäjän vientitodistus (asiakirjojen tarkastus,

todistuksen kirjoittaminen, erillinen
vientitodistusasiakirja)

50

16 Muut vientitodistukset 50
17 Ostajamaan edellyttämä Euroopan unionin

ulkopuolelle elintarvikkeita vievien
elintarvikehuoneistojen tavanomaista kattavampi
valvonta tai vientihyväksyntään liittyvä neuvonta ja
selvitykset

Käytetyn ajan perusteella (64 €/h) ja lisäksi
tarkastuksissa 0,5 h matka-aika (32 €)
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Liite 2

MAKSUTAULUKKO
Terveydensuojelun valvonta
ILMOITUKSENVARAINEN TOIMINTA
Ilmoituksen käsittely 160 euroa

Tavanomaista suurempaa työmäärää
edellyttävissä tilanteissa ilmoituksen
käsittelymaksu peritään käytetyn ajan
perusteella (64 €/h)

Ilmoituksen perusteella tehtävä tarkastus Maksu määräytyy alla olevan taulukon
kohdetyypin tarkastusmaksun mukaan

SUUNNITELMALLINEN VALVONTA JA MÄÄRÄYSTEN VALVONTA
Tarkastus Uusintatarkastus

euroa euroa
1 Julkinen majoitushuoneisto tai vastaava

∂ huoneita   <10 280 140
∂ huoneita  10 – 50 385 195
∂ huoneita   >50 545 270

2 Yleiseen käyttöön tarkoitettu sauna 280 140
3 Yleinen uima-allastila tai uimaranta

∂ uimahalli, uimala tai kylpylä 545 270
∂ muu yleinen allastila 385 195
∂ yleinen uimaranta 385 195
∂ pieni yleinen uimaranta 280 140

4 Koulu ja oppilaitos, päiväkoti, kerho, nuorisotila,
sisäleikkipuisto, leirikeskus, lastensuojeluyksikkö,
vanhainkoti, muu sosiaalialan yksikkö

∂ <200 m2 385 195
∂ 200 – 2000 m2 545 270
∂ >2000 m2 750 370

5 Kauneushoitola tai muu ihonkäsittelypaikka, solarium,
tatuointiliike

∂ asiakaspaikkoja <3 195 95
∂ asiakaspaikkoja 3 – 10 280 140
∂ asiakaspaikkoja >10 385 195

6 Julkinen kuntosali tai liikuntatila
∂ ≤300 m2 280 140
∂ >300 m2 385 195

7 Muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa
harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle
terveyshaittaa

Käytetyn ajan perusteella (64 €/h)

8 Ulkopuoliset palvelut ja selvitykset Kustannusten mukaan
HYVÄKSYMISTÄ EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA

Käsittelymaksu Tarkastus Uusinta-
tarkastus

9 Vesilaitos
∂ ≥ 5 000 käyttäjää tai yli 1 000 m3 Käytetyn ajan

perusteella (64 €/h)
960 480

∂ < 5 000 käyttäjää tai alle 1 000 m3

∂ muu asetuksen 1352/2015 mukainen kohde
Käytetyn ajan
perusteella (64 €/h)

64 €/h ja
lisäksi 0,5 h
matka-aika
(32 €)

64 €/h ja
lisäksi 0,5 h
matka-aika
(32 €)

∂ <50 käyttäjää tai alle 10 m3

∂ muu asetuksen 401/2001 mukainen kohde
Käytetyn ajan
perusteella (64 €/h)

64 €/h ja
lisäksi 0,5 h
matka-aika
(32 €)

64 €/h ja
lisäksi 0,5 h
matka-aika
(32 €)
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NÄYTTEENOTTO- JA TUTKIMUSMAKSUT
10 Näytteenotto viranomaisen suorittamana 60

∂ talousvesi
∂ uimavesi (yleinen uima-allastila, yleinen

uimaranta, pieni yleinen uimaranta)
∂ muut (liittyen 1-9 kohdissa mainittujen

ilmoitusten/hakemuksen/tarkastuksen
perusteella annettujen määräysten
valvontaan, paitsi jos sisältyvät asunnossa tai
muussa oleskelutilassa suoritettujen
toimenpiteiden maksuihin)

11 Näytteenotto muun kuin viranomaisen suorittamana Kustannusten mukaan
12 Laboratoriotutkimukset Kustannusten mukaan
ASUNNOSSA TAI MUUSSA OLESKELUTILASSA SUORITETTUJEN TOIMENPITEIDEN MAKSUT
13 Sisäilmanäytteenotto 190+ alv
14 Melumittaus

∂ tavanomaista suurempaa työmäärää vaativat
yöaikaiset mittaukset

255+ alv
510+ alv

15 Ulkopuolisella asiantuntijalla tai laboratoriolla
teetettävät tutkimukset ja mittaukset sekä
laboratorioanalyysit

Kustannusten mukaan

KANSAINVÄLISEN TERVEYSSÄÄNNÖSTÖN (IHR) MUKAISET MAKSUT
16 Todistus aluksen tarkastamisesta ja saniteettitoimen-

piteistä vapauttamisesta/saniteettitoimenpiteistä
∂ pienet alukset

(esim. hinaajat, rahtialukset ja proomut)
∂ matkustaja-alukset
∂ suuret, yli 220 metrin matkustaja-alukset

195

300
480

17 Aluksen saniteettitodistuksen voimassaoloajan
jatkaminen

Käytetyn ajan perusteella (64 €/h)
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Liite 3

MAKSUTAULUKKO
Tupakkavalvonta  ja nikotiinivalmisteiden valvonta
TUPAKKATUOTTEIDEN JA NIKOTIININESTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTILUPAHAKEMUKSEN SEKÄ
NIKOTIININESTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTI-ILMOITUKSEN JA TUKKUMYYNTI-ILMOITUKSEN
KÄSITTELYMAKSU

euroa

1 Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden
vähittäismyyntilupahakemus

195

2 Nikotiininesteiden vähittäismyyntiä koskeva ilmoitus 95

3 Tukkumyynti-ilmoitus 95

TUPAKKATUOTTEIDEN, NIKOTIININESTEIDEN JA TUKKUJEN VUOSITTAINEN VALVONTAMAKSU
4 Myyntipaikan kukin tupakkatuotteiden tai

nikotiininesteiden myyntipiste
500

5 Tukkumyyntipaikan kukin myyntipiste 500

NIKOTIINIVALMISTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTILUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELYMAKSU

6 Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemus 195

NIKOTIINIVALMISTEIDEN VUOSITTAINEN VALVONTAMAKSU

7 Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikka 125

ASUNTOYHTEISÖN TUPAKOINTIKIELTOA KOSKEVAN HAKEMUKSEN KÄSITTELYMAKSU

8 Asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskeva hakemus Käytetyn ajan perusteella (64 €/h) ja lisäksi
kuulemiseen ja päätöksestä ilmoittamiseen
liittyvät muut kulut kustannusten mukaan


