
HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAKSUTAULUKKO
Helsingin kaupungin ympäristölautakunta 30.9.2014

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kiinteähintaiset julkisoikeudelliset maksut 1.11.2014 lukien

Ympäristölupaa edellyttävän laitoksen tai toiminnan lupapäätöksen valmistelu

Metsäteollisuus (YSA 2 §, kohta 1)
- puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos 4250
Metalliteollisuus (YSA 2 §, kohta 2)
- metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttistä tai kemiallista
  menetelmää käyttäen 4250
Energiantuotanto (YSA 2 §, kohta 3)
- polttoaineiden polttaminen laitoksessa, jossa on yksi tai
  useampi polttoaineteholtaan vähintää 20 megawatin kiinteää polttoainetta
  polttava energiantuotantoyksikkö ja laitosalueen kaikkien energiatuotanto-
  yksiköiden yhteenlaskettu polttoaineteho on alle 50  megawattia 5120
Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden
varastointi tai käsittely (YSA 2 §, kohta 4)
- puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos (a) 2620
- nestemäisten polttoaineiden jakeluasema (b) 1500
- muu polttonesteiden  jakeluasema tai vaarallisen nestemäisen kemikaalin 1500
  varasto (c ) 2620
- kivihiilivarasto 2620
Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta (YSA 2§, kohta 5)
- toiminnat, joissa käytetään orgaanisia liuottimia ( a) 4250
- toiminnat, joissa käytetään orgaanisia liuottimia ( b) 4250
- toiminnat, joissa käytetään orgaanisia liuottimia ( c) 4250
Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto (YSA 2§, kohta 6)
- kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä
  kivenlouhinta ( a ) 1370
- kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai
  kalkkikiven jauhatus ( b ) 4250
- pohjavesialueelle sijoitettava asfalttiasema 4250
Mineraalituotteiden valmistus (YSA 2 §, kohta 7)
- keramiikka- tai posliinitehdas (a) 5120
- kevytsoratehdas (a) 2620
- kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas (b) 2620
- kevytbetonitehdas ( c) 2620
Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely (YSA 2 §, kohta 8)
- tekstiilien vesipesula tai muu kuin rekisteröitävä kemiallinen pesula 1370
Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus YSA 2 §, kohta 9)
- teurastamo (a) 2620
- lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos (b) 2620
- kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä laitos  (c) 2620
- perunan tai juuresten käsittely- tai jalostuslaitos (d) 2620
- vihanneksi, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä
  tai jalostava laitos ( e)
- muu kasviperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai jalostava laitos (f)
- panimo (g) 2620
- siiderin tai viinin valmistus käymisteitse (h)
- muu virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos (i) 2620
- rehuja tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava tehdas (j) 2620
- jäätelötehdas tai juustomeijeri (k) 2620
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- einestehdas (l) 2620
- pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos (m) 2620
- makeistehdas (n) 2620
- mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo (o) 2620
Eläinsuojat ja kalankasvatus (YSA 2 §, kohta 10)
- eläinsuoja (a) 1370
- turkistarha (b) 1370
Liikenne (YSA 2 §, kohta 11)
- muu lentopaikka kuin lentoasema (a) 4250
- linja-auto-, kuorma-auto- tai työkonevarikko (b) 2620
- ulkona sijaitseva moottoriurheilurata (c) 2620
Jätehuolto (YSA 2 §,kohta 12)
- maankaatopaikka (a) 4250
- pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni- ja tiilijätteen tai muun pysyvän jätteen tai
  asfalttijätteen muu kuin kaatopaikkakäsittely (b) 4250
- kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen
  vaarallisen jätteen varastointipaikka (c) 4250
- autopurkamo (d) 4250
- ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelylaitos ( e ) 4250
- muu jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai käsittely (f) 4250
Muu toiminta (YSA 2 §, kohta 13)
- ulkona sijaitseva ampumarata (a) 4250
- kiinteä suihkupuhalluspaikka (b) 4250
- eläintarha tai huvipuisto ( c) 2620
- krematorio ja lemmikkieläinten polttolaitos (d) 4250
Jätevesien johtaminen maahan tai ojaan (YSL 27 §, 2 momentti, kohta 2),
kun jätevesien määrä on
  asukasvastineluvultaan alle 10 700
  asukasvastineluvultaan 10-49 1260
  asukasvastineluvultaan 50-99 1750
Toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista
annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta 1495
(YSL 27 §, 2 momentin kohta 2)

Ympäristönsuojelulain 12 luvun mukaisten ilmoitusten käsittely

Tilapäinen melua tai tärinää aiheuttava toiminta
- kivenmurskaus 500
- louhinta 500
- suuri ulkoilmakonsertti 500
- muu erityisen häiritsevää melua aiheuttava toiminta 200
Koeluontoinen toiminta 630
Poikkeukselliset tilanteet 370

Ympäristönsuojelulain 116 §:n mukainen toiminnan rekisteröinti

Sähköä tai lämpöä tuottava laitos tai kattilalaitos 2560
Asfalttiasema 2120
Polttonesteiden jakeluasema 760
Toiminta, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä 2120

Ympäristönsuojelulain 136 §:n ja 27 §:n mukaisten asioiden käsittely

Lupa pilaantuneen maaperän puhdistamiseen 4870
Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta 1500
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Jätelain 100 §:n mukaisen ilmoituksen käsittely

Jätteenkeräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin 180

Vesilain mukaisten asioiden käsittely

Talousveden ottamisen rajoittaminen (VL 4:2 §) 310
Ojitusasiat (VL 5:5 §) 500

Muiden ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely

Tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen 500
Muiden kuin haittaa kärsimättömien perusteetta vireillepanema asia 140
Käytöstä poistetun öljy- tai kemikaalisäiliötä koskevan
poikkeuksen myöntäminen 140

Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely

Sataman merkitseminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 180
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