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1 § Soveltamisala 
 

Ympäristönsuojelulain (527/2014), jätelain (646/2011), vesilain (587/2011), maastoliikenne-
lain (1710/1995) ja vesiliikennelain (728/2019) mukaisten lupien, ilmoitusten ja muiden asi-
oiden käsittelystä sekä mukaisten asioiden käsittelystä ympäristönsuojeluviranomaisessa 
sekä lakien valvonnasta peritään maksu tämän taksan mukaisesti. 

 
2 § Maksujen määräytymisperusteet 
 
2.1 Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian kä-

sittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä viranomai-
selle aiheutuneet kokonaiskustannukset. 

 
2.2 Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi 

käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista viran-
omaisen yhteiskustannuksista. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat lisäksi asianosaisten kuu-
lemisesta sekä hakemuksen ja päätöksen tiedottamisesta aiheutuvat kulut. 

 
Jos hakemuksen laajuudesta johtuen hakemuksen vireilläolosta kuulutetaan ja päätöksestä 
tiedotetaan lehdissä, luvan hakija maksaa kuulutuksista aiheutuvat kulut. 

 
2.3 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on  

60 € tunnilta. 
 
3 §  Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut 
 

Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut on esitetty liitteenä 
olevassa maksutaulukossa. 
 

4 §  Menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut 
 

Edellä 3 §:ssä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämaksut: 
 
a) Asiantuntijaviranomaisen lausunto erillisen laskun mukaisesti 
b) Konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti 
c) Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuu-

lemistilaisuuden tai katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut. 
 

5 §  Maksun alentaminen 
 
5.1  Mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi, voi-

daan käsittelymaksua määrätä enintään 30 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienem-
mäksi. 

 
5.2 Toiminnan olennaista muuttamista tai lupapäätöksen tarkastamista tai uudistamista koske-

van hakemuksen tai ilmoituksen käsittelymaksu voidaan määrätä enintään 30 prosenttia 3 
§:n mukaista maksua pienemmäksi. 

 
5.3  Luvan tai ilmoituspäätöksen teknisluontoisesta muuttamisesta tai muusta lupamääräysten 

vähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä pie-
nempi, voidaan käsittelymaksu määrätä enintään 50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pie-
nemmäksi. 
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5.4 Ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin tarkoittamassa pohjavesialueella sijaitsevassa 
toiminnassa voidaan käsittelymaksu määrätä enintään 30 prosenttia 3 §:n mukaista mak-
sua pienemmäksi. 

 
5.5 Ympäristönsuojelulain 41 §:ssä tarkoitetun lupa-asian käsittelystä peritään yhdistetty 

maksu siten, että perusmaksultaan kalleimman toiminnan lupamaksuun lisätään muiden 
toimintojen osuutena vähintään 50 prosenttia näiden toimintojen maksusta. 

 
6 § Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai keskeytyminen 
 
6.1 Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian taikka asian käsittely 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa keskeytyy muusta syystä ennen päätöksen an-
tamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peri-
tään 3 §:n mukaisesta maksusta 50 prosenttia sekä mahdolliset muut asian käsittelystä 
siihen mennessä aiheutuneet kustannukset 4 §:n mukaisesti. 

 
7 §  Hakemuksen tai ilmoituksen hylkäämien tai tutkimatta jättäminen 
 
7.1  Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty päätös, peritään tämän taksan mukainen 

maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että asian laajemmalle kä-
sittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan maksu määrätä 50 prosenttia 3 §:n mukaista mak-
sua pienemmäksi. Lisäksi peritään mahdolliset muut asian käsittelystä aiheutuneet kustan-
nukset 4 §:n mukaisesti. 

 
7.2  Jos hakemusta tai ilmoitusta ei oteta tutkittavaksi, maksua ei peritä. 
 
8 §  Palautetun hakemuksen käsittelymaksu 
 
8.1  Mikäli asia palautuu uudelleen käsiteltäväksi tuomioistuimesta, peritään asian käsittelystä 

tämän taksan mukainen käsittelymaksu, josta vähennetään, mitä samassa asiassa aikai-
semmin annetusta ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty. 

 
8.2  Jos tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että hakija ei 

ole ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuu-
dessaan. 

 
9 §  Maksun kohtuullistaminen tai määrääminen poikkeustapauksissa 
 
9.1  Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian luonne ja mer-

kitys huomioon ottaen kohtuuttoman suureen maksuun, voidaan erityisistä syistä käsittely-
maksu määrätä enintään 50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua alhaisemmaksi.  

 
9.2  Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn laa-

juus ja työmäärä huomioon ottaen kohtuuttoman pieneen maksuun, voidaan erityistapauk-
sissa käsittelymaksu periä 3 §:n mukaisista maksuista poiketen myös asian käsittelystä ai-
heutuneiden erilliskustannusten perusteella. Tällöin maksun määräämiseen tulee liittää las-
kelmaperuste maksulle sekä erittely muista erilliskustannuksista. 

 
10 §  Valvontamaksut  
 
10.1 Ympäristönsuojelun valvontaohjelman ja jätelain valvontasuunnitelman mukaisesta määrä-

aikaistarkastuksesta ja muusta valvontaohjelmaan tai valvontasuunnitelmaan perustuvasta 
säännöllisestä valvonnasta peritään maksutaulukon mukainen maksu. 
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10.2  Ympäristönsuojelulain mukaisista onnettomuus-, haitta- tai rikkomustilanteissa tehdyistä 
tarkastuksista, jotka johtavat kehotuksen, määräyksen tai kiellon antamiseen sekä niistä 
toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen määräyksen, kehotuksen tai kiellon noudattamisen val-
vomiseksi peritään maksutaulukon mukainen valvontamaksu. 

 
10.3  Hallintopakkoasiassa annetun kiellon, määräyksen tai keskeyttämisen valvomiseksi tehtä-

västä tarkastuksesta peritään maksutaulukon mukainen valvontamaksu. 
 
10.4  Jätelain mukaisesta roskaantuneen alueen siivoamismääräyksestä, yksittäisen määräyk-

sen sekä rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun määräyksen antamisesta 
ja valvonnasta peritään maksutaulukon mukainen maksu. 

 
Mikäli tarkastuksen yhteydessä annetaan määräys tai pyydetään toiminnanharjoittajalta 
selvitys, jonka tämä toimittaa valvontaviranomaiselle, on määräyksen valmistelusta tai sel-
vityksen käsittelystä johtuvasta työmäärästä mahdollisuus periä maksu osana tarkastus-
maksua. 

 
10.5  Toiminnanharjoittajan peruuttamatta jättämästä, sovitusta tarkastuksesta peritään maksu 

käytetyn työajan mukaan, kuitenkin vähintään 120 €. 
 
11 §  Valvontamaksujen määrääminen poikkeustapauksissa 
 

Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa kohtuuttoman suureen tai pieneen valvontamak-
suun, voidaan erityisistä syistä maksu määrätä enintään 50 prosenttia maksutaulukon mu-
kaista maksua alhaisemmaksi tai korkeammaksi. 

 
12 §  Mikroyrityksen valvontamaksujen kohtuullistaminen 
 

Ympäristönsuojelulain 206 §:n tarkoittaman mikroyritysten valvontamaksu voidaan määrätä 
25 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. Alennus edellyttää, että toiminnanhar-
joittajan on viimeistään tarkastuksen yhteydessä annettava valvontaviranomaiselle riittävät 
työntekijämäärää, liikevaihtoa tai tasetta koskevat tiedot alennuksen myöntämiseksi. 

 
13 §  Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen 
 

Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta ja maksun lykkäämisestä mää-
rää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pääasiaa koskevassa päätöksessä tai saman-
aikaisesti annettavalla erillisellä päätöksellä. Mikäli maksusta tehdään erillinen päätös, tulee 
päätös ja maksu lähettää maksuvelvolliselle samalla kun pääasiaa koskeva päätöskin. 

 
14 §  Maksun suorittaminen ja periminen 
 
14.1  Maksu on suoritettava laskussa määrättynä aikana. Viivästyneestä maksusta peritään kul-

loinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 3 momentissa tarkoite-
tun korkokannan mukaan. 

 
14.2  Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan 

se periä ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin vero-
jen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (706/2007) säädetään (YSL 
205 §). 

 
15 §  Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 
 
15.1  Tämä taksa tulee voimaan, kun valvonta- ja lupalautakunta on sen hyväksynyt ja se on tullut 

lainvoimaiseksi. 
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15.2  Tämä taksa korvaa voimaan tullessaan Oulaisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomai-

sen ympäristönsuojelun aiemmin voimassa olleen taksan ja sen liitteenä olleen maksutau-
lukon (Oulaisten kaupunginvaltuusto 21.8.2019 § 35). 

 
15.3  Ympäristölupa-asioiden käsittelystä, jotka ovat tulleet vireille ja joista on kuulutettu tai asi-

asta on muutoin annettu tieto asianosaisille ennen tämän taksan voimaantuloa, peritään 
käsittelymaksu aiemmin voimassa olleen taksan mukaisesti. 

 
 
 
Liite Maksutaulukko 
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MAKSUTAULUKKO 
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ympäristönsuojelulain, jätelain ja vesilain sekä 
maastoliikennelain ja vesiliikennelain mukaisten lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä: 

Ympäristölupaa edellyttävän laitoksen tai toiminnan lupapäätöksen valmistelu (YSA 713/2014 § 2) 
 
1) metsäteollisuus  

muu puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos kuin puun kyllästämö 
 

2 900 € 

2) metalliteollisuus  
metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttisellä tai kemiallisella menetelmällä  
 

2 900 € 

3) energian tuotanto  
polttoaineiden polttaminen laitoksessa, jossa on yksi tai useampi polttoaineteholtaan 
vähintään 20 MW:n kiinteää polttoainetta polttava energiantuotantoyksikkö ja laitosalu-
een kaikkien energiantuotantoyksiköiden yhteenlaskettu polttoaineteho on alle 50 MW. 
 

2 900 € 

4) polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varas-
tointi ja käsittely 

 

4a) puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos 1 800 € 
4b) nestemäisten polttoaineiden jakeluasema, ei kuitenkaan moottorikäyttöisessä ajo-

neuvossa tai moottoriveneessä polttoaineena käytettävän polttoaineen jakelu-
asema 

1 800 € 

4c) muu polttonesteiden tai terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemi-
kaalin varasto 

1 800 € 

4d) kivihiilivarasto 1 800 € 

5) orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta  
5a) orgaanisia liuottimia käyttävä laitos tai toiminta 2 900 € 
5b) toiminnat, joissa vapautuu haihtuvia orgaanisia yhdisteitä 
 

2 900 € 

6) malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto  
6a) kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta  1 600 € 
6b) kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus 
  

1 600 € 

7) mineraalituotteiden valmistus  
keraamisten tuotteiden valmistus polttamalla: keramiikka- tai posliinitehdas ja kevytso-
ratehdas 
 

1 800 € 

8) nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely  
tekstiilien vesipesula tai kemiallinen pesula 1 800 € 

9) elintarvikkeiden tai rehujen valmistus  
9a) teurastamo 1 800 € 
9b) lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos 1 800 € 
9c) kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos  1 800 € 
9d) perunaa tai juureksia käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos 1 800 € 
9e) vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä tai niistä tuotteita ja-

lostava laitos 
1 800 € 

9f) muu kuin 9d) ja 9e) kohdassa tarkoitettu kasviperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai 
niistä tuotteita jalostava laitos 

1 800 € 

9g) panimo 1 800 € 
9h) siiderin ja viinin valmistus käymisteitse 1 800 € 
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9i) muu kuin 9g) ja 9h) kohdassa tarkoitettu virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava  
       laitos 

1 800 € 

9j) rehua tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen laitos 1 800 € 
9k) jäätelötehdas tai juustomeijeri 1 800 € 
9l) eineksiä valmistava laitos 1 800 € 
9m) pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos 1 800 € 
9n) makeistehdas 1 800 € 
9o) mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo 1 800 € 

10) eläinsuojat  
10a) turkistarha, joka on tarkoitettu vähintään 500 ja alle 2000 siitosnaarasminkille tai -

hillerille taikka vähintään 250 ja alle 600 siitosnaarasketulle tai -supikoiralle 
1 800 € 

10b) turkistarha, joka on tarkoitettu vähintään 2000 ja alle 2800 siitosnaarasminkille tai 
-hillerille taikka vähintään 600 ja alle 1400 siitosnaarasketulle tai -supikoiralle 

2 900 € 

10c) muu kuin edellä a- tai b-kohdissa mainittu turkistarha, jonka eläinyksikkömäärä 
ympäristönsuojelulain liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vä-
hintään 250 ja alle 1000 

1 800 € 

10d) muu kuin edellä a- tai b-kohdissa mainittu turkistarha, jonka eläinyksikkömäärä 
ympäristönsuojelulain liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vä-
hintään 1000 ja alle 1200 

2 900€ 

10e) muu ympäristölupaa edellyttävä eläinsuoja 2 100 € 

11) liikenne  
11a) muu lentopaikka kuin lentoasema 1 600 € 
11b) ulkona sijaitseva moottoriurheilurata 1 600 € 

12) jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien kä-
sittely 

 

12a) maankaatopaikka 1 600 € 
12b) pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jät-

teen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle 
1 800 € 

12c) kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen vaarallisen jät-
teen tai vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen tai käytöstä poistettu-
jen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varastointipaikka 

1 800 € 

12d) autopurkaamo 1 800 € 
12e) ruhoja tai eläinperäistä jätettä käsittelevä laitos 1 800 € 
12f) muu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai 

laitosmaista 
1 800 € 

lisäksi voidaan periä asian laajuudesta kuten lupaan sisältyvästä muusta ratkaisusta 
johtuvasta lisätyöstä 

+ 30 % 

13) muu toiminta  
13a) ulkona sijaitseva ampumarata 1 800 € 
13b) pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka 1 800 € 
13c) krematorio tai lemmikkieläinten polttolaitos 1 800 € 
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Ympäristönsuojelulain 27 §:n nojalla ympäristölupaa edellyttävän toiminnan ympäristölupapää-
töksen valmistelu 

2. mom. 1-kohta: toiminta, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista 
 

1 600 € 

2. mom. 2-kohta: jätevesien johtaminen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai noron pi-
laantumista  
 

1 600 € 

2. mom. 3-kohta: toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista 
annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta: muu kuin te-
ollisen mittaluokan tuulivoimala 
 

1 600 € 

2. mom. 3- kohta: toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista 
annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta: teollisen mit-
taluokan tuulivoimala 

2 900 € 

 

Ympäristönsuojelulain 28 §:n mukainen pohjavesialueella sijaitsevan toiminnan ympäristölupa-
päätöksen valmistelu 

YSL (527/2014) 28 §:n perusteella lupaa edellyttävä toiminta  vastaavan luvanvaraisen 
toiminnan lupamaksu 

 

Ympäristönsuojelulain 6 luvun mukaiset päätökset 

Lupapäätöksessä edellytetyn vakuuden hyväksyminen  
 

105 € 

Seuranta- ja tarkkailusuunnitelman hyväksyminen 
 

150 € 

Tarkkailumääräysten muuttaminen 110 € 

 

Ympäristönsuojelulain 9 luvun mukaisen luvan voimassaolo, muuttaminen sekä toiminnan lo-
pettaminen 

Päätös luvan raukeamisesta (88 §) 
 

300 € 

Luvan muuttaminen, joka on tullut vireille viranomaisen tai toiminnanharjoittajan  
hakemuksesta (89 §) 
 

900 € 

Kirjallinen lausuma luvan selventämiseksi (92 §) käytetyn työajan perusteella,  
kuitenkin vähintään  
 

250 € 

Lopettamismääräykset (94 §) 450 € 
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Ympäristönsuojelulain 10a-luvun mukaisen yleisen ilmoitusmenettelyn alaisten toimintojen il-
moituspäätöksen valmistelu 
 
1) Sahalaitos (tuotantokapasiteetti vähintään 20 000 m3 vuodessa) 2 800 € 

2) Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten nestemäisten kemikaalien varasto 1 500 € 
3) Elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnat, joiden jätevedet jätevedenpuhdistamolle 1 500 € 
4) Eläinsuoja 2 100 € 
5) Yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikko tai vastaavan kokoinen työkonevarikko 1 500 € 

6) Ampumarata (ei haulikkoammuntaa, enintään 10 000 laukausta vuodessa) 1 500 € 

7) Kiinteä eläintarha tai huvipuisto 1 500 € 

 

Ympäristönsuojelulain 11-luvun mukainen toiminnan rekisteröinti  

1) Energiantuotantolaitos  1 000 € 

2) Asfalttiasema 850 € 

3) Polttonesteiden jakeluasema 850 € 

4) Kemiallinen pesula 850 € 

5) Toiminta, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä 1 000 € 

6) Betoniasema ja betonituotetehdas 850 € 

 

Ympäristönsuojelulain 12-luvun mukaisten kertaluonteista toimintaa koskevien ilmoitusten kä-
sittely 

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta (suppea asianosaisten kuuleminen) 160 € 

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta (laaja asianosaisten kuuleminen) 280 € 

Koeluonteinen toiminta 400 € 

Poikkeukselliset tilanteet 280 € 

 

Ympäristönsuojelulain 16-luvun mukaiset päätökset 

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen (156 d §) 120 € 

Jäteveden johtaminen toisen alueelle (158 §) 210 € 

 

Ympäristönsuojelulain 18-luvun mukaiset valvontamaksut 

Valvontaohjelmaan perustuva luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan  
määräaikaistarkastus 

600 € 

Määräaikaistarkastuksen perusteella annettujen määräysten tarkastusmaksu 120 € 

Muu valvontaohjelmaan perustuva säännöllinen valvonta 120 € 

Onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteen valvomiseksi tehtävä tarkastus 120 € 
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Kehotuksen noudattamisen valvomiseksi tehtävä tarkastus 120 € 

Annetun kiellon, määräyksen tai keskeyttämisen valvomiseksi tehtävä tarkastus 120 € 

Vuosiraportin tarkastaminen 80 € 

 

Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaiset maksut toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta 
huolimatta 

Toiminnan aloittamislupaa koskeva erillinen päätös 150 € 

Päätöksessä edellytetyn vakuuden hyväksyminen  105 € 

 

Jätelain mukaisten asioiden käsittely 

Jätteiden ammattimaisen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin (100 §) 180 € 

Muu jätelain mukainen päätös tai asian käsittely 500 € 

Valvontasuunnitelmaan perustuva jätteen ammattimaista keräystä harjoittavan laitoksen tai 
yrityksen määräaikaistarkastus (124 §) 

   450 € 

Tarkastus jätelain mukaisen määräyksen noudattamisen valvomiseksi  150 € 

Muut toimet, jotka ovat tarpeen jätelain mukaisen määräyksen tai kiellon valvomiseksi 60 €/h 

Mittausten ja tutkimusten kohtuulliset kustannukset (123 §) peritään toteutuneen mukaan 

 

Vesilain mukaisten asioiden käsittely 

Talousveden ottamisen rajoittaminen (VL 4:2 §) 210 € 

Ojitusta koskevat erimielisyydet (VL 5:5 §) 210 € 

Oikeus ojittaa toisen alueella (VL 5:9) 210 € 

Muun kuin kuivatusveden johtaminen toisen ojaan (VL 5:14) 210 € 

 

Maastoliikennelain ja vesiliikennelain mukaiset päätökset 

Kilpailujen ja harjoitusten toistuva järjestäminen 650 € 

Yksittäisen tapahtuman järjestäminen 450 € 

 

Muiden asioiden käsittely 

Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen  110 € 

Muiden, kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta  
vireille pannun ilmeisen perusteettoman asian käsittely 

160 € 

Muu ympäristönsuojeluviranomaisen valvonta-asian käsittely 60 €/h 
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