
 

TERVEYDENSUOJELULAIN (763/ 1994) MUKAISTEN KOHTEIDEN LUPAMAKSUT JA 
TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAISISTA KOHTEISTA TEHTÄVIEN ILMOTUSTEN KÄSITTELYMAKSUT 

 

Kohderyhmät  1.1.2017 

alkaen 

uusi toiminta 

€ 

1.1.2017 

alkaen 

toiminnan 

muutos 

€ 

Talousvettä toimittava laitos, jolla on oma vedenottamo tai vedenkäsittelyä 

>5 000 käyttäjää tai yli 1 000 m3/vrk  

(1352/2015) 

 maksu perustuu 

käsittelyaikaan 

56€/h 

maksu perustuu 

käsittelyaikaan 

56€/h 

<5 000 käyttäjää tai alle 1000 m3/vrk 

(1352/2016) 

maksu perustuu 

käsittelyaikaan 

56€/h 

maksu perustuu 

käsittelyaikaan 

56€/h 

Tukkuvesilaitos maksu perustuu 

käsittelyaikaan 

56€/h 

maksu perustuu 

käsittelyaikaan 

56€/h 

<50 käyttäjää tai alle 10m3 /vrk  

(401/2001) 

maksu perustuu 

käsittelyaikaan 

56€/h 

maksu perustuu 

käsittelyaikaan 

56€/h 

 

 

 

 

Terveydensuojelulain 13§ ja 18a§ mukaisten Ilmoitusten käsittelymaksu 

Talousvettä toimittava laitos, jolla ei ole omaa 

vedenottamoa tai vedenkäsittelyä 

 112 112 

vedenotto osana julkista tai kaupallista toimintaa, 

Vedenjakelualueesta, jos yhteiskäytössä oleva 

vedenottamo tai vesisäiliö (vähintään 50 käyttäjää tai 

vähintään 10m3/vrk) 

112 112 



Lasten ja nuorten kohteet, kerhotilat, nuorisotilat ja 

leirikeskukset 

 112 112 

Peruskoulu 112 112 

Lukio 112 112 

Ammattioppilaitos 112 112 

Korkeakoulu 112 112 

Aamiaismajoitus, sekamajoitus maatilamatkailun 

yhteydessä 

112 112 

Hotelli 112 112 

muu loma-asuntojen ammattimainen tarjoaminen 112 112 

asuntolat, yömajat ja pakolaisten vastaanottokeskukset 112 112 

muu majoitustoiminta 112 112 

Hostelli, retkeilymaja, retkeilyhotelli, kesähotelli 112 112 

Lomakeskusten ja leirintäalueiden mökit 112 112 

Päiväkoti 112 112 

Ryhmäperhepäiväkoti 112 112 

lastenkodit/ 

lastensuojelu- 

yksiköt ja vast. 

112 112 

 

Vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikkö 

(laitostyyppinen) 

112 112 

Kehitysvammalaitos, muu kehitysvammaisten yksikkö, 

tehostettu palveluasuminen 

 112 112 

Palveluasuminen, tukiasuminen ja muut asumispalvelut 112 112 

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakeskukset 112 112 

Aikuisten päivähoito 112 112 

Yleiset uimarannat 112 112 

Uimahallit, kylpylät, vesipuistot 112 112 

Muut yleiset altaat 112 112 

Yleinen liikuntatila 112 112 



Muut yksiköt, mielenterveys - ja päihdekuntoutujat, 

tehostettu palvelu 

112 112 

Julkiset huvi-ja kokoontumishuoneistot ei ilm. 

velvollisuutta 

 

Yleinen sauna 112 112 

Eläinsuojat ja -aitaukset asemakaava-alueella tai vastaava ei ilm. 

velvollisuutta 

 

Parturit ja kampaamot ei ilm. 

velvollisuutta 

 

Hautausmaa tai hautapaikka ei ilm. 

velvollisuutta 

 

Muut laitokset ja huoneistot, joissa harjoitetusta 

toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa 

112 112 

Kosmetologi- 

set huoneistot 

tatuointi, lävis- 

tys, muu ihon 

käsittely ja 

hoito, solarium 

 112 112 

 

 

 

  

  



Terveydensuojelulain  (763/1994) mukaisten kohteiden valvontamaksuihin tehdään seuraava lisäys 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Kohderyhmät perustarkastus € jälkitarkastus tai 
muu 

osatarkastus 

Valvontakäyntien 
tarve 

(lkm/kohde/vuosi) 
talousvettä toimittava laitos, jolla on oma 

vedenottamo tai vedenkäsittelyä ja 

talousvettä toimittava laitos, jolla ei ole 

omaa vedenottamoa tai vedenkäsittelyä 

vedenjakelualueella vähintään 

50 käyttäjää tai yli 10 m3/vrk  

(1352/2015) 

56€/h 56€/h 1-2 riskiperusteisesti 

talousvettä toimittava laitos, jolla on oma 

vedenottamo tai vedenkäsittelyä ja 

talousvettä toimittava laitos, jolla ei ole 

omaa vedenottamoa tai vedenkäsittelyä 

vedenjakelualueella <50 

käyttäjää tai alle 10m3 /vrk  

(401/2001) 

56€/h 56€/h 1 

talousvettä toimittava laitos, jolla on oma 

vedenottamo tai vedenkäsittelyä 

tukkuvesilaitos 

56€/h 56€/h 1-2 

Muu loma-asuntojen 

ammattimainen tarjoaminen 

168 56 €/h 0,2 

Asuntolat, yömajat ja 

pakolaisten 

vastaanottokeskukset 

168 56 €/h 0,2 

muu majoitustoiminta 168 56 €/h 0,2 


