
       
 
 
MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA 
OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 
 
 
1 §  YLEISTÄ  
 
 Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta 

sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvolli-
nen suorittamaan maa-aineslain (555/81) 23 §:n sekä maakäyttö- ja rakennuslain 
(132/99) 145 §:n nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun. 

 
 
2 §  TARKASTUSMAKSU 
 
 Tarkastusmaksu muodostuu ottamisaluekohtaisesta perusmaksusta sekä hakemuk-

sessa otettavaksi esitetyn maa-aineksen laskennallisesta tilavuudesta [m3] (kiintokuu-
tiometrin). 

 
Ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään seuraavat maksut: 

 
 2.1. perusmaksu suunnitelmaa kohti  450 € 

 
 maksu maa-ainesmäärän tilavuuden 

  mukaan   0,013 €/m³ 
 
 2.2. Ottamissuunnitelman muutos; siltä osin kuin se koskee voimassa  
  olevan ottamisluvan mukaista aluetta ja ylittää aikaisemmassa 

luvassa otettavaksi myönnetyn maa-ainesmäärän 
 
  muutosta kohti    300 € 
 
  sekä lisäksi hakemuksessa esitetyn aikaisemman 
  luvan ylittävän maa-ainesmäärän tilavuuden 
  mukaan    0,013 €/m³ 
 

2.3. Luvan jatkamissuunnitelman (MAL 10 § 3 mom.) tarkastamisesta ilman muu-
toksia peritään 50 %. kohdan 2.1.maksusta siltä osin, kuin maa-ainesta on 
alueelta ottamatta. 

 
 2.4. Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, 
  josta ei tarvitse laatia erillistä ottamissuunnitelmaa, 
  otettava määrä enintään 3.000 m³    450 € 
 

2.5. Tarkastusmaksua määrättäessä, hakemuksessa otettavaksi esitetystä maa-
ainesten määrästä, otetaan 250 000 m³ ylittävältä osalta huomioon 50 %. 

 
2.6. Jos lupahakemus hylätään, peritään tämän taksan mukaisesta maksusta 50 % 

kuitenkin vähintään 500 €. 
 
2.7. Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunni-

telman tarkastamiseksi ja lupahakemus peruutetaan ennen päätöksen anta-
mista, peritään toimenpiteitä vastaava osuus maksusta, kuitenkin vähintään 
500 €. 

 
2.8. Jos lupa peruutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-aineslain 16 §:n 

kohdan perusteella, lupaviranomainen voi hakemuksesta palauttaa peritystä 
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tarkastusmaksusta ottamatta jäävään maa-ainesmäärään tilavuutta vastaavan 
osan. 

 
2.9. Jos luvansaaja luopuu maa-ainesten ottamisesta aloittamatta sitä tai luvan 

voimassa ollessa, tarkastusmaksua ei palauteta. 
 
2.10. Jos ottamisluvan voimassaoloaikaa hakemuksesta jatketaan, peritään lupaha-

kemukseen liittyvän ottamissuunnitelman tarkastamisesta puolet 2 § mukai-
sesta vähimmäismaksusta, edellyttäen, että jatkoajan myöntäminen ei vaadi 
ko. suunnitelman muuttamista. Maksu peritään myös, mikäli maisemoinnille on 
myönnetty jatkoaikaa. 

 
2.11. Tarkastusmaksut peritään lupapäätöksen antamisen jälkeen. Maksu täytyy 

maksaa ennen toiminnan aloittamista tai toiminta voidaan keskeyttää. Mikäli 
maksua ei makseta määräaikaan mennessä, on sille suoritettava korkoa kor-
kolain mukaan. 

 
3 §  VALVONTAMAKSU 
 

Ottamistoiminnan valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain seuraavat 
maksut: 

 
3.1. Lupapäätöksessä otettavaksi myönnetyn vuotuisen maa-ainesten 

 
määrän mukaan    0,02 €/m³ 
 
Kuitenkin vähintään    200 € 
 
Mikäli lupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen maa-ainesten otta-
mismäärä ylittää 20.000 m³, otetaan 20.000 m³ ylittävältä maa-ainesten mää-
rän osalta huomioon 50 % vuotuista valvontamaksua määrättäessä. 
 
Mikäli lupapäätöksessä ei ole esitetty vuotuisia maa-ainesten ottamismääriä, 
jaetaan valvontamaksua määrättäessä otettava maa-ainesten kokonaismäärä 
luvan voimassaoloajan vuosien määrällä ja käytetään näin saatua keskiarvoa 
vuotuisen valvontamaksun määräämisen perusteena.  
 
Mikäli lupa on voimassa vain osan vuotta, peritään kyseiseltä vuodelta vain si-
tä vastaava osuus otettavaksi sallitun maa-ainesmäärän mukaisesta vuotui-
sesta valvontamaksusta. 
 

3.2. Luvanhaltija on velvollinen maksamaan valvontamaksut vuosittain valvontavi-
ranomaisen määräämänä ajankohtana.  

 
 Erityisestä syystä voidaan hakemuksesta päättää, että valvontamaksu peri-

tään vuosittain kunakin vuonna otetun maa-ainesmäärän mukaan. Tällöin lu-
vanhaltijan on ilmoitettava ennen ottamistoimintaan ryhtymistään valvontavi-
ranomaiselle ottamisen alkamisajankohta, kesto ja jälkikäteen otettu maa-
ainesmäärä.  

 
3.3. Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle 31.8. mennessä, 

ettei maa-aineksia ko. vuonna oteta, luvanhaltijalta ei peritä kyseisen vuoden 
valvontamaksua. 

 
 
3.4. Vuotuiseen valvontaan nähden ylimääräisestä, laiminlyönnin vuoksi tehtävästä 

tarkastuksesta peritään 100 €.  
 
3.5. Kotitarveottoon liittyvästä laiminlyönnistä johtuvasta tarkastuksesta (keskeytys 

esim.) peritään 100 €. 
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3.5. Mikäli luvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa lopettaneensa koko-

naan lupapäätöksessä tarkoitetun maa-ainesten oton ja lupaan liittyvät velvoit-
teet ovat tulleet täytetyiksi, ei valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuosilta 
peritä. 

 
 Mikäli lupa peruutetaan maa-aineslain 16 §:n perusteella, peritään valvonta-

maksua lupapäätöksessä määrätyn mukaisesti siihen asti, kunnes luvassa 
vaaditut maisemointityöt on hyväksytysti tehty. 

 
3.6. Jos maisemointityöt ovat kesken lupa-ajan päätyttyä, on tarkastuksessa mah-

dollista jatkaa maisemointiaikaa vuosi kerrallaan 200 € lisämaksulla/vuosi. 
Myös vuosittainen valvontamaksu peritään näiltä vuosilta. 

 
3.7. Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, voidaan valvontakulut periä kunnalle 

aiheutuneiden toteutuneiden kustannusten mukaan.  
 
3.8. Jos alueelle on tarve tehdä valvontaan liittyvä hallintolain mukainen katsel-

mus, peritään siitä viranomaiselle aiheutuneet todelliset kulut, kuitenkin vähin-
tään 250 €.  

 
4 §  KUULEMINEN 
 

4.1. Naapurin tai asianosaisen kuuleminen 30 € / kuultava  
4.2. Hakemuksesta kuuluttamisesta ja lehti-ilmoituksesta peritään 150 €.  
4.3.  Maksuja ei peritä, kun hakemus käsitellään yhteiskäsittelynä ympäristöluvan 

kanssa. 
 
5 § ALOITTAMISOIKEUS JA VAKUUDET 
 

5.1. Lupa maa-aineslain mukaisen toimenpiteen suorittamiseksi ennen luvan lain-
voimaiseksi tuloa 160 € ottamissuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Jos 
aloittamisesta päätetään erikseen, peritään käsittelystä 450 €. 

 
5.2. Vakuuden vaihtamisen tai muuttamisen erillinen käsittely 90 €/vakuus 
 
5.3. Vakuuden hyväksyminen 120 €/vakuus? 

 
6 §  PAKKOKEINOPÄÄTÖKSET 
 

6.1. Valvontaviranomaisen tai sen määräämän viranhaltijan ottamisen keskeyttä-
mispäätös (MAL 15 §)  300 € 

6.2. Valvontaviranomaisen (velvoittava) päätös velvollisuuksien noudattamiseksi 
(MAL 14 §)  300 € 

 
6.3. Uhkasakon asettamispäätös (MAL 14 §)  300 € 
 
6.4. Teettämisuhan asettamispäätös (MAL 14 §)  300 € 
 
6.5. Uhkasakon tuomitsemispäätös (uhkasakkoL 10 §)  300 € 
 
6.6. Teettämisuhan täytäntöönpano (uhkasakkoL 15 §)  300 € 

 
 
7 §  LUVAN VELVOITTEISTA VAPAUTTAMINEN 
 

Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle ja hakemuk-
sesta luvan haltija vapautetaan lupaan liittyvistä velvoitteista sekä hyväksytään hänen 
tilalleen toinen, peritään velvoitteista vapautetulta 180 €. 
 

8 § MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUVAN YHTEISKÄSITTELY 
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Maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittelystä peritään maa-ainesluvan maksu ko-
konaisuudessaan ja ympäristönsuojelutaksan mukainen ympäristölupamaksu, jota 
voidaan kohtuullistaa ympäristönsuojelutaksassa annetuin perustein. Valvontamaksut 
määräytyvät erikseen taksoissa annetuin perustein. (MAL 4a § ja YSL 47a §) 
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9 §  MAKSUPERUSTEITA 
 

9.1. Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maa-
aineksen luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometrimäärää).   Mikäli valvon-
tamaksu peritään jälkikäteen, muunnetaan irtokuutiometrit kiintokuutiometreik-
si jakamalla määrät seuraavilla muuntoluvuilla: 

 
 sora  1,3 
 hiekka 1,3 
 louhe  1,8 
 savi  1,6 
 multa  1,4 
 
9.2. Maksuperusteet ovat yhtäläiset kaikille maa-aineslain mukaan luvanvaraisille 

maa-aineksille. 
 
9.3. Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta toimenpiteestä, tar-

kastusmaksu peritään 30 % korotettuna. 
 
 Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle maksulle on suoritetta-

va korkoa korkolain mukaan. 
 
9.4. Maksuihin sisältyy kunnan asiakirjojen lunastuksesta määräämä maksu. 
 
9.5. Tarkastusmaksu määrätään maksun määräämishetkellä voimassa olevan tak-

san mukaan. 
 
 Valvontamaksu määrätään ensimmäisen kerran maksun määräämishetkellä 

voimassa olevan taksan mukaan ja sen jälkeen sitä tarkistetaan vuosittain ku-
nakin vuonna valvontamaksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan 
mukaan. 

 
9.6. Kohdan 2.8. mukaisen palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishet-

kellä voimassa olleen taksan mukaan. 
 
10 §  MAKSUPERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO 
  

Maa-aineslain 23 §:n mukaisen valvontamaksutaksan on hyväksynyt lupa-
asiainlautakunta kokouksessaan 25.10. ja se tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 
2023 mahdollista valituksista huolimatta.  
 

Maksu määräytyy lupahakemuksen saapumispäivänä kunnassa voimassa 
olevien maksuperusteiden mukaan. 

 


