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LAITILAN KAUPUNKI      

 

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA 

JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT  

MAKSUT  

 
Kaupunginhallitus hyväksynyt 22.10.2012 
Voimaantulopäivä 01.01.2013 
 
 
Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta luvanhakija 
tai maa-aineksen ottaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain 23 §:n sekä maankäyttö- ja 
rakennuslain 145 §:n nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun. 
 

1 § Tarkastusmaksu 
 

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta on luvan hakijan suoritettava kunnalle seuraa-
vat maksut: 

 

 1.1 Ottamissuunnitelman tarkastaminen: 
 

hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän kokonaistilavuuden mukaan 
 

50.000 tai sen alle  0,01 € / m3, kuitenkin vähintään 195,00 € 

 

yli 50.000 m3 – 100.000 m3 perusmaksu 500,00 € ja 50.000 m3 ylittävältä 

osalta 0,005 € / m3 
 

yli 100.000 m3 perusmaksu 1000,00 € ja 100.000 m3 ylittä-

vältä osalta 0,0025 € / m3 

 

1.2 Lupamenettelystä aiheutuneet kuulutus ym. ylimääräiset kulut tulevat luvanhakijan 
maksettaviksi  
    

 1.3 Ottamissuunnitelman muuttaminen: 
 
 siltä osin kuin se koskee voimassa olevan ottamisluvan mukaista aluetta ja ylittää 

aikaisemmassa luvassa otettavaksi myönnetyn maa-ainesmäärän 

 

0,1 €/m3 kuitenkin vähintään 195,00 € 

 

1.4 Jos lupahakemus hylätään, peritään tämän taksan mukaisesta maksusta puolet. 
 

1.5 Mikäli luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa ennen kuin lupaviranomainen on 
ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi maksua ei 
peritä. 

 
 Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman 

tarkastamiseksi ja lupahakemus peruutetaan ennen päätöksen antamista, peritään 
toimenpiteitä vastaava osuus maksusta. 

 

1.6 Jos lupa peruutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-aineslain 16 §:n 2 kohdan 
(ennalta arvaamattomat vaikutukset) perusteella, palautetaan peritystä tarkastus-
maksusta ottamatta jäävää maa-ainesmäärän tilavuutta vastaava osa. 
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1.7 Jos luvansaaja luopuu maa-ainesten ottamisesta aloittamatta sitä tai luvan voimassa 
ollessa, tarkastusmaksua ei palauteta. 

 

 

2 § Valvontamaksu 
 

Ottamistoiminnan valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain seuraavat 
maksut: 

 

 2.1 Maa-aineksen ottamisen valvonta: 
  

Vuotuinen otto (ks. 7 § maksuperusteita kohta 7.2)   
 

2 000 m³ tai sen alle  perusmaksu 61,00 € 
 

yli 2 000 m³ perusmaksu 61,00 € ja 18,40 € jokaiselta al-
kavalta 1 000 m³:ltä, jolla 2 000 m³ ylittyy  

 

Tässä taksassa tarkoitetaan vuotuisella otolla myönnetyssä maa-ainesluvassa ole-
vaa maa-ainesten kokonaistilavuutta jaettuna myönnettyjen lupavuosien määrällä. 

 

2.2 Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti etukäteen ennen seuraavaa kalenterivuotta, 
ettei maa-aineksia kyseisenä vuotena oteta, luvanhaltijalta ei peritä sen vuoden val-
vontamaksua. 

 

2.3 Mikäli luvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa lopettaneensa kokonaan lu-
papäätöksessä tarkoitetun maa-aineksen oton ja lupaan liittyvät velvoitteet ovat tul-
leet täytetyksi valvontamaksu määräytyy otetun maa-aineksen kokonaismäärän mu-
kaan vähennettynä jo maksetuilla valvontamaksuilla. 

 

2.4 Jos lupa peruutetaan maa-aineslain 16 §:n 1 (lupamääräysten jatkuva tai törkeä rik-
kominen) tai 3 (lupahakemuksessa annetut virheelliset tiedot) kohdan perusteella, ei 
valvontamaksuja kyseisen vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä. Lupavelvoitteiden lop-
puunsaattamisen valvonnasta aiheutuneet kustannukset kuitenkin peritään. 

 

2.5 Mikäli valvonta edellyttää erityistoimenpiteitä, voidaan valvontakulut periä toimenpi-
teistä kunnalle aiheutuneitten kustannusten mukaan. 

 

 

3 § Katselmukset ja kuuleminen 
 

3.1 Luvanhaltijan pyynnöstä tapahtuva tai luvanhaltijan toiminnasta johtuva 
katselmus: 

49,50 €/katselmus   
 

3.2 Naapurin tai asianosaisen kuuleminen:  

24,00 €/kuultava  
 

Lisäksi peritään tiedottamisesta aiheutuneet ilmoitus- ja postituskulut. 

 

 

4 § Vakuudet 
 

4.1 Lupa maa-aineslain mukaisen toimenpiteen suorittamiseen ennen päätöksen lain-
voimaisuutta:  

85,00 €   
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5 § Pakkokeinopäätökset 
 

5.1 Toimenpiteen keskeyttäminen: 

 

123,00 €/kerta   
 

5.2 Uhan asettamispäätös: 
 

123,00 €/kerta   
 

5.3 Tuomitsemispäätös (uhkasakkolaki 10 §): 
 

123,00 €/kerta 

 

 

6 § Luvan velvoitteista vapauttaminen 

  
Maa-aineksen ottamisluvan siirrosta toiselle ja lupaan liittyvistä velvoitteista vapaut-
tamisesta peritään velvoitteista vapautetulta  
 

97,50 € 
 

 

7 § Maksuperusteita 
 

7.1 Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maa-aineksen 
luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometrimäärää). Mikäli valvontamaksua määritet-
täessä käytetään irtokuutiometritilavuutta, muutetaan irtokuutiometrit kiintokuutiomet-
reiksi jakamalla määrät seuraavilla murtoluvuilla : 

 
sora 1,3 
hiekka 1,3 
louhe 1,8 
savi 1,6 
multa 1,4 

 
7.2 Valvontamaksua määrättäessä vuotuinen ottomäärä saadaan jakamalla lupapäätök-

sessä mainittu maa-aineksen kokonaismäärä lupavuosilla. 
 

7.2  Maksuperusteet ovat yhtäläiset kaikille maa-aineslain ja maankäyttö- ja rakennuslain 
145 §:n mukaan luvanvaraisille maa-aineksille. 

  

7.3 Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta toimen-
piteestä taikka siitä, että toimenpiteen suorittaja muutoin on laiminlyönyt hänelle kuu-
luvat velvollisuutensa, maksu voidaan periä kaksinkertaisena. 

 
Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava kor-
koa siten kuin korkolaissa säädetään. 

 

7.4 Maksuihin sisältyy kunnan asiakirjojen lunastuksesta määräämä maksu. 
 

7.5 Tarkastus- ja valvontamaksu määrätään maksun määräämishetkellä voimassaole-
vien maksuperusteitten mukaan. 


