
PEDERSÖREN KUNTA 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksynyt 21.11.2017, § 96 
Tulee voimaan 1.1.2018  

 
MAA-AINESLUPATAKSA JA MAA-AINESOTON VIRANOMAISTEHTÄVIEN TAKSA 
 

1 §   YLEISTÄ 
 
Maa-ainesten ottamista koskevan hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta, 
ottamistoiminnan valvonnasta ja muista viranomaistehtävistä peritään käsittelymaksu 
tämän taksan mukaisesti maa-aineslain (555/81) 23 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/99) 145 §:n nojalla. 
 
2 §   TARKASTUSMAKSU 
 
Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava Pedersören kunnalle 
seuraavat maksut: 
 
2.1 Suunnitelmaa kohti    300,00 € 
  
 ja ottamisalueen pinta-alan mukaan  100 €/ha 

sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi  
esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan  0.010 €/m3 

   
 kuitenkin vähintään    500,00 € 
  

Maa-aineslain 4a §:n mukaisesta maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemuksen yhteis-
käsittelystä peritään 1.1.2018 alkaen maa-aineslupahakemuksesta kohdan 2.1 mukai-
nen maksu ja ympäristölupahakemuksen käsittelystä ympäristönsuojeluviranomaisen 
taksan mukainen maksu, kuitenkin siten, että maksua on mahdollista alentaa (30 %). 
ympäristönlupaviranomaisen taksan kohdan 5.1 mukaan. 

 
 
2.2 Ottamissuunnitelman muutos 
 

Voimassa olevan lupapäätöksen muutoksesta peritään maksua: 
 
Muutosta kohti    150,00 € 
 
Mikäli otettavaksi esitetty maa-ainesmäärä kasvaa luvan muutoksen seurauksena, 
kyseessä on uusi lupahakemus ja siihen sovelletaan kohtaa 2.1. 

 
 
2.3 Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, josta  

ei tarvitse laatia erillistää ottamissuunnitelmaa 180,00 € 
 



 
2.4 Tarkastusmaksua määrättäessä hakemuksessa otettavaksi esitetystä maa-ainesten 

määrästä otetaan 500 000 m3 ylittävältä osalta huomioon 50 %.  
 
 
2.5 Luvan siirto 
 
 Maa-aineslain 13a §:n mukaisesta luvan siirrosta uudelle haltijalle lupaa muuttamatta 

peritään 250,00 €  
 
 
2.6 Hakemuksen hylkääminen tai peruminen 
  
 Jos lupahakemus hylätään peritään 50 % kohdan  
 2.1 mukaisesta maksusta, kuitenkin vähintään  150,00 € 
 
 Mikäli hakija peruuttaa lupahakemuksensa ennen päätöksentekoa, mutta 

viranomainen on aloittanut hakemuksen käsittelyn, peritään 2.1 kohdan mukaisesta 
maksusta 50 %.  

 
 Mikäli luvan käsittelemiseksi ei ole vielä ryhdytty toimiin, ei maksua peritä. 
 
 
2.7 Jos lupa peruutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-aineslain 16 §:n 2 kohdan 

perusteella, lupaviranomainen palauttaa peritystä tarkastusmaksusta ottamatta jäävän 
maa-ainesmäärän tilavuutta vastaavan osan.  

 
 
2.8 Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta (maa-aineslaki 21 § ja 

ympäristönsuojelulaki 199 §) 
 
 Otto-toiminnan aloittamisoikeuden myöntämisestä muutoksenhausta huolimatta 

peritään lisämaksu, joka on 300,00 € 
 
 
2.9 Jos luvansaaja luopuu maa-ainesten ottamisesta, aloittamatta sitä tai luvan voimassa 

ollessa, perittyä tarkastusmaksua ei palauteta. 
 
 
3 § VALVONTAMAKSU 
 
 Luvanhaltijan on suoritettava maa-aineksen ottamisen sekä maa-aineslain 4a §:ssä ja 

ympäristönsuojelulain 47a §:ssä tarkoitetun yhteisluvan valvonnasta vuosittain 
seuraavat maksut: 

 
3.1 Lupapäätöksessä otettavaksi sallitun maa-ainesten 

kokonaismäärän mukaan: 0,037 €/m3 



 
 Kuitenkin vähintään (perusmaksu) 150,00 € 
 
 Maa-aineslain 4a §:ssä ja ympäristönsuojelulain 47a §:ssä tarkoitetun yhteisluvan 

valvonnasta peritään yhdistetty maksu siten, että maa-ainesluvan valvontamaksuun 
lisätään ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymä valvontamaksu. 

 
 Mikäli lupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen maa-ainesten ottamismäärä 

ylittää 50 000 m3, peritään tätä määrää ylittävältä osalta 50 % valvontamaksusta.  
 
 
3.2 Mikäli luvanhaltija ilmoittaa valvontaviranomaiselle kirjallisesti ennakkoon, vuoden 

alussa, ettei maa-aineksia ko. vuonna oteta, peritään valvonnasta ko. vuonna vain 
perusmaksu.  

 
 
3.3 Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, kuten ylimääräisiä tarkastuksia tai 

mittauksia, voidaan niistä aiheutuneet valvontakulut periä kunnalle aiheutuneiden 
todellisten kustannusten mukaan. Nämä kustannukset voidaan periä välittömästi. 

 
 Tuntimaksu 60,00 €/h    
 
 
3.4 Saman luvanhaltijan lähekkäin sijaitsevien ottamisalueiden valvonnasta peritään 70 % 

ko. olevien ottamisalueiden kohdan 3.1 mukaisten valvontamaksujen summasta.  
 
 
4 § KUULEMINEN 
 
4.1 Naapurin tai muun asianosaisen kuuleminen 40,00 €/kuultava 
 
4.2 Maa-aineslain 13 §:n mukaisesta lehti-ilmoituksesta aiheutuneet kulut peritään 

hakijalta. 
 
 
5 § VAKUUDET 
 
5.1 Lupa maa-aineslain mukaisen toimenpiteen  
 suorittamiseen ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa 110,00 € 
 
5.2 Vakuuden hyväksyminen 80,00 €   
 
5.3 Vakuuden vaihtaminen/muuttaminen 80,00 € 
 
 
  



6 § PAKKOKEINOPÄÄTÖKSET 
 
6.1 Valvontaviranomaisen tai sen määräämän 
 viranhaltijan päätös ottamisen keskeyttämisestä 
 (MAL 15 §) 160,00 € 
 
6.2 Valvontaviranomaisen päätös velvoitteiden 
 noudattamisesta (MAL 14 §) 160,00 € 
 
6.3 Uhkasakon asettamispäätös (MAL 14 §) 160,00 € 
 
6.4 Teettämisuhan asettamispäätös (MAL 14 §) 160,00 € 
 
6.5 Uhkasakon tuomitsemispäätös (UhkasakkoL 10 §) 220,00 € 
 
6.6 Teettämisuhan täytäntöönpano 
 (UhkasakkoL 15 §) 220,00 € 
 
 
§ 7 LUVAN VELVOITTEISTA VAPAUTTAMINEN (MAL 13a §) 
 Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty toiselle ja 

hakemuksesta luvanhaltija vapautetaan lupaan liittyvistä velvoitteista sekä 
hyväksytään hänen tilalleen toinen, peritään velvoitteista vapautetulta 

 
                 30,00 € 
 

           Mikäli maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus vaaditaan uudelta luvanhaltijalta, 
peritään häneltä 5 §:n mukainen maksu.    
  

 
§ 8   MAKSUPERUSTEITA 
 
8.1 Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maa-aineksen 

luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometrimäärää). Irtokuutiometrit muunnetaan 
kiintokuutiometreiksi jakamalla määrät seuraavilla muuntoluvuilla: 

 
 Sora                      1,3 
 Hiekka                   1,3 
 Louhe          1,8 
 Savi                       1,6 
 Multa                      1,4 
 
8.2 Maksuperusteet ovat yhtäläiset kaikille maa-aineslain mukaan luvanvaraisille maa-

aineksille. 
 
8.3 Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta 

toimenpiteestä taikka siitä, että toimenpiteen suorittaja muutoin on laiminlyönyt 



hänelle kuuluvat velvollisuutensa, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon 
kunnalle aiheutuvat ylimääräiset kulut. 

 
 Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa 

korkolain mukaan. 
 
8.4 Maksuihin sisältyy kunnan asiakirjojen lunastuksesta määräämä maksu. 
 
8.5 Taksan mukaisia maksuja määrättäessä otetaan huomioon toimenpiteen laajuus, 

vaativuus ja viranomaisten käyttämä aika ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Tämän 
perusteella maksua voidaan hankkeen vaativuuden mukaan laskea tai korottaa 
seuraavasti: 

 
 Vaatimaton hanke, maksua alennetaan 30 % 
 Vaativa hanke, maksua korotetaan 30 % 
 Erittäin vaativa hanke, maksua korotetaan 50 % 
 
8.6 Tarkastusmaksu määrätään maksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan 

mukaan. 
 
 Valvontamaksu määrätään ensimmäisen kerran maksun määräämishetkellä voimassa 

olevan taksan mukaan ja sen jälkeen sitä tarkistetaan vuosittain kunakin vuonna 
valvontamaksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan. 

 
8.7 Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan 

mukaan. 
 
 
§ 9 VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET 
 
9.1 Ennen tämän taksan voimaantuloa vireille tulleiden ja kuulutettujen tai asianosaisille 

tiedoksi annettujen asioiden käsittelystä peritään maksu aiemmin voimassa olleen 
taksan mukaan. 

 
 
9.2 Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2018.  
   
 
               

  


