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ALAJÄRVEN KAUPUNGIN MAA-AINESOTON 
VIRANOMAISMAKSUT 
 

 
 
1 §  Yleistä 
 

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoi-
minnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija 
tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain 
(555/81) 23 §:n ja maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 145 §:n no-
jalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun. Tätä 
taksaa sovelletaan myös ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaisissa 
maa-aines- sekä ympäristönsuojelulain yhteiskäsittelypäätöksissä.  

 
2 §  Tarkastusmaksu 
 

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava 
kunnalle seuraavat maksut: 

 
2.1 Suunnitelman tarkastus 250 € 

 
- Lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän 

tilavuuden mukaan 0,009 €/m3 
- Kuitenkin vähintään 200 € 

 
2.2 Ottamissuunnitelman muutoksen tarkastamisesta siltä osin 

kuin se koskee voimassa olevan ottamisluvan mukaista aluetta 
ja ylittää aikaisemmassa luvassa otettavaksi myönnetyn 
maa-ainesmäärän 250 € 

 
-  Lisäksi hakemuksessa esitetyn aikaisemman luvan ylittävän 

maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan 0,009 €/m3 
 

2.3 Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, josta ei tar-
vitse laatia erillistä ottamissuunnitelmaa 250 € 

 
2.4 Ottamisluvan voimassaolo- ja /tai maisemointiajan vähäinen 

jatkaminen 150 € 
 
2.5 Maa-ainesten varastointiluvan myöntäminen 

maa-ainesalueelle ottamisluvan päätyttyä 280 € 
 
2.6 Jos lupahakemus hylätään, peritään tämän taksan mukaisesta 

maksusta 50 % kuitenkin vähintään 200 € 
 
2.7 Mikäli luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa ennen kuin 

lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin otta-
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missuunnitelman tarkastamiseksi, palautetaan peritty tarkas-
tusmaksu hakemuksesta kokonaan. 

 
2.8 Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin 

ottamissuunnitelman tarkastamiseksi ja lupahakemus peruu-
tetaan ennen päätöksen antamista, peritään toimenpiteitä 
vastaava osuus maksusta. 

 
2.9 Jos lupa peruutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan 

maa-aineslain 16 §:n 2 kohdan perusteella, lupaviranomainen 
voi palauttaa peritystä tarkastusmaksusta ottamatta jäävään 
maa-ainesmäärään tilavuutta vastaavan osan. 

 
2.10 Hakijan on suoritettava 1 §:ssä tarkoitettu maksu päätöksen 

antamisen jälkeen. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, 
erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa korkolain mu-
kaan. 

 
3 §  Valvontamaksu 
 

Ottamistoiminnan valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain 
seuraavat maksut: 

 
3.1 Lupapäätöksessä  
  - otettavaksi myönnetyn vuotuisen maa-ainesten määrän 

mukaan 0,035 €/m3 
- lisäksi ottamisalueen pinta-alan mukaa 50 €/ha  

   - kuitenkin vähintään 150 € 
 

Mikäli lupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen 
maa-ainesten ottamismäärä ylittää 30 000 m3, otetaan 30 000 m3 
ylittävältä maa-ainesten määrän osalta huomioon 50 % vuotuista 
valvontamaksua määrättäessä. 

 
Mikäli lupapäätöksessä ei ole esitetty vuotuisia maa-ainesten otta-
mismääriä, jaetaan valvontamaksua määrättäessä otettava 
maa-ainesten kokonaismäärä luvan voimassaoloajan vuosien mää-
rällä ja käytetään näin saatua keskiarvoa vuotuisen valvontamaksun 
määräämisen perusteena. 

 
Mikäli lupa on voimassa vain osan vuotta, peritään kyseiseltä vuo-
delta vain sitä vastaava osuus otettavaksi sallitun maa-ainesmäärän 
mukaisesta vuotuisesta valvontamaksusta. Mikäli ottamismäärä yli-
tetään, tulee toimia kohdan 3.5 mukaisesti. 
 
3.2 Luvanhaltija on velvollinen maksamaan ensimmäisen vuotui-

sen valvontamaksun ennen ottamistoimintaan ryhtymistään ja 
seuraavat valvontamaksut vuosittain kunnan määräämänä 
ajankohtana. 

 
3.3 Mikäli luvanhaltija ilmoittaa valvontaviranomaiselle etukäteen 

ennen vuotuisen valvontamaksun määräämistä, ettei 
maa-aineksia ko. vuonna oteta, luvanhaltijalta ei peritä kysei-
sen vuoden valvontamaksua. 
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3.4 Mikäli luvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa lo-

pettaneensa kokonaan lupapäätöksessä tarkoitetun 
maa-ainesten oton ja lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet 
täytetyiksi, ei valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuosilta 
peritä. 

 
Mikäli lupa peruutetaan maa-aineslain 16 §:n perusteella, ei 
valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä edellyt-
täen, että lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyiksi 
otetulta osalta. Lupavelvoitteiden loppuunsaattamisen val-
vonnasta aiheutuneet kustannukset kuitenkin peritään. 

 
3.5 Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, voidaan valvontakulut 

periä toimenpiteistä kunnalle aiheutuneiden kustannusten 
mukaan. 

 
3.6 Mikäli lainvastaisen kotitarveoton johdosta valvontaviran-

omainen ryhtyy tarkastus-, keskeyttämis- tai muihin toimenpi-
teisiin peritään aiheutuneet kulut noudattaen tätä taksaa so-
veltuvin osin. 

 
3.7 Saman luvanhaltijan lähekkäin sijaitsevien ottamisalueiden 

valvonnasta peritään 50 % ottamismäärien mukaan määräyty-
västä ko. ottamisalueiden valvontamaksun summasta. 

 
4 §  Kuuleminen 
 

4.1 Hakemuksesta kuuluttaminen/lehti- 
ilmoitus   todellisten kustan-

nusten mukaan 
 
5 §  Vakuudet 
 
 

5.1    Vakuuden vaihtaminen / muuttaminen 100 €  
 
Vakuuden määrän perusteena on lupaan sisältyvästä maisemointi-
työstä aiheutuvat kustannukset.  
Jollei tarkempaa perustetta ole esitetty lasketaan vakuuden määrä 
seuraavasti:  

- Louhinta 5 000 € / ha 
- Kaivutyö 2 500 € / ha 
- Otto pohjavesialueella 5 000 € / ha 

 
 + lisäksi otettavan maa-ainesmäärän mukaan 0,05 € / k-m3 
 
Vakuus voidaan vaatia edellä olevaa suurempana, mikäli se on tar-
peen kohteen vaativuuden vuoksi.  
 
Jos laskennallinen vakuus alittaa 5000 €, sitä ei vaadita.  
  

6 §  Pakkokeinopäätökset 
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6.1 Valvontaviranomaisen tai sen määräämän viranhaltijan otta-
misen keskeyttämispäätös (MAL 15 §) 150 € 

 
6.2 Valvontaviranomaisen päätös velvoitteiden noudattamisesta 

(MAL 15 §) 150 € 

 
6.3 Uhkasakon asettamispäätös (MAL 14 §) 150 € 

 
6.4 Teettämisuhan asettamispäätös (MAL 14 §) 150 € 

 
6.5 Uhkasakon tuomitsemispäätös (uhkasakkoL 10 §) 150 € 
6.6 Teettämisuhan täytäntöönpano (uhkasakkoL 15 §) 150 € 

 
7 §  Luvan velvoitteista vapauttaminen (MAL 13 a §) 
 

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

8 § Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely 
 
Maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittelystä peritään 
maa-ainesluvan maksu kokonaisuudessaan ja ympäristönsuojelu-
taksan mukainen ympäristölupamaksu, jota voidaan kohtuullistaa 
ympäristönsuojelutaksassa annetuin perustein. Valvontamaksut 
määräytyvät erikseen taksoissa annetuin perustein. (MAL 4 a § ja 
YSL 47 a §) 

 
9 §  Maksuperusteita 
 
 

9.1 Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja mää-
rättäessä maa-aineksen luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuu-
tiometriä, k-m3) kuitenkin siten, että 150 000 m3 ylittävältä 
osalta huomioon 50 %. 

 
9.2 Hakijan on suoritettava 2 §:ssä tarkoitetut maksut laskutuksen 

mukaan.  
 
 Lisäksi hakijan on suoritettava 3 §:n mukainen valvontamaksu 

vuosittain kunnan ympäristöviranomaisen määräämänä ajan-
kohtana, ellei maksua koskevasta pykälästä muuta johdu. 

 
 Muun asian käsittelystä perittävä maksu on suoritettava sen 

jälkeen, kun sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman.   
 

9.3 Maksuperusteet ovat yhtäläiset kaikille maa-aineslain mukaan 
luvanvaraisille maa-aineksille. 

 
9.4 Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai 

luvanvastaisesta toimenpiteestä taikka siitä, että toimenpiteen 
suorittaja muutoin on laiminlyönyt hänelle kuuluvat velvolli-
suutensa, maksu voidaan periä 30 % korotettuna ottaen huo-
mioon kunnalle aiheutuvat ylimääräiset kulut. 



5 
 

 
Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle mak-
sulle on suoritettava korkoa korkolain mukaan. 

 
9.5 Maksuihin sisältyy kunnan asiakirjojen lunastuksesta mää-

räämä maksu. 
 

9.6 Tarkastusmaksu määrätään maksun määräämishetkellä voi-
massa olevan taksan mukaan. 

 
Valvontamaksu määrätään ensimmäisen kerran maksun 
määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan ja sen 
jälkeen sitä tarkistetaan vuosittain kunakin vuonna valvonta-
maksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan. 

 
9.7 Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä 

voimassa olleen taksan mukaan. 
 
10 §  Maksuperusteiden hyväksyminen  
  

Maa-aineslain 23 §:n mukaisen valvontamaksutaksan on hy-
väksynyt Alajärven kaupungin tekninen lautakunta 6.2.2020 § 
18 ja kaupunginvaltuusto 27.4.2020 § 6.  
 


