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MAA-AINESTEN OTTAMISTA KOSKEVAN LUPAHAKEMUKSEN
TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA
SUORITETTAVAT MAKSUT
Maaratty rnaa-aineslain (555/81)23 §:n sekä maankaytto-ja rakennuslain (132/99) 145 §:n nojalla.

I

TARKASTUSMAKSU
Lupahakemuksen kasittelystä luvan hakijan on suoritettava seuraavat maksut:
1.1 LUPAHAKEMUKSEN TARKISTAMINEN
.

Hakernuksessa otettavaksi esitetyn tai tarkistetun maa-ainesmäärän tilavuuden
rnukaan 10 € /1000 m3

•
•

kuitenkin vähintään 250 €
kuitenkin enintään 7000 €

Laajuudeltaanja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, josta paatetain muiden asiakirjojen
pohjalta ilman erillistä ottamissuunnitetmaa 200 €.
1.2. TARKASTUMAKSUN MAARAAMINEN YHTEISKASITTELYSSA

Maa-aineslain ja yrnpäristonsuojelutain(527/20 14) mukaisten lupien yhteiskasittelysta
peritaän rnaa-ainestaksan kohdan 1.1 niukainen maksu ja siihen lisattyna 1250€
kivenrnurskaarnon tai louhinnan yrnparistosuojetu asloiden tarkistarnisen kasittelyrnaksu.
1.3. TARKASTUMAKSUN MAARAAMINEN POIKKEUSTAPAUKSISSA

MiJloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan Iaajuus ja tyomäarä huomioon
ottaen kohtuuttoman pieneen maksuun (esim. pohjavesialueelle suuntautuva maa
ainestenotto hakemus), voidaan kasittetymaksu periä 1.1 kohdan mukaisista
maksuista poiketen myös asian kasittelyajan perusteella lasketun
omakustannusarvonja muiden asian kasittelysta aiheutuneiden erilliskustannusten
perusteella. Tällöin maksun rnääräärniseen tulee Iiittää laskelmaperuste maksulle
sekä erittely muista erilliskustannuksista.
Peruspalve lukuntayhtyma Se länteen rnaa-ainesv irano maisen omaku stannetunt I taksa
on 50€/h.
1.4. Luvan muutos

Muutos voimassa olevaan Iupaan 200 €.
Mikäli otettavaksi esitetty maa-ainesmäärä kasvaa luvan muutoksen seurauksena,
sovelletaan em. maksun Iisäksi lisäkuutioiden osalta kohtaa 1.1.
Aikaisemman luvan mukaisen ottarnisalueen ylittyessä hakemus käsitellään uutena
lupana ja tarkastusrnaksu maäraytyy 1 .1. kohdan mukaan
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1.5. Luvan siirto
Luvan siirto uudelle hattijalle lupaa rnuuttamatta 100 €.
Maksu peritäan luvan velvoitteista vapautettavalta. Uuden luvan haltijalta peritään
rnaksu vakuuden hyvaksyrnisesta kobdan 1.8 mukaan.
1.6. Luvan jatkaminen

MAL:n 10 §:n 3 momentin mukaisen tuvan voirnassaoloajanjatkarninen
lupamaärayks ía muuttamatta 200 €.
1.7. Hakemuksen hylkääminen tai peruminen
Jos lupahakernus hylataan, peritaan lupahakemuksen käsitte lymaksu kasittetyajan
perusteella lasketun omakustannusarvonja muiden asian kasittetysta aiheutuneiden
erilliskustannusten perusteella.
Jos hakija peruu lupahakernuksen ennen sen käsittelemistä, peritaan tarkastus
rnaksusta 50 % sekä mabdolliset tehti-ilrnoituksesta aiheutuneet kustannukset.
Mikäti luvan käsittelemiseksi ei ole vielä ryhdytty toimiin, maksua el perita.
Tarkastusrnaksua ei palauteta, jos luvan saaja luopuu rnaa-aineksen ottarnisesta
aloittamatta sitä.
Luvansaajalle lähetetään lasku I kohdassa tarkoitetusta maksusta lupapaatoksen
antamisen tai lupahakemuksen perumisen jälkeen.
1.8. Vakuudet

Vakuuden vaihtarnisesta tai rnuuttamisesta peritaän 50 €. Vakuuden hyvaksyrninen
lupakasittelyn yhteydessa ja lopputarkastuksen jälke men vakuuden palauttarninen
sisaltyvat Iupamaksuun.

2 VALVONTAMAKSU
2.1. Maa-ainesten ottamisen valvonnasta luvan haltijan on suoritettava
vuosittain luvan voimassaoloajan tal jälkitöiden hyväksymiseen saakka
seuraavat maksut:

•

maa-ainesten oton aloittarnisenjä&een luvan voimassaoloaikana otettavaksi
sallitun maa-aineksen kokonaismäärän mukaan 5,5 € /1000 m3.

•
•

kuitenkin vähintään 150 €
kuitenkin enintään 2 000 €

Mikäli lupa on voirnassa alle puoli vuotta, peritaan kyseiselta vuodelta vain puolet
vuotuisesta valvontamaksusta.
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Mikäli luvan haltija tekee kirjallisen ilmoituksen, ettel rnaa-ainesten ottoa tapahdu
seuraavana kalenterivuotenaja kohteella ei ole sellaisia velvoitteitajoiden
suorittamisen takia valvontaa on tehtävä, voidaan kohde jättaa valvomatta ja
valvontamaksu velo ittarnatta.
2.2. Valvontamaksun soveltaminen

Valvontamaksua voidaan alentaa harkinnanvaraisesti korkeintaan 50 %, mikäli
to iminnanharjo ittaja on noudattanut ka&kia maa-aines luvassa miarattyjä
velvollisuuksia, siinä määrin että se edesauttaa oleellisesti valvontaa.
Valvontamaksu ei vol olla kohdan 2.lvähimmäismaksua pienempi.
Valvontamaksu peritäan 50 %:lla korotettuna tai todellisten kustannusten mukaan,
jos valvontatehtävät johtuvat luvanvastaisesta toimenpiteesta tai siitä, että
toiminnanharjoittaja on muutoin laiminlyonyt hänelle kuuluvat velvollisuudet.
Mikäti ennakkoilmoituksesta huolirnatta ottamista on lupa-alueella tehty, peritäan
valvontamaksu kolminkertaisena.
Vatvontamaksu peritäan kotminkertaisena luvan voimassaoloajan paatyttyä
lopputarkastukseen saakka.
Mikäli valvonta vaatii muita erityistoimenpiteita, valvontakulut peritäan
toimenpiteista kunnalle aiheutuneiden kustannusten mukaan.
2.3. Oftamisalueen merkitseminen
Ottamisalueen merkitsemisesta maastoon on hakijan suoritettava Iupaa haettaessa
seuraavat maksut:
Luvan mukaisen ottamisalueen merkitseminen rnaastoon,
•
•
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sisäkää neljä merkittävää pistetta 150 €
seuraavat rnerkittävät pisteet 30 € / piste

KUULEMINEN
Maa-aineslain 13 §:n mukaisesta Iehti-ilmoituksesta aiheutuneet kulut peritaän
hakijalta.
Muut kuulemiskustannukset sisaltyvat 1 kohdan mukaiseen maksuun.
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PAKKOKEINOPAATOKSET
Valvontaviranomaisen tai sen rnääräämän viranhaltijan ottamisen
keskeyttamispaatos (MAL 15 §) 200 €
Uhkasakon asettamispäatos (MAt 14

§) 200 f

Teettämisuhan asettarnispäitös (MAL 14

§) 200€

Uhkasakon tuomitsernispäatos (UhkasakkoL 10

§) 200 €

Teettämisuhan täytäntoonpanopaätös (UhkasakkoL 15

§) 200 €
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MAKSUSTA PAATTAMINEN JA MAKSUN SUORITTAMINEN
Tarkastusrnaksun suuruudesta päätetään lupahakemuksen käs ittelyn yliteydessa.
Mikäli pääasiassa ei anneta päätöstä, mahdollisesta maksusta pääuää
yrnparistojohtaja.
Valvontamaksu määraytyy rnaksun määräämishetkellä voirnassa olevan taksan
rnukaan ja maksun suuruudesta paättää maa-ainesasioista vastaava viranhaltija.
Valvontamaksu laskutetaan vain tehdysta tarkastuksesta.
Tarkastus- ja valvontamaksut on suoritettava viimeistään laskuun merkittyna
eräpäivänä.
Eraäntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982)
säädetään.
Tarkastus- ja valvontamaksut voidaan periä siinä jarjestyksessa kuin verojen ja
rnaksujen täytintöOnpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään.
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