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SALLAN KUNNAN MAA-AINESTAKSA, VOIMAAN 1.1.2014
MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN
VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT
1§ Yleistä
Maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä
ottamistoiminnan valvonnasta ja muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen
suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/81) 23§:n sekä muiden säädösten
nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun.
2§ Suunnitelman tarkastusmaksu
2.1 suunnitelmaa kohti
lisäksi otettavaksi maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan

perusmaksu 350,00€
0,015 €/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
200,00€
lisäksi aikaisemman luvan ylittävän maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan
0,015€/m3
2.3 laajuudeltaan ja vaikutukseltaan vähäinen hanke, josta ei tarvitse laatia erillistä
ottamissuunnitelmaa
350,00€
2.4 luvan voimassaoloajan jatkaminen, kun ottamissuunnitelmaa / -selostetta ei muuteta
100,00€
2.5 tarkastusmaksua määrittäessä, hakemuksessa otettavaksi esitetystä maa-ainesten määrästä,
otetaan 50 000m3 ylittävältä osalta huomioon 50%
2.6 jos lupahakemus hylätään, peritään tämän taksan mukaisesta maksusta 50%, kuitenkin
vähintään
160,00€
2.7 mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman
tarkastamiseksi ja lupahakemus perutaan ennen päätöksen antamista, peritään toimenpiteitä
vastaava osuus maksusta
2.8 jos lupa perutaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-aineslain 16§:n 2 kohdan perusteella,
palautetaan peritystä tarkastusmaksusta ottamatta jäävän maa-ainesmäärän tilavuutta vastaava
osan

2.9 jos luvansaaja luopuu maa-ainesten ottamisesta aloittamatta sitä tai luvan voimassa ollessa,
tarkastusmaksua ei palauteta
2.10 lupa maa-ainelain mukaisen toimenpiteen suorittamiseen ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa
300,00€
2.11 Luvansaajalle lähetetään lasku 2§:ssä tarkoitetusta maksusta lupapäätöksen antamiseen tai
lupahakemuksen perumisen jälkeen. Maksu on suoritettava viimeistään laskussa olevana
eräpäivänä. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa
korkolaissa (633/1982) tarkoitetun korkokannan mukaan.
3§ Valvontamaksut
Ottamistoiminnan valvonnasta luvanhakijan on suoritettava vuosittain seuraavat maksut:
3.1 lupapäätöksessä ottoalueeksi hyväksytyn pinta-alan mukaan
kuitenkin vähintään

0,015 €/ m2
300,00€

Mikäli lupapäätöksessä hyväksyttyä pinta-alaa pienennetään monttualuetta siistimällä ja
tekemällä jälkityöt, voidaan tarkastuksessa sovitulla tavalla valvontamaksua pienentää siistityltä
osalta. Mikäli ottamisaluetta ylitetään, toimitaan kohdan 3.5 mukaisesti.
3.2 Luvanhaltija on velvollinen maksamaan ensimmäisen vuotuisen valvontamaksun ennen
ottamistoimintaan ryhtymistään ja seuraavat valvontamaksut vuosittain kunnan määräämänä
ajankohtana.
Erityisestä syystä voidaan hakemuksesta päättää, että valvontamaksu peritään vuosittain kunakin
vuonna käytetyn otto-alueen mukaan. Tällöin luvanhaltijan on ilmoitettava ennen
ottamistoimintaan ryhtymistään valvontaviranomaiselle ottamisen alkamisajankohta, kesto ja
arvio otettavasta maa-ainesmäärästä ja ottopinta-alasta.
3.3 Mikäli luvanhaltija ilmoittaa etukäteen valvontaviranomaiselle kirjallisesti 1.9. mennessä eli
ennen vuotuisen valvontamaksun määräämistä, ettei maa-aineksia ko. vuonna oteta ja monttu on
muilta osin siistitty, luvanhaltijalta peritään kyseisen vuoden valvontamaksuna
50,00 €
3.4 Mikäli luvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa lopettaneensa kokonaan
lupapäätöksessä tarkoitetun maa-ainesten oton lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyiksi,
tai lupa perutaan maa-aineslain 16§:n 1 tai 3 kohdan perusteella, ei valvontamaksuja ko. vuoden
jälkeisiltä vuosilta peritä. Lupavelvoitteiden loppuunsaattamisen valvonnasta aiheutuneet
kustannukset kuitenkin peritään.
3.5 Mikäli vuotuinen myönnetty ottamismäärä ja/tai –alue ylitetään, luvanhaltijan/ottajan on
ilmoitettava ylityksestä kirjallisesti valvontaviranomaiselle ja kunnalla on oikeus periä ylityksen

osuus valvontamaksusta heti. Vastaava oikeus kunnalla on, jos maa-aineksia otetaan 3.3 kohdassa
tarkoitetun ilmoituksen vastaisesti.
3.6 Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, voidaan valvontakulut periä toimenpiteistä kunnalle
aiheutuneiden kulujen mukaan (esim. tarkastusmittaukset, vaaitukset).
3.7 Valvontamaksu on maksettava, kunnes lupamääräykset ovat tulleet täytetyksi, vaikka luvan
voimassaoloaika olisikin kulunut umpeen tai lupa olisi peruttu.
4§ Kuuleminen ja katselmukset
4.1 Naapurin tai asianomaisen kuuleminen

20,00€/kuultava

4.2 Naapurien selvittäminen

60,00€

4.3 Kunnallisen ilmoituksen julkaiseminen
ja lisäksi todelliset kuuluttamis- ja ilmoituskulut

60,00€

4.4 Katselmus

300,00€

Muulta viranomaiselta hankittava lausunto, laskutetaan kunnalle aiheutuvien todellisten
kustannusten mukaan.
5§ Vakuudet
5.1 Lupa maa-aineslain mukaisen toimenpiteen suorittamiseen ennen luvan lainvoimiseksi tuloa
300,00€
5.2 Vakuudesta päättäminen/hyväksyntä/hylkäys
40,00€
5.3 Vakuuden vaihtaminen/muuttaminen

40,00€

5.4 Vakuuden suuruus lasketaan seuraavasti:
Otettava maa-ainesmäärä x 0,04€/m3 + ottoalueen pinta-ala x 0,15€/m2
kuitenkin vähintään 1000,00€/vakuus
6§ Pakkokeinopäätökset
6.1 Toimenpiteen keskeyttäminen (MAL 15 §)
6.2 Uhan asettamispäätös (MAL 14 §)
6.3 Tuomitsemispäätös (Uhkasakkolaki 10 §)

200,00€
100,00€/kerta
100,00€/kerta

7§ Luvan velvoitteista vapauttaminen (MAL 13a §)
7.1 Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty toiselle ja hakemuksesta
luvan haltija vapautetaan lupaan liittyvistä velvoitteista, sekä hyväksytään hänen tilalleen toinen,
peritään velvoitteista vapautetulta.
150,00€

Mikäli maa-aineslain 12§:n mukainen vakuus vaaditaan uudelta luvanhaltialta, peritään häneltä
5§:n mukainen maksu.
8§ Maksuperusteita
8.1 Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maa-aineksen
luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometrimäärää). Mikäli valvontamaksu peritään jälkikäteen,
muunnetaan irtokuutiometrit 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 luvanvaraiselle maa-ainekselle.
8.3 Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai lainvastaisesta toimenpiteestä
taikka siitä, että toimenpiteen suorittaja 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 Maksuun sisältyy kunnan asiakirjojen lunastuksesta määräämä maksu.
8.5 Taksan mukaisia maksuja määrittäessä otetaan huomioon toimenpiteen laajuus, vaativuus ja
viranomaisten käyttämä työaika ja muut vaikuttavat seikat. Tämän perusteella maksua voidaan
hankkeen vaativuuden mukaan korottaa seuraavasti:
vaativa hanke, maksua korotetaan
10%
erittäin vaativa hanke, maksua korotetaan
20%
8.6 Tarkastus- ja valvontamaksu määrätään maksun määräämishetkellä voimassa olevien
maksuperusteiden mukaan.
8.9 Palautuksen määrä lasketaan maksun määräytymishetkellä olleen taksan mukaan.

