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1 § YLEISTÄ 
 

Maa-aineslain 23 §:n mukaan maa-ainesluvan hakija/haltija on velvollinen 
suorittamaan lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja muista 
viranomaistehtävistä aiheutuneista kustannuksista kunnalle maksun. 

 
2 § TARKASTUSMAKSU 
 

Maa-aineslupahakemuksen ja siihen liittyvän ottamissuunnitelman tarkastamisesta 
luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 

 
2.1 Perusmaksu     845 €   
sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden  
mukaan      0,015 €/m3  

    

Kuitenkin vähintään     1811 €  
 

2.2 Hakemuksessa otettavaksi esitetystä maa-ainesten määrästä otetaan 1.000.000 m3 
ylittävältä osalta huomioon 50 %. 

 
2.3 Jos hanke on laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen eikä siitä tarvitse laatia 
erillistä ottamissuunnitelmaa, peritään luvanhaltijalta perusmaksu.  845 €  

 
2.4 Jos lupa-aikaa jatketaan maa-aineslain 10 §:n mukaisesti, peritään luvanhaltijalta 
perusmaksu.     845 €  

 
2.5 Jos lupahakemus hylätään, peritään tämän taksan mukaisesta maksusta 50 %. 

 
2.6 Tarkastusmaksua ei peritä, mikäli luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa 
kirjallisesti ennen kuin lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin 
ottamissuunnitelman tarkastamiseksi. 

 
2.7 Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamis-
suunnitelman tarkastamiseksi ja lupahakemus peruutetaan ennen päätöksen  
antamista, peritään perusmaksu.    845 €  

 
2.8 Jos lupa peruutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-aineslain 16 §:n 2 kohdan 
perusteella, palautetaan peritystä tarkastusmaksusta ottamatta jäävää maa-ainesmäärän 
tilavuutta vastaava osa, lukuun ottamatta perusmaksua. 

 
2.9 Jos luvansaaja luopuu maa-ainesten ottamisesta aloittamatta sitä tai luvan voimassa 
ollessa, tarkastusmaksua ei palauteta. 

 
2.10 Hakijan on suoritettava 1 §:ssä tarkoitettu maksu 14 vuorokauden kuluessa 
päätöksen antamisesta. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle 
on suoritettava korkoa korkolain mukaan. 



 
 

3 § OTTAMISTOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA 
 

3.1 Maa-aineslain 21 §:n mukaista oikeutta aloittaa ottotoiminta muutoksen- 
hausta huolimatta koskevan hakemuksen käsittelystä peritään pääasian  
yhteydessä     345 €  

 
3.2 Erikseen tehdyn hakemuksen ja vakuuden käsittelystä peritään  690 €  

 
4 § KUULEMINEN JA KATSELMUKSET 
 

Edellä mainittuihin ottamissuunnitelman tarkastusmaksuihin lisätään kuulemis- ja 
katselmusmenettelyjen maksut. 

 
4.1 Hakemuksesta kuuluttaminen ja päätöksen julkipano (sisältää lehti- 
ilmoitukset)      345 €   
 
4.2 Naapurin tai asianosaisen kuuleminen   46 €/kuultava  

 
4.3 Lautakunnan tekemä katselmus    748 €  

 
5 § VAKUUDET 
 

Vakuuden vaihtaminen/muuttaminen    75 €   
 
6 § LUVAN VELVOITTEISTA VAPAUTTAMINEN 
 

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      167 €   

  
7 § MAKSUPERUSTEITA 
 

7.1 Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maa-aineksen 
luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometri-määrää). 

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

 
7.3 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 määrälle on suoritettava korkoa 
korkolain mukaan. 

 
7.4 Maksuihin sisältyy kunnan asiakirjojen lunastuksesta määräämä maksu. 



 
7.5 Tarkastusmaksu määrätään maksun määräämishetkellä voimassa olevien 
maksuperusteiden mukaan. 

 
7.6 Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan 
mukaan. 

 
8 § MAA-AINESLUVAN VAKUUS 
 

Maa-aineslain 12 §:n mukaan lupaviranomainen voi määrätä, että ennen ainesten 
ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä vakuus 11 §:n nojalla määrättyjen 
toimenpiteiden suorittamisesta. 

 
Lupaviranomainen voi tarvittaessa hyväksyä muutoksen annettuun vakuuteen. 
Lupaviranomainen voi myös erityisestä syystä määrätä lisävakuuden asettamisesta, 
mikäli vakuuden ei voida katsoa olevan riittävä 1 momentissa tarkoitettujen 
toimenpiteiden suorittamiseksi. 

 
Luvansaajan on annettava ennen maa-aineksen ottamista lupamääräysten 
noudattamiseksi vakuus, joka voi olla luottolaitoksen antama omavelkainen takaus 
(pankkitakaus) tai pankkitalletus, josta ilmenee, että se on annettu Janakkalan kunnalle 
maa-ainesluvan määräysten vakuudeksi ja jota seuraa pankin antama 
kuittaamattomuussitoumus. 

 
Mikäli hakija ei ole esittänyt jälkihoitotoimenpiteiden kustannuksista hyväksyttävää 
eriteltyä laskelmaa, määrätään vakuus seuraavan mukaisesti: 

 
Mullan ja saven ottaminen   6 900 €/ha    
Soran ja hiekan ottaminen    10 350 €/ha    
Kallion ottaminen    16 100 €/ha    
Muut teknisesti, maisemallisesti tai luonnonarvoiltaan vaativat 
kohteet     16 100 €/ha    

 
Kunnalla on oikeus tarkistaa vakuutta luvan voimassaolon aikana kolmen vuoden 
välein. Vakuuden tulee olla voimassa yhden vuoden ajan luvan päättymisen jälkeen. 

 
 


