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1 §    YLEISTÄ 
 

Toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-ainesten ottamistoiminnan 
valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet 
määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. 

 
2 §    VALVONTAMAKSU 
 

Ottamistoiminnan valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain seuraavat 
maksut: 

 
2.1   Lupapäätöksessä otettavaksi myönnetyn vuotuisen maa-ainesten määrän mukaan 
 

1 – 5 000 m3    € / m3  0.10   
   
kuitenkin vähintään       €         300     
   
5001 – 10 000 m3   € / m3  0.10   
   
kuitenkin vähintään    €         420      
  
10 001 – 50 000 m3   € / m3  0.09    

     
yli 50 000 m3    € / m3  0.09     

       
Mikäli lupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen maa-ainesten ottamismäärä 
ylittää 100 000 m3, otetaan 100 000 m3 ylittävältä maa-ainesten määrän osalta huo-
mioon 60 % vuotuista valvontamaksua määrättäessä. 

 
Mikäli lupapäätöksessä ei ole esitetty vuotuisia maa-ainesten ottamismääriä, jaetaan 
valvontamaksua määrättäessä otettava maa-ainesten kokonaismäärä luvan voimas-
saoloajan vuosien määrällä ja käytetään näin saatua keskiarvoa vuotuisen valvonta-
maksun määräämisen perusteena. 

 
Mikäli lupa on voimassa vain osan vuotta, peritään kyseiseltä vuodelta vain sitä vas-
taava osuus otettavaksi sallitun maa-ainesmäärän mukaisesta vuotuisesta valvonta-
maksusta. Mikäli ottamismäärä ylitetään, tulee toimia kohdan 2.5 mukaisesti. 
 
Luvanhaltija on velvollinen maksamaan ensimmäisen vuotuisen valvontamaksun en-
nen ottamistoimintaan ryhtymistä ja seuraavat valvontamaksut vuosittain etukäteen 
maaliskuun loppuun mennessä, ellei luvan haltija ennen aloituspalaveria kirjallisesti 
hae muutosta maksatukseen. 

 
2.2 Luvan haltijan erillisestä kirjallisesta hakemuksesta voidaan päättää, että valvonta-

maksu peritään vuosittain kunakin vuonna otetun maa-ainesmäärän mukaan jälkikä-
teen. Tällöin luvanhaltijan on ilmoitettava ennen ottamistoimintaan ryhtymistään val-
vontaviranomaiselle ottamisen alkamisajankohta, kesto ja arvio otettavasta maa-
ainesmäärästä sekä seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä edelli-
senä vuonna otettu todellinen maa-ainesmäärä. Maksua jälkikäteen perittäessä tak-
saan lisätään 10 %:n vuotuinen korko. 
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2.3   Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle etukäteen ennen vuo-
tuisen valvontamaksun määräämistä ( 15.1. mennessä ), ettei maa-aineksia ko. 
vuonna oteta, luvanhaltijalta ei peritä kyseisen vuoden valvontamaksua. 

 
2.4    Mikäli luvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa lopettaneensa kokonaan 

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

 
Mikäli lupa peruutetaan maa-aineslain 16 §:n perusteella, ei valvontamaksuja ko. 
vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä edellyttäen, että lupaan liittyvät velvoitteet ovat tul-
leet täytetyiksi otetulta osalta. Lupavelvoitteiden loppuunsaattamisen valvonnasta ai-
heutuneet kustannukset kuitenkin peritään. 

 
2.5   Mikäli vuotuinen myönnetty ottamismäärä ylitetään, luvanhaltijan/ottajan on ilmoitet-

tava ylityksestä kirjallisesti valvontaviranomaiselle ja kunnalla on oikeus periä ylityk-
sen osuus valvontamaksusta heti. Vastaava oikeus kunnalla on, jos maa-aineksia 
otetaan 2.3 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaisesti. 

 
2.6   Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, voidaan valvontakulut periä toimenpiteistä 

kunnalle aiheutuneiden kustannusten mukaan. 
 

Valvonnan suorittamiseksi tehty tarkastus                          €  300   
   

Mittaukset laskutetaan todellisten kustannusten mukaan lisättynä     €  180     
toimistokuluilla. 

 
2.7   Mikäli lainvastaisen kototarveoton johdosta valvontaviranomainen ryhtyy tarkastus- 

keskeyttämis- tai muihin toimenpiteisiin peritään aiheutuneet kulut noudattaen tätä 
taksaa soveltuvin osin. 

 
3 §   PAKKOKEINOPÄÄTÖKSET 
 
3.1 Valvontaviranomaisen tai sen määräämän viranhaltijan ottamisen keskeyttämispää-

tös  (MAL 15 § )     
€  420    

3.2   Valvontaviranomaisen päätös velvoitteiden noudattamisesta ( MAL 14 § ) 
 
      €  420   
  
3.2 Uhkasakon asettamispäätös ( MAL 14 § )  €  1 260   
 
3.4 Teettämisuhan asettamispäätös ( MAL 14 § )  €  1 260      
 
3.5   Uhkasakon tuomitsemispäätös ( uhkasakkoL 10§ )     €  2 520   
 
3.6 Teettämisuhan täytäntöönpano ( uhkasakkoL 10§ )     €  2 520       
 
 
 
4 §   MAKSUPERUSTEITA 
 
4.1   Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maa-aineksen 

luonnonvaraista tilavuutta ( kiintokuutiometrimäärää ). Mikäli valvontamaksu peritään 
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jälkikäteen, muunnetaan irtokuutiometrit kiintokuutiometreiksi jakamalla määrät seu-
raavilla muuntoluvuilla: 

 
sora 1,3 
hiekka 1,3 
louhe 1,8 
savi 1,6 
multa 1,4 

 
4.2   Maksuperusteet ovat yhtäläiset kaikille maa-aineslain mukaan luvanvaraisille maa-

aineksille. 
 
4.3   Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta toimen-

piteestä, taikka siitä, että toimenpiteen suorittaja muutoin on laiminlyönyt hänelle 
kuuluvat velvollisuutensa, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon kunnal-
le aiheutuvat ylimääräiset kulut. 

 
Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle maksulle on suoritettava kor-
koa korkolain mukaan. 

 
4.4   Maksuihin sisältyy kunnan asiakirjojen lunastuksesta määräämä maksu. 
 
4.5   Valvontamaksu määrätään ensimmäisen kerran maksun määräämishetkellä voimas-

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

 
4.6 Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan 

mukaan. 
 
5 § MAKSUPERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO 
 

Nämä maksuperusteet ovat Janakkalan ympäristölautakunnan hyväksymät 
11.02.2014 § 6  ja tulevat voimaan 1.4.2014 alkaen. 
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