
       
   

   
    

  

 
MAA-AINESTAKSA 
 

Taksa on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 19.6.2018 § 120 
 
Voimaantulo 1.8.2018. 
 

1 §  YLEISTÄ  
  

Maa-ainesten ottamishakemuksen ja -suunnitelman tarkastamisesta, ympäristölupa- 
ja maa-aineslupahakemuksen yhteisestä käsittelystä, ottamistoiminnan valvonnasta 
sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvolli-
nen suorittamaan maa-aineslain 555/81 (MAL) 23 §:n sekä maankäyttö- ja rakennus-
lain 132/99 (MRL) 145 §:n nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän mak-
sun.  

  
2 §  TARKASTUSMAKSU  
  

2.1  Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastusmaksu muodostuu ottamis-
aluekohtaisesta perusmaksusta ja hankkeen laajuuden mukaisesta maksusta, joka 
määräytyy hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-aineksen laskennallisen tilavuu-
den (m3, kiintokuutiometri) ja ottamisalueen pinta-alan mukaan, seuraavasti:  

 
 Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastaminen 

 suunnitelmaa kohti 250 € 
 otettavien maa-ainesten tilavuuden mukaan 0,015 €/m3 
 ottamisalueen pinta-alan mukaan 250 €/ha 
 maksu kuitenkin vähintään 845 € 

 
 Tarkastusmaksua määrättäessä otettavien maa-ainesten kokonaismäärästä otetaan 

500 000 m3:n ylittävältä osalta huomioon 50 %. 
 
2.2  Maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely 

 maa-aineslupahakemuksesta tämän taksan mukainen maksu 
 ympäristölupahakemuksen osuutena 50 % Janakkalan kunnan ympäristönsuo-

jeluviranomaisen taksan mukaisesta maksusta 
 
2.3  Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, josta ei tarvitse laatia erillistä otta-

missuunnitelmaa 
 845 €   

  
2.4  Ottamissuunnitelman muutos siltä osin kuin se koskee voimassa olevan ottamisluvan 

mukaista aluetta ja ylittää aikaisemmassa luvassa otettavaksi myönnetyn maa-
ainesmäärän 
 muutosta kohti 250 € 
 ylittävältä osalta 0,015 €/m3 
 maksu kuitenkin vähintään 750 € 

 
Muu poikkeaminen lupapäätöksessä hyväksytystä ottamissuunnitelmasta tai lupa-
määräyksistä maa-aineslain 16 §:n 2 momentin perusteella 
 poikkeamista kohti 250 € 
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2.5  Mikäli lupahakemus hylätään (kielteinen päätös), peritään 

 2.1 kohdan mukaisesta maksusta 50 % sekä mahdolliset lehti-ilmoituksesta ai-
heutuneet kustannukset. 

 
Jos hakija peruuttaa lupahakemuksen kirjallisesti ennen päätöksentekoa, 
 peritään 2.1 kohdan mukaisesta maksusta 50 % sekä mahdolliset lehti-

ilmoituksesta aiheutuneet kustannukset 
 ei peritä maksua, jos luvan käsittelemiseksi ei ole ryhdytty oleellisiin toimiin. 

 
Jos lupa peruutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-aineslain 16 §:n 1 momentin 
kohdan 2. perusteella, tarkastusmaksu tai osa siitä voidaan palauttaa.  

  
2.6  Luvan siirto uudelle haltijalle lupaa muuttamatta (MAL 10 § 3 mom.) 

 siirtoa hakeneelta 200 €. 
 
2.7  Maa-aineslain 10 §:n 3 momentin mukainen luvan voimassaoloajan jatkaminen 

 845 €. 
 

2.8  Maa-aineslain 21 §:n mukainen hakemus ottotoiminnan aloittamiseksi muutoksen-
hausta huolimatta ja sitä koskevan vakuuden käsittely 
 pääasian yhteydessä 345 € 
 pääasiasta erikseen 690 €. 

 
2.9  Luvattomasta maa-ainesten ottamisesta, johon jälkikäteen haetaan lupaa, peritään 

kohdan 2.1 mukainen tarkastusmaksu kaksinkertaisena. 
 

3 §  VALVONTAMAKSU  
 

Luvan haltijan on suoritettava ottamisen valvonnasta valvontaviranomaiselle maksu 
vuosittain luvan voimassaoloajan tai jälkitöiden hyväksymiseen saakka seuraavasti: 

 
3.1 Valvontamaksun määräytyminen: 

 otettavaksi hyväksytyn vuotuisen maa-ainesmäärän mukaan 0,025 €/m3 
 ottamisalueen pinta-alan mukaan 70 €/ha 
 kuitenkin vähintään 400 €. 

 
Jos lupapäätöksessä ei ole esitetty vuotuista maa-ainesten ottamismäärää, vuotuinen 
ottamismäärä lasketaan jakamalla otettava maa-ainesten kokonaismäärä luvan voi-
massaolovuosien lukumäärällä, ja käytetään näin saatua keskiarvoa maksun perus-
teena. 
 
Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteisen luvan valvonnasta peritään 
maksu tämän taksan mukaisesti, kun valvonta kohdistuu maa-aineslain mukaiseen 
toimintaan, ja ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti, kun valvonta kohdis-
tuu ympäristöluvanvaraiseen toimintaan.  

 
3.2  Jos valvonta vaatii erityistoimenpiteitä luvattoman oton tai luvanvastaisen toimenpi-

teen vuoksi tai siitä syystä, että luvan haltija on muutoin laiminlyönyt hänelle kuuluvat 
velvollisuudet, valvontakulut peritään toimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mu-
kaisesti, jolloin tuntityön hinta on 60 €/h. 
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3.3 Luvan haltija on velvollinen maksamaan valvontamaksun vuosittain etukäteen kunnan 

lähettämän laskun perusteella. 
 
 Erityisestä syystä voidaan hakemuksesta päättää, että valvontamaksu peritään kuna-

kin vuonna otetun maa-ainesmäärän mukaan jälkikäteen. Tällöin luvan haltijan on il-
moitettava valvontaviranomaiselle ennen ottamistoimintaan ryhtymistään ottamisen 
ajankohta, kesto ja arvio otettavasta maa-ainesmäärästä. 

 
3.4 Jos luvan haltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa lopettaneensa kokonaan lupa-

päätöksessä tarkoitetun maa-ainesten oton ja lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet 
täytetyiksi, ei valvontamaksuja ilmoitusajankohdan jälkeisiltä vuosilta peritä. 

 
 Jos lupa peruutetaan maa-aineslain 16 §:n perusteella, vuotuisia valvontamaksuja ei 

tämän vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä edellyttäen, että lupaan liittyvät velvoitteet ovat 
tulleet täytetyiksi. Lupavelvoitteiden loppuunsaattamisen valvonnasta aiheutuneet 
kustannukset kuitenkin peritään. 

 
3.5 Jos lupapäätöksessä hyväksytty vuotuinen ottamismäärä ylitetään, luvan haltijan on 

ilmoitettava ylityksestä kirjallisesti valvontaviranomaiselle. Kunnalla on oikeus periä 
heti valvontamaksu tästä hyväksyttävän ottomäärän ylittävästä otosta kohdan 3.1 mu-
kaisesti. Vastaava oikeus kunnalla on, jos maa-aineksia otetaan 3.4 kohdassa tarkoi-
tetun ilmoituksen vastaisesti. 

 
3.6 Jos valvontaviranomainen ryhtyy tarkastus-, keskeyttämis- tai muihin toimenpiteisiin 

lainvastaisen kotitarveoton johdosta, kunnalle aiheutuneet valvontakulut voidaan periä 
noudattaen soveltuvin osin tätä taksaa. 

 
 
4 §  KUULEMINEN  (MaL 13 §) 
  

4.1 Naapurin tai asianosaisen kuuleminen   
 46 €/kuultava 

 
4.2  Hakemuksesta kuuluttaminen / lehti-ilmoitus 

 345 € 
 todelliset kuuluttamis- ja ilmoituskulut 345 euron ylittävältä osalta 

  
4.3 Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyssä kuulutus- ja kuulemiskustannuk-

set sekä muut menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut määräytyvät kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomaisen taksan perusteella. 

 
5 §  VAKUUDET  
  
5.1 Vakuuden hyväksyminen/vaihtaminen/muuttaminen 

 75 €/vakuus 
 
5.2 Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyssä kuulutus- ja kuulemiskustannuk-

set sekä muut menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut määräytyvät kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomaisen taksan perusteella. 
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6 §  PAKKOKEINOPÄÄTÖKSET 
 

6.1 Valvontaviranomaisen tai sen määräämän viranhaltijan tekemä ottamisen keskeyttä-
mispäätös (MAL 15 §) 
 420 € 

 
6.2 Valvontaviranomaisen päätös velvoitteiden noudattamisesta (MAL 14 §) 

 420 € 
 

6.3 Uhkasakon asettamispäätös (MAL 14 §) 
 1.260 € 

 
6.4 Teettämisuhan asettamispäätös (MAL 14 §) 

 1.260 € 
 

6.5 Uhkasakon tuomitsemispäätös (uhkasakkolaki 10 §) 
 2.520 € 

 
6.6 Teettämisuhan täytäntöönpanopäätös (uhkasakkolaki 15 §) 

 2.520 € 
 
7 §  MAKSUPERUSTEITA 
 

7.1  Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maa-aineksen 
luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometrimäärää). Mikäli valvontamaksu peritään jäl-
kikäteen, muunnetaan irtokuutiometrit kiintokuutiometreiksi jakamalla määrät seuraavil-
la muuntoluvuilla: 
 sora 1,3 
 hiekka 1,3 
 louhe 1,8 
 savi 1,6 
 multa 1,4 

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

aineksille. 
 

7.3  Tarkastusmaksu määrätään maksun määräämishetkellä voimassa olevien maksupe-
rusteiden mukaan.  

 
 Valvontamaksu määrätään maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan mu-

kaan. 
 

7.4 Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan mu-
kaan. 

 
7.5  Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava korkoa 

korkolain mukaan. 
 

7.6  Maksuihin sisältyy kunnan asiakirjojen lunastuksesta määräämä maksu. 
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8.  TAKSAN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO 
 

Tämä taksa on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 19.6.2018 § 120. 
 

Tämä taksa tulee voimaan muutoksenhausta huolimatta 1.8.2018 ja se korvaa Janak-
kalan kunnan ympäristölautakunnan 11.2.2014 § 7 hyväksymän taksan maa-
aineslupahakemuksen ja ottamissuunnitelman käsittelymaksusta ja vakuuden määräy-
tymisestä sekä Janakkalan kunnan ympäristölautakunnan 11.2.2014 § 6 hyväksymän 
taksan maa-ainesten ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavista maksuista. 
 

 


