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MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA
OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LIPERIN
KUNNASSA 2020
Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvanhakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/1981) 23 §:n
sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 145 § :n nojalla kunnalle:
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TARKASTUSMAKSU
Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvanhakijan on suoritettava lupaa
haettaessa seuraavat maksut:

1.1 Maksu määräytyy lupahakemuksessa/ottamissuunnitelmassa otettavaksi
esitetyn maa-ainesten kokonaismäärän mukaan seuraavasti:
Maa-ainesten kokonaismäärä
jokaiselta alkavalta m³:ltä
kuitenkin vähintään.

0,0125 €/m³
565 €

Maa-aineslain 4 a §:n mukaisesta maa-ainesluvan ja ympäristöluvan
yhteiskäsittelystä peritään maa-ainesluvan maksu lisättynä 50 % taksan
mukaisesta kivenlouhimon/murskaamon ympäristölupamaksusta.
Tarkastusmaksua määrättäessä otettavaksi esitetystä maa-ainesten määrästä
otetaan 1 000 000 m³ ylittävältä osalta huomioon puolet.
1.2 Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen myönnetään hakemuksen perusteella
ilman ottamissuunnitelmaa, tarkastusmaksuna peritään
1.3 Ottamissuunnitelman muutos; siltä osin kuin se koskee voimassa olevan
ottamisluvan mukaista aluetta ja ylittää aikaisemmassa luvassa otettavaksi
myönnetyn määrän
muutosta kohti
sekä lisäksi hakemuksessa esitetyn aikaisemman luvan ylittävän
maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan.

180 €

280 €
0,0125 €/m³

1.4 Mikäli luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa ennen lupapäätöksen
antamista, peritään 1 §:n mukaan lasketusta maksusta 1/3.
1.5 Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi ja lupahakemus peruutetaan ennen elinympäristölautakunnan
lupajaoksen päätöksen antamista, tarkastusmaksu määräytyy seuraavasti:
Jos lupahakemus hylätään kokonaan, peritään tämän taksan mukaisesta
maksusta 50 %, kuitenkin vähintään
Jos lupa peruutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-aineslain 16 §:n
2 kohdan perusteella, voi lupaviranomainen palauttaa peritystä tarkastusmaksusta ottamatta jäävää maa-ainesmäärää vastaavan osan.
1.6 Jos luvansaaja luopuu maa-ainesten ottamisesta aloittamatta sitä
tai luvan ollessa voimassa, maksua ei palauteta.
Mikäli ottamisluvan voimassaoloaikaa hakemuksesta jatketaan, peritään lupahakemukseen liittyvän ottamissuunnitelman tarkastamisesta puolet 1 § mukaisesta vähimmäismaksusta edellyttäen, että jatkoajan myöntäminen ei vaadi ko.
suunnitelman muuttamista. Maksu peritään myös, mikäli maisemoinnille on

280 €

myönnetty jatkoaikaa.
1.7 Maksut peritään lupapäätöksen saatua lainvoiman.
2 VALVONTAMAKSU
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Ottamistoiminnan valvonnasta on luvanhaltijan suoritettava vuosittain
seuraavat maksut:
2.1 Lupapäätöksessä otettavaksi määrätyn vuotuisen maa-ainesmäärän mukaan:
Vuotuinen otto
jokaiselta alkavalta m³:ltä
kuitenkin vähintään
Mikäli lupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen maa-ainesten ottamismäärä ylittää 100 000 m³, otetaan 100 000 m³ ylittävältä maa-ainesten määrän
osalta huomioon puolet vuotuista valvontamaksua määrättäessä.
Mikäli lupapäätöksessä ei ole esitetty vuotuisia maa-ainesten ottomääriä,
jaetaan valvontamaksua määrättäessä otettava maa-ainesten kokonaismäärä
lupapäätöksessä myönnetyn ottamisajan vuosien lukumäärällä ja käytetään
näin saatua keskiarvoa vuotuisen valvontamaksun määräämisen perusteena.
2.2 Luvanhakija on velvollinen maksamaan vuotuisen valvontamaksun kalenterivuosittain kunnan määräämänä ajankohtana.
Hakemuksesta voidaan päättää, että valvontamaksu peritään vuosittain kunakin
vuonna otetun maa-ainesmäärän mukaan jälkikäteen hakijan ilmoituksen mukaan.
Tälloin luvanhaltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle seuraavan vuoden
tammikuun loppuun mennessä otettu maa-ainesmäärä edelliseltä vuotuisjaksolta.
Mikäli vuotuistarkastuksessa havaitaan otettu määrä huomattavasti ilmoitettua
suuremmaksi, maksu peritään erillismittauksen perusteella. Ottamistoiminnan
päätyttyä todetaan ilmoitetut ja laskutetut ottomäärät ja verrataan niitä ottotoiminnan päättyessä todettaviin ottomääriin. Erotus oikaistaan lopputilanteen
mukaiseksi.
2.3 Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti maa-aineslain valvontaviranomaiselle
etukäteen ennen valvontamaksun määräämistä, ettei maa-aineksia ko. vuonna
oteta, luvanhaltijalta ei peritä kyseisen vuoden valvontamaksua.
Mikäli luvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa lopettaneensa
kokonaan lupapäätöksessä tarkoitetun maa-ainesten oton ja lupaan liittyvät
velvoitteet on täytetty, ei valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä.
Lupavelvoitteiden loppuunsaattamisen valvonnasta aiheutuneet kustannukset
kuitenkin peritään.
Mikäli lupa peruutetaan maa-aineslain 16 §:n nojalla, ei valvontamaksuja peritä
luvan peruuttamisen jälkeisiltä vuosilta.
Lupavelvoitteiden loppuunsaattamisen valvonnasta aiheutuneet kustannukset
kuitenkin peritään.
2.4 Mikäli vuotuista myönnettyä ottamismäärää toistuvasti huomattavasti 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 ilmoituksen vastaisesti.
2.5 Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, voidaan valvontakulut periä
toimenpiteistä kunnalle aiheutuneiden kustannusten mukaan.
2.6 Valvontamaksu määrätään kunakin vuonna maksun määräämishetkellä
voimassa olevien maksuperusteiden mukaan.

0,040 €/m³
140 €

2.7 Mikäli lainvastaisten kotitarveoton johdosta valvontaviranomainen ryhtyy
tarkastus-, keskeyttämis- tai muihin toimenpiteisiin, peritään aiheutuneet kulut
noudattaen tätä taksaa soveltuvin osin.

2.8 Maa-ainesluvan yhteydessä myönnetyn ympäristöluvan valvonnasta peritään
Liperin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen valvontamaksu.
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MAKSUPERUSTEITA

3.1 Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maaaineksen luonnonvaraista tilavuutta. Mikäli valvontamaksu peritään jälkikäteen
irtokuutiomäärään perustuen, käytetään muuntokertoimina kiintokuutiometreiksi
seuraavia kertoimia:
- sora
- louhe
- multa
- hiekka
- savi

1,35
1,85
1,45
1,35
1,65

3.2 Maksuperusteet ovat yhtäläiset kaikille maa-aineslain mukaan luvanvaraisille
maa-aineksille.
3.3 Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta
toimenpiteestä taikka siitä, että toimenpiteen suorittaja on muutoin
laiminlyönyt hänelle kuuluvat velvollisuutensa, maksu voidaan periä korotettuna
ottaen huomioon kunnalle aiheutuvat ylimääräiset kulut.
3.5 Mikäli maa-ainesten ottoalueella suoritetaan kiviaineksen murskaustoimintaa,
tulee toiminnalle hakea ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista lupaa tai
tehdä toiminnasta ympäristönsuojelulain mukainen meluilmoitus. Ympäristöluvan tai meluilmoituksen käsittelystä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.
3.4 Melua aiheuttavan toiminnan meluilmoitus myöhässä toimitettuna
(ilmoitus <30 vrk toiminnan aloittamiseen).
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308 €

KATSELMUKSET JA KUULEMINEN

4.1 Katselmus
4.2 Naapurin tai asianomaisen kuuleminen
1 -10 kpl
seuraavat / naapuri.

65 €

60 €
10 €/kpl

4.3 Hakemuksen kuuluttamisesta peritään todelliset kuuluttamis- ja ilmoituskulut.
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VAKUUDET JA ERILLINEN ALOITTAMISPÄÄTÖS

5.1 Lupa maa-aineslain mukaisen toimenpiteen suorittamiseen ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa.

80 €

5.2 Vakuuden hyväksyminen, vaihtaminen tai muuttaminen.

80 €
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PAKKOKEINOPÄÄTÖKSET

6.1 Valvontaviranomaisen tai sen määräämän viranhaltijan ottamisen
keskeyttämispäätös ( MAL 15 §)

270 €

6.2 Valvontaviranomaisen päätös velvotteiden noudattamisesta (MAL 14 §)

270 €

6.3 Uhkasakon tai teettämisuhan asettamispäätös

270 €

6.4 Uhkasakon tuomitsemispäätös

270 €

6.5 Teettämisuhan täytäntöönpano

270 €

7

LUVAN VELVOITTEISTA VAPAUTUMINEN (MAL 13 a §)
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Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty toiselle ja
hakemuksesta luvan haltija vapautetaan lupaan liittyvistä velvotteista sekä
hyväksytään hänen tilalleen toinen, peritään velvoitteista vapautetulta.

80 €

Mikäli maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus vaaditaan uudelta luvanhaltijalta,
peritään häneltä 5 §:n mukainen maksu.
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MAKSUPERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO
Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2020.
Tällä taksalla kumotaan 4.9.2018 päätetyt maksuperusteet.

