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Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva
taksa 1.1.2020 alkaen
Maksut hyväksytty Siilinjärven viranomaislautakunnassa 19.11.2019 (§ 49).
1 § Soveltamisala
Maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen ja yhteisen ympäristö- ja maaaineslupahakemuksen käsittelystä, ottamissuunnitelman tarkastamisesta
sekä toiminnan valvonnasta ja muista viranomaistehtävistä luvan hakija on
velvollinen suorittamaan maa-aineslain (MAL, 555/1981) 23 §:n,
ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) 145 §:n nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän
maksun.
2 § Tarkastusmaksu
Hakemuksen käsittelystä ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan
hakijan on suoritettava seuraavat maksut:
2.1

Suunnitelmaa kohti

350 €

sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän
tilavuuden mukaan

0,01 €/k-m3

siten, että maksun kokonaismäärä on vähintään

580 €

Maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen ja ottamistoimintaan liittyvien
sivutoimintojen ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelystä peritään edellä
olevan maksun lisäksi maksu, joka on 60 % kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti määräytyvästä
maksusta. Sen mukaisesti peritään ottamisen sivutoimintoina
2.2

2.3

louhinnan ympäristölupahakemuksen käsittelystä
murskauksen ympäristölupahakemuksen käsittelystä
louhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemuksen käsittelystä

1 670 €
1 670 €
2 510 €

Ottamissuunnitelman muutos
Muutosta kohti

350 €

sekä lisäksi siltä osin kuin muutos koskee voimassa olevan ottamisluvan
mukaista aluetta ja ylittää aikaisemmassa luvassa otettavaksi myönnetyn
maa-ainesmäärän

0,01 €/k-m3

Muu luvan muuttaminen
Voimassa olevan maa-ainesluvan lupa-ajan jatkaminen maa-aineslain 10.3
§:n mukaisesti tai maa-ainesluvan siirtäminen toiselle suunnitelmaa
muuttamatta
230 €
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Suostumus vähäiseen poikkeamiseen ottamissuunnitelmasta, annetuista
lupamääräyksistä tai muu vähäinen muutos

350 €

Yhteisen maa-aines- ja ympäristöluvan muuttamisesta
ympäristönsuojelulain nojalla annetun lupamääräyksen osalta
toiminnanharjoittajan hakemuksesta peritään maksu, joka määräytyy
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.
2.4

Maa-aineslain 21 §:n mukaista toiminnan aloittamislupaa koskevan erillisen
hakemuksen ja siihen liittyvän vakuusasian käsittely
580 €

2.5

Seuranta- ja tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen

350 €

2.6

Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, josta ei tarvitse laatia
erillistä ottamissuunnitelmaa

230 €

2.7

Jos lupahakemus hylätään, peritään tämän taksan mukainen maksu
Mikäli luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa ennen kuin
lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin
ottamissuunnitelman tarkastamiseksi, ei tarkastusmaksua peritä.
Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin hakemuksen
käsittelemiseksi tai ottamissuunnitelman tarkastamiseksi ja lupahakemus
peruutetaan ennen päätöksen antamista, peritään maksusta 50 %.

2.8

Jos lupa peruutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-aineslain 16.1 §:n
2 kohdan perusteella, lupaviranomainen voi hakemuksesta palauttaa
peritystä tarkastusmaksusta ottamatta jäävän maa-ainesmäärän tilavuutta
vastaavan osan.

2.9

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

2.10

Mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on selvästi keskimääräistä
vähäisempi tai suurempi, voidaan tarkastusmaksua alentaa tai korottaa
hankekohtaisesti. Maksun alennus tai korotus on 10 - 30 % tämä
maksuperusteen mukaisesta maksusta.

3 § Valvontamaksu
Ottamistoiminnan ja sen sivutoimintojen valvonnasta luvanhaltijan on
suoritettava vuosittain seuraavat maksut:
3.1

Vuotuinen valvontamaksu
- maksua määrättäessä otettava maa-ainesten kokonaismäärä jaetaan
luvan voimassaoloajan vuosien määrällä ja käytetään näin saatua
keskiarvoa vuotuisen valvontamaksun määräämisen perusteena.
Kuitenkin vähintään

0,04 €/k-m3

230 €
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Mikäli lupa on voimassa vain osan vuotta, peritään kyseiseltä vuodelta vain
vastaava osa vuotuisesta valvontamaksusta.
Valvontamaksu peritään, kunnes lupaan liittyvät velvoitteet on täytetty ja
asia on todettu valvovan viranomaisen suorittamassa loppukatselmuksessa.
3.2

Luvanhaltija on velvollinen maksamaan ensimmäisen vuotuisen
valvontamaksun ennen ottamistoimintaan ryhtymistään ja seuraavat
valvontamaksut vuosittain kunnan määräämänä ajankohtana.

3.3

Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle etukäteen,
ettei maa-aineksia ko. vuonna oteta, luvanhaltijalta ei peritä kyseisen
vuoden valvontamaksua.
Mikäli ottamistoiminnalle ja sen sivutoiminnoille on yhteinen maa-aines- ja
ympäristölupa ja sivutoimintoja ko. vuoden aikana harjoitetaan, peritään
valvontamaksuna ympäristölupaviranomaisen taksan mukaisesti
410 €

3.4

Mikäli luvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa lopettaneensa
kokonaan lupapäätöksessä tarkoitetun maa-ainesten oton ja lupaan
liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyiksi, ei valvontamaksuja ko. vuoden
jälkeisiltä vuosilta peritä.
Mikäli lupa peruutetaan maa-aineslain 16.1 §:n perusteella, ei
valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä edellyttäen, että
lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyiksi otetulta osalta.

3.5

Mikäli valvonnan vaatima työmäärä on selvästi keskimääräistä vähäisempi
tai suurempi, valvontamaksu voidaan periä todellisten kustannusten
mukaan.
Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, kuten selvitysten pyytämistä,
uusintatarkastuksia tai mittauksia, voidaan valvontakulut periä
toimenpiteistä aiheutuneiden todellisten kustannusten mukaan. Nämä
kustannukset voidaan periä välittömästi.

3.6

Mikäli alueen jälkihoito suoritetaan vaiheittaisesti, voidaan valvontamaksua
hakemuksesta alentaa lupaviranomaisen päätöksellä samassa suhteessa
kuin alueen jälkihoito on hyväksyttävästi toteutettu.

3.7

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

4 § Kuuleminen
Kuulemisesta sekä hakemuksen, suunnitelman ja päätöksen
tiedottamisesta aiheutuneista kuluista luvan hakijan on suoritettava
seuraavat maksut:
4.1

Naapurin tai asianosaisen kuuleminen / kuultava
Kuulemisasiakirjojen kopiointikulut, mikäli luvanhakija ei toimita niitä luvan
käsittelyyn, peritään erillisen laskun mukaisesti.

120 €
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Hakemuksesta ilmoittaminen lehdessä

60 €

Lisäksi peritään todelliset ilmoituskulut erillisen laskun mukaisesti.
5 § Vakuudet
Lupamääräysten noudattamiseksi määrättynä vakuutena hyväksytään
vakavaraisen kotimaisen rahoituslaitoksen antama pankkitakaus,
takaussitoumus tai talletustodistus. Talletustodistus hyväksytään, mikäli
siitä annetaan samanaikaisesti tilinomistajan allekirjoittama
panttaussitoumus ja rahoituslaitoksen allekirjoittama
kuittaamattomuustodistus.
Vakuuden on oltava voimassa 12 kk luvan päättymisen jälkeen.
Vakuuden määrää voidaan tarkistaa kesken lupakautta. Mikäli alueen
jälkihoito suoritetaan vaiheittain, voidaan vakuutta lupaviranomaisen
päätöksellä alentaa samassa suhteessa kuin jälkihoito on toteutettu.
5.1

Vakuuden määrän perusteena on lupaan sisältyvästä jälkihoitotyöstä
aiheutuvat kustannukset. Jollei tarkempaa perustetta ole esitetty,
määräytyy vakuuden suuruus toiminta-alueen pinta-alan mukaan
seuraavasti:
-

Louhintatyö / ha
Kaivutyö / ha
Mullanotto tasasyvyydeltä / ha

5 000 €
3 000 €
2 000 €

sekä lisäksi otettavan maa-ainesmäärän mukaan

0,05 €/k-m3

Kuitenkin vähintään

6 000 €

Vakuus voidaan vaatia edellä olevaa suurempana, mikäli se on tarpeen
hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai torjumiseksi. Suurempaa
vakuutta voidaan edellyttää esimerkiksi toimittaessa tärkeällä
pohjavesialueella. Vakuuden määrä voi erityisistä syistä olla myös edellä
olevaa alhaisempi.
5.2

Vakuuden vaihtaminen tai muuttaminen / vakuus

5.3

Toiminnan aloittamislupaa koskevan vakuuden suuruus määräytyy kohdan
5.1 mukaisesti.

120 €

6 § Pakkokeinopäätökset
6.1

Päätös velvoitteiden noudattamisesta (MAL 14 §) tai toimenpiteen
keskeyttämisestä (MAL 15 §)

580 €

6.2

Uhkasakon tai teettämisuhan asettamispäätös (MAL 14 §)

580 €

6.3

Uhkasakon tuomitsemispäätös tai teettämisuhan täytäntöönpano
(uhkasakkoL 10 §)

460 €
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7 § Luvan velvoitteista vapauttaminen (MAL 13a §)
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
230 €
Mikäli maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus vaaditaan uudelta
luvanhaltijalta, peritään häneltä 5 §:n mukainen maksu.
8 § Maksuperusteita
8.1

Hakijan on suoritettava 2 §:ssä tarkoitetut maksut 14 vuorokauden kuluessa
sen jälkeen, kun päätös on annettu.
3 §:n mukainen valvontamaksu peritään vuosittain kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen määräämänä ajankohtana, ellei maksua
koskevasta pykälästä muuta johdu.
Muun asian käsittelystä perittävä maksu on suoritettava sen jälkeen, kun
sitä koskeva maksupäätös on saanut lainvoiman.
Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa
viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun
korkokannan mukaan.

8.2

Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maaaineksen luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometrimäärää, k-m3)
kuitenkin siten, että 500 000 m3 ylittävältä osalta otetaan huomioon vain
puolet.

8.3

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

8.4

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 tehtävistä aiheutuneet todelliset
ylimääräiset kulut.

8.5

Tarkastusmaksu määrätään lupahakemuksen saapumispäivänä voimassa
olevan taksan mukaan.
Valvontamaksu määrätään ensimmäisen kerran lupahakemuksen
saapumispäivänä voimassa olevan taksan mukaan ja sen jälkeen sitä
tarkistetaan vuosittain kunakin vuonna valvontamaksun määräämishetkellä
voimassa olevan taksan mukaan.

8.6

Kohdassa 2.8 tarkoitetun palautuksen määrä lasketaan maksun
määräämishetkellä voimassa olleen taksan mukaan.

8.7

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn
omakustannusarvo on 58 euroa tunnilta.
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9 § Taksan voimaantulo
Tämä taksa tulee voimaan 1. päivä tammikuuta 2020 alkaen mahdollisesta
muutoksenhausta huolimatta.
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