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MAA-AINESTAKSA
Maksut maa-ainesten oton lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä maaainesten oton valvonnasta
Säkylän kunnanhallitus on 4.2.2019 hyväksynyt tämän taksan. Taksa on voimassa Euran ja Säkylän
kunnissa sekä Huittisten kaupungissa 1.3.2019 alkaen.
Maa-ainesten oton lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan
valvonnasta luvanhakija ja/tai haltija on velvollinen suorittamaan maa-aineslain 23 §:n nojalla
lupaviranomaiselle seuraavat maksut:
1 § Tarkastusmaksu

Maa-ainesten ottoluvan lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman
tarkastamisesta on suoritettava lupaa haettaessa seuraavat maksut:
1) Maksu määräytyy lupahakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesten
kokonaismäärän mukaan seuraavasti:
Maa-ainesten oton kokonaismäärä

Tarkastusmaksu

a) 20.000 m3 tai vähemmän

perusmaksu 710 €

b) 20.000-200.000 m3

perusmaksu 710 € ja lisämaksu 46
€ jokaiselta alkavalta 5.000 m3:lta,
jolla 20.000 m3 ylittyy

c) Yli 200.000 m3

perusmaksu 2525 € ja lisämaksu
63 € jokaiselta alkavalta 10.000
m3:lta, jolla 200.000 m3 ylittyy

2) Luvan muutoksen tai vanhan luvan uusimisen tarkastamisesta siltä osin,
kuin lupahakemus koskee aikaisemmin myönnetyn ottamisluvan mukaista
ottamisaluetta, peritään 1a kohdan mukainen perusmaksu ja 42 € jokaiselta
alkavalta 5.000 m3:lta, jolla aikaisemman ottamisluvan mukainen maaainesten kokonaismäärä ylittyy.
3) Mikäli luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa ennen kuin lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimiin lupahakemuksen
tarkistamiseksi, ei tarkastusmaksua peritä
Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimiin lupahakemuksen
tarkistamiseksi ja lupahakemus peruutetaan ennen lupapäätöksen antamista,
tarkastusmaksu määräytyy kohdan 4 mukaisesti.
4) Jos lupa- tai valitusviranomainen kokonaan hylkää hakemuksen, palautetaan tarkastusmaksu hakijalle tai maksua ei peritä. Kuitenkin
käsittelykuluina peritään lupahakemuksessa esitetyn 20.000 m3:n tai sitä
pienemmän määrän osalta puolet kohdan 1a mukaisesta perusmaksusta ja
yli 20.000 m3:n osalta perusmaksu
5) Jos lupa peruutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-aineslain 16 §:n
2 kohdan perusteella, palautetaan peritystä tarkastusmaksusta ottamatta
jäävää maa-ainesmäärää vastaava osa perusmaksua lukuun ottamatta.
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6) Mikäli ottamisluvan voimassaoloaikaa hakemuksesta jatketaan, peritään
lupahakemuksen tarkastamisesta jäljellä olevasta maa-ainesmäärästä
riippuen 1a, tai mikäli alkuperäinen kokonaisottomäärä on yli 200.000 m3,
1c kohdan mukainen perusmaksu edellyttäen, ettei jatkoajan myöntäminen
vaadi hakemuksen muuttamista
7) Tarkastusmaksu määrätään kunakin vuonna luvan myöntämishetkellä
voimassa olevien maksuperusteiden mukaan. Tarkastusmaksun määrää
lupapäätöksen yhteydessä se, jonka tehtävänä on maa-ainesten ottoluvan
myöntäminen.
8) Maa-aineslain 4a§:n mukaisen ainesten ottamista koskevan
lupahakemuksen ja samaa hanketta koskevan ympäristölupahakemuksen
yhteispäätöksen lupamaksu määräytyy siten, että maksu on tämän taksan 1
§:ssä määrätyn maksun ja voimassa olevan ympäristönsuojeluviranomaisen
taksan mukaisen lupaa/toimenpidettä koskevan maksun summa.
Yhteispäätöksen lupamaksun poikkeamisperusteet määräytyvät ainesten
ottamista koskevan maksun osan osalta tämän taksan perusteella ja
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan maksua koskevilta osin
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan perusteella.

2 § Valvontamaksu

Ottamistoiminnan valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain
seuraavat maksut:
1) Lupapäätöksessä otettavaksi myönnetyn vuotuisen maa-ainesmäärän
mukaan:
Vuotuinen otto

Vuotuinen valvontamaksu

a) 2.000 m3 tai sen alle

Perusmaksu 172 €

b) 2.000-20.000 m3

Perusmaksu 172 € ja 46 € jokaiselta alkavalta 1.000 m3:lta,
jolla 2.000 m3 ylittyy

c) 20000-50000 m3

Perusmaksu 1079 € ja 46 €
jokaiselta alkavalta 2.000 m3:lta,
jolla 20.000 m3 ylittyy

d) Yli 50000 m3

Perusmaksu 1835 € ja 94 €
jokaiselta alkavalta 5000 m3:lta,
jolla 50000 m3 ylittyy

Mikäli lupapäätöksessä ei ole esitetty vuotuisia maa-ainesten ottomääriä,
jaetaan valvontamaksua määrättäessä otettava maa-ainesten kokonaismäärä
lupapäätöksessä myönnetyn kokonaisajan vuosien lukumäärällä ja
käytetään näin saatua keskiarvoa vuotuisen valvontamaksun määräämisen
perusteena.
2) Luvanhaltija on velvollinen suorittamaan ensimmäisen vuotuisen
valvontamaksun ennen ottamistoimintaan ryhtymistään ja seuraavat
valvontamaksut vuosittain kunnan määräämänä ajankohtana.
Erityisestä syystä maa-ainesten ottoa valvova viranhaltija voi kirjallisesta
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hakemuksesta päättää, että valvontamaksu peritään vuosittain kunakin
vuonna otetun maa-ainesmäärän mukaan jälkikäteen. Tällöin luvanhaltijan
on ilmoitettava ennen ottamistoimintaan ryhtymistä ao. viranhaltijalle
ottamisen alkamisajankohta, kesto ja arvio otettavasta maa-ainesmäärästä.
3) Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti maa-ainesten ottoa valvovalle
viranhaltijalle etukäteen ennen valvontamaksun määräämistä, ettei maaaineksia ko. vuotena oteta tai ole otettu, voi maksuista päättävä viranhaltija
päättää, että luvanhaltija vapautetaan kyseisen vuoden valvontamaksusta.
Vapautusta valvontamaksun suorittamiseen ei tarvitse myöntää, mikäli
maa-ainesluvan ehtoja on rikottu ja tästä on aiheutunut valvontatarvetta.
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.
Mikäli lupa peruutetaan maa-aineslain 16 §:n nojalla, ei valvontamaksuja
peritä luvan peruuttamisen jälkeisiltä vuosilta.
4) Mikäli vuotuinen ottamismäärä ylitetään, luvanhaltijan/ottajan on
ilmoitettava ylityksestä kirjallisesti ao. valvovalle viranhaltijalle ja
valvontaviranomaisella on oikeus periä ylityksen osuus valvontamaksusta
heti. Ylityksen osuus valvontamaksusta voidaan periä myös, jos ylitys
havaitaan tarkastuksessa tai muulla tavalla. Vastaava oikeus
valvontaviranomaisella on, jos maa-aineksia otetaan 3 kohdassa
tarkoitettujen ilmoitusten vastaisesti.
5) Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, voidaan valvontakulut periä
toimenpiteistä
valvontaviranomaiselle
aiheutuneiden
todellisten
kustannusten mukaan. Seuraavista toimenpiteistä veloitetaan kuitenkin aina
valvontamaksua vähintään seuraavasti:
Katselmukset
a) Katselmuksen toimittaminen ja siitä tiedottaminen: 354 €/katselmus
Vakuudet
a) Lupapäätöksestä erillinen päätös maa-aineslain mukaisen toimenpiteen
suorittamiseksi ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa: 359 €
b) Vakuuden vaihtaminen tai muuttaminen: 132 €
c) Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty
alkuperäiseltä luvan haltijalta toiselle ja uudelta luvan haltijalta vaaditaan
vakuus, peritään vakuuden hyväksymisestä 132 €
Pakkotoimenpiteet
d) Ottotoiminnan keskeyttäminen: 250 €
e) Uhan asettamispäätös: 250 €
f) Tuomitsemispäätös: 250 €
Luvan velvoitteista vapauttaminen
g) Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty toiselle
ja hakemuksesta luvanhaltija vapautetaan lupaan liittyvistä velvoitteista
sekä hyväksytään hänen tilalleen toinen, peritään velvoitteista vapautetulta:
250 €
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Maa-aineslain 23a §:n 3. mom mukaisen ilmoituksen käsittely
h) Lausunnon ja/tai valvontamääräysten antaminen ilmoituksesta: 132 €
6) Ainesten ottamista koskevan luvan ja samaa toimintaa koskevan
ympäristöluvan valvonnasta peritään maksua tämän taksan 2 §:n
maksuperusteiden mukaisesti ainesten ottamista koskevalta toiminnan
osalta. Ympäristöluvan valvonnasta peritään maksua voimassa olevan
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan maksuperusteiden mukaisesti
ympäristöluvan valvonnan osalta.
7)Valvontamaksu määrätään kunakin vuonna maksun määräämishetkellä
voimassa olevien maksuperusteiden mukaan. Valvontamaksun määrää se
viranhaltija, jonka tehtävänä on hallintosäännön mukaan valvontapäätöksen
tai lausunnon antaminen tai maksusta päättäminen.

3 § Maksuperusteita

1) Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maaaineksen luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometrimäärää). Mikäli
valvontamaksu peritään jälkikäteen irtokuutiometrimäärään perustuen,
käytetään muuntokertoimina kiintokuutiometriksi seuraavia kertoimia:
Sora
Hiekka
Louhe
Savi
Multa
Turve

1,3
1,3
1,8
1,6
1,4
1,4

2) Maksuperusteet ovat yhtäläiset kaikille luvanvaraisille maa-aineksille.

