Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut
1 § YLEISTÄ
Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta luvanhakija/haltija on velvollinen
suorittamaan maa-aineslain (555/81) 23 §:n sekä maakäyttö- ja rakennuslain (132/99) 145 §:n nojalla
kunnalle tämän taksan mukaan määrätyn maksun.
Maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristönsuojelulain (YSL
527/2014) mukainen ympäristölupahakemus on maa-aineslain mukaan käsiteltävä yhdessä ja
ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.
Yhteiskäsittelyssä ratkaistavan ympäristölupahakemuksen käsittelystä ja ympäristöluvan mukaisen
toiminnan valvonnasta luvanhakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan MAL 23 §:n
sekä MRL 145 §:n nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun.
2 § TARKASTUSMAKSU
Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava Pohjois-Satakunnan
peruspalvelukuntayhtymälle seuraavat maksut:
2.1

Suunnitelmaa kohti
Hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden
mukaan

200 €
0.01 €/m3

2.2

Lupa maa-aineslain mukaisen toimenpiteen suorittamiseen ennen luvan
lainvoimaiseksi tuloa erikseen tehdystä hakemuksesta
200 €

2.3

Tarkastusmaksua määrättäessä, hakemuksessa otettavaksi esitetystä
maa-ainesten määrästä, otetaan 500 000 m³ ylittävältä osalta huomioon 50 %

2.4

Maa‐aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelyssä
myönnettävästä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisesta ympäristöluvasta
peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesta maksusta 50 %

2.5

Ottamissuunnitelman muutos; siltä osin kuin se koskee voimassa olevan ottamisluvan
mukaista aluetta ja ylittää aikaisemmassa luvassa otettavaksi myönnetyn maaainesmäärän
muutosta kohden
200 €
lisäksi hakemuksessa esitetyn aikaisemman luvan ylittävän maa-ainesmäärän
tilavuuden mukaan
0.01 €/m3

2.6

Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, josta ei tarvitse laatia
erillistä ottamissuunnitelmaa
180 €

2.7

Jos lupahakemus hylätään, peritään tämän taksan mukaisesta maksusta 50 %
kuitenkin vähintään
150 €

2.8

Mikäli luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa ennen kuin lupaviranomainen
on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi,
palautetaan peritty tarkastusmaksu hakemuksesta kokonaan.
Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman
tarkastamiseksi ja lupahakemus peruutetaan ennen päätöksen antamista, peritään
toimenpiteitä vastaava osuus maksusta. Kuitenkin vähintään kohdan 2.6 mukaan.

2.9

Jos lupa peruutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-aineslain 16 §:n 2
kohdan perusteella, lupaviranomainen voi palauttaa peritystä tarkastusmaksusta
ottamatta jäävän maa-ainesmäärän tilavuutta vastaavan osan.

2.10

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

2.11

Maa-ainesten varastointiluvan myöntäminen maa-ainesottoalueelle ottoluvan
voimassaoloajan päätyttyä
220 €

3 § VALVONTAMAKSU
Luvan haltijan on suoritettava ottamisen sekä maa-aineslain 4 a §:ssä ja ympäristönsuojelulain 47 a
§:ssä tarkoitetun yhteisen luvan valvonnasta valvontaviranomaiselle vuosittain luvan voimassaoloajan
tai jälkitöiden hyväksymiseen saakka seuraavat maksut:
3.1

Lupapäätöksessä otettavaksi myönnetyn vuotuisen maa-ainesten määrän
mukaan
0,02 €/m3
lisäksi ottamisalueen pinta-alan mukaan
40 €/ha
Kuitenkin vähintään
110 €
Mikäli lupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen maa-ainesten ottamismäärä
ylittää 30 000 m3, otetaan ylittävältä maa-ainesten määrältä huomioon 50 % vuotuista
valvontamaksua määrättäessä.
Mikäli lupapäätöksessä ei ole esitetty vuotuisia maa-ainesten ottamismääriä, jaetaan
valvontamaksua määrättäessä otettava maa-ainesten kokonaismäärä luvan
voimassaoloajan vuosien määrällä ja käytetään näin saatua keskiarvoa vuotuisen
valvontamaksun määräämisen perusteena.
Mikäli lupa on voimassa vain osan vuotta, peritään kyseiseltä vuodelta vain sitä vastaava
osuus otettavaksi sallitun maa-ainesmäärän mukaisesta vuotuisesta valvontamaksusta.

3.2

Maa‐ainesluvan yhteydessä myönnetyn ympäristöluvan osalta peritään
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen valvontamaksu
ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelman ja ‐ohjelman mukaisesti.

3.3

Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle etukäteen helmikuun 15.
päivään mennessä, ettei maa-aineksia ko. vuonna oteta, luvanhakijalta ei peritä kyseisen
vuoden valvontamaksua.

3.4

Mikäli luvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa lopettaneensa kokonaan
lupapäätöksessä tarkoitetun maa-ainesten oton ja lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet
täytetyiksi, tai lupa peruutetaan maa-aineslain 16 §:n 1 tai 3 kohdan perusteella, ei
valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä.

3.5

Ellei jälkihoitotoimenpiteitä tai muita lupaehtojen mukaisia töitä ole tullut lupa-aikana
loppuun suoritetuksi, peritään päättyneen luvan haltijalta valvontamaksua sen vuoden
loppuun, jolloin ne on hyväksytysti suoritettu
200 €

3.6

Mikäli vuotuinen myönnetty ottamismäärä ylitetään, luvanhaltija/ottajan on ilmoitettava
ylityksestä kirjallisesti valvontaviranomaiselle ja tällä on oikeus periä ylityksen osuus
valvontamaksusta heti. Vastaava oikeus valvontaviranomaisella on, jos maa-aineksia
otetaan 3.3 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaisesti.

3.7

Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, voidaan valvontakulut periä toimenpiteistä
aiheutuneiden kustannusten mukaan.
Valvonnan suorittamiseksi tehty muu kuin kohdan 3.5 mukainen ylimääräinen
tarkastus
120 €

3.8

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

4 § KUULEMINEN
4.1
4.2

Naapurin tai asianosaisen kuuleminen
Hakemuksesta kuuluttaminen/lehti-ilmoitus

30 €/kuultava
ilmoituskulut

5 § VAKUUDET
Lupamääräysten noudattamiseksi on hakijan annettava hyväksyttävä vakuus ennen
ottotoiminnan aloittamista ja sen tulee olla voimassa niin kauan, kunnes lupamääräysten
ja jälkihoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet on loppuun saatettu.
Sora- ja hiekka-alueilla
Kalliokivialueilla

3 500 €/ha
5 500 €/ha

Vakuuden määrää voidaan suurentaa tai pienentää jälkihoidon kannalta vaikeiden tai
helppojen olosuhteiden perusteella korkeintaan 40 %.

6 § PAKKOTOIMENPITEISIIN RYHTYMINEN
6.1
6.3
6.4
6.5

Toimenpiteen keskeyttäminen (MAL 15 §)
Uhkasakon ja teettämisuhan asettamispäätös (MAL 14 §)
Uhkasakon tuomitsemispäätös (uhkasakkoL 10 §)
Teettämisuhan täytäntöönpano (uhkasakkoL 15 §)

120 €
200 €
200 €
200 €

7 § LUVAN VELVOITTEISTA VAPAUTTAMINEN (MAL 13 a §)
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
80 €
Mikäli maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus vaaditaan uudelta luvanhaltijalta, tulee
vakuus asettaa ennen velvoitteista vapautetun vakuuden peruuttamista.
8 § MAKSUPERUSTEITA
8.1

Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maa-aineksen
luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometriä). Mikäli valvontamaksu peritään
jälkikäteen, muunnetaan irtokuutiometri kiintokuutiometriksi jakamalla seuraavilla
muuntoluvuilla:
Sora 1,3
Hiekka 1,3
Louhe 1,8
Savi 1,6
Multa 1,4

8.2

Maksuperusteet ovat yhtäläiset kaikille maa-aineslain mukaan luvanvaraisille maaaineksille.

8.3

Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvan vastaisesta
toimenpiteestä taikka siitä, että toimenpiteen suorittaja muutoin on laiminlyönyt hänelle
kuuluvat velvollisuutensa, maksu voidaan periä 50 % korotettuna ottaen huomioon
kunnalle aiheutuvat ylimääräiset kulut.
Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava korkoa
maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n nojalla erääntymispäivästä lukien.

8.4

Taksan mukaisia maksuja määrättäessä otetaan huomioon toimenpiteen laajuus,
vaativuus ja viranomaisten käyttämä aika ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Tämän
perusteella maksua voidaan hankkeen vaativuuden mukaan laskea tai korottaa 20 – 50
%, mikäli toimenpide olennaisesti poikkeaa keskimääräisestä tasosta.

8.5

Tarkastusmaksu määrätään maksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan.

Valvontamaksu määrätään ensimmäisen kerran maksun määräämishetkellä voimassa
olevan taksan mukaan ja sen jälkeen sitä tarkastetaan vuosittain kunakin vuonna
valvontamaksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan.
8.6

Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan
mukaan.

9. MAKSUPERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO
Nämä maksuperusteet on Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja
terveyslautakunta hyväksynyt 27.9.2019 § 26. Tämä taksa tulee voimaan 1.10.2019. Taksa tulee
voimaan muutoksenhausta huolimatta.

