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1 § YLEISTÄ 
 
1.1 Voimaantulo 
 
Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2022. 
 
Maksu määräytyy tämän taksan mukaisesti asioissa, jotka ovat tulleet vireille tai on tilattu tai on voimassa 
olevien sopimusten perusteella toimitettu tämän taksan voimaantulopäivän jälkeen. Maksut on ilmoi-
tettu euroissa. 
 
1.2 Maksuperusteet 
Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta luvanhakija/haltija 
on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/1981) 23 §:n ja maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 
145 §:n nojalla kaupungille tämän taksan mukaan määräytyvän maksun. Tämä taksa ei koske maan-
käyttö- ja rakennuslain (132/1999) 126 §:n mukaista muuta toimenpidettä, joka ei ole maa-ainesten otta-
mista. 
 
 
2 § TARKASTUSMAKSU 
 
Ottamistoiminnan tarkastamisesta luvan hakijan ja/tai haltijan on suoritettava kaupungille seuraavat 
maksut: 
 
2.1 Suunnitelmaa kohti       430 
sekä  
lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan (euroa/m³)         0,0065 
 
2.2 Ottamissuunnitelman muutos; siltä osin kuin se koskee voimassa olevan ottamisluvan mukaista alu-
etta ja ylittää aikaisemmassa luvassa otettavaksi myönnetyn maa-ainesmäärän 
 
Muutosta kohti      430 
sekä lisäksi hakemuksessa esitetyn aikaisemman luvan ylittävän maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan 
(euroa/m³)                                                                           0,0065 
 
2.3 Tarkastusmaksua määrättäessä, hakemuksessa otettavaksi esitetystä maa-ainesten määrästä, ote-
taan 1.000.000 m³ ylittävältä osalta huomioon 50 %. 
 
2.4 Jos lupahakemus hylätään, peritään tämän taksan mukaisesta maksusta   430 
 
2.5 Jos lupaviranomaiselle jätetty lupahakemus vedetään pois käsittelystä, luvan hakijalta peritään ne 
kustannukset, jotka ovat aiheutuneet hakemuksen siihen mennessä tapahtuneesta käsittelystä. 
 
2.6 Jos lupa peruutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-aineslain (555/1981) 16 §:n 2 kohdan perus-
teella, palautetaan peritystä tarkastusmaksusta ottamatta jäävää maa-ainesmäärän tilavuutta vastaava 
osa. 
      
2.7 Jos luvansaaja luopuu maa-ainesten ottamisesta aloittamatta sitä tai luvan voimassa ollessa, tarkas-
tusmaksua ei palauteta. 
 
2.8 Hakijan on suoritettava 1 §:ssä tarkoitettu maksu ennen päätöksen antamista. Mikäli maksua ei suori-
teta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa 
erääntymispäivästä lukien korkolaissa (633/1982) tarkoitetun korkokannan mukaan. 
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3 § VALVONTAMAKSU 
 
Ottamistoiminnan valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain seuraavat maksut: 
 
3.1 Lupapäätöksessä otettavaksi myönnetyn vuotuisen maa-ainesten määrän (m³) mukaan          0,0255 
kuitenkin vähintään       120 
 
Mikäli lupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen maa-ainesten ottamismäärä ylittää 30.000 m³, 
otetaan 30.000 m³ ylittävältä maa-ainesten määrän osalta huomioon 50 % vuotuista valvontamaksua 
määrättäessä. 
 
Mikäli lupapäätöksessä ei ole esitetty vuotuisia maa-ainesten ottamismääriä, jaetaan valvontamaksua 
määrättäessä otettavan maa-ainesten kokonaismäärä luvan voimassaoloajan vuosien määrällä ja käyte-
tään näin saatua keskiarvoa vuotuisen valvontamaksun määräämisen perusteena. 
 
3.2 Luvanhaltija on velvollinen maksamaan ensimmäisen vuotuisen valvontamaksun ennen ottamistoi-
mintaan ryhtymistään ja seuraavat valvontamaksut vuosittain kaupungin määräämänä ajankohtana. 
 
3.3 Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle etukäteen ennen vuotuisen valvonta-
maksun määräämistä, ettei maa-aineksia ko. vuonna oteta, luvanhaltijalta 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 perutetaan 
maa aineslain (555/1981) 16 §:n 1 tai 3 kohdan perusteella, ei valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuo-
silta peritä. Lupavelvoitteiden loppuunsaattamisen valvonnasta aiheutuneet kustannukset kuitenkin pe-
ritään. 
 
3.5 Mikäli vuotuinen myönnetty ottamismäärä ylitetään luvanhaltijan/ottajan on ilmoitettava ylityksestä 
kirjallisesti valvontaviranomaiselle ja kaupungilla on oikeus periä ylityksen osuus valvontamaksusta heti. 
 
Vastaava oikeus kaupungilla on, jos maa-aineksia otetaan 3.3 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastai-
sesti. 
 
3.6 Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, voidaan valvontakulut periä toimenpiteistä kaupungille ai-
heutuneiden kustannusten mukaan. 
 
3.7. Maa-ainesten ottamista koskevan luvan ja samaa toimintaa koskevan ympäristöluvan valvonnasta 
peritään maksua tämän taksan 3§:n maksuperusteiden mukaisesti ainesten ottamista koskevan toimin-
nan osalta. Ympäristöluvan valvonnasta peritään maksua voimassa olevan ympäristönsuojeluviranomai-
sen taksan maksuperusteiden mukaisesti ympäristöluvan valvonnan osalta. 
 
 
4 § KATSELMUKSET JA KUULEMINEN 
 
4.1 Katselmus       120 
 
4.2 Naapurin tai asianosaisen kuuleminen (euroa/kiinteistö)    50 
ja lisäksi mahdolliset muut kuulemisesta (esimerkiksi lehtikuulutuksesta) aiheutuvat kustannukset 
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5 § VAKUUDET 
 
5.1 Lupapäätöksestä erillinen päätös maa-aineslain mukaisen toimenpiteen suorittamiseen ennen luvan 
lainvoimaiseksi tuloa      120 
 
5.2 Vakuuden hyväksyminen (euroa/vakuus)    120 
 
5.3 Vakuuden vaihtaminen/muuttaminen (euroa/vakuus)   120 
 
 
6 § PAKKOTOIMENPITEISIIN RYHTYMINEN 
 
6.1 Toimenpiteen keskeyttäminen (euroa/kerta)    120 
 
6.2 Uhan asettamispäätös (euroa/kerta)     220 
 
6.3 Tuomitsemispäätös (euroa/kerta)     220 
 
 
7 § LUVAN VELVOITTEISTA VAPAUTTAMINEN  
 
Maa-aineslaki (555/1981) 13 a §: Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty toi-
selle, ja hakemuksesta luvan haltija vapautetaan lupaan liittyvistä velvoitteista sekä hyväksytään hänen 
tilalleen toinen, peritään velvoitteista vapautetulta     220 
 
Mikäli maa-aineslain (555/1981) 12 §:n mukainen vakuus vaaditaan uudelta luvanhaltijalta, peritään hä-
neltä 5 §:n mukainen maksu. 
 
 
8 § MAKSUPERUSTEITA 
 
8.1 Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maa-aineksen luonnonvaraista 
tilavuutta (kiintokuutiomäärää). Mikäli valvontamaksu peritään jälkikäteen, muunnetaan irtokuutiometrit 
kiintokuutiometreiksi jakamalla määrät seuraavilla muuntoluvuilla. 
 
sora 1,3 
hiekka 1,3 
louhe 1,8 
savi 1,6 
multa 1,4 
 
8.2 Maksuperusteet ovat yhtäläiset kaikilla maa-aineslain (555/1981, lakimuutos 424/2015) mukaan lu-
vanvaraisille maa-aineksille. 
 
8.3 Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta toimenpiteestä taikka 
siitä, että toimenpiteen suorittaja muutoin on laimin lyönyt hänelle kuuluvat velvollisuutensa, maksu voi-
daan periä korotettuna ottaen huomioon kaupungille aiheutuvat ylimääräiset kulut. 
 
Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava kulloinkin voimassa ole-
vaa viivästyskorkoa erääntymispäivästä lukien korkolaissa (633/1982) tarkoitetun korkokannan mukaan. 
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Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, peritään se ulosotto-
toimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin saatavien perinnästä annetussa laissa 
(513/1999) säädetään. 
 
Viranomaistoimintaan liittyviin maksuihin ei lisätä arvonlisäveroa. 
 
8.4 Maksuihin sisältyy kaupungin asiakirjojen lunastuksesta määräämä maksu. 
 
8.5 Taksan mukaisia maksuja määrättäessä otetaan huomioon toimenpiteen laajuus, vaativuus ja viran-
omaisten käyttämä aika ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Tämän perusteella maksua voidaan hankkeen 
vaativuuden mukaan laskea tai korottaa seuraavasti: 
 
Vaatimaton hanke, maksua alennetaan 30-50 % 
Vaativa hanke, maksua korotetaan 30-50 % 
Erittäin vaativa hanke, maksua korotetaan 50-100 % 
 
8.6 Tarkastus- ja valvontamaksua määrätään maksun määräämishetkellä voimassa olevien maksuperus-
teiden mukaan. 


