
MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA 
OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT KEMIJÄRVEN, 
PELKOSENNIEMEN, SALLAN JA SAVUKOSKEN KUNNISSA 

 
 

1 § YLEISTÄ 
 
1.1. Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnas-

ta sekä muista viranomaistehtävistä luvanhakija/haltija tai toimenpiteen suorittaja 
on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/81) 23 §:n ja maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/99)145 §:n nojalla valvovalle viranomaiselle tämän taksan mukaan 
määräytyvän maksun.  
 

1.2. Asiakirjakopioista perittävä maksu on 
 

Tavanomaiset asiakirjakopiot    5 euroa /sivu 
 
Erityisiä toimenpiteitä vaativat asiakirjakopiot  5 euroa/sivu 
        + 55 euroa/ alkava tunti 
 
Tavanomaisena asiakirjana pidetään sellaista asiakirjakopion antamista, joka on ko-
konaan julkinen tai josta salassa pidettävät osat ovat vaivatta poistettavissa sekä on 
julkisuuslain 13 §:n 1 momentin mukaan helposti yksilöitävissä ja löydettävissä. 
 
Erityisiä toimenpiteitä vaativana pidetään sellaisen asiakirjakopion antamista, josta 
ei ole helposti poistettavissa salassa pidettävät osat esimerkiksi niiden määrän 
vuoksi, tai asiakirjaa ei ole julkisuuslain 13 § 1 momentin mukaan helposti yksilöitä-
vissä ja löydettävissä. 

 
2 § TARKASTUSMAKSU 

 
2.1 Maksu määräytyy lupahakemuksessa / ottamissuunnitelmassa otettavaksi esitetyn 

maa-ainesten kokonaismäärän mukaan seuraavasti: 
 
Suunnitelmaa kohti       280 euroa 
 
- sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitettyä maa-aineksen 
  yksikkötilavuutta kohti      0,017 euroa 
 
Tarkastusmaksua määrättäessä suunnitelmassa otettavaksi esitetystä maa-ainesten 
määrästä otetaan 50.000 m3 ylittävältä osalta huomioon 50 %. 
 
Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisten lupien yhteiskäsittelystä peritään 
maa-aineslain mukaisen taksan lisäksi 50 % ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 
(Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon ympäristönsuojeluviranomaisen taksa) 
mukaisesta kyseistä toimintaa koskevan ympäristöluvan käsittelymaksusta. 
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2.2 Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäisestä hankkeesta, josta ei tarvitse laatia eril-
listä ottamissuunnitelmaa, peritään tarkastusmaksuna 280 euroa.  
 

2.3 Ottamissuunnitelman muutoksen tarkistamisesta siltä osin kuin lupahakemus kos-
kee aikaisemmin myönnetyn ottamisluvan mukaista aluetta, peritään 200 euroa ja 
0,017 euroa/m3:ltä, jolla aikaisemman ottamisluvan mukainen maa-ainesten koko-
naismäärä ylittyy. 
 

2.4 Muusta ottamislupaa koskevasta muutoksesta, esim. luvan voimassaoloajan jatko-
hakemuksesta ottamissuunnitelmaa muuttamatta, peritään tarkastusmaksuna 170 
euroa. 

 
2.5 Kuulemisista, ilmoituksista ja katselmuksista aiheutuneet kulut maksaa luvan hakija 

(MAL 13 §). 
- Naapureiden tai asianosaisen kuuleminen  50 euroa/naapuri 
- kunnallisen ilmoituksen julkaiseminen  70 euroa 
  ja lisäksi todelliset kuuluttamis- ja ilmoittamiskulut 
- Katselmus      160 euroa 

 
2.6 Jos lupahakemus hylätään, peritään tämän taksan mukaisesta maksusta  
 50 % kuitenkin vähintään 200 euroa. 

 
2.7 Mikäli luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa ennen kuin lupaviranomainen on 

ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi, ei 2 §:n 
mukaista tarkastusmaksua peritä. 
 

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

2.9 Tarkastusmaksu laskutetaan luvan hakijalta lupapäätöksen antamisen tai lupaha-
kemuksen perumisen jälkeen. Maksu on suoritettava viimeistään 14 vuorokauden 
kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Viivästyneestä mak-
susta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 
3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. 

3 § VALVONTAMAKSU 
 
3.1 Vuosittainen valvontamaksu  

• NOTTO-järjestelmään tehdyn ottomääräilmoituksen perusteella  
0,04 euroa/m3 

• Alueelta, joilla on valvontamaksua koskevana vuonna tehty valvontakäynti, 
peritään kuitenkin vähintään 150 euroa 

• Jos valvontamaksun suuruus olisi enintään 5 euroa, maksua ei peritä 
 

3.2 Mikäli vuotuinen ottamismäärä ylittää 50.000 m3, otetaan valvontamaksua 
määrättäessä 50.000 m3 ylittävältä osalta huomioon 50 %. 
 



3.3 Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä kuten luvan voimassaolon jälkeisiä tarkas-
tuksia lupamääräysten noudattamisen valvomiseksi, erityiskatselmuksia, mittaustöi-
tä, näytteenottoa ja analyyseja tai pakkotoimenpiteitä, peritään näistä aiheutuneet 
kulut erikseen valvontaviranomaiselle aiheutuneiden kustannusten mukaan. 

 
3 § MAKSUPERUSTEITA 

 
4.1. Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään luvassa otettavaksi sallitun maa-

aineksen luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometrimäärä). Muutettaessa ton-
nimääriä tai irtokuutiometrejä kiintokuutiometreiksi käytetään seuraavia muuntolu-
kuja: 
 

 Muuntoluku tonneille 
 (x)  

Muuntoluku irtokuutiometreille 
(y)  

 Muuntokaava: tn/x = k-m3 Muuntokaava: i-m3/y=k-m3 

Kalliokiviaines 2,80 1,75 

Sora ja hiekka 2,00 1,25 

Siltti ja savi 1,85 1,25 

Moreeni 1,90 1,25 

 
5 § VAKUUDET 

 
5.1 Lupa maa-ainesten oton aloittamiseen ennen luvan lainvoimaiseksi  

tuloa erillisellä päätöksellä      150 euroa 
 
5.2 Vakuudesta päättäminen      60 euroa 
 
5.3 Vakuuden vaihtaminen/muutos     60 euroa 
 
5.4 Vakuuden suuruuden laskeminen: 
 a) hiekan, soran ja moreenin ottoon tarkoitetulla alueella, joka ei sijaitse tärkeällä tai ve-
denhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella: 
 
Otettava maa-ainesmäärä x 0,035 euroa/m3  

+ ottoalueen pinta-ala x 0,22 euroa/m2 

 
Vakuuden suuruus tulee kuitenkin olla vähintään 1300 euroa. 
 
b) hiekan, soran ja moreenin ottoon tarkoitetulla ottoalueella, joka sijaitsee tärkeällä tai 
vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella:   
 
Otettava maa-ainesmäärä x 0,035 euroa/m3  

+ ottoalueen pinta-ala x 0,44 euroa/m2 

 
Vakuuden suuruus tulee kuitenkin olla vähintään 2300 euroa. 
 
 



c) kalliokiviaineksen ottoon tarkoitetulla alueella: 
 
Otettava maa-ainesmäärä x 0,035 euroa/m3  

+ ottamissuunnitelman jälkitilannekartan mukainen louhoksen pohja-alueen pinta-ala x 
0,44 euroa/m2  

+ ottamissuunnitelman jälkitilannekartan mukainen louhoksen luiskattavan/täytettävän 
reuna-alueen pinta-ala (louhinta/täyttötarve) x 0,88 euroa /m2 
 
Vakuuden suuruus tulee kuitenkin olla vähintään 4600 euroa. 
 

6 § PAKKOTOIMENPITEET 
 
6.1 Ottamistoiminnan keskeyttäminen (MAL 15 §)  200 euroa 
 
6.2 Päätös velvoitteiden noudattamisesta (MAL 14 §)  200 euroa 
 
6.3 Uhkasakon asettamispäätös (MAL 14 §)   200 euroa 
 
6.4 Teettämisuhan asettamispäätös (MAL 14 §)   200 euroa 
 
6.5 Uhkasakon tuomitsemispäätös (Uhkasakko L 10 §)  200 euroa 
 
6.6 Teettämisuhan täytäntöönpano (Uhkasakko L 15 §)  200 euroa 
 

7 § LUVAN VELVOITTEISTA VAPAUTTAMINEN 
 
7.1. Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty toiselle ja ha-

kemuksesta luvan haltija vapautetaan lupaan liittyvistä velvoitteista sekä hyväksy-
tään hänen tilalleen toinen, peritään velvoitteista vapautetulta 150 euroa. 

 
7.2. Mikäli maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus vaaditaan uudelta luvanhaltijalta, 

peritään häneltä 5 §:n mukainen maksu. 
 

8 § KOTITARVEOTTO 
 

8.1. Maa-aineslain 4 §: 2 mom. mukaisesti kotitarveotosta tulee ottajan ilmoittaa val-
vontaviranomaiselle ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus silloin, kun 
ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuu-
tiometriä maa-aineksia. 

 
8.2. Maa-aineslain 23a §:n 3. momentin mukaisen ilmoituksen käsittelystä on suoritet-

tava seuraavat maksut:  
Lausunnon ja/tai valvontamääräysten antaminen ilmoituksesta 70 €. 
 

9 § MUUT EHDOT 
 



9.1. Mikäli tämän taksan mukaisia maksuja ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle 
maksulle on suoritettava kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaista viivästys-
korkoa. 

 
9.2. Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta toi-

menpiteestä tai laiminlyönneistä on valvontaviranomaisella oikeus periä maksut 
korotettuina, huomioiden tehtävistä aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. 

 
9.3. 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 
työmäärän ja aiheutuneiden kustannusten mukaan. Poikkeaminen taksasta tulee 
perustella. Korotus voi olla kuitenkin enintään 50 % taksan mukaisesta maksusta. 

 
9.4. Tarkastusmaksua sovelletaan taksan voimassaoloaikana vireille tuleviin hakemuk-

siin.  Valvontamaksu määrätään maksun perimishetkellä voimassa olevan taksan 
mukaan.   

 
9.5. Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan 

mukaan. 
 

10 § MAKSUPERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO 
 
10.1. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveys-

lautakunta on hyväksynyt tämän taksan 25.3.2021 ja se tulee voimaan 1.6.2021 
alkaen. 

 


