
 
 
 
KURIKAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA 
 
Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnas-
ta suoritettavat maksut 
 
 
1 § YLEISTÄ 
 
Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnas-
ta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen 
suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/81) 23 §:n sekä maan-
käyttö- ja rakennuslain (132/1999) 145 §:n nojalla kaupungille tämän taksan mu-
kaan määräytyvän maksun. 

 
 

2 § TARKASTAMISMAKSU 
 
Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kaupungille 
seuraavat maksut: 
 
2.1  Suunnitelmaa kohti     
 (sis. yhden alku- ja yhden lopputarkastuksen)                     350 € 
 

sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi 
esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden 
mukaan             0,012 €/m³ 

  
2.2  Poikkeaminen lupapäätöksessä hyväksytystä ottamissuunnitelmasta tai 

lupamääräyksistä maa-aineslain 16 § 2 mom. perusteella; 
 

koskien voimassa olevan ottamisluvan mukaista aluetta  
 
muutosta kohti                 180 € 

 
sekä lisäksi hakemuksessa esitetyn aikaisemman 
luvan ylittävän maa-ainesmäärän tilavuuden 
mukaan            0,012 €/m³ 

 
koskien voimassa olevan ottamisluvan mukaisen alueen rajan muutta-
mista, kun otettavan maa-aineksen määrä ei muutu 
 
 muutosta kohti                180 € 
 



2.3 Maa-aineslain 16 § 1 mom. perusteella tehtävä  
poikkeaminen lupapäätöksessä hyväksytyistä  
lupamääräyksistä tai luvan peruuttaminen               250 € 

 
2.4 Laajuudeltaan ja vaiku tuksiltaan vähäinen hanke, 

josta ei tarvitse laatia erillistä ottamissuunnitelmaa, 
otettava määrä enintään 3.000 m³                250 € 

 
2.5 Tarkastamismaksua määrättäessä, hakemuksessa otettavaksi 

esitetystä maa-ainesten määrästä, otetaan 50 000 m³ ylittävältä osalta 
huomioon 50 %. 

 
2.6 Jos lupahakemuksesta on pyydettävä lausuntoa tai 

hankittava erityinen selvitys ja luvan käsittely on niistä 
johtuen työmäärältään merkittävästi keskimääräistä 
työläämpi, peritään kohdan 2.1 maksun lisäksi                 100 € 

 
2.7 Jos lupahakemus hylätään, peritään kohdan 2.1 mukaisesta maksusta 

80 %. 
 

Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeitä, että asian laa-
jemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan maksu määrätä 
enintään 50 % 2.1 kohdan mukaista maksua pienemmäksi. 

 
2.8 Mikäli luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa ennen kuin lupaviran-

omainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tar-
kastamiseksi, ei hakemuksesta peritä käsittelymaksua. 
 
Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamis-
suunnitelman tarkastamiseksi ja lupahakemus peruutetaan ennen pää-
töksen antamista, peritään toimenpiteitä vastaava osuus maksusta. 

 
2.9 Lupa maa-aineslain mukaisen toimenpiteen suorittamiseen 

ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa (erillinen päätös)  80 € 
 
2.10 Ottamisluvan voimassaoloajan jatkamista koskeva päätös: 
 
 kun jatkaminen ei vaadi ottamissuunnitelman tai jatkettavan 

luvan ehtojen muuttamista, peritään               150 € 
 

kun jatkaminen vaatii ottamissuunnitelman tai jatkettavan 
luvan ehtojen muuttamista, peritään jatkoaikahakemukseen 
liittyvän ottamissuunnitelman tarkastamisesta 50 % kohdan 2.1 mukai-
sesta maksusta, 
kuitenkin vähintään                                    200 € 

 



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

 
2.12 Lasku 2 §:n mukaan perittävästä maksusta lähetetään päätöksen saa-

tua lainvoiman. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle 
maksulle on suoritettava korkoa korkolain mukaan. 
 

2.13 Maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsitte-
ly: 

 Yhteiskäsittelyssä myönnettävästä ympäristönsuojelulain (527/2014) 
mukaisesta ympäristöluvasta peritään ympäristönsuojeluviranomaisen 
taksan mukaisesta maksusta 50 %. 

 
3 § VALVONTAMAKSU 
 
Ottamistoiminnan valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain seuraavat 
maksut: 
 
3.1 Lupapäätöksessä otettavaksi myönnetyn vuotuisen maa-ainesten 

 
ottamismäärän mukaan                    0,022 €/m³ 
 
kuitenkin vähintään           130 €   

 
Mikäli lupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen maa-ainesten 
ottamismäärä ylittää 50.000 m³, otetaan 50.000 m³ ylittävältä maa-
ainesten määrän osalta huomioon 50 % vuotuista valvontamaksua mää-
rättäessä. 

 
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 määrää-
misen perusteena. 
 
Mikäli lupa on voimassa vain osan vuotta, peritään kyseiseltä vuodelta 
vain sitä vastaava osuus otettavaksi sallitun maa-ainesmäärän mukai-
sesta vuotuisesta valvontamaksusta. Tai mikäli ottamismäärä tällaisena 
vuotena ylitetään, tulee toimia kohdan 3.5 mukaisesti. 
 

3.2 Vuotuinen valvontamaksu peritään jälkikäteen maa-ainesluvassa esite-
tyn vuosittaisen ottomäärän mukaan, ellei ottamisluvan haltija ole tehnyt 
kohdan 3.3. mukaista ilmoitusta. 
 
Erillisestä hakemuksesta voidaan päättää, että valvontamaksu peritään 
vuosittain kunakin vuonna otetun maa-ainesmäärän mukaan.  



 
3.3 Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle etukäteen 

ennen tammikuun 31. päivää, ettei maa-aineksia ko. vuonna oteta, val-
vontamaksu ei perustu luvassa esitettyyn ottamismäärään, vaan luvan-
haltijalta peritään vain valvontamaksun vähimmäismäärä 130 €. 
 

3.4  Mikäli lupa raukeaa siitä syystä, että luvanhaltija ennen lupa-ajan päät-
tymistä ilmoittaa lopettaneensa kokonaan lupapäätöksessä tarkoitetun 
maa-ainesten oton ja lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyiksi tai 
jättäneensä kokonaan aloittamatta maa-ainesten ottamisen luvan mu-
kaisella ottamisalueella, ei valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuosil-
ta peritä. 
 
Mikäli lupa peruutetaan maa-aineslain 16 §:n perusteella, ei valvonta-
maksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä edellyttäen, että lupaan liit-
tyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyiksi otetulta osalta. Lupavelvoitteiden 
loppuunsaattamisen valvonnasta aiheutuneet kustannukset kuitenkin 
peritään. 
 

3.5  Mikäli vuotuinen myönnetty ottamismäärä ylitetään, luvanhaltijan/ottajan 
on ilmoitettava ylityksestä kirjallisesti valvontaviranomaiselle ja kunnalla 
on oikeus periä ylityksen osuus valvontamaksusta heti. Vastaava oikeus 
kunnalla on, jos maa-aineksia otetaan 3.3 kohdassa tarkoitetun ilmoi-
tuksen vastaisesti. 

 
3.6  Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, voidaan valvontakulut periä 

toimenpiteistä kunnalle aiheutuneiden kustannusten mukaan. 
 
3.7 Muu kuin lupa- tai valvontamaksuihin sisältyvä tarkastus 70 €/ käynti 

 
Pakkokeinopäätöksen (6 §) noudattamisen valvomiseksi tehtävä 
tarkastus                      130 €/ käynti 
 

3.8  Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastai-
sesta toimenpiteestä taikka siitä, että toimenpiteen suorittaja muutoin on 
laiminlyönyt hänelle kuuluvat velvollisuutensa, peritään vuotuinen val-
vontamaksu 30 – 100 % korotettuna, ottaen huomioon kunnalle aiheu-
tuvat ylimääräiset kulut. 
 

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

 
3.10 Maa-aineslain 4 a §:n mukaisessa yhteiskäsittelyssä myönnetyn ympä-

ristöluvan valvonnan osalta peritään ympäristönsuojeluviranomaisen 
taksan mukainen valvontamaksu. 



 
 

4 § KUULEMINEN JA KATSELMUS 
 
4.1 Naapurin tai asianosaisen kuuleminen,  

     15 € /kuultava 
 

4.2 Hakemuksesta kuuluttaminen/lehti-ilmoitus, peritään todelliset kuulutta-
mis- ja ilmoituskulut   

 
4.3 Hallintolain mukainen katselmus asian selvittämiseksi, kulut peritään 

todellisten aiheutuneiden kustannusten mukaan 
 
5 § VAKUUDET 
  
5.1 Vakuuden hyväksyminen                   35 € / vakuus 
 
 Vakuuden vaihtaminen/muuttaminen                  35 € / vakuus 
   
 
6 § PAKKOKEINOPÄÄTÖKSET 
 
6.1 Valvontaviranomaisen tai sen määräämän  

viranhaltijan ottamisen keskeyttämispäätös (MAL 15 §)       150 € 
 

6.2 Valvontaviranomaisen (velvoittava) päätös velvol-  
lisuuksien noudattamiseksi (MAL 14§)     150 € 

 
6.3 Uhkasakon asettamispäätös (MAL 14 §)      200 € 

 
6.4 Teettämisuhan asettamispäätös (MAL 14 §)      200 € 

 
6.5 Uhkasakon tuomitsemispäätös (uhkasakkoL 10 §)    200 € 

 
6.6 Teettämisuhan täytäntöönpano (uhkasakkoL 15 §)    200 € 

 
 
7 § LUVAN VELVOITTEISTA VAPAUTTAMINEN 
 
Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty toiselle ja hake-
muksesta luvan haltija vapautetaan lupaan liittyvistä velvoitteista sekä hyväksytään 
hänen tilalleen toinen, peritään hakijalta 70 €. 
 
Tämän taksan 5 §:n mukainen maksu maa-aineslain 12 §:n mukaisen vakuuden 
siirrosta peritään uudelta luvanhaltijalta. 
 



 
8 § MAKSUPERUSTEITA 
 
8.1 Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä 

maa-aineksen luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometrimäärää). 
 
Mikäli 3.2 tai 3.5 kohdan mukaisessa ilmoituksessa on määrät ilmoitettu 
irtokuutiometreinä, muunnetaan ne kiintokuutiometreiksi jakamalla mää-
rät 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 luvanva-

raisille maa-aineksille. 
 

8.3 Taksan kohtien 3.6, 3.8 ja 3.9 tarkoittamina kunnalle aiheutuvina kuluina 
voidaan periä: 
- ympäristönsuojeluviranhaltijoiden kulut ympäristönsuojeluviranomaisen 
taksan mukaisen omakustannusarvon mukaisesti; 
- ympäristötoimen muun henkilöstön (mm. kartoittaja, kartanpiirtäjä, mit-
tamies) käytetty työaika laskennallisen tuntihinnan mukaisesti; 
- aiheutuneet kilometrikulut; 
- mittalaitteiden tai –kalustojen käytöstä aiheutuneet kulut; 
- tarvittavien selvitysten tai lausuntojen hankkimisesta aiheutuvat lisäku-
lut; 
- näytteenotto-, analysointi- ja raportointikulut. 

  
 Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei suoriteta määräajassa, erään-

tyneelle maksulle on suoritettava korkoa korkolain mukaan. 
 

8.4 Maksuihin sisältyy mahdollinen asiakirjojen lunastuksesta aiheutuva 
maksu. 

 
8.5  Taksan mukaisia maksuja määrättäessä otetaan huomioon toimenpi-

teen laajuus, vaativuus ja viranomaisten käyttämä aika ja muut asiaan 
vaikuttavat seikat kuten sijainnista johtuvat erityisolosuhteet. 
 

8.6 Tarkastusmaksu määrätään maksun määräämishetkellä voimassa ole-
van taksan mukaan. 

 
Valvontamaksu määrätään ensimmäisen kerran maksun määräämis-
hetkellä voimassa olevan taksan mukaan ja sen jälkeen sitä tarkistetaan 



vuosittain kunakin vuonna valvontamaksun määräämishetkellä voimas-
sa olevan taksan mukaan. 

 
8.7 Tässä taksassa olevat maksut ovat arvonlisäverottomia (alv 0 %). 
 
 

9 § MAKSUPERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO 
 
 
Nämä maksuperusteet on Kurikan ympäristölautakunta hyväksynyt 16.12.2020 ja 
ne tulevat voimaan 1. päivänä helmikuuta 2021.  
 
Samalla kumotaan Kurikan ympäristölautakunnan 27.1.2016 § 10 hyväksymä tak-
sa. 


