Kittilän kunnan
Maa-ainestaksa

Maa-ainesten ottamissuunnitelmien tarkastamisesta ja hyväksymisestä sekä
ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut ja ottolupien vakuudet
KITTILÄN kunnassa

1 § Yleistä
Maa-aineslain
mukaisen
lupahakemuksen
ja
ottamissuunnitelman
tarkastamisesta ja päätöksistä, maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen
yhteiskäsittelystä
sekä
ottamistoiminnan
valvonnasta
ja
muista
viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen
suorittamaan maa-aineslain (555/81) 23§:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain
(132/99) 145 §:n nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun.
Tätä taksaa sovelletaan maa-aineslain mukaiseen kiven, soran, hiekan, saven
ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai
jalostettavaksi.

2 § Tarkastusmaksu
Valvontamaksu on maksettava, kunnes lupamääräykset ovat tulleet täytetyksi,
vaikka luvan voimassaoloaika olisikin kulunut umpeen tai lupa olisi peruttu,
kunnes alueen jälkityöt on hyväksytysti tarkastettu ja maa-ainesten otto
todettu päättyneeksi.

2.1

2.2

Suunnitelmaa kohti
perusmaksu
sekä lisäksi suunnitelmassa esitetyn maa-ainesten
oton mukaan

250 €
0,016 €/m³

Ottamissuunnitelman muutos;
siltä osin kuin se koskee voimassa olevan ottamisluvan mukaista
aluetta ja ylittää aikaisemmassa luvassa otettavaksi myönnetyn
maa-ainesmäärän:
Muutosta kohti
150 €
sekä hakemuksessa esitetyn aikaisemman luvan ylittävän
maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan perusmaksun lisäksi
suunnitelmassa esitetyn maa-ainesten oton mukaan 0,016 €/m³
kuitenkin vähintään
75 €
Lupamääräysten muuttaminen

150 €

Lupapäätöksestä poikkeaminen

150 €

Luvan peruuttaminen

300 €

2.3

Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäisestä hankkeesta
päättäminen, josta ei tarvitse laatia erillistä ottamissuunnitelmaa
vaan asia päätetään muiden asiakirjojen pohjalta
150 €

2.4

Luvan voimassaoloajan jatkaminen,
kun ottamissuunnitelmaa / -selostetta ei muuteta

150 €

2.5

Kaivannaisjätehuoltosuunnitelman erillinen hyväksyntä

150€

2.6

Jos lupahakemus hylätään, peritään tämän taksan
mukaisesta maksusta vähintään 50 %, kuitenkin vähintään 300€
sekä asian valmistelusta aiheutuneet kulut

2.7

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

2.8

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

2.9

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

2.10

Luvan saajalle lähetetään lasku 2 §:n tarkoitetusta maksusta
lupapäätöksen antamisen tai lupahakemuksen perumisen jälkeen.

2.11

Viranomaisen toimesta, jota ei ole tähän taksaan kirjattu, peritään
tuntiveloitus joka on
53€/h

2.12

Maa-aineslain 4 a §:n mukaisesta maa-ainesluvan ja
ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelystä 1.7.2016 alkaen
peritään maa-aineslupahakemuksesta 2.1 kohdan maksu ja
ympäristöluvan osuutena 50 % ympäristönsuojeluviranomaisen
taksan mukaisesta maksusta (MaL 4 a§, YSL 47a §)

3 § Valvontamaksu
Ottamistoiminnan valvonnasta luvan haltijan on suoritettava vuosittain
valvontamaksu:

3.1

Vuosittain otetun maa-ainesmäärän mukaan
Perusmaksu
maa-ainesten oton mukaan

100 €
0,034 €/m³

Mikäli vuotuinen maa-ainesten ottamismäärä
ylittää 50 000 m3

0,025 €/m³

Luvanhaltijan on ilmoitettava otetun maa-aineksen määrä
kiintokuutiometreinä vuosittain seuraavan vuoden tammikuun
aikana kunnan valvontaviranomaisille. Mikäli maa-ainesilmoitusta
ei tule määräaikaan mennessä peritään suunnitelman mukaisen
oton valvontamaksu.
3.2

Luvanhaltija on velvollinen maksamaan valvontamaksun
vuosittain kunnan määräämänä ajankohtana. Valvontamaksu on
aina vähimmillään perusmaksu, ellei kohtien 3.3 ja 3.4 mukaista
vapautusta ole myönnetty.

3.3

Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle
etukäteen, ennen vuoden vaihdetta, ettei maa-aineksia ko.
vuonna oteta, luvanhaltijalta ei peritä ko. vuoden valvontamaksua.

3.4

Mikäli luvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa
lopettaneensa kokonaan lupapäätöksessä tarkoitetun maaainesten oton ja lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyksi ja
hyväksytyksi tarkastetuksi, ei valvontamaksuja ko. vuoden
jälkeisiltä vuosilta peritä.
Mikäli lupa perutetaan maa-aineslain 16 §:n perusteella, ei
valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä edellyttäen,
että lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyksi otetulta
osalta. Lupavelvoitteiden loppuunsaattamisen valvonnasta
aiheutuneet kustannukset kuitenkin peritään.

3.5

Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, voidaan valvontakulut
periä toimenpiteistä kunnalle aiheutuneiden kustannusten
mukaan (esim. tarkistusmittaukset, vaaitukset).

3.6

Valvontamaksu määrätään kunakin vuonna maksun
määräämishetkellä voimassa olevien maksuperusteiden mukaan.

3.7

Valvontamaksu on maksettava, kunnes lupamääräykset ovat
tulleet täytetyksi, kunnes alueen jälkityöt on hyväksytysti
tarkastettu ja maa-ainesten otto todettu päättyneeksi, vaikka
luvan voimassaoloaika olisikin kulunut umpeen tai lupa olisi
peruttu.

3.8

Mikäli, luvan voimassa ollessa, jälkitöiden hyväksyminen
edellyttää enää varastokasojen poisvientiä, voidaan
hakemuksesta myöntää määräaikainen alennus
valvontamaksuun, joka voi olla enintään 50%.

4 § Kuuleminen ja katselmukset
4.1
4.2

4.3

Naapurin tai asianosaisen kuuleminen
kuultava
Hakemuksesta kuuluttaminen lehti-ilmoituksella
ilmoituskulut+

38 €
50 €

Viranomaiselta hankittava lausunto

50 €

Lupa maa-aineslain mukaisen toimenpiteen
suorittamiseen ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa.
lupapäätöksen yhteydessä

100 €

erillinen päätös

150 €

5 § Vakuudet
5.1

5.2

Vakuuden vaihtaminen tai muuttaminen tai vakuuden
hyväksyminen, kun lupa siirretään uudelle haltijalle
lupaa muuttamatta.
150 €

5.3

Ennen maa-ainesten ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä
vakuus maa-aineslain 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden
suorittamiseksi.
-

ottokorkeus 0 – 5 m, vakuus
ottokorkeus 5 – 10 m, vakuus
ottokorkeus yli 10 m, vakuus
louhinta

3300 €/ha
4500 €/ha
5200 €/ha
6000 €/ha

sekä lisäksi suunnitellusta kokonaisottomäärästä
maa-ainekset
0,005 €/m³
kallion louhinta
0,010 €/m³

5.4

Ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta asetettavan
aloittamisvakuuden asettamispäätös
lupapäätöksen yhteydessä

100 €

erillinen päätös

150 €

6 § Pakkokeinopäätökset
6.1

Toimenpiteen keskeyttäminen (MAL 15§)

300 €

6.2

Uhan asettamispäätös (MAL 14§)

300 €

6.3

Teettämisuhan asettamispäätös (MAL 14§)

300 €

6.4

Uhkasakon tuomitsemispäätös (UhkasakkoL 10 §) 500 €

6.5

Teettämisuhkan täytäntöönpanopäätös

500 €

7 § Luvan velvoitteista vapauttaminen (MAL 13a§)
7.1

Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen
on siirretty toiselle ja luvan haltija vapautetaan lupaan
liittyvistä velvoitteista, sekä hyväksytään hänen
tilalleen toinen, peritään velvoitteista vapautetulta 150 €

8 § Maksuperusteita
8.1

Otettavan maa-ainesten tilavuutena pidetään maksuja
määrättäessä maa-aineksen luonnonvaraista tilavuutta
(kiintokuutiometrimäärää). 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

Turve: 1,4

8.2

Maksuperusteet ovat yhtäläiset kaikille maa-aineslain mukaan
luvanvaraisille maa-aineksille.

8.3

Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai
luvanvastaisesta toimenpiteestä taikka siitä, että toimenpiteen
suorittaja muutoin on laiminlyönyt hänelle kuuluvat
velvollisuutensa, maksu voidaan periä 100% korotettuna tai
kunnalle aiheutuneiden ylimääräisten kustannusten mukaan.
Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle maksulle
on suoritettava korkoa korkolain mukaan. Mikäli tämän taksan

mukaista maksua ei muistutuksista huolimatta ole maksettu,
voidaan se periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai
päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen
täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään.
8.4

Maksuihin sisältyy kunnan asiakirjojen lunastuksesta määräämä
maksu.

8.5

Tarkastus ja valvontamaksu määrätään määräämishetkellä
voimassa olevien maksuperusteiden mukaan.

8.6

Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä
voimassa olleen taksan mukaan.

Maksuperusteiden käsittely ja voimaantulo
Rakennus- ja ympäristölautakunta
§ 119
Kunnanhallitus
§ 387
Taksa on hyväksytty KValt
§ 68
ja tullut voimaan
Muutospäivämäärä:
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Kunnanhallitus
Taksa on hyväksytty Kvalt

§ 61
§ 194
§ 45
ja tullut voimaan

22.10. 2015
1.12. 2015
14.12.2015
19.1.2016

16.06.2016
28.06.2016
29.08.2016
4.10.2016

