ORIVEDEN KAUPUNKI
Ympäristölautakunta

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA ALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TARKASTAMISESTA JA TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT
Ympäristölautakunnan 24. päivänä syyskuuta 2019 hyväksymä taksa
Voimaantulo 1.1.2020
Viranomaistoiminta on arvonlisäverotonta, joten hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, eikä niihin lisätä arvonlisäveroa

1 § SOVELTAMISALA
Maa-ainesten ottamista ja saman alueen ympäristölupaa koskevan lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja toiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija/haltija on velvollinen suorittamaan Oriveden kaupungille tämän taksan mukaan määräytyvän
maksun maa-aineslain (555/81) 23 §:n, maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 145 §:n sekä ympäristönsuojelulain 205 §:n nojalla.
2 § TARKASTUSMAKSU
Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat
maksut:
2.1 Maksu muodostuu perusmaksusta sekä luvan mukaisen otettavan maa-aineksen laskennallisen
kokonaistilavuuden mukaan seuraavasti:
-

Perusmaksu 400 €
Lisäksi luvan mukaisen maa-ainesmäärän mukaan 0,02 €/m3
Lisäksi peritään 3 §:n mukaiset kuulemisesta aiheutuvat kustannukset

2.2 Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen hakemuksen yhteiskäsittelystä peritään maksu
kohdan 2.1 mukaisesti ja lisäksi ympäristöluvan käsittelyn osuutena 50 % ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesta toiminnan ympäristölupamaksusta.
2.3 Mikäli lupa koskee alle 20 000 m3:n maa-ainesten määrää, tarkastusmaksuna peritään 320 €.
2.4 Tarkastusmaksua määrättäessä hakemuksessa otettavaksi esitetystä maa-ainesten määrästä otetaan 500 000 m3 ylittävältä osalta huomioon 50 %.
2.5 Ottamissuunnitelman muutoksen tarkastamisesta siltä osin, kuin se koskee voimassa olevan luvan mukaista ottamisaluetta, peritään perusmaksuna 320 € ja 0,02 €/m3 aikaisemman luvan mukaisen maa-ainesmäärän ylittävältä osalta.

2.6 Jos luvanhakija peruuttaa hakemuksensa kirjallisesti ennen kuin lupaviranomainen on ryhtynyt
olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi, ei tarkastusmaksua peritä.
Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi ja lupahakemus peruutetaan ennen päätöksen antamista, peritään kohdan 2.7 mukaan määräytyvä tarkastusmaksu.
2.7 Jos lupahakemus kokonaan hylätään, peritään käsittelykuluina puolet tämän taksan mukaisesta
maksusta. Lisäksi peritään 3 §:n mukaiset asianosaisten kuulemisesta aiheutuneet kustannukset.
2.8 Jos luvan voimassaoloaikaa hakemuksesta jatketaan, peritään lupahakemuksen tarkastamisesta
puolet 2.1 kohdan mukaisesta perusmaksusta sekä jäljellä olevan maa-aineksen mukaan 0,005 €/m3
edellyttäen, ettei jatkoajan myöntäminen vaadi suunnitelman muuttamista. Maksu peritään myös,
mikäli maisemoinnille myönnetään jatkoaikaa.
3 § KUULEMINEN
Naapurien ja muiden asianosaisten kuulemisesta aiheutuvat mahdolliset maksut:
- Naapurin tai asianosaisen kuuleminen 55 € / kuultava
- Hakemuksesta kuuluttaminen lehti-ilmoituksella: todelliset ilmoituskulut
- Kuulemistilaisuuden järjestäminen 330 €
4 § VALVONTAMAKSU
Luvanhaltijan on suoritettava toiminnan valvonnasta vuosittain jälkihoitotöiden hyväksymiseen
saakka seuraavat maksut:
4.1 Perusmaksu 200 € + 0,035 €/m3 lupapäätöksessä otettavaksi myönnetyn vuotuisen maa-aineksen määrän mukaan.
Mikäli lupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen maa-ainesten ottamismäärä ylittää
100 000 m³, otetaan 100 000 m3 ylittävältä osalta huomioon vain 50 % vuotuista valvontamaksua
määrättäessä.
Mikäli päätöksessä ei ole esitetty vuotuisia maa-ainesten ottomääriä, jaetaan valvontamaksua määrätessä otettava maa-ainesten kokonaismäärä luvan voimassaoloajan vuosien määrällä ja käytetään
näin saatua keskiarvoa vuotuisen valvontamaksun määräämisen perusteena.
4.2 Luvanhaltija on velvollinen maksamaan ensimmäisen vuotuisen valvontamaksun ottamistoiminnan aloittamisvuodesta alkaen ja seuraavat valvontamaksut vuosittain kaupungin määräämänä ajankohtana. Ottamistoiminta katsotaan aloitetuksi silloin, kun alueella ryhdytään pintamaan poistoon
tai muuhun vastaavaan valmistelevaan työhön.
Erityisestä syystä voidaan hakemuksesta päättää, että valvontamaksu peritään vuosittain kunakin
vuonna otetun maa-ainesmäärän mukaan jälkikäteen. Tällöin luvanhaltijan on ilmoitettava ennen
ottamistoimintaan ryhtymistä valvontaviranomaiselle ottamisen alkamisajankohta, kesto ja arvio
otettavasta maa-ainesmäärästä.

4.3 Mikäli luvanhaltija ilmoittaa etukäteen kirjallisesti valvontaviranomaiselle ennen valvontamaksun määräämistä, ettei maa-aineksia kyseisenä vuonna oteta, luvanhaltijalta ei peritä kyseisen
vuoden valvontamaksua.
Mikäli luvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa lopettaneensa kokonaan lupapäätöksessä
tarkoitetun maa-ainesten oton ja lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyiksi, ei valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä.
Mikäli lupa perutaan maa-aineslain 16 §:n perusteella, ei valvontamaksuja kyseisen vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä edellyttäen, että lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyiksi otetulta osalta.
4.4 Mikäli vuotuinen myönnetty ottamismäärä ylitetään, luvanhaltijan/ottajan on ilmoitettava ylityksestä kirjallisesti valvontaviranomaiselle ja ylityksen osuus valvontamaksusta voidaan periä heti.
Vastaava oikeus valvontaviranomaisella on, jos maa-aineksia otetaan kohdassa 4.3 tarkoitetun ilmoituksen vastaisesti.
4.5 Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, voidaan valvontakulut periä toimenpiteistä
aiheutuneiden kustannusten mukaan.
4.6 Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty toiselle ja aikaisempi luvan
haltija vapautetaan lupaan liittyvistä velvoitteista maa-ainesluvan 13 a §:n mukaisesti sekä hyväksytään ottajan tilalle toinen, peritään velvoitteista vapautetulta 127 €.
4.7 Hallintopakkopäätöksistä peritään seuraavat maksut:
- Valvontaviranomaisen keskeyttämispäätös (MaL 15 §)
- Valvontaviranomaisen päätös velvoitteiden noudattamisesta (MaL 14 §)
- Uhkasakon tai teettämisuhan asettamispäätös (MaL 14 §)
- Uhkasakon tuomitsemispäätös (uhkasakkolaki 10 §)
- Teettämisuhan täytäntöönpano (uhkasakkolaki 15 §)

158 €
158 €
158 €
158 €
158 €

5 § PÄÄTÖS TOIMINNAN ALOITTAMISESTA ENNEN LUVAN LAINVOIMAA
Jos luvan hakija hakee ympäristönsuojelulain 199 §:n 2 momentin tai maa-aineslain 21 §:n 3 momentin mukaisesti oikeutta aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen tuloa lainvoimaiseksi, peritään
asian käsittelystä seuraavat maksut:
5.1. Käsittely pääasian yhteydessä 100 €
5.2. Käsittely erillisestä hakemuksesta lupapäätöksen antamisen jälkeen 300 €
6 § MAKSUPERUSTEITA
6.1 Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maa-aineksen luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometri). Mikäli valvontamaksu peritään jälkikäteen irtokuutiometrimäärän perusteella, muunnetaan irtokuutiometrit kiintokuutiometreiksi jakamalla määrät seuraavilla luvuilla:
sora tai hiekka
louhe
savi
multa tai turve

1,3
1,8
1,6
1,4

6.2 Mikäli maksuja ei suoriteta määräajassa, erääntyvälle määrälle on suoritettava korkolain
mukainen viivästyskorko.
6.3 Maksusta, maksun palauttamisesta ja maksun alentamisesta päättää lupa- tai valvontaviranomainen tai ao. viranomaisen määräämä viranhaltija.
6.4 Tarkastusmaksu määrätään asian vireille tulon aikana voimassa olleen taksan mukaisesti.
6.5 Valvontamaksu määrätään maksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan.
7 § TAKSAN VOIMAANTULO
Tämä taksa on Oriveden ympäristölautakunnan 24.9.2019 hyväksymä.
Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2020 ja sillä kumotaan Oriveden ympäristölautakunnan päätöksen
17.5.2016 § 57 mukainen taksa.

