ILOMANTSIN KUNTA
Tekninen ja ympäristölautakunta
MAA-AINESTAKSA sekä viranomaisen suorittamasta kuulemisesta ja pakkokeinoista perittävät
maksut
Hyväksytty:
Voimaantulo:

13.12.2016
1.3.2017

1§
Soveltamisala
1.1

Maa-ainesten oton lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja
ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvanhakija tai toimenpiteen
suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/1981) 23 §:n sekä maankäyttö- ja
rakennuslain (132/1999) 145 §:n nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun.

1.2

Tämä taksa sisältää myös viranomaisen suorittamasta kuulemisesta sekä hallinnollisten
pakkokeinojen käytöstä perittävät maksut.

2§
Maksujen määräytymisperusteet
2.1

Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maa-aineksen
luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometrimäärää). Valvontamaksun
suuruutta
määritettäessä, muunnetaan irtokuutiometrit kiintokuutiometreiksi jakamalla määrät
seuraavilla muuntoluvuilla:
sora
hiekka
louhe
savi
multa

2.2
2.3

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

Maksuperusteet ovat yhtäläiset kaikille maa-aineslain mukaan luvanvaraisille maa-aineksille.
Toimenpiteestä, josta taksassa ei ole erikseen mainintaa, peritään

55 €/h

3§
Maksun määräytymisajankohta
3.1

Tarkastusmaksu määrätään asian vireillepanon ajankohtana voimassa olevan taksan mukaan.

3.2

Valvontamaksu määrätään ensimmäisen kerran luvan myöntämisajankohtana voimassa olevan
taksan mukaan ja sen jälkeen sitä tarkistetaan vuosittain kunakin vuonna tammikuun 1. pnä
voimassa olevan taksan mukaan.

3.3

Maa-aineslain 13 a §:n mukaisessa luvansiirrossa perittävät tämän taksan 5 §:n mukaiset
maksut määrätään asian vireillepanon ajankohtana voimassa olevan taksan mukaan.

3.4

Mahdollisen palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan
mukaan.
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4§
Maksun korottaminen
4.1

Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa asian käsittelyn laajuus ja työmäärä huomioon
ottaen kohtuuttoman pieneen maksuun, voidaan erityistapauksissa taksan mukaisten maksujen
lisäksi määrätä tehtäväkohtaisesti lisämaksua ottaen huomioon viranomaistehtävän laajuus,
vaativuus, viranomaisen käyttämä aika ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Lisämaksu on
enintään 50 % taksan mukaan määräytyvästä maksusta.

4.2

Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta toimenpiteestä
taikka siitä, että toimenpiteen suorittaja muutoin on laiminlyönyt hänelle kuuluvat
velvollisuutensa, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon kunnalle aiheutuvat
ylimääräiset kulut, kuitenkin korotettuna vähintään 50 %:lla tämän taksan mukaisista
tarkastus- ja valvontamaksuista.

5§
Luvan velvoitteista vapauttaminen
5.1

Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty toiselle ja hakemuksesta
luvanhaltija vapautetaan lupaan liittyvistä velvoitteista sekä hyväksytään hänen tilalleen
toinen,
peritään velvoitteista vapautetulta

5.2

80 €

Mikäli uudelta luvanhaltijalta vaaditaan maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus, peritään
uudelta luvanhaltijalta
luvansiirrosta sekä vakuuden tarkastamisesta ja hyväksymisestä

200 €

6§
Tarkastusmaksu
Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvanhakijan on suoritettava kunnalle
lupamaksuna seuraavat maksut:
6.1

Suunnitelmaa kohti
ja ottamisalueen pinta-alan mukaan
sekä hakemuksessa esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan

165 €
80 €/ha
0,014 €/m³

Maa-ainesluvan ja samaa kohdetta koskevan ympäristöluvan yhteiskäsittelyssä myönnettävästä
ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisesta ympäristöluvasta peritään 50 % kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesta kyseistä ympäristölupaa koskevasta maksusta.
6.2

Ottamissuunnitelman muutos siltä osin kun se koskee voimassa olevan ottamisluvan mukaista
aluetta ja ylittää aikaisemmassa luvassa otettavaksi myönnetyn maa-ainesmäärän.
Hakemuksessa esitetyn aikaisemman luvan ylittävän maa-ainesmäärän
tilavuuden mukaan
kuitenkin vähintään

0,014 €/m³
130 €
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6.3

220 €

Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, josta ei tarvitse laatia
erillistä ottamissuunnitelmaa

6.4

Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa ennen kuin lupaviranomainen on ryhtynyt oleellisiin
toimiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi, palautetaan mahdollisesti peritty
tarkastusmaksu hakemuksesta kokonaan.

6.5.

Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa ennen päätöksen antamista ja lupaviranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi,
130 €

peritään 6.1 kohdan mukaisesta maksusta 50 %, kuitenkin vähintään
6.6

Jos lupahakemus hylätään, peritään tämän taksan mukaisesta maksusta 50 %,
kuitenkin vähintään

130 €

6.7

Jos lupa peruutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-aineslain 16 §:n
1 momentin 2 kohdan perusteella, lupaviranomainen voi palauttaa peritystä tarkastusmaksusta
ottamatta jäävän maa-ainesmäärän tilavuutta vastaavan osan.

6.8

Jos luvansaaja luopuu maa-ainesten ottamisesta
voimassa ollessa, tarkastusmaksua ei palauteta.

aloittamatta

sitä

tai

luvan

7§
Valvontamaksu
Ottamistoiminnan valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain seuraavat maksut:
7.1

Lupapäätöksessä otettavaksi myönnetyn
vuotuisen maa-ainesten määrän mukaan
kuitenkin vähintään

0,04 €/m³
105 €

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 määräämisen perusteena.
7.2

Luvanhaltija on velvollinen maksamaan ensimmäisen vuotuisen valvontamaksun ennen
ottamistoimintaan ryhtymistään ja seuraavat valvontamaksut vuosittain kunnan määräämänä
ajankohtana ennakkoon.
Erityisestä syystä voidaan hakemuksesta päättää, että valvontamaksu peritään vuosittain
kunakin vuonna otetun maa-ainesmäärän mukaan jälkikäteen. Tällöin luvanhaltijan on
ilmoitettava vuosittain ennen ottamistoimintaan ryhtymistään valvontaviranomaiselle
ottamisen alkamisajankohta, kesto ja arvio otettavasta maa-ainesmäärästä.

7.3

Mikäli luvanhaltija ilmoittaa valvontaviranomaiselle kirjallisesti edellisen kalenterivuoden
aikana, ettei maa-aineksia seuraavana vuonna oteta, luvanhaltijalta ei peritä kyseisen vuoden
valvontamaksua.

7.4

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.
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7.5

Mikäli lupa peruutetaan maa-aineslain 16 §:n perusteella, ei valvontamaksuja ko. vuoden
jälkeisiltä vuosilta peritä edellyttäen, että lupaan liittyvät velvoitteet ovat
tulleet täytetyiksi otetulta osalta. Lupavelvoitteiden loppuunsaattamisen valvonnasta
aiheutuneet kustannukset kuitenkin peritään.

7.6

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 7.3 kohdassa
tarkoitetun ilmoituksen vastaisesti.

7.7

Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä (esim. maisemoinnin jatkoaika) voidaan
valvontakulut periä toimenpiteistä kunnalle aiheutuneiden kustannusten mukaan.
Valvonnan suorittamiseksi tehty tarkastus

7.8

130 €

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

VIRANOMAISEN SUORITTAMASTA KUULEMISESTA SEKÄ PAKKOKEINOISTA PERITTÄVÄT
MAKSUT
8§
Naapureiden kuuleminen ja hakemuksesta tiedottaminen
8.1

Hakemuksen vireille tulosta ilmoittaminen asianosaisille,
naapurikiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

30 €/
kuultava

8.2

Hakemuksesta kuuluttaminen ilmoitustaululla.

23 €

8.3

Kun hakemuksesta joudutaan kuuluttamaan lehti-ilmoituksella, peritään lisäksi ilmoituskulut.

8.4

Mikäli naapureiden kuuleminen vaatii erityistoimenpiteitä, kuten tavanomaista suurempia
postitus-, kopiointi, tms. kustannuksia, peritään hakijalta toimenpiteistä kunnalle aiheutuneet
todelliset kustannukset.

9§
Työaikaperusteiset maksut

9.1

9.2

Jos tehtävästä perittävää maksua ei ole määrätty muualla tässä taksassa,
määritellään perittävä maksu työtehtävissä käytetyn työajan ja aiheutuneiden
kustannusten mukaan

55 €

Matkakustannukset veloitetaan kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaisesti ja kulut
omakustannushinnan mukaan lisättynä arvonlisäverolla.

Hintoihin lisätään arvonlisävero, mikäli kyseessä ei ole viranomaistoiminta.
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10 §
Pakkokeinopäätöksistä perittävät maksut
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Viranhaltijan antama työn keskeyttämismääräys ja lautakunnan antama
keskeyttämisen poistamis- tai pysäyttämispäätös. (MAL 14 §)
Lautakunnan päätös tehdyn työn tai laiminlyönnin oikaisemisesta määräajassa.
(MAL 14 §)
Uhkasakon asettamispäätös (MAL 14 §)
Uhkasakon tuomitsemispäätös (Uhkasakkolaki 1113/1990 10 §)
Teettämisuhan asettamispäätös (MAL 14 §)
Teettämisuhan täytäntöönpanopäätös (1113/1990 15 §)

220 €
220 €
220 €
220 €
220 €
220 €

11 §
Maksun suorittaminen
Taksan mukaiset maksut on suoritettava, kun päätös on annettu tai kun hakija on sen jälkeen, kun
päätösesitys on tehty, mutta ennen päätöksen antamista ilmoittanut peruuttavansa hakemuksen.
Poikkeuksena on maa-ainestaksan 7 § kohta 7.7.
Muiden kuin luvan yhteydessä perittyjen maksujen osalta maksu peritään, kun ko. tehtävä on
suoritettu.
Maksuaika on 14 vuorokautta. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on
suoritettava korkolain mukainen viivästyskorko erääntymispäivästä lukien ja perimiskulut.
Mikäli taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä
ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen
perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa säädetään.
Maksuihin sisältyy päätösasiakirjojen lunastusmaksu.

12 §
Maksuperusteiden hyväksyminen ja voimaantulo
Tämä taksa tulee voimaan 1.3.2017 ja tällä kumotaan aikaisempi Ilomantsin kunnan tekninen ja
ympäristölautakunnan 8.12.2015 § 115 hyväksymä maa-ainestaksa ja sen liitteenä oleva
viranomaisen suorittamasta kuulemisesta sekä pakkokeinoista perittävistä maksuista annettu
taksa.
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